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PREFÁCIO                                                                                          
por Miguel Vedda 

 
Una estética que merecía más atención: estas palabras, que 

constituyen el título de un lúcido artículo de Georg Bollenbeck 
sobre la Estética de 19631, señalan con precisión el lugar que esta 
obra ha ocupado en el escenario de finales del siglo XX y 
comienzos del XXI. Compuesta durante el preludio de lo que se 
dio en llamar la era postmoderna, el tratado suponía una perspectiva, 
una modalidad de análisis y un concepto general de obra que no se 
                                                        
1 Georg Bollenbeck, “Eine Ästhetik, die mehr Aufheben verdient hat”. En: 
Pasternack, Gerhard (ed. ), Zur späten Ästhetik von Georg Lukács. Frankfurt a/M: 
Vervuert, 1990, pp. 41-47. Donde no se indica algo diverso, las traducciones son 
nuestras. 
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avenían muy bien con el espíritu filosófico dominante en la época. 
Por otra parte, la densidad argumentativa de la Estética, su estilo a 
veces repetitivo y recurrente, la abundancia de referencias –
literarias, artísticas, filosóficas, estéticas, antropológicas, entre 
otras– no la volvían fácilmente legible para un público lector 
aquejado por los déficits de atención generalizados por la 
sociabilidad del capitalismo tardío, cuya vida cotidiana se ve más 
intensamente marcada que la de cualquier otra época por la 
atracción hacia lo pasajero e inmediato; por aquella dimensión de 
la vida social que el Lukács de Historia y conciencia de clase (1923) 
definía como la inmediatez de la cotidianidad, carente de pensamiento o –
usando palabras de Ernst Bloch– como “la oscuridad del instante 
vivido. Dicho en otras palabras: si el tono general del pensamiento 
teórico y el de la experiencia cotidiana, ya desde la década de 1960 
y hasta nuestros tiempos, ha estado signado por una atención 
prioritaria hacia lo superficial e inmediato, hacia lo banal y pasajero 
en un contexto marcado ante todo por la dispersión, la gran obra del 
viejo Lukács se interesa en examinar las leyes principales de lo 
estético, atendiendo a aquello que Marx, con palabras de Hegel, 
designaba como la calma de la esencia. Como el Marx de los 
Grundrisse o El capital, en su filosofía tardía, Lukács no se limita a 
esbozar una amplia fenomenología del capitalismo contemporáneo 
–como la que había trazado, por ejemplo, en “La cosificación y la 
conciencia del proletariado”–, sino que intenta rastrear y describir 
las bases ontológicas de la vida social. De este proyecto forma 
parte La peculiaridad de lo estético, y esta amplitud de miras contribuye 
a que esta obra, como dice incluso Agnes Heller, “pueda ser 
fácilmente colocada, como una verdadera obra maestra, junto a 
Historia y conciencia de clase”2. A la manera de Marx, Lukács no quería 
construir un pensamiento que se adecuara a las modas de turno 
capitulando ante ellas; más bien quería descender hacia los 
principios fundamentales de lo estético, ateniéndose a aquel punto 
de vista que, según palabras suyas, había asumido en su juventud 
gracias al contacto con Ernst Bloch: 

Bloch tuvo sobre mí una influencia poderosa, ya que, a través de su 
ejemplo, me convenció de que es posible filosofar a la manera tradi-
cional. Hasta entonces, me había perdido entre el neokantismo de mi 

                                                        
2 Heller, Agnes, “Lukács’ Later Philosophy”. En: – (ed.), Lukács Revalued. 
Oxford: Basil Blackwell, 1983, pp. 177-190; aquí, pp. 188 y s. 
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época, y ahora encontraba en Bloch el fenómeno de que alguien filo-
sofaba como si toda la filosofía actual no existiera; el fenómeno de 
que era posible filosofar como lo habían hecho Aristóteles o Hegel3. 

Los términos de comparación mencionados al final de la cita no 
son accesorios: se trata de dos referencias esenciales para la 
Estética, a las que se pueden sumar figuras como las de Goethe, 
Nicolai Hartmann o el propio Marx, entre una vertiginosa variedad 
de escritores, artistas o pensadores en los que se apoya la 
argumentación. Se requiere una lectura atenta, exhaustiva de la 
Estética para comprender hasta cuál punto nos encontramos ante 
una obra sustancialmente moderna, orientada a plantear y, en diversos 
aspectos, dar respuesta a muchos de los dilemas con los que se 
enfrenta el hombre actual a la hora de reflexionar sobre dimensión 
estética. Aun Agnes Heller, cuya obra tardía representa en buena 
medida un combate contra el marxismo, ha destacado la actualidad 
de la obra: “cuando uno analiza atentamente la estructura 
intelectual del libro y toma en consideración los nuevos matices de 
sentido que Lukács añade a las viejas categorías, puede concebir 
cuán moderna –en el sentido positivo de la palabra– es la empresa 
en su totalidad”4. 

Fruto de toda una vida de investigaciones y experiencias, la 
Estética representa la consumación de un proyecto que Lukács, 
motivado ante todo por razones políticas, se había visto obligado a 
postergar década tras década. Como adelantos concretos, al 
margen de la pléyade de ensayos sobre literatura, cabe mencionar 
ante todo estudios como “Arte y verdad objetiva” (1934), “Karl 
Marx y Friedrich Engels como historiadores de la literatura” 
(1935), los artículos compilados en el volumen Aportaciones para una 
historia de la estética (1954) y, más próximos ya en el tiempo y en el 
alcance, Sobre lo particular como categoría de la estética y los estudios 
anexos a él, que fueran publicados por primera vez como libro en 
italiano en 1957 y en alemán, recién en 1967, cuatro años después 
de la aparición de la Estética. Remontándonos más lejos, podríamos 
legítimamente ver en el tratado de vejez la continuación, sobre 
bases marxistas, de las tentativas juveniles de construir una estética 
filosófica, tal como se extraen de la Filosofía del arte de Heidelberg 

                                                        
3 Lukács, Georg, Gelebtes Denken. Autobiographie im Dialog. Red.: István Eörsi. 
Frankfurt a/M: Suhrkamp, 1980, p. 59. 
4 Heller, Agnes, “Lukács’ Later Philosophy”, p. 183.  
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(1912-1914) y de la Estética de Heidelberg (1916-1918). En la medida 
en que estos trabajos son poco conocidos en el ámbito 
latinoamericano, sería oportuno reseñarlos brevemente, ya que 
permiten una comprensión histórica más acabada de la reflexión 
de Lukács.  

Los manuscritos de la Filosofía del arte y la Estética de Heidelberg 
son la expresión más conspicua de un acercamiento, por parte del 
joven Lukács, al lenguaje propio de la ciencia y de la “gran 
filosofía” y de un distanciamiento respecto del ensayismo 
temprano. A diferencia del esplendor verbal que revelan los 
ensayos de El alma y las formas (1911), aquellos muestran un 
lenguaje por momentos árido, abstracto y –compresiblemente– 
sembrado de términos procedentes del neokantismo. En el hecho 
de que el autor de esos escritos haya renunciado posteriormente a 
la idea de publicarlos podría verse un indicio de distanciamiento 
respecto de la concepción del arte desarrollada en ellos; y, sin 
embargo, los manuscritos despliegan todo un núcleo de ideas que 
habrán de reaparecer, reformulados y enriquecidos, en las grandes 
obras tardías de teoría del arte. La estructuración de los 
manuscritos juveniles es en parte incierta; se sabe que Lukács 
trabajó intensamente en la composición de una estética entre 1912 
y 1914 y que su tarea fue interrumpida por el estallido de la 
Primera Guerra Mundial. Se conoce, asimismo, que el filósofo 
retomó el manuscrito en 1916 y que continuó desarrollándolo 
hasta principios de 1918, cuando decidió presentarlo como trabajo 
de habilitación en la Universidad de Heidelberg5. A su regreso a 
Budapest, Lukács pensó continuar con la composición de la 
Estética; tarea que, sin embargo, no realizó, sobre todo a raíz de la 
situación política en Hungría y de su transición al marxismo.  

La división entre una Filosofía del arte y una Estética y, en sí, la 
disposición de los capítulos que presentan ambas obras en la 
edición publicada por la editorial alemana Luchterhand responde al 
trabajo de ordenamiento realizado por György Márkus sobre la 
base de una variedad de manuscritos. Los materiales existentes 
comprenden: 1) algunas secciones que Lukács le había prestado a 
Arnold Hauser en 1919, y que este le devolvió en los años sesenta; 
2) varios manuscritos encontrados entre los papeles de Gertrud 
Bortstieber, la segunda mujer de Lukács; 3) papeles pertenecientes 
                                                        
5 La tesis fue ingresada el 25 de mayo de 1918. 
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a Charles de Tolnay; 4) los escritos incluidos en una valija que 
Lukács depositó en el Deutsche Bank de Heidelberg el 7 de 
noviembre de 19176. Una ardua consideración de todos estos 
elementos le permitió a Márkus disociar las partes 
correspondientes a cada una de las dos fases de trabajo, como 
asimismo establecer de un modo plausible el lugar que hubiese 
correspondido a cada uno de los manuscritos dentro del proyecto 
total. El editor también consiguió determinar, a grandes rasgos, las 
diferencias metodológicas y filosóficas existentes entre la Filosofía 
del arte y la Estética de Heidelberg; diferencias que explican por qué 
Lukács no comenzó la segunda fase de su trabajo en el punto 
preciso en el que había interrumpido la primera, de modo que la 
Estética aborda los problemas fundamentales desde el comienzo, sin 
establecer una continuidad directa con el trabajo precedente. 
Semejante determinación responde, según Márkus, a que, en la 
Estética de Heidelberg, aparece 

[…] en lugar de una síntesis entre filosofía de la vida y kantismo 
como la que se encontraba presente en la Filosofía del arte, un 
kantismo interpretado en términos extremadamente dualistas y, por 
ende, consecuente. En contraposición con los empeños de los 
kantianos de entonces en eliminar el concepto de “cosa en sí”, o, al 
menos, de reinterpretarla como concepto limítrofe [...], Lukács se 
adhiere directamente a los pensamientos de Kant que son inherentes 
al concepto de cosa en sí7.  

Al margen de estas modificaciones en el curso de la elaboración 
del proyecto, es posible ver en él una serie de rasgos generales que 
definen la orientación que, por aquellos años, estaba asumiendo el 
pensamiento lukácsiano. Sabemos de la búsqueda, por parte del 
filósofo húngaro, de un tertium datur entre el objetivismo del 
materialismo vulgar y el subjetivismo extremo de ciertas vertientes 
del neokantismo. Es comprensible que el Lukács de la Estética 
juvenil asuma –aunque llevándolas más allá que sus predecesores– 
algunas de las posiciones filosóficas sostenidas por Wilhelm 
Windelband, Heinrich Rickert o Emil Lask; en particular, de este 
último, sobre todo porque el autor de La lógica de la filosofía y la teoría 
                                                        
6 Cf. Congdon, Lee, The young Lukács. Chapel Hill y Londres: The University of  
North Carolina Press, 1983, p. 93. 
7 Márkus, György, “Lukács’ ‘erste’ Ästhetik: Zur Entwicklungsgeschichte der 
Philosophie des jungen Lukács”. En: VVAA, Die Seele und das Leben. Studien zum 
frühen Lukács, pp. 192-239; aquí, p. 216. 
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de las categorías insistía en salvaguardar la autonomía de lo material 
frente a las tentativas de reducción logicista. Más aún: Lask 
consideraba que la forma lógica de los objetos no constituye una 
realidad independiente, sino que se encuentra adherida a la 
materialidad de aquellos. La contradicción en la que se debatía el 
pensamiento de este filósofo no era, en el fondo, del todo disímil 
de aquella en medio de la cual se encontraba el joven Lukács, ya 
que Lask, como señala Tertulian, mostraba una tendencia a 
“conciliar el copernicanismo de Kant con los impulsos objetivistas de 
este; a rehabilitar el momento material y objetivo del conocimiento 
sin abandonar la estructura de pensamiento del neokantismo”8. En 
consonancia con estas posiciones, el pensamiento del joven Lukács 
se basa en “la crítica del racionalismo abstracto y del 
intelectualismo de consecuencias panlógicas implicada en la 
afirmación de la irreductibilidad de lo ‘material’ alógico e irracional 
en el proceso de conocimiento”9, y procura rastrear una esfera del 
conocimiento o de la praxis humanos que se encuentre tan 
hondamente unida con la realidad material, que resulte imposible 
hacer abstracción de esta y proyectarse a un ámbito de puras ideas 
y fórmulas abstractas. Dicho ámbito es el del arte: en la esfera 
estética, el ser humano se encuentra ante la posibilidad de 
experimentar lo esencial sin abandonar el mundo de la vida; en “La 
relación sujeto-objeto en la estética” –la única sección de la Estética 
juvenil publicada en vida del filósofo– se señala hasta cuál punto 
en esa capacidad para actualizar los valores esenciales sin 
trascender el plano de la realidad vivencial (Erlebniswirklichkeit) 
reside, precisamente, la cualidad específica del arte, aquello que lo 
diferencia de las esferas correspondientes a la ética o al 
pensamiento lógico; más aún: ha sido precisamente la proximidad 
al ámbito de lo cotidiano la que, a menudo, ha dificultado la 
captación de la especificidad de lo estético. Este, sin embargo, no 
solo posee un ámbito específico de acción, sino que se diferencia 
nítidamente de las restantes esferas a raíz de que solo en lo estético 
existe una relación sujeto-objeto auténtica. Ni la ética ni la lógica 
conocen una concordancia plena del sujeto y el objeto; en la lógica 
pura, porque en ella no existe, en rigor, sujeto alguno: la 

                                                        
8 Tertulian, Nicolas, Georges Lukács. Etapes de sa pensée esthétique. París: Le 
Sycomore, 1980, p. 111. 
9 Ibíd., p. 113. 
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contemplación teórica supone, en efecto, la emancipación del 
objeto del conocimiento respecto de todas las perturbaciones que 
podrían derivarse de una intervención de la subjetividad. En la 
ética, por el hecho de que ella se basa en la “anulación del objeto”:  

El concepto de libertad, que es postulado simultánea e 
indisociablemente de la postulación del sujeto ético, marca 
justamente la superación de todo carácter de objeto en la 
personalidad ética; y la consecuencia más claramente apreciable, 
desde el punto de vista del contenido, de esta estructura de la 
esfera ética, puede formularse de este modo: ningún ser humano 
debe ser tratado como objeto, ya que cada uno (desde el punto de 
vista de los demás) tiene la posibilidad y (desde su propia 
perspectiva) el deber de incorporar en su voluntad la máxima de la 
ética: convertirse en personalidad, en sujeto10. 

Frente a la preponderancia del sujeto o del objeto que vemos en 
la ética y en la lógica, la estética establece un equilibrio armónico. 
De ahí que en ella se excluya, asimismo, la existencia de un abismo 
insalvable entre la idea y su realización; en la lógica, el 
conocimiento adecuado del objeto es un ideal inalcanzable, y la 
eliminación de la brecha entre sujeto y objeto supone, por ende, un 
proceso de aproximación infinito; en la ética, porque dicha esfera 
se constituye a partir de una serie infinita de acciones aisladas, en 
cada una de las cuales se ve obligado el sujeto a incorporar la 
máxima ética en su voluntad: en tal sentido, puede decirse que 
existe un hiato infinito entre cada acción individual y el ideal ético 
mismo. Por otro lado, lógica y ética exigen que cada acto individual 
se inserte dentro de una esfera más amplia: en el conocimiento 
científico, todo juicio verdadero  

contiene implícitamente la exigencia de que se pueda insertar el 
objeto así alcanzado en el cosmos del mundo de la verdad concebido 
como totalidad infinita, de modo que el objeto hacia el cual se orienta 
el comportamiento cognoscitivo siempre es, en verdad, la suma de 
todas las declaraciones verdaderas11. 

En la praxis ética, el sujeto moral debe elevarse –en términos 
kantianos– del reino de los fines al de la libertad, subyugando sus 

                                                        
10 Lukács, György, Acerca de la pobreza de espíritu y otros escritos de juventud. Edición al 
cuidado de Belén Castano y Miguel Vedda. Introd. de Miguel Vedda. Buenos 
Aires: Gorla, 2015, p. 69. 
11 Ibíd. 
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inclinaciones con el propósito de cumplir con el imperativo moral. 
Distinto es lo que ocurre en el comportamiento estético; aquí, no 
parece haber abismo alguno entre el sujeto y el objeto, o entre la 
idea y su realización. El sujeto se encuentra directamente orientado 
a la vivencia, en conformidad con los principios de la esfera 
estética; y el objeto se halla construido de tal modo que no solo se 
adecua plenamente al sujeto, sino que “la fundamentación y la 
estructuración interna de este objeto no necesitan de ninguna 
inserción en un cosmos compuesto por otras entidades que vaya 
más allá de ellas; más aún, la posibilidad de una inserción 
semejante destruiría, en principio, la postulación de la entidad 
estética”12. Es decir que el sujeto y el objeto parecen existir 
plenamente el uno para el otro: el primero se entrega enteramente 
a la contemplación del segundo, y este se cierra sobre sí mismo 
como si nada existiera además de él. Esta clausura interna, que 
concede a la obra de arte un carácter insular, una autonomía plena 
frente a la realidad vivencial, proporciona a lo estético su índole 
utópica: a pesar de la ya señalada proximidad a la vida, la creación 
artística presenta una alternativa frente al mundo empírico. De ahí 
que se subraye la necesidad de superar “la apariencia de una 
aproximación excesiva a la realidad vivencial”13, ante todo en vista 
de que la obra autónoma y el sujeto orientado a la vivencia estética 
no podrían existir al nivel de la existencia cotidiana. Esto permite 
percibir mejor en qué se distingue el sujeto de la vivencia artística, 
a la vez, de los que corresponden al conocimiento teórico y a la 
realidad vivencial; a diferencia de la lógica, la estética construye un 
sujeto íntegro y viviente, ajeno a toda fragmentación y abstracción; 
por contraposición con la esfera de la cotidianidad, crea una 
subjetividad que, sin perder su integridad, se encuentra liberada de 
la dispersión que caracteriza a los sujetos empíricos. Expresado 
con la terminología del joven Lukács –que retornará en la obra de 
vejez–: el hombre entero (der ganze Mensch) tiene que volverse esencial, 
despojarse de lo meramente episódico y convertirse en normativo 
a fin de constituirse como el hombre en su plenitud14 (der Mensch 
                                                        
12 Ibíd., p. 208. 
13 Ibíd. 
14 Al traducir de esta manera esta categoría lukácsiana seguimos a Tertulian, que 
lo traduce al francés como “l’homme dans sa plénitude” (Tertulian, Nicolas, 
Georges Lukács. Etapes de sa pensée esthétique p. 140), o incluso como “l’homme 
dans sa plénitude condensée” (Ibíd., p. 151) 
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“ganz”) propio de la esfera estética. De ahí que el sujeto, a fin de 
encontrarse a la altura de la obra de arte, tenga que realizar un acto 
de despojamiento, alejando de sí todo aquello que no corresponde 
a las exigencias de la vivencia estética:  

La vivencia normativa, en la que la obra es creada o experimentada 
en cuanto realización del valor estético, es un encontrarse-orientado 
del sujeto en dirección a un mundo perfectamente adecuado a las 
exigencias de vivencia inmanentes; a un mundo que enfrenta su 
propia validez a la subjetividad en el objeto normativamente 
supeditado a ella: la obra. A fin de hacer realidad su validez en su 
interior, el sujeto tiene que llevar al grado más alto de intensidad 
dentro de sí todo lo que se halla orientado en dirección a esa 
intensidad de vivencia acentuada y purificada; también tiene que 
alejar de sí, e incluso tiene que dejar que se hunda como algo 
inexistente e impensable, todo lo que no corresponde a esta corriente 
homogénea, o lo que podría inhibir el curso de esta15. 

En esta elevación hasta lo normativo, el sujeto consigue 
preservar su subjetividad; más aún: la realiza y enriquece, al 
permitir que alcance una plenitud inconcebible en la cotidianidad. 
No menos importante es el análisis del objeto de la vivencia estética que 
se realiza en la Estética de Heidelberg. Lukács subraya la exigencia de 
que la obra de arte (nuevamente: por oposición a lo que sucede 
con los objetos correspondientes a la lógica y la ética) se le 
presente al sujeto como una entidad aislada e incomparable, 
cerrada y en cerrada plenitud; una entidad, pues, concebida como 
la única existente. Tanto el creador como el receptor se relacionan 
con la obra como con una mónada desprovista de vínculos con 
otros objetos o con un contexto más amplio; tan pronto como 
dirige su pensamiento a otro objeto, o a una estructura en la que el 
objeto estético pudiera verse insertado, el sujeto regresa a la 
realidad vivencial, o pasa a una esfera de valor diferente. Puede 
verse que el autor de la Estética de Heidelberg está empeñado en 
resguardar a cualquier precio la autonomía de la obra de arte; no 
solo enunciando rotundamente la exigencia de que esta se 
encuentre “enmarcada” y se aísle de la realidad vivencial, sino 
también en un sentido positivo: afirmando que la obra tiene que 
constituirse como un pequeño mundo regido de acuerdo con una 
legalidad propia. Lukács rechaza la posibilidad de que la obra 
represente un microcosmos construido a semejanza del mundo 
                                                        
15 Lukács, György, Acerca de la pobreza de espíritu y otros escritos de juventud, p. 210. 
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externo; el carácter microcósmico, en el campo de la estética (a 
diferencia de la proporcionalidad entre microcosmos 
macrocosmos postulada por ciertas filosofías de la naturaleza), 
requiere que la obra de arte, en su armonía interna, no tenga nada 
en común con el universo:  

No solo el hecho de que la autarquía de sus formas configuradoras le 
impide la incorporación de cualquier “contenido en común” […], 
sino que las formas mismas no pueden tener nada en común con las 
del universo además de la idea abstracta del carácter absoluto; 
inclusive, para poder realizar algo absoluto en lo totalmente 
heterogéneo, dichas formas deben ser radicalmente diversas de las del 
universo y, en su modo de ser concreto y formal, totalmente 
incomparables con ellas16.  

La obra de arte es autónoma porque se basa, entonces, en sí 
misma; de ahí que Lukács cuestione a aquellos teóricos que 
reducen el arte a la condición de mera reminiscencia de una 
realidad previa a la configuración artística. Cuando, por ejemplo, 
Schopenhauer sostiene que la objetividad estética se funda en su 
conexión con el mundo de las ideas –con lo que el arte queda 
rebajado a la condición de medio para conocer las “ideas del 
mundo”–, destruye la autonomía de la obra de arte, su “basarse en 
sí misma”. La obra de arte es, en esencia, antiplatónica; en ella, no 
hay ninguna reducción de los hechos particulares bajo una ley 
universal. Tal como señala Tertulian, la estética ignora, de acuerdo 
con Lukács,  

el desplazamiento –corriente en el plano teórico– que va de la 
universalidad de los principios generales a la especificidad de los 
casos individuales; el contacto permanente con la singularidad de los 
objetos artísticos [...] es una condición sine qua non de su existencia 
[...]; la esfera del hecho estético le parecía [a Lukács] la única en que la 
ley inmanente del objeto individual se torna constitutiva para la 
existencia del “valor trascendente”17. 

Pero el aspecto en el que mejor se revela la voluntad lukácsiana 
de proteger la inmanencia de la obra artística es la determinación 
de centrar el análisis en la obra misma, al margen de las instancias 
creadora o receptora. Ya Max Weber llamó la atención sobre la 
originalidad de la propuesta; en carta a Lukács, afirma: “Después 

                                                        
16 Ibíd., p. 223. 
17 Tertulian, Nicolas, Georges Lukács. Etapes de sa pensée esthétique, p. 147. 
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de haber visto cómo se abordaba la obra de arte desde el punto de 
vista del receptor y, más recientemente, desde el punto de vista del 
creador, es un placer ver que la ‘obra’ misma obtiene una voz”18. 
Aún más importante que esta constatación es determinar el 
significado de un desplazamiento de perspectiva como el que 
propone la estética del joven Lukács. Para ello habría que tener en 
cuenta, una vez más, la teoría de la comunicación; en este caso, 
ante todo la que se despliega en “El arte como expresión y las 
formas de comunicación de la realidad vivencial”, el primer 
capítulo de la Filosofía del arte. El énfasis sobre la obra se percibe ya 
en aquella pregunta que funciona como punto de partida del 
manuscrito: “Las obras de arte existen, ¿cómo son posibles?”19. Es 
para Lukács innegable que, entre las motivaciones centrales que 
condujeron a los hombres a producir obras artísticas, está la 
voluntad de encontrar formas de intercambio que superen las 
limitaciones de la comunicación ordinaria; que eliminen o mitiguen 
los malentendidos y sienten las bases para un contacto humano 
auténtico. Sin embargo, estas esperanzas tienen que verse 
frustradas; la obra de arte, cuando alcanza su autonomía plena, 
obtiene siempre una significación objetiva que va más allá de las 
intenciones del creador o de la voluntad interpretativa de los 
receptores. Estos malentendidos inevitables, a pesar de lo que 
pueda verse en ellos de desventajoso, son la única real garantía de 
la autonomía de la obra artística, la única posibilidad de mantenerla 
a salvo de cualquier intento de colocar lo estético bajo la potestad 
de otras esferas: 

Esta posición paradójica y singular de la obra de arte como 
malentendido eternizado que ha llegado a eternizarse es la que hace 
posible la autonomía y la inmanencia de la estética. A través de la 
eternidad, universalidad y objetividad de su valor central, esta se 
encuentra netamente separada de la realidad vivencial; a través de la 
espontaneidad y el carácter vivencial del efecto normativo de la obra, 
a través de la tendencia a no rebasar la confusa y aisladora inmediatez 
del mundo vivencial, a no superar su malentendido, queda excluida 

                                                        
18 Carta del 10 de marzo de 1913. En: Lukács, György, Selected Correspondence 
1902-1920. Selección, edición, trad. y notas de Judith Marcus y Zoltán Tar. 
Introd. de Zoltán Tar. Nueva York: Columbia U.P., 1986, p. 222. 
19 Lukács, György, Heidelberger Philosophie der Kunst (1912-1914). Ed., a partir de 
los manuscritos póstumos, por György Márkus y Frank Benseler. Darmstadt, 
etc.: Luchterhand, 1974, p. 9. 
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de antemano toda posible aproximación a otras esferas de valor. El 
arte como “expresión” exige una estética en sí carente de autonomía, 
trascendente; la obra malentendida y, sin embargo, efectiva exige una 
estética inmanente20. 

El rechazo de toda concepción de lo estético en cuanto 
expresión permite, a la vez, preservar la índole utópica de la obra 
de arte: ordenada tan solo en conformidad con leyes propias, la 
obra encarna el deseo humano de encontrar un mundo acorde con 
los propios anhelos; un mundo que puede ser experimentado, 
pues, como el propio hogar. Y, sin embargo, sería desatinado 
idealizar de un modo unilateral la condición en la que se encuentra 
la esfera estética; sobre todo si se tiene en cuenta que esa venturosa 
autonomía es la respuesta del arte ante la crisis del mundo 
moderno. La categoría de luciferismo del arte es acuñada por el joven 
Lukács para designar este fenómeno: a fin de encontrar un nombre 
para el hecho de que el arte ofrece un hogar para cada individuo 
como réplica a la ausencia de un hogar compartido, de una cultura. 
De acuerdo con la teoría acerca del carácter “luciferino” del arte, 
según Márkus, “el mundo perfecto de la obra de arte, precisamente 
porque su ser existente solo puede representar, por principio, un 
deber ser, una sustancialidad aparente para el sujeto real, es una 
‘solución y una redención falsas’, un ‘anticipo de la perfección, una 
armonía previa a la redención y despojada de redención”21. Estas 
consideraciones se refieren, pues, al mismo problema que se 
abordaba en el ensayo “Cultura estética” (1910): las posibilidades y 
los límites del arte dentro de un mundo que se ha vuelto 
problemático. 

 La peculiaridad de lo estético retoma estas cuestiones, pero sobre 
bases netamente diversas. Reencontramos en el tratado de vejez 
análisis y categorías presentes ya en los manuscritos tempranos, 
pero con un énfasis sobre la historicidad y sobre la importancia de 
la vida cotidiana que está ausente en los escritos tempranos. Para 
ello es conveniente tener en cuenta el contexto en el que fue escrita 
la gran Estética. Es sabido (y a ello se refieren ciertos documentos 
como, por ejemplo, el epistolario con Ernst Fischer) que Lukács 
había visto en la caída de Stalin, y en las circunstancias gestadas 
por la aparente reestructuración del socialismo burocrático, un 

                                                        
20 Ibíd., p. 37. 
21 Márkus, György, “Lukács’ ‘erste’ Ästhetik…”, p. 209. 
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contexto particularmente apto para un “Renacimiento del 
marxismo” y para un “comienzo del comienzo” (26/4/1965). El 
proyecto consistía en recuperar la dimensión progresista y crítica 
del marxismo, luego de décadas de estancamiento; Lukács no era 
solo consciente de que el estalinismo había marcado un período de 
inhumanidad” en los planos ético y político, sino que además había 
significado, en el plano del pensamiento, una absoluta perversión 
de la teoría marxista. Cuando acomete la tarea de componer una 
Ontología del ser social, Lukács lo hace, entre otras razones, con la 
intención de reexaminar las categorías fundamentales del 
pensamiento de Marx, a fin de devolverles “su densidad y 
sustancialidad, y de develar las raíces mismas de su degradación 
debida al estalinismo”22. No puede resultar ocioso que esta 
recreación se encontrase asociada con un empeño en repensar la 
vida cotidiana; ya por el hecho de que los análisis y planteos 
teóricos realizados por Lukács en estos años procuran retomar el 
contacto vivo con la cotidianidad interrumpido durante años por 
efecto del burocratismo staliniano. De ahí que el pensamiento 
político de Lukács retome alguno de los principios más 
auténticamente revolucionarios que la burocracia se había 
encargado de arrinconar: ante todo, el modelo de los consejos 
obreros y las formas de descentralización; buen testimonio de ello 
lo ofrece el ensayo Democratización hoy y mañana (1968), en el que se 
insiste sobre la “autogestión” (Selbsttätigkeit) de las masas y se 
propone acordar una mayor dimensión a la espontaneidad 
subjetiva. En una entrevista con Adelbert Reif, Lukács establece 
una relación directa entre su proyecto de “desestalinización” del 
marxismo, y la necesidad de recuperar la dimensión de lo 
cotidiano: “Por democracia socialista entiendo una democracia de 
la vida cotidiana, tal como se gestó en los consejos trabajadores de 
1871, 1905 y 1917; tal como existió en una época en los países 
socialistas, y tal como debe ser despertada ahora en esos países”23. 
En otro contexto define este modelo como democracia de los 
consejos (Rätedemokratie), y señala que la autogestión democrática 
“debe extenderse al nivel más elemental de la vida cotidiana, y, 
                                                        
22 Tertulian, Nicolas, “La pensée du dernier Lukács”. En: Critique 517-518 (junio-
julio de 1990), pp. 594-616; aquí, p. 596. 
23 “Die Deutschen – eine Nation der Spätentwickler? Gespräch mit Adelbert 
Reif ”. En: Georg Lukács zum 13.April 1970 (Goethepreis), Luchterhand, Neuwied y 
Berlin, 1970, pp. 100-115; aquí, p. 112. 
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desde allí, expandirse hacia arriba, de modo que, finalmente, el 
pueblo decida, de hecho, acerca de las cuestiones más 
importantes”24. 

No vamos a detenernos a comentar in extenso la Estética de vejez; 
ante todo, porque precisamente a esa tarea está dedicado, con todo 
detalle, el libro que prologamos. Solo querríamos detenernos en un 
aspecto que consideramos crucial: las reflexiones de Lukács acerca 
de la capacidad del arte para alzarse por encima de lo contingente y 
transitorio, que se enlazan con el pensamiento desarrollado en la 
estética de juventud –ante todo, en “Para una teoría de la historia 
de la literatura” (1910) y la Filosofía del arte de Heidelberg–, con la 
importante diferencia de que, ahora, gracias a la apropiación de la 
filosofía del joven Marx, Lukács consigue superar las vaguedades y 
oscilaciones de su pensamiento juvenil. Un concepto clave es, en 
este punto, el de esencia genérica (Gattungswesen); concepto que 
encontramos recurrentemente en textos como “A propósito de la 
cuestión judía” (1843) o los Manuscritos económico-filosóficos (1844). 
Cabe recordar que Marx había señalado que, entre los principales 
perjuicios ocasionados por el trabajo alienado, se encuentran los de 
arrebatarle al hombre su vida genérica y reducir su vida a un mero 
juego de egoísmos; pero también en el plano gnoseológico puede 
decirse, al decir de Kolakowski, que, para Marx, “la función 
cognoscitiva de la praxis no se circunscribe al hecho de que la 
praxis exitosa confirma la correspondencia entre nuestro saber y el 
estado de cosas fáctico, sino que también estriba en que dicha 
praxis determina –como meta– el ámbito de los intereses 
humanos; también se trata de que [...] es verdadero aquello en lo 
que el hombre se confirma a sí mismo como ‘ser genérico’ 
[gattungsmäßiges Sein]”25. Marx, por otra parte, se oponía a toda 
tentativa de fijar a la “sociedad” como una abstracción 
contrapuesta al individuo: el individuo mismo es la esencia social; 
en el ser humano concreto y actuante, existe una interrelación 
dialéctica viva entre la existencia genérica (Gattungssein) y la 
conciencia del género (Gattungsbewußtsein), de tal modo que en 

                                                        
24Cit. en Jung, Werner, “Zur Ontologie des Alltags. Die späte Philosophie von 
Georg Lukács”. En: –, Von der Utopie zur Ontologie. Zehn Studien zu Georg Lukács. 
Bielefeld: Aisthesis, 2001, pp. 115-129; aquí, p. 116. 
25 Kolakowski, Leszek, Die Hauptströmungen des Marxismus. Entstehung-Entwicklung-
Zerfall. 3 vols. Múnich, Zúrich: Piper, 1981, vol. I, p. 161. 
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cuanto “conciencia del género, el ser humano confirma su vida 
social real y reproduce su ser social auténtico en el pensamiento, 
así como, a la inversa, el ser genérico se ve confirmado por la 
conciencia genérica y es para sí en su universalidad, en cuanto 
esencia pensante”26. Agnes Heller ha señalado hasta cuál punto el 
concepto de Gattungswesen le había permitido a Lukács someter a 
crítica la mitologización de la conciencia de clase proletaria 
desarrollada en Historia y conciencia de clase: 

A menudo Lukács nos señaló a nosotros, sus discípulos, cuán crucial 
había sido para él la lectura de los Manuscritos de París: el 
descubrimiento del concepto de género humano y el papel central 
que desempeña en Marx la “esencia genérica” [Gattungswesen] le 
causaron un gran impacto intelectual. La “clase” no podía ocupar el 
lugar del “género” –de ese modo había llegado a concebir la posición 
de Marx– y precisamente esa substitución era la marca específica de 
Historia y conciencia de clase27. 

No debe parecer casual que Lukács interpretara a la luz de estos 
conceptos la diferencia que media entre el ideal marxiano de praxis 
transformadora y la mera reivindicación de ciertos objetivos 
inmediatos propiciada por la socialdemocracia; Tertulian ha 
señalado que, cuando Lukács objeta “ver, en la inmanencia de las 
reivindicaciones prácticas y de corto alcance de del proletariado, 
objetivos que apuntan a la condición humana en su universalidad; 
o, cuando rehúsa disociar el programa de pequeñas reformas del 
objetivo final, que es el salto del imperio de la necesidad al de la 
libertad, busca [...] hacer visible la conciencia genérica de la 
humanidad en tanto realidad constitutiva del movimiento 
proletario”28. La insistencia sobre el concepto de esencia genérica 
permite, pues, evitar tanto el conformismo socialdemócrata cuanto 
la falaz mitologización del proletariado propiciada por el marxismo 
soviético. Respecto de esto último, cabe recordar que Marx 
concebía la revolución, no como el mero proceso de liberación de 
la clase obrera sojuzgada por el capitalismo, sino como un modo 
de concluir la prehistoria de la humanidad, y abrir, en consecuencia 
el camino para que –una vez abolidas las clases– los seres humanos 
realicen plenamente su esencia genérica.  

                                                        
26 Ibíd. 
27 Heller, Agnes, “Lukács’ Later Philosophy”, p. 177. 
28 Tertulian, Nicolas, Georges Lukács. Etapes de sa pensée esthétique, p. 257. 
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Podrá preguntarse qué relevancia posee el concepto de esencia 
genérica para la delimitación de lo estético. La cuestión comienza a 
aclararse en cuanto se piensa que, para Lukács, el arte no es solo el 
órgano visual, auditivo, sensorial de la humanidad presente en cada 
hombre, sino que es además la memoria de la humanidad. Toda obra 
de arte que merezca tal nombre es el producto de una subjetividad 
que aspira a elevarse, no solo por encima de su individualidad, sino 
también de sus condicionamientos históricos y de clase, para 
configurar momentos que, en su singularidad, plasman lo universal 
y permanente, “los momentos en los cuales se hace 
inmediatamente evidente que el hombre no solo reconoce en este 
contexto su mundo propio, el coproducido por él, esto es, por la 
humanidad de la que es parte, sino que lo vive además como tal 
mundo propio; el arte los fija para toda la humanidad como 
momentos de su evolución, como momentos de la hominización 
del hombre”29. En La dimensión estética (1977), Marcuse ha escrito 
que “En virtud de sus verdades universales, transhistóricas, el arte 
apela a una conciencia que es no solo la de una determinada clase 
sino más bien la de los seres humanos como ‘especie’, 
desarrollando el conjunto de sus facultades vitales”30; la idea, como 
puede verse, se aproxima bastante a las tesis expuestas en La 
peculiaridad de lo estético, aun cuando el desarrollo de Marcuse no 
poseen la riqueza ni la profundidad de los análisis lukácsianos. A 
partir de estos últimos se advierte, por otra parte, que es esta 
misma aptitud del arte para fijar los momentos esenciales en la 
historia de la evolución humana la que permite desarrollar en los 
hombres la autoconciencia respecto de su propia esencia genérica. 
Es preciso no confundir esta esencia con la afirmación idealista de 
lo “universalmente humano”: la esencia genérica captada a través 
del arte no se identifica con una supuesta esencia atemporal, sino 
con la historia concreta de los hombres. De ahí que, al aproximarse 
a las más grandes obras del pasado, el hombre actual sienta que se 
enfrenta con mundos que –más allá de la irrevocable distancia 
temporal– son el suyo propio; y pueda, legítimamente, afirmar: mea 
res agitur. En este punto advertimos la eficacia desfetichizadora del 
arte, su capacidad para elevarse por encima de las estructuras de 
                                                        
29 Lukács, György, Estética 1. La peculiaridad de lo estético. Trad. de Manuel 
Sacristán. 4 vols. Barcelona: Grijalbo, 1982, vol. 2, p. 197. 
30 Marcuse, Herbert, La dimensión estética. Trad. e introd. de J. F. Ivars. Barcelona: 
Materiales, 1978, p. 93. 
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pensamiento y experiencia cosificadas de la vida corriente: en la 
praxis cotidiana, los seres humanos experimentan de un modo 
inmediato relaciones sociales como las de la familia, el clan, la 
casta, la tribu, la clase o la nación; pero no logran concebir la 
humanidad como unión de toda la especie. Lo que no se da jamás 
–o solo rara vez– en la experiencia cotidiana, el arte consigue 
captarlo y plasmarlo de un modo tal que queda ya, desde entonces, 
fijado para siempre en la memoria de la humanidad.  

La obra de arte descubre, pues, lo esencial por detrás de lo 
meramente exterior y transitorio. Este es un criterio decisivo a la 
hora de justificar la diferencia existente entre los fenómenos 
artísticos pasajeros o secundarios y las obras destinadas a 
permanecer fijadas en la historia de la humanidad. La historia de la 
literatura ha conocido, por ejemplo, escritores dotados de una 
excepcional destreza para reproducir la apariencia externa de una 
realidad determinada –digamos, Zola–, pero cuya relativa impericia 
a la hora de captar los rasgos esenciales de esa realidad ha 
impedido que crearan caracteres capaces de perpetuarse en la 
memoria de los hombres. En contraposición con el detallismo que 
distingue al narrador naturalista, la obra de Dante, Shakespeare o 
Thomas Mann –para mencionar solo tres ejemplos carcterísticos– 
posee una capacidad de generalización considerablemente mayor. 
Así, el poeta isabelino parece situarse en una atalaya desde la cual 
domina ampliamente la realidad que se propone plasmar; como 
Balzac o Scott, Shakespeare no se interesa por la fidelidad histórica 
al pasado que configura poéticamente; no le interesan los hechos 
concretos, sino los grandes tipos, sus pasiones y sus destinos: se 
propone escribir la filosofía de la historia, no la crónica del 
feudalismo agonizante. De ahí la estudiada economía del teatro 
shakespeareano, su voluntad de convertir la totalidad extensiva de 
la realidad externa en la totalidad intensiva de la obra de arte. La 
realidad así conquistada por el artista auténtico, que elude tanto la 
contingencia y singularidad de la realidad aparente como la 
abstracción y la generalidad puras del arte, delimita aquello que 
Lukács designa como particularidad (Besonderheit). En La peculiaridad 
de lo estético se define como un ámbito en que individualidad y 
generalidad resultan trascendidas: el individuo –es decir: el hombre 
concreto– es representado sensiblemente como tipo, en tanto que 
lo general es representado en una “imagen y símil” particular. En 
estrecha relación con el análisis de lo particular se encuentra el 
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análisis de la relación entre las categorías de en-sí, para-nosotros y 
para-sí a propósito de la obra de arte. El “fragmento de realidad” 
reflejado en la obra artística, en la que la extensividad es convertida 
en una intensidad concreta que, a su vez, es permeada por la 
subjetividad concreta del creador (valoraciones y tomas de 
posición), se enfrenta a los receptores en su independencia y 
autarquía. El mero en-sí de la infinitud extensiva propia de la 
realidad externa es convertida, gracias a la obra de arte, en para-
nosotros, es decir: en una infinitud intensiva; pero, con ello, la obra 
se alcanza, asimismo, el estadio del para-sí, por lo cual la realidad 
reflejada y convertida en obra se presenta como un mundo cerrado 
contrapuesto, en su autonomía, al receptor:  

La obra de arte existente para sí es, pues, un ‘mundo’, una suerte de 
en-sí objetivo, que se enfrenta al receptor en su inaccesible ser-así, en 
su fundada necesidad. Sin embargo, así como esa objetividad 
convierte la obra de arte en totalidad, y recorre todos sus poros, así 
también son su totalidad y la integridad de sus momentos, a la vez, de 
un modo indisociable de esa objetividad, modos de manifestación y 
expresión de una subjetividad determinada y particular31. 

Otro de los puntos en los que se revela la adhesión lukácsiana al 
principio del tertium datur es la reflexión en torno al carácter a la 
vez antiutópico y utópico de la plasmación artística; a través de su 
análisis, el autor de la Estética busca distanciarse tanto de quienes 
querrían circunscribir lo estético a la mera representación de lo 
existente como de aquellos que –como Bloch– aspiran a asignar al 
arte la tarea de representar lo aún-no-existente32. Por un lado, el arte y 
la literatura no son utópicos, en la medida en que les resulta 
imposible representar una perspectiva de futuro, excepto como 
una orientación del mundo presente al que conceden forma; desde 
este punto de vista, la filosofía, la ciencia y el periodismo parecen 
mostrarse mejor capacitados para anticipar el futuro. Cuando, por 
ejemplo, un poeta se propone realizar un poema de intenciones 
proféticas, lo que expresa no es tanto una realidad futura como el 
ansia que de ella tiene el sujeto. Y, sin embargo, existe, por otro 
lado, un modo de superar lo existente que es característico del arte, 
y que concede a éste una orientación que bien podría ser designada 

                                                        
31 Lukács, György, Estética 1. La peculiaridad de lo estético, vol. II, p. 307. 
32 En este contexto, resulta secundario indicar en qué medida son acertados 
estos juicios de Lukács sobre Bloch. 
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como utópica, en la medida en que lo eleva por encima de su hic et 
nunc específico y le permite conceder voz a lo latente, a lo que solo 
se encuentra insinuado en el mundo actual. Como puede verse, las 
ideas se encuentran próximas a la teoría blochiana en torno al 
excedente cultural (kultureller Überschuß) de las obras artísticas 
auténticamente grandes; solo que Lukács, de un modo más 
concreto que su amigo de juventud, explica ese “utopismo” a 
partir de la aptitud del arte para expresar la esencia genérica. 
Lukács considera que, para ser estéticamente válidas y, por lo tanto, 
efectivas, las obras deben superar las condiciones histórico-sociales 
en las que han sido gestadas; con ello, se propone rebatir a aquellos 
teóricos que, tanto desde las filas del marxismo dogmático como 
desde la sociología burguesa (Mannheim) habían analizado las 
obras de arte en cuanto objetivaciones “ligadas al ser” 
(Seinsgebunden); es decir: como una falsa conciencia ceñida a una 
época y una clase determinadas e incapaz, por ende, de poseer un 
contenido de verdad trascendente. Una perspectiva mecanicista tal 
como la que Lukács cuestiona, no podría dar cuenta de por qué 
ciertas obras nacidas a partir del ser social y de una conciencia 
proletarias pueden emocionar vivamente a un público burgués; o, a 
la inversa, de por qué el proletariado puede sentirse estéticamente 
conmovido por obras “burguesas”. Toda obra valiosa se eleva por 
encima de los condicionamientos históricos y de clase para 
expresar una vox humana identificada con la esencia genérica de la 
humanidad. Con ello se relaciona la tesis lukácsiana según la cual 
aquello que se manifiesta inmediatamente en el arte no es la 
sociedad, sino la vida: el condicionamiento social de un paisaje, un 
sentimiento amoroso, una melodía o una cúpula es, a menudo, el 
resultado de un análisis intrincado y de múltiples mediaciones, 
mientras que la emoción estética se produce de un modo directo, 
eludiendo, a la vez, las categorías sociológicas y las tentativas de 
fundamentación teórica. Pero las obras de arte grandes no solo 
consiguen superar sus condicionamientos sociales e históricos, sino 
también las finalidades prácticas inmediatas que puedan haberlas 
motivado: 

incluso las obras orientadas directa y exclusivamente a una alteración 
material de un concreto hecho situacional social y cuyo pathos nace 
de esa intención, crecen, como formaciones estéticas, por encima de 
ese caso particular que las ha determinado y evocan cosas más y más 
profundamente enlazadas con la evolución de la humanidad, con el 
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ser del género humano, que las contenidas en sus finalidades 
inmediatas de un modo directamente explícito. Si les falta este rasgo, 
esas obras desaparecen rápidamente de la memoria de los hombres33. 

También esta clase de excedente concede a la obra una 
universalidad de contenido. Aquellas obras que albergan el 
propósito de denunciar una injusticia concreta, o de propiciar una 
transformación social o política determinada, solo pueden ir más 
allá del ámbito en el que surgieron si, al formular su acusación o su 
exhortación a la lucha, lo hacen de modo tal que la lucha en ellas 
plasmada no sea un caso único, singular, sino que pueda asimilarse 
con otras causas y con otros luchadores. Una obra como La cabaña 
del tío Tom debe su persistencia al hecho de que la autora de dicha 
novela no se propuso apelar a la simpatía y el compromiso de los 
lectores respecto de los esclavos por ella descritos, sino evocar 
sentimientos enlazados con la lucha por la liberación de todas las 
formas de esclavitud y –en términos más generales– de 
explotación. Pero una obra estética tampoco conseguirá sus 
objetivos más específicos si pretende convencer inmediata y 
directamente a sus receptores para que realicen determinadas 
acciones de orden práctico; Lukács sigue convencido, como en 
tiempos de la Estética de Heidelberg, de que la vivencia estética exige 
la suspensión temporaria de toda finalidad práctica, a diferencia de, 
por ejemplo, la retórica, que supone una unidad inmediata de 
teoría y práctica. Sin embargo –y esto marca una ruptura con la 
estética juvenil–, también cree preciso tomar distancia respecto de 
aquellos que niegan unilateralmente que el arte tenga repercusiones 
en la vida corriente.  

El análisis del “después de la vivencia artística”; es decir, de 
aquella instancia en la que tiene lugar esa transición de lo estético a 
la praxis cotidiana, pone de manifiesto las correlaciones existentes 
entre estética y ética. La interrelación entre ambas esferas está dada 
ya por el hecho de que ninguna experiencia estética 
verdaderamente profunda es posible sin apelar a problemas de 
índole ética, si bien estos problemas son considerados en términos 
contemplativos, sin que se efectúe una transposición directa a la 
práctica. Pero, en el momento ulterior a la experiencia estética, 
cuando el “hombre entero” regresa a la cotidianidad, se produce 
una relación –por cierto que compleja y mediada– entre lo ético y 
                                                        
33 Lukács, György, Estética 1. La peculiaridad de lo estético, vol. 2, p. 335. 
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lo estético. No se trata, tal como puede inferirse de lo precedente, 
de que la obra de arte contribuya a propagar determinados 
principios morales, o de que los espectadores resulten 
inmediatamente corregidos y mejorados en el plano ético por 
efecto de la vivencia estética; la dimensión ética y política del arte 
está vinculada, en cambio, con aquella conmoción emotiva y 
anímica que los más grandes teóricos del drama han designado con 
el término de catarsis. Lukács subraya la necesidad de ampliar el 
campo abarcado por dicho término, y para ello señala que la 
conmoción catártica no solo excede el ámbito de la tragedia hasta 
abarcar la íntegra esfera estética (hecho que ya había percibido, en 
parte, el propio Aristóteles), sino que además encuentra su origen 
genuino en la cotidianidad. Pero cabe decir de la purgación 
catártica lo mismo que se ha señalado a propósito de lo estético en 
general, a saber: que nace y se diferencia de la cotidianidad solo 
para volver, finalmente, a ese punto de partida, enriquecida y 
dotada de un fin crítico y emancipador. La conmoción ética 
promovida por el arte se basa, ante todo, en la aptitud que él posee 
para crear, sobre la base de materiales extraídos de la vida, un 
pequeño mundo, una mónada provista de una armonía que 
buscamos en vano en el mundo externo; el arte puede, pues, 
ejercer una función valiosa de índole ética, pero no convirtiéndose 
en un simple medio de propaganda, sino en la medida en que 
contribuye a desarrollar una nueva visión del mundo; las diferentes 
teorías sobre el extrañamiento han insistido sobre este punto, y 
Lukács ha escrito que el poder evocador de la obra de arte 
“penetra en la vida anímica del receptor, subyuga su modo habitual 
de contemplar el mundo, le impone ante todo un ‘mundo’ nuevo y 
le mueve asía recibir ese ‘mundo’ con sentidos y pensamientos 
rejuvenecidos, renovados”34. La perfección inmanente de la obra 

se presenta ahora como alteración, como ampliación y 
profundización de las vivencias del receptor y, luego, de su misma 
capacidad vivencial. La catarsis que produce la obra en él no se 
reduce, pues, a mostrar nuevos hechos de la vida, o a iluminar con 
luz nueva hechos ya conocidos por el receptor; sino que la novedad 
cualitativa de la visión que así nace altera la percepción y la capacidad, 
y la hace apta para la apercepción de nuevas cosas, de objetos ya 

                                                        
34 Ibíd., p. 496. 
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habituales en una nueva iluminación, de nuevas conexiones y de 
nuevas relaciones de todas esas cosas con él mismo35. 

En otras palabras: el arte presenta un mundo objetivo nuevo y 
desarrolla nuevos sentidos para comprender la realidad modificada; 
de ahí que una de las primeras sensaciones que sentimos en 
presencia de una auténtica obra de arte es una suerte de 
desencanto o vergüenza, a raíz de no haber percibido jamás en el 
mundo, en la “vida”, lo que parece ofrecerse espontáneamente en 
la configuración artística. Con vivencias como las que acabamos de 
describir se relaciona la ya mencionada misión desfetichizadora del 
arte: sin producir una transformación práctica y sin determinar 
inmediatamente a los espectadores para la praxis, la obra actúa 
como crítica de la vida, lo que estimula la autocrítica de la 
subjetividad receptora:  

Rilke ha dado una vez una descripción poética de un torso arcaico de 
Apolo. El poema culmina [...] con una exhortación de la estatua al 
que la contempla: ‘tienes que cambiar tu vida’. El enriquecimiento y 
la profundización que suscita toda auténtica obra de arte plástico –
por lo cual, sea dicho de paso, se despierta y se desarrolla el sentido 
artístico de los hombres– son casi inimaginables sin una tal 
comparación, aunque ésta no pase de sentimiento concomitante 
apenas consciente, e independientemente de que la eficacia de su 
acento emotivo sea fuerte o débil36. 

Las ideas lukácsianas en torno a la catarsis tienen que ver, 
precisamente, con este aspecto de la relación entre la obra artística 
o literaria y el espectador o lector; la categoría de catarsis, 
fundamental dentro de la estética de Lukács, remite a esta 
problemática; pero entre los términos de mímesis y catarsis se 
ubica un elemento de unión: el poder evocativo de la expresión artística. 
Este último concepto debe ser puesto en relación con las ideas 
lukácsianas en torno al lenguaje; Lukács afirma que el lenguaje 
humano tiene cierta una tendencia a la generalización; en estrecha 
interacción con la ciencia, conforma el sistema de señales 2, que 
apunta a la definición clara y distinta en la reproducción 
desantropomorfizadora de la realidad. Pero, al mismo tiempo, el 
lenguaje también se encuentra enlazado con la vida cotidiana, y 
posee por ello una cierta proclividad a la polisemia y nebulosidad 

                                                        
35 Ibíd., p. 528. 
36 Ibíd., pp. 507 y s. 
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que comparte con el sistema de señales 1 –es decir: con los reflejos 
condicionados–. Esta dimensión del lenguaje, constituida como 
tertium datur frente a la abstracción del sistema 2 y la inmediatez 
relativa del sistema 1, permite advertir la existencia de un sistema de 
señales 1’, ligado con la praxis ética pero también, ante todo, con la 
esfera estética. En consonancia con semejante posición intermedia 
(lo que no implica en modo alguno que el lenguaje de la poesía 
ocupe un lugar inferior respecto del lenguaje científico), podría 
decirse que la función del lenguaje poético consiste en establecer 
una mediación dialéctica entre los dos sistemas: al introducirse en 
la utilización instrumentalista del lenguaje en la vida cotidiana tanto 
como en el ámbito de la expresión científica, la poesía crea un 
ámbito específico en el cual los dos sistemas originarios son 
trascendidos dialécticamente y transformados en una fuerza 
evocativa concreta de los objetos representados. Esta fuerza 
evocativa despierta, en el receptor, sentimientos, valoraciones y 
tomas de posición: actitudes que anteriormente sintetizamos bajo 
el concepto de catarsis. Por efecto de este proceso, resulta posible 
una elevación del ser humano por encima de su propia 
cotidianidad, pero también por encima de la cosificación 
cientificista.  

Una estética que merecía más atención: con estas palabras iniciamos 
este prólogo. Un indicio de la atención insuficiente que recibió La 
peculiaridad de lo estético es el hecho de que existieran escasos libros 
dedicados íntegramente a analizar la gran obra, más allá de los 
análisis valiosos, pero comparativamente breves escritos por 
autores tales como Tertulian, Oldrini, Infranca, Jung o Zoltai, para 
mencionar solo a algunos de los más importantes estudiosos. Es 
por esto que el libro de Deribaldo Santos viene a cubrir una 
ausencia fundamental. Con una atención precisa a las inflexiones 
más importantes de la argumentación lukácsiana, con una selección 
prudente y lúcida de pasajes representativos, en un lenguaje sobrio 
y claro, Santos consigue hacer comprensible el significado y la 
importancia de la Estética. Es una tarea ardua volver accesible aun 
para un público no especializado la intrincada exposición de 
Lukács; pero el autor del libro que prologamos lo ha conseguido 
de un modo eficaz. Cabe esperar que este estudio encuentre sus 
lectores y que logre intensificar aún más la influencia que la 
filosofía del gran pensador marxista húngaro continúa ejerciendo 
persistentemente en Latinoamérica. Estamos persuadidos de que 
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Lukács no es solo uno de los mayores filósofos del siglo XX, sino 
además un pensador absolutamente necesario; un pensador cuyos 
aportes para comprender el mundo y transformarlo tienen 
legítimas razones para integrarse, de manera intensa y persistente, a 
la memoria viva de la humanidad. 
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PALAVRAS PRELIMINARES 

Por que os sonhos não se limitam a artistas. 
(Totonho) 

 
O presente livro objetiva dialogar com o edifício estético 

fundamentado pelo filósofo húngaro George Lukács (1885-1971). 
A empreitada não é modesta, uma vez que, embora pese sobre o 
livro Estética: la peculiaridad de lo estético o fato de ser a obra do autor 
– publicada em vida – de maior importância, há apenas, como 
registrou Celso Frederico (2005), um único livro dedicado 
exclusivamente a ela37. Coube a Béla Kirâlyfalvi publicar The 
aesthetics of  Gyorgy Lukács, editada pela Princeton University Press 
da cidade estadunidense de New Jersey, em 1975. Fazem coro à 
relevância da Estética, Nicolas Tertulian (2005), José Paulo Netto 
(2012) e Guido Oldrini (2013). Cada um a seu feitio, esses 
investigadores consideram que a obra marcou, nas palavras de 

                                                        
37 Este livro é conhecido como Grande Estética ou simplesmente Estética. Já a 
obra Introdução a uma estética marxista é conhecida como Pequena Estética. Embora 
Lukács tenha escrito sobre o tema durante toda sua vida, segundo o próprio 
autor, esses dois livros sintetizam o seu pensamento estético de maturidade. 
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Netto (2012), o lançamento da pedra angular do renascimento do 
marxismo. Não se pode deixar de mencionar que até a presente 
data o livro não foi traduzido para o português. 

Esses são os argumentos que compelem o autor a considerar a 
publicação de Estética de Lukács: a criação de um mundo para chamar de 
seu uma empreitada, antes de audaciosa, necessária. Explicando de 
outro modo: não foi por mera petulância que enfrentei o desafio 
de escrever sobre a obra do pensador magiar. O enfrentamento da 
tarefa urgia imperiosamente. 

Mas o que se pretende com o livro Estética de Lukács: a criação de 
um mundo para chamar de seu? 

Objetiva-se apresentar uma síntese do pensamento estético de 
Lukács (1966, v.1/v.2; 1967, v.3/v.4). Utiliza-se, como recurso de 
exposição, o ordenamento e o destaque de algumas das principais 
categorias debatidas pelo autor e procura-se, com esse método, 
aclarar as intenções e objetivos perseguidos pelo húngaro em sua 
Grande Estética. Sobre os questionamentos acerca da existência, ou 
não, de uma estética marxista, Lukács responde que essa é uma 
paradoxal situação: se por um lado existe uma herança deixada 
pelos clássicos do marxismo, por outro, há de se conquistar uma 
proposta estética que atenda a pressupostos radicalmente novos, 
sendo necessário, inclusive criá-la. Quando a problemática é 
analisada levando-se em consideração a iluminação metodológica 
da dialética materialista, no entanto, o paradoxo se desfaz 
completamente. Apenas a realização desse método, orientado pelo 
próprio objeto, garantirá que o caminho pode oferecer a 
possibilidade de se encontrar o que se busca; isto é, de se construir 
acertadamente a estética marxista ou, pelo menos, aproximar-se da 
sua efetiva essência. Tais objetivos, com efeito, apenas poderão ser 
alcançados mediante considerações sem preconceito sobre a 
realidade, bem como perante sua elaboração com os métodos 
descobertos por Marx: fiéis à realidade e fiéis ao marxismo. Para 
Lukács, a fidelidade ao marxismo significa que se está dando 
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continuidade às grandes tradições do domínio intelectual da 
realidade social.   

A argumentação do parágrafo acima é suficiente para justificar a 
redação do capítulo 1. Nesta seção, desenvolve-se os principais 
elementos metodológicos que sustentam a Grande Estética do autor 
húngaro. Denominou-se o capítulo de Categorias nodais. Isso se 
justifica por se entender que o autor precisou se ancorar em alguns 
conceitos para conduzir sua investigação. O nó da Estética – isso 
vale também para a Ontologia do ser social – portanto, se desenrola a 
partir das categorias antropomorfização, desantropomorfização, 
imanência e transcendência. Com esses conceitos aclarados o autor 
consegue, por aproximação e distanciamentos, definir, mesmo que 
inicialmente, a arte em relação à ciência e à religião. 

O capítulo seguinte foi redigido com a finalidade de melhor 
relacionar o cotidiano a um dos pressupostos centrais do 
desenvolvimento intelectual de Lukács, a saber, é da esfera da 
cotidianidade que brotam as aspirações superiores a exemplo da 
arte, da ciência, da religião, da ética, entre outros complexos 
sociais. Para que a exposição ganhasse consistência, ao termino do 
capítulo 2, notou-se a necessidade de se debater a particularidade, 
uma vez que o autor considera essa categoria como central em seu 
constructo estético. Essa empreitada foi enfrentada no capítulo 3. 

Aqui há a necessidade da realização de uma pequena digressão. 
Pontuo que, em Santos (2017a), apresentei uma síntese acerca da 
categoria da particularidade. Esse esboço foi construído com base 
no livro Introdução a uma estética marxista (LUKÁCS, 1978). Como 
muito bem detectou Antonino Infranca no posfácio desta obra, 
mesmo com este livro, ficará ainda uma lacuna a ser percorrida. 
Esclareço que objetivo preencher essa fenda com a redação de um 
terceiro livro, onde intenciono fechar o plano de minha trilogia 
sobre o arcabouço estético do pensador magiar. Em tal texto 
planejo dar atenção especial a alguns estudos que, por uma questão 
de espaço, ficaram de fora da obra que agora publico. Intenciono, 
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portanto, escrever um terceiro livro especificamente para suprir a 
ausência delatada por Infranca. No terceiro livro, procurar-se-á 
atender a algumas investigações específicas que o próprio Lukács 
(1967, v.4) chama de casos liminares do estético, onde se incluirá o 
dialogo sobre cinema, arquitetura, jardinagem, artesanato artístico 
e música, além de se problematizar a relação ética-estética, bem 
como o caráter do agradável na arte e a luta do complexo artístico 
para se libertar da religião. 

Com as categorias nodais desenvolvidas e relacionadas ao 
cotidiano e com a categoria da particularidade adiantada, foi 
preciso investigar a relação entre o homem-inteiro do cotidiano e o 
homem-inteiramente soerguido pelas aspirações humanas 
superiores, o que foi exposto no capítulo 4. Após o debate sobre 
como a arte consegue elevar o sujeito humano a um patamar de 
superioridade, a seção seguinte, aproveitando-se da articulação 
entre o que já se tematizara, debruçou-se sobre a problemática que 
envolve os pressupostos do nascimento e desprendimento da arte. 
Esses questionamentos foram atendidos no capítulo 5. 

A exposição não tinha como avançar sem enfrentar a relação 
entre o objeto e o sujeito, discussão apreendida no capítulo 6 que, 
por seu turno, abriu as portas para problematizar o caráter 
desfetichizador da arte, tema debatido no capítulo 7. Pela 
importância do debate sobre como a arte desfetichiza, possibilitou-
se à exposição enfrentar a problemática da catarse e, por sua vez, 
caminhar sobre a função social da arte. Para que fosse possível 
aclarar o pedregoso tema da função social da arte, o que foi feito 
no último capítulo, entretanto, na seção 8, para dar base ao debate 
final, tematizou-se a categoria do Terceiro Sistema de Sinalização 
(S1’). 

Vale ressaltar que, embora a redação tenha sido dividida entre 9 
capítulos, adverte-se que a exposição é um todo orgânico e que 
não há como se operar uma separação rígidas entre as partes. Cada 
seção apenas pode ser compreendida se relacionada aos demais 
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capítulos.      
Explicado ao que o presente livro se propõe e como a 

exposição foi organizada, preciso clarear alguns elementos de 
como a publicação se compôs. Para isso, reforço-me nas palavras 
de Machado de Assis (1997) que, ao escrever um pequeno prefácio 
de seu primeiro romance Ressurreição, advertiu que a crítica tem 
razão ao desconfiar da modéstia das apresentações dos livros. Para 
o Bruxo do Cosmo Velho, as apresentações dos livros, geralmente, 
“são arrebiques de dama elegante, que se vê ou se crê bonita, e 
quer assim realçar as graças naturais”. Para o escritor brasileiro, 
essas introduções são penosas e singelas, “que trazem os olhos no 
pó da sua humildade, e o coração nos píncaros da sua ambição. 
Quem só lhes vê os olhos, e lhes diz verdade que amargue, arrisca-
se a descair no conceito do autor, sem embargo da humildade que 
ele mesmo confessou, e da justiça que pediu.” (ASSIS, 1997, s/p). 

A necessidade imperiosa pela publicação do presente livro, com 
efeito, apenas justifica sua publicação. Não assegura, entretanto, 
que a exposição seja bem escrita e que tenha a clareza 
argumentativa e a profundidade teórica necessárias para alavancar 
as pesquisas no campo da estética. Aqui, a autoria apenas quer se 
declarar responsável por ter enfrentado a tarefa, assumindo o risco 
por toda e qualquer imperfeição. Não é missão do autor afiançar a 
qualidade final do livro. Cabe aos leitores e a crítica a tarefa de 
aferir ser ou não a presente publicação capaz de tal feito. 

Seguindo guiado pela pena do sublime bruxo, atrevo-me a 
escrever, à bem-vinda crítica, que esta apresentação em nada se 
parece com suas congêneres. Como Machado de Assis (1997, s/p, 
negrito meu), eu peço a crítica e aos leitores não uma “intenção 
benévola, mas expressão franca e justa. Aplausos, quando os não 
fundamenta o mérito, afagam certamente o espírito, e dão algum 
verniz de celebridade; mas quem tem vontade de aprender e 
quer fazer alguma cousa, prefere a lição que melhora ao ruído 
que lisonjeia”. 
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O escritor, ao lançar Ressurreição, justificou a publicação 
alegando que a finalidade do livro era pôr em ação o seguinte 
pensamento de Shakespeare: “nossas dúvidas são as nossas 
traidoras, e fazem-nos perder as coisas boas que poderíamos 
frequentemente ganhar pelo temor de tentar”. (ASSIS, 1997, s/p). 

O livro que agora se põe a conhecimento público não pode ser 
comparado com o exemplo do consagrado escritor. Mesmo para 
ele, que trafega nas cercanias da literatura, dotada de regras 
antropomórficas, não vale a lei dos “gênios,” a quem, segundo as 
próprias palavras de Assis (1997, s/p), “a natureza deu o poder 
quase inconsciente das supremas audácias”. O caso da presente 
publicação, por se pretender uma aproximação, mesmo que o mais 
fiel possível à realidade, sua ambição é desantropomórfica e, sendo 
assim, inevitavelmente, cabe bem mais, “a lei das aptidões médias”, 
aquelas regras gerais das inteligências medianas que, para se 
apoderar dos conhecimentos produzidos pela humanidade, 
necessita, inexoravelmente, de um esforço hercúleo (individual e 
coletivo).   

A presente publicação, importa relembrar, é uma tentativa 
científica, portanto, é preciso ser dito que, para além da escassez de 
estudos sobre a estética lukacsiana, não se pode dar às costas às 
tematizações sobre o campo estético que, de maneira geral, 
necessitam de investigações mais profundas e rigorosas38. Para 

                                                        
38 Mesmo sem Lukács se referir ao filósofo alemão Alexander Gottlieb 
Baumgarten, é preciso clarear, ao menos em largos parâmetros, que o corrente 
livro considera como estética a definição deste filósofo. Adepto de Gottfried 
Leibniz e aluno Christian Wolff, Baumgarten, no trabalho Meditações filosóficas 
sobre as questões da obra poética, publicado em 1735, foi quem, pela primeira vez, 
apresentou a expressão estética. Sua intenção era criar uma ciência que pudesse 
se dedicar às coisas sensíveis. Com base na lógica clássica, como documenta 
Carvalho (2010), o alemão pretendia alinhar os domínios da arte com os da 
beleza e articulá-los à esfera da sensibilidade. Isso resultaria, como entende o 
historiador brasileiro, na captura da verdade estética. Como ciência filosófica, a 
estética não é fundada por Baumgarten. Porém, a palavra criada por ele 
concentrou filosoficamente questionamentos para algumas necessidades das 
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exemplificar essa problemática, cito o fato de que quando algum 
orador ou escritor, em espaços corriqueiros ou mesmo 
acadêmicos, utiliza a expressão estética39, os ouvintes ou leitores se 
remontam aos cosméticos, aos espaços das salas de ginástica e 
musculação – hoje denominadas de Fitness – ou, no máximo, à 
beleza. Vejam, caros leitores, mesmo as pesquisas sistemáticas 
acerca do que se convencionou chamar, no Brasil, de Arte-
Educação, não consideram, na maioria esmagadora das vezes, o 
estudo rigoroso da estética como disciplina filosófica. Quando a 
problemática se refere à polêmica articulação entre sociedade e 
arte40, os questionamentos sobre a estética, geralmente, ficam 
                                                                                                                        
investigações sobre a arte. Ele parte do substantivo grego (αίσθηση: 
sensação/sentimento) para chegar ao adjetivo (αισθητική: estético). Baumgarten, 
com essa síntese, põe em uma expressão as reflexões acerca do belo, da arte que 
já perpassavam o mundo antigo e que chegaram até a Idade Moderna. 
39 “Our doubts are traitors And make us lose the good we oft might win By 
fearing to attempt” (Minha tradução). Aproveito para esclarecer que as demais 
traduções utilizadas aqui foram fitas por mim. 
40 Lukács argumenta em sua Grande Estética que, costumeiramente, atribui-se à 
expressão “arte” a habilidade ou capacidade de uma pessoa realizar algo. O 
verdadeiro sentido linguístico da expressão arte, no entanto, alude ao que 
justamente ultrapassa a mera capacidade ou habilidade, ao que vai mais além do 
domínio médio das técnicas correspondentes, posiciona-se para além do 
controle do ofício imediato que, por sua vez, deve ser praticado com rigor, ritmo 
e disciplina, ou seja, fixar os reflexos condicionados necessários à execução de 
determinado exercício. Independente do fato desse processo ser bom ou ruim, 
exitoso ou equivocado, ele não pode ser considerado arte, nem mesmo em seu 
sentindo mais geral. Essa atribuição corriqueira, com efeito, não é a mais 
adequada. Para o pensador magiar, apenas quando o sujeito manifesta em seu 
campo de atuação um talento inventivo e consegue impor ao material que opera 
uma novidade, reagindo rápido e com elevado nível de acerto a situações 
imprevisíveis é que o praticante merece o qualificativo de artista. Não obstante, 
tal adjetivação apenas pode ser adequadamente aplicada quando relacionada 
diretamente com a atuação desempenhada corriqueiramente pelo sujeito no 
cotidiano. “Quando se chama arte a prática de um cirurgião, de um médico, de 
um futebolista, de um cozinheiro etc”., alude-se precisamente ao modo como 
determinado indivíduo reage a situações novas e inesperadas em suas atividades 
(LUKÁCS, 1966, v.3, p. 36). Quando, normalmente, utiliza-se o substantivo arte, 
procura-se expressar tal situação. É óbvio que a arte, como elemento de 



                                           40         

circunscritos à periferia do problema, quando não são 
empalidecidos ou completamente abandonados. 

Para compor os nove capítulos que constam neste livro, 
intencionei, inicialmente, elaborar um texto que pudesse dialogar 
com a Grande Estética do pensador magiar. Para atender a esse 
plano, deparei-me com muitas dificuldades de partida. Para evitar o 
tédio de relatar todos os entraves oferecidos à autoria, opto por 
registrar o obstáculo, já mencionado, da ausência de uma tradução. 
Essa barreira foi atravessada por meio da leitura da versão 
traduzida para o espanhol por Manuel Sacristán, editada pela 
Ediciones Grijalbo-Barcelona, bem como da tradução para o 
italiano realizada por Anna Maritti Solmi, editada pela Giulio 
Einaudi-Torino. Vencida a inércia da não existência do texto no 
idioma materno, outros desafios se amontoaram diante do autor. 

Para explicar como a maioria dos demais entreves foram 
enfrentados, apanho da poesia de Victor Hugo a seguinte reflexão: 
“Os infelizes são ingratos; isso faz parte da infelicidade deles.” 
Com essa agudeza poética quero enfatizar, mais uma vez e por 
quantas forem necessárias, que a publicação aqui apresentada é 
fruto de um trabalho coletivo que coube a mim, por muitas e 
complicadas mediações que este espaço não tem como explicar, 
sintetizar a redação final. Por isso, sinto-me honrado em utilizar os 
parágrafos seguintes para enumerar as pessoas pelas quais me sinto 
em déficit intelectual e ou afetivo, ou seja, uso esta introdução para 
declarar meus mais sinceros agradecimentos. Decerto que algumas 
das pessoas pelas quais aqui agradeço, nem as conheço 

                                                                                                                        
humanização e soerguimento do sujeito humano, o que lhe garante a 
autoconsciência, necessariamente alimenta-se da destreza e da habilidade 
corriqueira recém-referida. Para que se possa adiantar, em uma expressão, 
aprontamentos que serão aprofundados no presente livro, o artista, como 
escreveu o pintor e poeta Paul Klee (2007), vai além das atividades 
desenvolvidas no cotidiano. Ele não pode se contentar em reproduzir o visível. 
A arte carrega, como papel principal, tornar visível o que não o é, abrindo as 
portas para que a humanidade abrace o que o mundo poderá vir a ser. 
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pessoalmente. Mas isso não impede de registrar minha felicidade 
em agradecer pelo apoio prestado. 

Começo listando os nomes que estão geograficamente mais 
distantes. Na esfera internacional, quero registrar minha dívida 
com Nicolas Tertulian, Guido Oldrino, Miguel Vedda e Antonino 
Infranca. Obvio, caríssimos leitores e leitoras, a lista é muito maior 
e se todas as pesquisas citadas eu fosse mencionar, tomaria aqui o 
lugar que cabe à bibliografia. A esses nomes sinto-me mais 
imediatamente ligado.    

Para a aproximação à ontologia, o primeiro plano cabe à 
Professora – com letra maiúscula – Susana Jimenez. Devo a ela a 
descoberta da Ontologia do ser social, bem como os primeiros passos 
no Prólogo da Grande Estética, ponto onde tudo começou a tomar 
tessitura. Para que os leitores e leitoras passam melhor 
compreender o caráter coletivo do que agora publico, tenho que 
esclarecer que os primeiros estudos do nosso grupo sobre a 
Estética de Lukács deram-se em 2006, no Instituto de Estudos e 
Pesquisas do Movimento Operário da Universidade Estadual do 
Ceará (IMO-UECE)41.  

Sem o conhecimento sobre as investigações de Artur Bispo, 
Belmira Guimarães, Carlos Nelson Coutinho, Celso Frederico, 
Ester Vaisman, Ivo Tonet, José Paulo Netto, Leandro Konder, 
Sergio Lessa, entre diversas outras, o livro jamais poderia ser 
escrito. 

Os estudos que culminaram com a feitura do presente texto 
devem muito às aulas que ministrei na Faculdade de Educação, 
Ciências e Letras do Sertão Central (FECLESC), no curso de 
Mestrado Acadêmico em Educação e Ensino (MAIE), no 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), todos na 

                                                        
41 Augusto César Paiva e Meire Nunes Viana (2012), explicam o contexto de 
como se deu o surgimento do Grupo de Pesquisas Trabalho, Educação, Estética 
e Sociedade (GPTREES). Foi esse grupo que potencializou o desenvolvimento 
da Estética dentro do IMO. 
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UECE, bem como na linha Educação e Luta de Classes do 
Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da 
Universidade Federal do Ceará (E-LUTA/PPGEb/UFC). 

Reconheço a importância da bolsa de estudos concedida a mim 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). Sem o apoio financeiro concedido por essa 
fundação, eu não poderia ter passado dez meses na biblioteca da 
Facultad de Filosofía da Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), tempo em que pude me dedicar inteiramente ao estudo da 
Estética de Lukács. Como parte dessas investigações, sou 
imensamente grato às aulas de filosofia que tive a satisfação de ter 
com a professora Francisca Galiléia Pereira da Silva, bem como ao 
curso sobre Romanticismo Aleman, ministrado pelo professor Justus 
Perez. Esses dois eventos, além de me ajudarem a conviver com o 
inverno europeu, deram-me elementos importantes para 
compreender a estrutura da estética como disciplina filosófica. 

Impossível deixar de mencionar a colaboração das professoras 
Adéle Araújo, Escolástica Santos, Júlia Érica Bastos, Géssica 
Cryslânia da Silva, Rafaela Oliveira, Rafaela Teixeira e dos 
professores Jaildo Gurgel e Marcus Flávio Alexandre da Silva. 
Foram essas pessoas que, honesta e generosamente, se puseram a 
ler os capítulos do original do livro quando ainda eram projetos de 
ensaios. As dúvidas, críticas e sugestões dessas leituras deram-me 
segurança para avançar na redação. Coube à professora Lenha 
Diógenes a preciosa revisão técnica do texto, que incorporou 
diversas sugestões ao estilo da redação. Por fim, a esses sujeitos 
humanos, com muito gosto, entrego os meus mais sinceros 
agradecimentos. 

Agora que o texto se desprende de minha consciência, espero 
que possa ganhar a dependência das consciências das leitoras e 
leitores. 
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																																																									À	Professora	Susana	Jimenez,	

por	ter	aberto	a	picada!	
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CAPÍTULO 1 – CATEGORIAS NODAIS                               
NOTAS METODOLÓGICAS 

 
Navegar é preciso 

Viver não é preciso42. 
(Fernando Pessoa) 

 
1.1 – Aproximações e distanciamentos entre cotidiano, ciência, arte 
e religião 

 
Com base nas mediações obtidas a partir da centralidade do 

trabalho, Lukács desenvolve sua investigação procurando 
identificar quais os tipos de reflexos existentes na vida cotidiana e 
como alguns desses reflexos se desenvolvem e se diferenciam dos 
demais até atingirem determinado grau de objetividade superior. 
Para atender adequadamente essa empreitada, não há como se 

                                                        
42 Expressão retirada por Fernando pessoa do latim: "Navigare necesse; vivere 
non e st necesse". A frase é atribuída a Pompeu, general romano, 106-48 aC., 
dita aos marinheiros, amedrontados, que se recusavam a viajar durante a guerra, 
cf. Plutarco, in: Vida de Pompeu. Ver: 
www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000001.pdf 
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desviar da importância decisiva dos conceitos antropomorfização 
e desantropomorfização, imanência e transcendência, visto 
que é a partir do debate travado em torno dessas categorias que o 
filósofo húngaro desenvolve metodologicamente os conceitos que 
edificam categoricamente sua Grande Estética. 

O ponto teórico principal do debate que cerca a estética 
edificada por Lukács é sua crítica radical contra o idealismo 
filosófico. Mesmo adiantando que o mecanicismo economicista, 
associado ao marxismo vulgar, cria para a esfera estética uma 
dependência acrítica ao campo econômico, o que retira do reflexo 
artístico a sua peculiar autonomia, o idealismo, por sua natureza 
gnosiológica, acaba por obstacularizar o entendimento conceitual 
adequado para as situações objetivas, especificamente as do campo 
da estética. Por esse conjunto de motivos, Lukács enfatiza sua 
oposição à hierarquia formada por toda estética idealista. Para tal 
concepção, as formas de consciência são os agentes últimos 
formadores dos princípios que determinam a objetividade de 
todos os objetos estudados. Nas palavras de Lukács (1966, v.1, p. 
19), as formas de consciência idealista “têm por força que 
reivindicar o papel de juízes supremos da ordem intelectual e 
construir hierarquicamente seu sistema.” O filósofo prossegue 
lembrando que cada hierarquia concreta é diferente das demais, 
visto que são determinadas histórico-socialmente. Caso se insista 
em manter essas hierarquias conceituais sem a devida 
contextualização, cair-se-á em falsificações tanto dos objetos 
quanto das relações. 

Para enfrentar essa falsa dualidade conceitual, Lukács (1966, v.1, 
p. 19) se apoia no fato de que “a prioridade do ser é antes de tudo 
uma questão de fato: existe ser sem consciência, porém não há 
consciência sem ser.” Contudo, algumas teorias desinformadas ou 
mal-intencionadas defendem que a imagem do mundo projetada 
na consciência, própria do materialismo dialético, teria também um 
caráter hierárquico. Mesmo se considerando a prioridade do ser, o 
materialismo jamais entende que há uma subordinação hierárquica 
da consciência ao ser. O trabalho serve peremptoriamente como 
prova do contrário. Apenas pela práxis do trabalho, essa prioridade 
e seu reconhecimento concreto (teórico e prático) pela consciência 
cria ao final a possibilidade de que a consciência domine realmente 
o ser. Isto é, o ato humano plasmado no trabalho cria socialmente 
a possibilidade, embora apenas a possibilidade, de se mudar a 
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existência. Quando o materialismo histórico afirma existir 
prioridade do ser social frente à consciência social, trata-se 
simplesmente do reconhecimento de um fato concreto (LUKÁCS, 
1966, v.1). 

O fato de que no curso da história a prática social não tenha se 
orientado para dominar o ser social, a não ser de forma muito 
relativa, não cria uma relação hierárquica entre ser e consciência. 
Como já alertado por Marx (2008a, p. 207): “Os homens fazem a 
sua própria história, mas não a fazem segundo a sua livre vontade, 
em circunstâncias imediatamente encontradas, dadas e transmitidas 
pelo passado”. Em uma expressão, o domínio completo da prática 
social pela consciência social, apenas seria provável quando 
determinada sobre as condições concretas nas quais seria possível 
uma prática eficaz. Nesse caso, certamente, estaria determinado ao 
mesmo tempo seus limites concretos, ou seja, aquele ambiente da 
ação e do desenvolvimento humano que o ser social de cada 
situação concreta oferece à consciência. Manifesta-se, nessa 
relação, uma dialética histórica, jamais uma hierarquia. No exemplo 
a seguir, Lukács (1966, v.1, p. 20) ilustra uma situação típica: 

Quando um pequeno barco sucumbe diante de uma tempestade que 
um navio de motor poderoso superaria sem dificuldades, manifesta-
se a superioridade real do ser ou a limitação da consciência, própria 
da sociedade que se aborda, relativa do ser, porém não uma relação 
hierárquica entre homem e as forças naturais; e isto tanto menos 
quanto o desenvolvimento histórico – e, com ele, o crescente 
conhecimento da verdadeira natureza do ser – produzindo um 
constante aumento das possibilidades de domínio do ser pela 
consciência. 

Não há como o idealismo filosófico enxergar o mundo como 
fato concreto, dado que sua concepção fixa a imagem do mundo 
de forma completamente distorcida. Não são as reais mudanças 
correlacionadas às forças que produzem, em cada caso, 
superioridades ou inferioridades na vida. Para os idealistas, são 
aceitas como validades a existência fixa de uma hierarquia das 
potências conscientes. Tais fixações, não apenas são as produtoras, 
como ordenam as formas da objetividade, bem como as relações 
entre os objetos que, ademais, já se encontram numa ordenação 
hierárquica entre elas. 

Isso é importante para a tematização da estética, pois os 
diversos tipos de reflexo do real se desenvolvem no marco da 
realidade material e formalmente unitária. Por esse motivo, tal 
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problemática, insiste Lukács, apenas pode ser abarcada pelos 
clássicos da tradição marxista. O autor justifica essa posição 
apontando que a filosofia materialista é a única a considerar as 
formas da objetividade, as categorias correspondentes aos objetos 
e suas relações, produtos não de uma consciência criadora, como 
faz o idealismo, mas de uma realidade objetiva que existe 
independentemente da consciência. A necessidade de se romper 
radicalmente com o idealismo fica ainda mais límpida quando 
Lukács (1966, v.1, p. 21) aprofunda a tese pela qual a arte se 
apresenta como um modo peculiar de manifestação do reflexo da 
realidade, “modo que não é mais que um gênero das universais 
relações do homem com a realidade, em que aquela reflete esta”. 
Para que se possa compreender corretamente essa complicada 
dialética fundamentada na unidade da unidade e na totalidade é 
preciso começar por se contrapor radicalmente à falsa noção da 
existência de um reflexo mecânico, fotográfico, como é comum a 
algumas apreciações idealistas e positivistas, cada uma a seu modo. 

A diferenciação, sobretudo nos campos da ciência e da arte, não 
poderia ser de outro modo senão um produto do ser social, das 
necessidades que brotam dos homem e mulheres que vivem com 
os pés no chão de um cotidiano concreto, de suas adaptações ao 
novo que surge a sua volta, da interação sempre crescente de suas 
capacidades, aliada à necessidade de estar à altura de novas tarefas 
e, principalmente, das necessidades de transformá-las. O processo 
de adaptações ao novo se realiza diretamente no indivíduo humano 
de modo físico, bem como psicológico. Desde o início, porém, 
passam a cobrar generalizações sociais. Isso ocorre porque as 
novas tarefas, as novas e oscilantes circunstâncias, apresentam 
natureza geral (social) e não admitem, salvo no marco do ambiente 
social, variantes subjetivo-individuais. 

A historicidade objetiva do ser social e seu modo específico de 
manifestação na sociedade humana apresenta consequências 
importantes para a recepção da peculiaridade principal do estético. 
Há a necessidade de se demonstrar, portanto, que o reflexo 
científico da realidade procura se libertar de todas as 
determinações antropológicas, tanto as derivadas da sensibilidade, 
como as que procedem da natureza intelectual. Em outras palavras, 
tal reflexo se esforça para reinventar os objetos e suas relações, do 
mesmo modo como são em-si, independente da consciência, isto 
é, desantropomorfizadamente. O que ocorre com o reflexo 
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estético é completamente distinto. Ele tem origem nas pessoas e 
orienta sua finalidade para elas, parte do mundo humano e volta 
para ele: trafega de um sujeito para outro, portanto é 
antropomórfico. Isso não quer dizer, de modo algum, como se 
apressam em afirmar as críticas superficiais, que seja um reflexo 
alçado, pura e simplesmente, do objetivismo. De modo 
completamente contraposto, a prática dos objetos é preservada, 
mas, de tal modo que contenha todas as suas referências 
específicas e típicas à vida humana, para os sujeitos que a 
vivenciam no mundo. Resumindo, a objetividade aparece como 
correspondente ao estado da evolução humana, articulando 
externo e interno, correspondente a cada desenvolvimento social. 
Isso significa que toda conformação estética inclui em si e se insere 
no que Lukács chama de hic et nunc (o aqui e agora) histórico da sua 
gênese, constituinte do momento essencial da objetividade 
decisiva. 

Cada reflexo, artístico ou científico, está carregado de 
ponderações materiais e temáticas, impressas pelo espaço temporal 
de sua consumação. Mesmo no caso da ciência não se pode 
desprezar completamente o momento, pois nesse caso, o fator 
temporal apresenta maior relevância temática para a história das 
ciências do que para o próprio conhecimento. Um bom exemplo a 
ser citado são as circunstâncias e o lugar em que se deu a primeira 
formulação do teorema de Pitágoras, em que se torna indiferente o 
momento e tais circunstâncias históricas em que ocorreu essa 
importante formulação matemática. Nas chamadas ciências da 
sociedade, campo no qual a discussão precisa ser bem mais 
aprofundada, principalmente pelo papel da ideologia43, deve-se ter 
como ponderação o fato de que as influências históricas de cada 
época, nas suas várias e diversas formas, geralmente produzem 
obstáculos à elaboração da objetividade real na exposição científica 
da reprodução dos fatos histórico-sociais. Quando se trata do 
reflexo estético da realidade, a situação é completamente 
contraposta ao quadro científico. Nunca houve uma obra de arte 
importante que não tenha dado vida com a forma do hic et nunc 
histórico do momento reinventado. Em todos os casos das 
autênticas criações artísticas, as circunstâncias históricas são 

                                                        
43 Ver a Grande Ontologia, especialmente o capítulo dedicado à ideologia 
(LUKÁCS, 2013). 
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captadas e refletidas em forma de arte. 
Os artistas, para Lukács (1966, v.1, p. 25), independente de 

terem ou não consciência de que a arte registra e dá forma ao hic et 
nunc das contradições históricas de cada instante, criam acreditando 
que estão produzindo algo supratemporal, ou seja, “na medida em 
que suas obras são artisticamente autênticas, nascem das mais 
profundas aspirações da época em que se originam; o conteúdo e a 
forma das criações artísticas verdadeiras não podem separar-se 
nunca – esteticamente – daquele chão de sua gênese.” Portanto, a 
historicidade da realidade objetiva produz determinadas exigências 
sobre as criações artísticas em sua forma objetiva e subjetiva. 

Para o autor, a essência da antropomorfização carrega muitas 
ambiguidades, o que dificulta ainda mais a precisa categorização da 
arte. Lukács (1966, v.1, p. 225) lembra que existem pesquisadores, a 
exemplo Arnold Gehlen, “que não reconhecem uma 
antropomorfização a não ser quando o sujeito humano projeta 
explícita e diretamente no cosmos suas próprias formas e 
propriedades”. Essa dificuldade torna-se ainda maior porque as 
primeiras formas de expressão do reflexo científico e filosófico da 
realidade – procedentes diretamente do período mágico – 
apresentam-se mescladas com elementos que formam o germe do 
que mais tarde se constituirá no campo estético. Soma-se a isso o 
fato de que a magia, o cotidiano e a religião concentram, cada um 
ao seu modo, traços da ambiguidade antropomorfizadora, criando 
obstáculos de se distinguir com precisão tais complexos entre si. 

Com esse conjunto de dificuldades, para que se possa 
apresentar, mesmo que em grandes linhas, determinadas 
propriedades do processo de separação da arte desses complexos, 
em primeiro lugar é necessário ter em mente que as formas de 
objetividade da cotidianidade, da religião e da magia, ainda que 
também sejam antropomorfizadoras, distinguem-se qualitativa e 
essencialmente das formas objetivas produzidas na prática artística, 
e, isso ocorre com independência da consciência concomitante que 
se pratica a arte. Em segundo lugar, continua Lukács (1966, v.1, p. 
227), “o caráter post festum da conscientização dessa forma de 
reflexo, que, ainda que seja a este nível tão abstrato, encontra-se 
um pouco mais solidamente estabelecida”. Para esse autor, tal 
modo de manifestação marca de forma extrema o princípio geral 
da prática incipiente que serve de mote para sua estética: não o 
sabem, mas o fazem. 



                                           50         

Explica Lukács (1966, v.1, p. 227): 
O modo específico da objetividade estética, o comportamento 
especificamente estético referente à ela, desenvolveu-se já 
praticamente com muita antecedência do que se pode observar o 
primeiro avanço intelectual um pouco sério até a separação 
conceitualmente clara e teoricamente fundada entre as diversas 
formas de reflexo antropomorfizador da realidade, ao modo como se 
teve pelo que faz às contradições desantropomorfizadoras no marco 
da filosofia. É necessária uma evolução milenar – com poucas 
exceções como, desde logo, Aristóteles – para eliminar dos critérios 
de ‘verdades’ estéticas os elementos da [esfera] científica, para não 
estimar a ‘verdade’ do reflexo estético – nem positiva, nem 
negativamente – segundo esses critérios. 

Para que se possa tematizar adequadamente a questão da 
separação, o autor debate a problemática da imanência e da 
transcendência44. Adverte Lukács que todo autêntico problema 
de método, quando concebido corretamente, e não de modo 
apenas formal, necessariamente transforma também o elemento de 
concepção do mundo. Isso implica dizer que de um ponto de vista 
puramente metodológico, o imanentismo é uma exigência insolúvel 
ao conhecimento científico, bem como para a conformação 
artística. Na prática, podemos considerar que o resultado será 
sempre uma aproximação ao real. As relações estáticas e dinâmicas 
dos objetos, sua infinidade extensiva e intensiva, entre outros 
elementos da categorização, não permitem conceber como 
absolutamente definitivo nenhum conhecimento. Toda e qualquer 
forma de conhecer e até de pensar jamais estará isenta de 
correções, de limitações e de efeitos de diversas outras ordens. 
Essa característica dinâmica da realidade, possível de aproximação 
pelo domínio científico, foi interpretada, costumeiramente, como 
uma espécie de transcendência. Fato esse, que desde a magia até o 
positivismo moderno, incluindo vários problemas sobre os quais 
certa ignorância imperava, já estava incluído como problema 
resolvido pelo transcendentalismo idealista, mesmo sem ter sua 
solução efetivada na prática científica. Com essa advertência, 
Lukács declara que um complexo de fenômenos somente pode ser 
considerado cientificamente conhecido quando aparece totalmente 
categorizado em seus conceitos a partir de suas propriedades 
                                                        
44 A ética é, segundo o esteta, o verdadeiro campo de batalha entre a imanência e 
a transcendência. O autor lamenta o fato de não poder tratar, na sua Estética, 
essa polêmica tão importante. 
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imanentes, de suas legalidades próprias, do que concebe o objeto a 
partir dele mesmo. Isto é, ontologicamente. 

No marco do materialismo, de Demócrito até Feuerbach, 
Lukács aponta não haver, a não ser de modo puramente mecânico, 
qualquer concepção de mundo nos marcos da imanência humana. 
Dessa constatação se desprende, por um lado, que aqueles 
filósofos se encontravam impedidos de compreender o mundo de 
forma materialmente dialética, apenas podiam compreendê-lo 
como se fosse uma maquinaria de relógio necessitando de uma 
ação transcendente para se pôr em movimento. O que ocasiona, 
por outro lado, que o sujeito humano jamais poderia ser 
apresentado como produtor e objeto das leis imanentes da 
sociedade. Essas concepções nunca conseguiram explicar a 
subjetividade e a prática humana como ações imanentes do próprio 
sujeito humano. Apenas os resultados das pesquisas de Marx, 
sobre as investigações de Hegel, defensoras da autoprodução 
humana por seu próprio trabalho45, foi quem finalmente concebeu 
a imanência da imagem do mundo como produto de uma ética 
imanentista. Para apontar a obra de arte como testemunho da 
imanência humana, Lukács (1966, v.1, p. 28) escreve: “a imanente 
obstinação, o descansar-em-si-mesma de toda autêntica obra de 
arte – espécie de reflexo que não encontra analogia nas demais 
classes de reações humanas ao mundo externo – é sempre por seu 
conteúdo” testemunho da imanência humana. Portanto, arte e 
ciência não podem surgir de nenhuma forma transcendental, são 
imanentes, pois dependem da ação humana para existirem. 
Todavia, enquanto esta reflete os objetos como são em-si, 
desantropomorfizadamente; aquela os reflete de modo 
antropomórfico, pois, como é uma forma especial da relação 
objeto-sujeito, trafega do sujeito que vive com os pés no chão para 
o sujeito que vive também nesse mesmo mundo. A religião, por 
seu caráter, tem como essência o fato de ter em suas objetivações a 
vinculação entre teoria e prática. O que a diferencia da vida 
cotidiana é a enfática acentuação da fé. Lukács (1966, v.1, p. 141) 
insiste que “o reflexo religioso da realidade tem também um 

                                                        
45 Lukács ainda acrescenta que essa doutrina foi muito bem formulada por 
Gordon Childe sob a expressão: “man makes himself ”, em texto denominado 
de What happened in history, cuja edição brasileira coube o título A Evolução 
Cultural do Homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 
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caminho que leva do fenômeno à essência. Sua peculiaridade, no 
entanto, consiste precisamente em seu caráter antropomorfizador”: 

O captado como essência não perde em nenhum momento suas 
características humanas. Ou seja: trata-se do modo de ser da natureza 
ou de problemas humanos (sociais, éticos etc.), o essencial se capta e 
condensa sempre segundo caracteres e distintos humanos típicos, e a 
tipificação (a acentuação do essencial) produz-se, ademais, em forma 
de mitos que representam essa essencialidade típica como secessão 
de um arcaico passado, ou do mais além, ou, às vezes, em plena 
história [...] (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 141). 

Para o autor, o complexo religioso, assim como a arte, depende 
do sujeito para existir; contudo, enquanto o primeiro se orienta no 
transcendente, o segundo é orientado pelo imanentemente 
humano. Ambos, porém, ocupam-se em trafegar suas aspirações 
entre sujeitos: antropomorfizadamente. A religião, destarte, por ser 
antropomórfica e transcendente, apresenta-se completamente 
separada da ciência, que é, repetimos: desantropomórfica e 
imanente. 

É necessário enfatizar que, na prática artística desenvolvida no 
cotidiano, destaca-se, principalmente, a divergência entre o fato e a 
consciência. Como ilustra Lukács (1966, v.1, p. 28): “A estrutura 
categorial objetiva da obra de arte faz que todo movimento da 
consciência o faça transcendente, tão natural e frequente na 
história do gênero humano, transforme-se de novo em imanência 
ao obrigar-lhe a aparecer como o que é, como elemento da vida 
humana, de vida imanente, como sintoma de seu ser-assim de cada 
momento”. 

Há, no entanto, ao longo da contraditória, lenta e irregular 
evolução da arte episódios que a confundem com rasgos 
científicos. Lukács destaca entre esses eventos os diálogos iniciais 
de Platão, passando pelo poema didático De rerum natura de 
Lucrécio até chegar a Dante. Nessa problemática, a formulação 
historiográfica, o discurso florence, a reportagem publicitária, a 
retórica e até a jurisprudência científica, entre outros exemplos, 
guardam proximidade e, em casos limites, até tocam a arte. 
Contudo, de modo geral, o objetivo de todo discurso, guardando 
as distinções existentes entre os seus diversos estilos, é induzir os 
receptores a tomarem partido para o lado 'X' ou 'Y'. O que vai 
orientar essencialmente se tende para a arte ou para a retórica 
discursiva é a finalidade, ou seja, como indica Lukács (1966, v.1, p. 
229): “a mobilização imediata dos meios mais diversos, 
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heterogêneos, para conseguir um objetivo prático imediato”. Mas, 
como também no complexo artístico se pressupõe um efeito 
imediato, uma separação precisa sem transições torna-se muito 
complicada, visto que há um constante processo de interações 
entre a cotidianidade e o complexo artístico. Todo esse debate 
expõe a dificuldade existente em se separar, sem transições, a 
esfera artística do campo cotidiano, do científico e do âmbito 
religioso. No entanto, isso não pode negar que o estético possui 
uma unidade originária de princípio, que tenha uma 
fundamentação correta dessa unidade originária. Entretanto, tal 
princípio não segue a via insustentável da suposição, supra-
histórica e apriorística, de que haja nos homens e mulheres uma 
‘original’ capacidade estética. Via esta seguida por muitos 
estudiosos da estética que, por desconhecerem as bases da 
hominização, acabam por considerar que a práxis humana já nasce 
com sua capacidade estética pronta. 

A citação a seguir torna-se indispensável para uma melhor 
problematização sobre uma suposta capacidade originaria da 
humanidade em fazer arte. 

Todo idealismo parte necessária e acriticamente do atual estágio da 
consciência humana, o ordena como ‘eterno’, e mesmo quando 
concede sua origem factual, histórica, a evolução histórica assim 
construída é apenas aparente. Por um lado, é apenas externa: o 
processo histórico não aparece no melhor dos casos, mais que para 
‘realizar’ no empírico o que já se estabeleceu a priori em análise da 
consciência; frente à dedução a priori, é superficial e casual. Como o 
idealismo subjetivo – qualquer que seja sua terminologia – parte da 
contraposição entre ser e validade e a considera inabitável pelo 
desenvolvimento histórico sensível, não pode haver entre ambos os 
membros da contraposição interação alguma no sentido da 
constituição e modificação da validade. Por outro lado, também o 
idealismo objetivo – incluindo quando, como ocorre em Hegel, situa 
o devir histórico, a hominização do homem, no centro da 
metodologia – ao considerar a ciência e a arte, tem que partir de um 
conceito fixo do homem (no sentido atual ou, pelo menos, no 
sentido do homem já constituído histórico-socialmente) (LUKÁCS, 
1966, v.1, p. 233). 

Esses dogmas impregnam o pensamento estético, sobretudo o 
idealista. Apenas uma estética com base nos clássicos da tradição 
marxista, não sem sobressaltos, está em condições de quebra-los46. 
                                                        
46 Franz Mehring, ao considerar, com base em Kant, que a primeira exigência de 
uma estética científica seria a demonstração de que a arte é uma capacidade 
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Vai ser a precisa distinção entre arte e trabalho que fornecerá o 
ponto nodal do qual se pode retirar os elementos necessários para 
a comprovação de que a arte não é inata, mas dependente do 
desenvolvimento coletivo da sociedade. Para o esteta húngaro, já 
nos Manuscritos Econômico-filosóficos de 1844, Marx (2006) apresenta 
as preciosas indicações para uma perfeita compreensão teórica da 
estética: a evolução dos sentidos humanos. Relembremo-las: 
• Não apenas os cinco sentidos, mas também os chamados 

sensores intelectuais, bem como os práticos (vontade, amor etc.), 
em uma palavra, o sentido humano, a humanidade de sentir, nasce 
pela existência de seu objeto, pela natureza humanizada. 
• A educação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a 

história universal. 
• O que se sente preso nas silenciosas necessidades práticas 

não tem mais que um sentido limitado. 
Mesmo sendo difícil a diferenciação entre arte, cotidiano, 

ciência e religião, ela é necessária e possível de ser apreendida; 
embora considerando que essa distinção não pode ser mais do que 
as próprias objetivações, sua linha divisória é exatamente o ponto 
onde termina a necessidade utilitária imediata do trabalho e se 
inicia o processo estético que, por sua vez, não tem utilidade 
imediata, mas mediata47. Somente a concepção dialético-
materialista da história está em condições de romper igualmente 
com os dois extremos metafísicos. Primeiramente com as 

                                                                                                                        
própria e original da humanidade, serve para exemplificar a utilização de tais 
dogmas (LUKÁCS, 1966, v.1). 
47 É claro que também no caso da utilidade e não utilidade prática da arte é 
necessário um exercício dialético. Como adiantado, a linha divisória corre pelos 
caminhos nos quais termina a utilidade imediata. Nos estágios primitivos, 
podemos citar como exemplo o ornamento do corpo humano, a decoração das 
ferramentas etc. Enquanto o reflexo de origem desantropomórfica introduz 
utilidades mediadas e aumenta assim a utilidade imediata da atividade do 
trabalho, a antropomorfização representa excesso sem utilidade efetiva imediata, 
factual, ao trabalho. Mesmo que em casos como na arquitetura, na plástica ou 
ainda nos ofícios da arte, em que se conserva determinadas características úteis 
ao trabalho; ao passo que a atividade artística se constitui como tal, esses 
exemplos dos momentos desantropomorfizadores vão sendo superados, 
convertendo-se em meios para realização do fim orientado pela matéria. Mais 
adiante esse debate será aprofundado. 
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deduções a priori das artes particulares a partir de uma suposta 
fonte original, de qual há já na ‘essência’ humana um legado 
artístico, sem que este seja construído em seu devir. Depois com o 
rígido isolamento dos homens e mulheres como sujeitos e de sua 
história feito pela humanidade, mas em condições herdadas. 
Apenas, dessa forma, pode-se entender corretamente o fenômeno 
real do estético em seu devir e sua essência. Por assim dizer, é com 
o apoio nos clássicos do marxismo que o tratamento filosófico da 
questão da gênese da arte tem como ponto de partida uma 
multiplicidade de origens reais. O elo comum desse caráter 
omnicompreensivo somente pode ser apreendido no curso do 
resultado da evolução histórico-social. Com isso, chegamos “a uma 
concepção completamente diversa da filosofia idealista, tanto pelo 
que faz a unidade do estético quanto no que se refere à 
diferenciação, a independência das artes particulares (e dos gêneros 
dentro de cada uma)” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 244). No caso da 
estética, o princípio da multiplicidade vale com muito mais 
intensidade. O post festum do princípio não está apenas no para-nós, 
mas já se encontra também no em-si. Ou seja, como explica as 
palavras de Lukács (1966, v.1, p. 245), “a unidade de princípio 
surge no estético paulatinamente, histórico-socialmente, e não 
pode, portanto, conhecer, senão posteriormente como tal, de 
acordo com o nível de unidade alcançado”. 

Com esse arcabouço teórico em plano, deparamo-nos com um 
problema, num primeiro momento, insolúvel: a heterogeneidade 
dos sentidos. Certamente que, em sua imediatez, os sentidos são 
heterogêneos. Entretanto, não se pode concebê-los 
hermeticamente separados uns dos outros, assim como os 
concebem Kant e alguns de seus seguidores a exemplo de Konrad 
Fiedler48. Na compreensão de Lukács, os sentidos estarão sempre a 
serviço de um sujeito que vive em sociedade com outros sujeitos, 
desenvolvendo nessa mesma sociedade suas mais elementares 
manifestações vitais, ao passo que em consequência disso tem em 
seus sentidos elementos e tendências profundamente comuns com 
a dos outros indivíduos. Mas como se dá os pressupostos materiais 
e anímicos da origem e da evolução das diversas artes? 
Inicialmente sobre a divisão social do trabalho entre os sentidos, o 

                                                        
48 Konrad Fiedler, segundo Lukács, contrapõe de forma rude a linguagem ao 
campo visual. 
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que possibilita, por intermédio de uma intensa cooperação de 
reciprocidade, a facilitação e o aperfeiçoamento da atividade do 
próprio trabalho. Nesse sentido, a recíproca relação de cada 
sentido com os demais por meio dessa colaboração, cada vez mais 
diferenciada extensivamente e intensivamente, dota o sujeito que 
trabalha de uma crescente conquista do mundo externo e do 
próprio trabalhador (seu interior). Em consequência desse 
conjunto de fatores com raiz no trabalho, surge um conjunto de 
sutis cooperações, que acabam por desembocar na difusão e 
aprofundamento da imagem cósmica em que o sujeito vive. Nas 
palavras de Lukács (1966, v.1, p. 245): “tudo isso coloca, por um 
lado, os pressupostos materiais e anímicos da origem e da evolução 
das diversas artes”. Já, por outro lado, “uma vez constituída cada 
uma, instaura em cada uma dessas imagens a tendência já 
desenvolvida, cada vez mais peculiarmente as próprias qualidades 
imanentes para conseguir para estas uma tal universalidade, uma 
capacidade de compreensão que possa penetrar progressivamente 
no que é comum a todas, o meio do estético” (LUKÁCS, 1966, v.1, 
p. 245). 

Essas duas tendências caminham unidas por uma contraditória 
unidade. Isto é, a união e a diferenciação simultâneas do sujeito 
ativo em uma sociedade que refina e especializa crescentemente 
suas reações com a sociedade e com a natureza. Essa unidade, ao 
mesmo tempo, também se refere à divisão interior do trabalho 
assim especializando à própria personalidade total, enriquecendo-a 
e ampliando-a crescentemente. Quanto mais forte, intensiva e 
extensivamente processa-se o metabolismo, a troca entre o sujeito 
e a totalidade, tanto mais bruscamente aparece na arte o reflexo da 
própria natureza. Mas, para que não haja mal-entendidos, esse 
reflexo não é o ponto de partida. Ele é, ao contrário, o produto de 
um nível já extremamente desenvolvimento do dito intercâmbio. 
Por outro lado, contudo, o reflexo dessa troca do trabalhador em 
articulação entre a sociedade com a natureza torna-se o objeto 
conclusivo e realmente último do reflexo estético. Esse 
intercâmbio carrega em si a relação de todo indivíduo com a 
evolução do gênero humano. Como sintetiza Lukács (1966, v.1, p. 
247): “Este conteúdo implícito se explicita na arte, e o em-si, 
muitas vezes escondido, aparece como um plástico ser-para-si49. 
                                                        
49 Explica o esteta que, por um lado, a reprodução artística da realidade reflete, 
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Como forma de melhor desenvolver a compreensão sobre a 
Estética de Lukács, é necessário aclarar um pouco essa unidade 
omnicompreensiva, a multiplicidade de origens que se processa 
aqui no ser-para-si, mas que advém da dialética entre o em-si e o 
para-nós. Em primeiro lugar é preciso tornar claro, mais uma vez, 
que o reflexo estético caminha por vias peculiares. Em segundo 
lugar, essa forma de apreensão do mundo traz uma conexão 
imediata indissolúvel com sua base entitativa, o que tem como 
consequência uma peculiar materialidade de conteúdo, bem como 
uma também peculiar estrutura do objeto refletido e conformado. 
Já o reflexo da ciência, por mais que se reduza a casos particulares, 
precisa se esforçar todo tempo por refletir a totalidade extensiva e 
intensiva das determinações gerais de seu objeto investigado em 
cada caso dado. Portanto, a generalização do campo estético se dá 
pela elevação da individualidade ao típico50. No caso do reflexo 
científico, o descobrimento da conexão se processa entre o caso 
individual e a lei geral. 

A estética, como filosofia da arte, como crítica histórica desta, 
sabe muito pouco ou quase nada acerca da origem do fator 
estético, o que obstaculiza a determinação precisa da linha divisória 
entre formações pré-artística e obras de arte. Diante de tais 
dificuldades, mas sob a clareza do método certificado por Marx, 
Lukács espera aproximar-se da distinção entre arte e trabalho e, 
assim, determinar o ponto nodal onde se ancorar para comprovar 
com mais elementos seus pressupostos de que a arte não é inata: 
depende, mesmo que de modo relativo, do desenvolvimento 
coletivo da sociedade. 

Como o problema de fundo perseguido pelo esteta é a transição 
do trabalho até atingir o estético, ou como encontrar a origem do 

                                                                                                                        
em geral, imediatamente as relações de produção de uma determinada sociedade 
e, de modo mais imediato, as relações sociais entre os sjeitos humanos que se 
desprendem daquela base da produção. O reflexo desse intercâmbio com a 
natureza não aparece mais que como o fundamento dessas relações, ou seja, ‘em 
última análise’. 
50 Sobre a generalização estética e a elevação da individualidade ao típico, o 
filósofo húngaro lembra o seguinte: a obra de arte nunca poderá aparecer 
diretamente na totalidade extensiva de seu objeto último. Apenas poderá se 
expressar, em sua totalidade intensiva, por intermédio de mediações postas em 
movimento pela imediatez estética evocativa. 
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complexo artístico, ele assim expõe sua questão: como um 
trabalho, originalmente orientado de modo exclusivo à prática, se 
transforma até chagar no estético? Para o autor, a transição é 
seguramente não consciente: “o entrelaçamento interno da arte e 
artesanato é tão intenso em todas as formações pré-capitalistas que 
muitos ramos de uma atividade objetivamente artística sem dúvida 
alguma sobrevivem durante muito tempo na consciência do 
criador e na do receptor imediato, como trabalho artístico 
artesanal” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 308). Isso justifica porque ao se 
planejar, do ponto de vista filosófico, a questão da gênese do 
estético, necessariamente, tropeça-se “com o problema da relação e 
diferença (ou contraposição) entre o agradável (útil) e o belo” 
(LUKÁCS, 1966, v.1, p. 308). 

Com base em diálogo com Kant, o filósofo húngaro tenta 
avançar sobre sua questão de fundo. Para Kant, mesmo que o 
sujeito seja indiferente acerca da questão da existência do objeto 
representado, o essencial do estético é a representação de tal objeto 
acompanhado no sujeito de determinada satisfação. Para o esteta 
magiar, como o idealismo subjetivo de Kant não reconhece reflexo 
algum de uma realidade independente da consciência, suas 
inferências, embora que com muitos avanços, desembocam, 
necessariamente, em rígidas contraposições. Lukács reconhece que 
Kant abordou essa questão com claridade e com amplitude. 
Embora a tenha tematizado de modo não genético, sua 
importância é ateporalmente fundamental para a estética51. 
Contudo, a rigidez com que Kant trata o problema o impede de 
enxergar que a vivência de toda “realidade artística”, 
                                                        
51 Sobre a análise kantiana acerca da relação útil e agradável na estética, Lukács 
(1966, v.1, p. 308) escreve o seguinte: “Sua resposta, extremamente idealista-
subjetiva e, consequentemente rígida em seu formalismo, produziu numerosos 
protestos; por exemplo, o de Herder, quase imediatamente depois da aparição de 
Crítica da faculdade de julgar. A determinação kantiana coloca questões de 
extraordinária importância, cuja fecundidade, no entanto, dissimula muito em 
consequência da rigidez metafísica na contraposição entre o Agradável e o Belo. 
Kant percebe, com finura, que linha fronteiriça deve se buscar nas relações reais 
que subjazem em ambos conceitos. E sem dúvida leva também razão ao 
entender que pelo que faz ao Agradável o papel decisivo compete à existência 
concreta (a utilidade concreta) de um objeto determinado, embora que a 
transição ao estético suponha um relativo desprendimento referente dessa 
vinculação prática à vida cotidiana e sua prática.” 
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necessariamente, carrega um momento de alusão à “realidade 
concretamente existente”. Por maior que seja a distância entre as 
duas “realidades”, nunca poderá, totalmente, desaparecer o 
desdobrar desta naquela. Haverá sempre, na aceitação por parte do 
sujeito, de uma correção – em amplíssimo sentido – do reflexo.  Se 
não houver a produção desse desdobramento, não se pode sequer 
falar de impressão estética. Basta pensar no receptor mais sensível 
que se apropria da arte em sua condição de sujeito que vive imerso 
no cotidiano. As vivências e experiências de sua vida etc., antes de 
que a obra de arte faça seu efeito nele. Do mesmo modo, tais 
vivencias são pressupostos inelimináveis de tal efeito, bem como a 
impressão realmente profunda, autenticamente estética da obra, se 
faz posição imprescindível dessa pessoa que vive na cotidianidade. 
Esse processo influenciará, de um modo mediatamente decisivo, a 
posterior receptividade estética desse receptor e, ademais, em seu 
posterior pensamento, em sua posterior conduta etc. 

Kant, decididamente, não responde como se convertem os 
objetos reais como tais em objetos da estética. Ao papel 
praticamente decisivo da justa proporcionalidade na produção e 
utilidade de objetos da vida cotidiana, merece ser procurado 
elementos para uma resposta. Não há dúvida de que se expressa na 
correta determinação dessa proporcionalidade um essencial 
princípio construtivo de tais objetos. Isso justifica a necessidade de 
se estudar a generalização das experiências do trabalho, de refletir 
profundamente como a utilização dos resultados iniciais da ciência 
e do aperfeiçoamento da técnica de produção influencia tais 
experiências. O fato de que nesse momento as transições possuem 
bastante fluidez e que os mesmos objetos podem desencadear, em 
um mesmo sujeito, uma escala de vivências que vá desde a 
satisfação pelo utilitário à evocação estética. Isso mostra, primeiro 
objetando Kant, que o útil e o estético não se situam em uma 
contraposição metafisicamente rígida e, segundo que é uma 
característica essencial do caráter estético as transições fluídas 
entre vida e arte. 

Importante relembrar que, qualquer consideração sobre as 
origens da arte, pela dificuldade que há nessa tarefa, não pode 
encontrar resultados satisfatórios senão procurar, nas formações já 
desenvolvidas, determinações realmente imprescindíveis para seu 
funcionamento, cuja presença se faça necessário pressupor-se, até 
certo ponto, existir também nos níveis menos desenvolvidos. 
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Como orienta Marx (2011), partindo do nível de maior elaboração 
pode-se compreender o menos elaborado. E é isso que Lukács 
empreende em sua Estética. Diante das dificuldades que são 
intrínsecas ao objeto, o autor parte da arte já consolidada, detecta 
os elementos importantes presentes nessa consolidação, para, em 
seguida, procurá-los nos níveis iniciais. Depois de fazer isso, o 
esteta faz o caminho de volta em direção às elaborações já 
substantivas; desta feita enriquecendo-as com os elementos 
encontrados na base originária da arte. 

Essa concepção teórico-metodológica permite ao filósofo 
certificar suas descobertas. Com isso, podemos agora apresentar, 
guiados pela lente do pensador húngaro, o lugar que nascem as 
categorias estéticas. A diferença entre a vida concreta e o mero 
reflexo nos dá a chave para encontrar tal nascimento. Essa 
distinção impõe, temporariamente ao agir humano, inclusive na 
vida cotidiana, um comportamento contemplativo com potencial 
de dilatação. Diante dos mais primitivos modos de 
comportamento, nas manifestações mágicas de mimese, por 
exemplo, nas danças guerreiras, o praticante, bem como o receptor 
contemplativo desses rituais, sente como se aumentasse o valor, a 
firmeza, a habilidade, as condições gerais dos membros da tribo. A 
acentuação dessas atividades refigurativas, por intermédio das 
formações miméticas mais primitivas, impulsiona a fantasia do 
movimento52, ampliando, ao mesmo tampo, o conteúdo e a forma 
extensiva e intensivamente, o que projeta, por exemplo, problemas 
individuais, éticos, coletivos, entre outros elementos que surgem 
dessa dilatação. Deste contexto brotam as principais categorias 
estéticas a exemplo da catarse. 

Para o filósofo magiar, apenas o exercício da dialética na 
história pode responder adequadamente a esse conjunto 
problemático. Por isso ele recorre a Marx para entender como o 
sujeito pode ampliar e aprofundar sua personalidade, destacando 
assim, os seguintes pontos: o caminho que leva o conjunto 
humano ao desenvolvimento e ao autoconhecimento passa, 
realmente, por sua conquista sobre o mundo externo; e, a 
transformação do mundo externo, pelo sujeito, em um mundo 
próprio, trata-se, ao mesmo tempo, da transformação do humano-
social e do natural em mediação com os outros homens e 
                                                        
52 Sobre a fantasia do movimento, ver o capítulo 6 do presente livro. 
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mulheres. 
Outra intensificação do aspecto objetivo dessa distinção 

consiste no fato da estrutura da sociedade, que entra em 
intercâmbio com a natureza, diferenciar-se, adquirir uma forma 
superior, desenvolvendo intensa e extensivamente a troca entre as 
esferas social e natural. A transformação subjetiva, conforme 
demonstra-se sob a dialética certificada por Marx, consuma o 
aspecto especificamente humano desse princípio evolutivo. O que 
se verifica, precisamente, por meio do fato de que as características 
presentes nas formas superiores de convivência dos homens e 
mulheres como classe, nação, humanidade são produções próprias 
deles. Essas produções, mesmo sendo criadas inconscientemente, 
não procedem do mundo externo, confirmando, portanto, a 
dialética interno-externo na criação do mundo próprio ao humano. 
Para precisar como essa situação se manifesta, Lukács relembra o 
fato de que o proletariado precisa ter consciência de seu papel, ou 
seja, a superação em escala mundial, da exploração e da opressão, 
criando em seu lugar, definitivamente, uma sociedade realmente 
apropriada ao pleno desenvolvimento da humanidade. As relações 
acima, lembradas por Marx, existem em-si, independem da 
consciência humana e quando são transformadas em um para-nós, 
de modo algum, suprimem a objetividade. Não obstante, esse 
processo pode se solidificar de distintos modos. Do ponto de vista 
do baluarte da personalidade humana, aprecia-se o último extremo 
na evolução entre o mundo animal e o humano. O câmbio 
subjetivo perfaz, servindo de comprovação, o aspecto 
especificamente humano desse princípio evolutivo. 

Aqui, vale ressaltar, a dialética marxiana sobre a superação das 
contradições, ou seja, uma contradição fecunda e movente é 
apenas uma contradição que regula e cumpre a orientação do 
movimento e as leis desse movimento de uma relação essencial. 
Precisamente porque nasce da mesma contraditoriedade, tal 
relação torna-se imprescindível para operar a dialética de sua 
solução. Assim, o paradoxo deixa de ser antinômico e se torna uma 
contradição movente-motora53. 
                                                        
53 Caso esse princípio movente-movido não seja considerado, o filósofo magiar 
alerta que se caí nas interpretações estéticas deturpadas como ocorreu, cada um 
a seu modo e tempo histórico, com Platão, Leibniz, Kant, Hegel, Schelling, para 
citar apenas alguns clássicos. 
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O autor está interessado, ao apresentar essa falsa dicotomia, em 
indicar como se processa a visibilidade, o ponto da unidade entre a 
vida, a arte e a ciência, ou seja, a identidade dos mundos refletidos 
por esses complexos. Obviamente, tal indicação se dará sob a 
mediação do pensamento cotidiano e sobre um estágio no qual os 
caminhos entre ciência e arte ainda se encontram misturados. O 
modelo nodal para que se faça compreensível os apontamentos de 
Lukács tem como solo que a riqueza das relações constitui o 
fundamento da captação do objeto em sua inteira concretude, bem 
como o autêntico e fecundo desdobramento do sujeito que, por 
sua vez, se converte no portador que organiza e concentra a 
objetividade percebida da realidade mundana. Como ao nível da 
apreensão cotidiana a realidade se apresenta de modo heterogêneo, 
ou seja, a unidade encontra-se ainda a nível pré-científico e pré-
artístico, se torna necessária, desse modo, a instrutiva analogia de 
aproximação e distanciamento entre as três esferas: cotidiano, 
ciência e arte. Assim, as categorias antropomorfizacão, 
desantropomorfizacão, imanência e transcedência, tornam-se as 
balizadoras da tematização. 

A teoria dialético-materialista do reflexo é, para o filósofo de 
Budapeste, a única capaz de erguer uma análise sobre a aparente 
confusão existente no par dialético objetividade-subjetividade. O 
autor chega a essa conclusão depois de observar que somente a 
partir de Marx foi possível se montar, filosoficamente, uma 
doutrina que pudesse atender à problemática do reflexo. Antes do 
pensador alemão, como já adiantado, o materialismo conheceu 
apenas a doutrina do reflexo mecânico, e que por isso, era 
impossível a aplicação da teoria do reflexo ao campo da estética. 

Para que fique definitivamente nítido porque o método 
dialético-materialista é o mais adequado para se analisar a estética, 
o esteta marxista declara que o ponto de partida da proposta 
certificada por Marx e Engels é a função real da subjetividade no 
reflexo estético, o que ilumina a subjetividade com uma 
diferenciação muito mais rica e aprofundada do que é possível a 
outras propostas teóricas. Esse modelo, respeitando as mediações 
específicas de cada caso, serve também para a ética, para a prática 
histórico-social, bem como para os demais campos da vida 
humana. No que se refere especificamente ao reflexo estético e, 
considerando as grandes e complicadas tarefas que esse reflexo 
impõe ao sujeito criador, fica claro que uma análise sobre essa base 
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propõe problemas de diferenciação nos quais a adequação estética 
do sujeito a tal reflexo da realidade abarca o sujeito criador em sua 
movida totalidade, em sua inteira personalidade, ou seja, também 
sua inteligência, sua moral etc. Com efeito, como a natureza social 
humana é ontológica, portanto, sua existência atomizada é apenas 
uma invenção imaginaria, não passa de falsidade, visto que se assim 
o fosse, ele entraria em contradição irreconciliável com sua própria 
base objetiva. Quando essa discrepância é exagerada, seu efeito 
danifica seriamente a relação que o sujeito mantém com o mundo, 
ou seja, como salienta Lukács (1966, v.2, p. 475) a partir de 
pesquisas sobre Gorki e Proust: “a destruição da vinculação 
subjetiva do homem de sua época com a vida social e seus 
problemas danifica no sujeito o instrumento do reflexo estético e 
lança ao pó da rua as peças rompidas”. 

Apenas o materialismo-dialético, por sua natureza e modo de 
tratar a problemática, está em condições de enfrentar 
filosoficamente a seguinte contradição que se manifesta na esfera 
interna do reflexo estético: se por um lado toda análise detalhada 
da estrutura categorial dessa classe de reflexo expõe um espaço 
extraordinariamente grande de ação, ludicidade e jogo para as 
várias, diversas, múltiplas e plurais possibilidades expressivas da 
vida humana, por outro, precisamente, por essa mesma liberdade, 
produz-se uma recusa a todo tipo de regra rígida elaborada 
previamente que retira do reino da arte grande parte de seus 
esforços artísticos. O que mostra toda análise detalhada é o 
primado da unidade e da totalidade em relação às singularidades, o 
que fundamenta a estrutura específica da estética, em vez de, como 
pressupõe certos ramos do irracionalismo, suprimir sua 
racionalidade. Como uma das maiores falácias atribuídas ao 
materialismo-dialético consiste em, preconceituosa e vulgarmente, 
negar que ele considera as mediações a partir do sujeito, importa 
agora declarar o seguinte: a subjetividade, graças à concepção 
teórico-metodológica certificada pela dialética materialista da 
história, assume o papel de ser, um elo que carrega a peculiar 
função de mediar a relação entre a realidade objetiva esteticamente 
dada – “natural e neutra” – e uma obra pura exclusivamente 
baseada em categorias esteticamente transformadas pelo indivíduo 
criador. Nesse processo, tal sujeito criador assume análogo papel 
mediador também na vida cotidiana, bem como na ciência. Por 
essa exposição de motivos, o sujeito criador é ineliminável da 
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esfera estética, independentemente se a análise das obras de arte é 
temático-objetiva ou de outro porte. 

 
1.2 – Desantropomorfização versus atropomorfização           
Síntese de um embate histórico 

 
A problemática sobre antropomorfização, 

desantropomorfização, imanência e transcendência garante ao 
esteta, por meio do recurso de aproximação e distanciamento, 
diferenciar o complexo artístico do científico e do religioso em 
relação ao cotidiano, o que lhe permite, mesmo que a nível inicial, 
apoderar-se de um parâmetro para conceituar a arte. Poder-se-ia 
apontar, com boa margem de segurança, que a luta entre o 
antropomorfismo e o transcendentalismo de um lado, contra o 
desantropomorfismo e o imanentismo de outro, marca o embate 
histórico entre materialismo e idealismo. Para o tratamento da 
problemática da arte, esse debate é fundamental. Por isso, Lukács 
preocupa-se em aprofundar o desenvolvimento histórico da 
desantropomorfização da ciência, visto que sobre essa 
problemática é possível se compreender com mais riqueza como se 
desenvolve a grande arte grega, bem como o esplendor da 
produção artística do Renascimento e, com isso, clareia-se a 
importância desse desenvolvimento para o empoderamento do 
sujeito humano sobre si mesmo.  Com efeito, o momento 
predominante será a aparição do modo de produção capitalista. 

Vai ser a sociedade grega, construída sobre as contradições do 
modo de produção escravista, a criadora dos fundamentos do 
pensamento científico. Ao mesmo tempo em que nessa sociedade 
se abriam as portas para a reflexão científica desantropomórfica, 
impunham-se obstáculos insuperáveis ao puro desenvolvimento 
social. O desprezo pelo trabalho manual produtivo, baseado no 
escravismo, aparece como o impeditivo para que a aplicação 
científica seja articulada à racionalização do trabalho, o que cria 
obstáculos para um melhor desenvolvimento da produção da 
materialidade da vida. A consequência desse obstáculo impõe ao 
avanço grego que os enormes resultados das reflexões teóricas 
acabem por não influenciar diretamente a técnica produtiva, ou 
seja, os resultados da ciência não influenciam o aumento da 
produção. Tais limitações criam barreiras para uma melhor 
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articulação entre ciência e filosofia; dificultam que a conceituação 
unitária entre elas em contraposição ao pensamento cotidiano e a 
religião, brotem como princípios científicos na elaboração do 
reflexo da realidade; ao mesmo tempo em que criam obstáculos 
para o desenvolvimento de uma conexão omnilateral entre a 
ciência e a prática da cotidianidade. 

Não obstante a esses limites, a filosofia grega é a responsável 
por levantar os problemas mais importantes sobre a especificidade 
do reflexo científico da realidade. É também ela que elabora uma 
superior dialética, que, ao mesmo tempo em que se conecta com as 
formas de separação e contraposição entre o pensamento 
científico e o cotidiano (e religioso), aponta para a função do 
reflexo científico a serviço da vida, ou seja, seu fecundo regresso 
para a vida cotidiana. A Grécia antiga é a produtora da 
objetividade real do conhecimento; é ela que, pela primeira vez, 
separa o conhecimento do subjetivismo, insuperável, por sua vez, 
no marco da vida cotidiana. Aqui se inaugura um esforço filosófico 
com tendência a superar os limites, as deficiências e os prejuízos da 
subjetividade humana, o que procura deixar para trás o modo 
turvo do pensamento cotidiano; reflete-se com a maior fidelidade 
possível a realidade objetiva tal como é em si. Segundo indica 
Lukács, a culminância desse avanço é alcançada pelo movimento 
atomista de Demócrito e Epicuro, cujo mundo fenomênico 
humano se concebe segundo leis das relações e dos movimentos 
entre as partes elementares da matéria. Levada pela tendência 
desantropomorfizante, presente nos pré-socráticos, tal evolução 
chega inevitavelmente à crítica do mito, que constituía o conteúdo 
e a forma da imagem cósmica da época. Como a poesia 
desempenha na formação, desenvolvimento e reinterpretação 
desses mitos um papel muito importante, ela acaba recebendo 
resquícios da crítica dirigida à religião. Em síntese, desenvolve-se 
na filosofia grega a crítica ao antropomorfismo religioso, mas em 
paralelo, também ao pensamento cotidiano, bem como às reflexões 
poéticas, que, por sua vez, recebem hostilidade, dos pré-socráticos 
até Platão, por estar próxima ao mito54. 

                                                        
54 Em toda a evolução da filosofia grega, respeitando as distinções e variações, 
aparecendo já na escola pitagórica, em Heráclito e na escola de Eléia, fluindo 
para Platão e chegando até a Metafísica de Aristóteles, persistiu a contraposição 
entre o pensamento da vida cotidiana, da religião e da poesia, por um lado, e a 
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Os problemas aqui apresentados, próprios da filosofia grega, de 
procurar uma solução desantropomorfizadora para o 
entendimento do mundo, tem necessariamente que tocar na teoria 
do reflexo, visto que, para o pensamento grego, é óbvio que o 
conhecimento se baseia no reflexo correto da realidade objetiva. 
Mesmo que os pré-socráticos não enfrentem a questão do reflexo, 
Platão e Aristóteles, por mais diferentes que sejam em 
determinadas análises, não negam a importância central do reflexo 
para a teoria do conhecimento. Aquele filósofo busca uma resposta 
para a problemática do conhecimento, conforme entende Lukács 
(1966, v.1, p. 160), exatamente, “na questão da formação dos 
conceitos, na forma de um reflexo o mais exato possível da 
realidade pelos conceitos, ou seja, na forma de uma iluminação da 
intuição sensível e da representação”. Em Platão, contudo, adverte 
o filósofo magiar, a orientação para a teoria do conhecimento, 
empreende-se, ao mesmo tempo, o caminho para o idealismo. 

O mais importante que a inflexão platônica rumo ao idealismo 
traz para o presente debate é que agora há uma duplicação idealista 
do reflexo. Ao mesmo tempo em que surge da realidade, o reflexo 
passa a ter como nascedouro um mundo ideal, empírico. Isso põe 
sob perigo os anteriores achados da desantropomorfização do 
conhecimento, por exemplo, descobertos, cada um a seu perfil, por 
Demócrito e Herácrito. A separação entre o mundo ideal e a 
realidade, em que aquele, metafisicamente, tem mais importância 
que esta reconduz o pensamento humano de volta ao nível já 
superado de antropomorfismo. A doutrina aristotélica vai ser a 
responsável por apresentar a primeira crítica à contraditória 
arbitrariedade da doutrina platônica das ideias. O antigo seguidor 
de Platão entende que existe uma antinomia na separação 
platônica, visto que ela leva necessariamente ao antropomorfismo 
e, consequentemente, de volta ao pensamento cotidiano e ao 
religioso. Segundo Aristóteles apud Lukács (1966, v.1, p. 160) a 
afirmação que diz, “por uma parte, que existem além das coisas do 
mundo certas outras essências, e, por outra parte, que estas outras 
têm a mesma constituição que as coisas perceptíveis pelos 
sentidos, com a diferença que são eternos como estas são 
perecíveis” é suficiente para provar o retorno ao antropomorfismo. 
Por isso continua Aristóteles com a seguinte conclusão: 

                                                                                                                        
verdade objetiva, por outro. 
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De fato, afirmam que há um Homem em si, assim como Cavalo e 
Saúde, mas que não são diversos, fazendo algo similar àqueles que 
afirmam haver deuses com forma humana; de fato, nada mais fazem 
senão seres humanos eternos, assim como estes fazem das Formas 
nada mais senão sensíveis eternos55 (ARISTÓTELES apud 
LUKÁCS, 1966, v.1, p. 161). 

Essa contraposição se manifesta de modo mais claro na relação 
entre subjetividade (atividade) e matéria, visto que a 
antropomorfização do mundo e das ideias nasce quando o 
idealismo filosófico atribui à essência uma existência própria junto 
ou com superioridade sobre o mundo fenomênico. Esse 
reencaminhar, por assim dizer, ao antropomorfismo, realinha a 
realidade para longe do mundo material, de sua vinculação, ao 
mesmo tempo, inseparável e contraditoriamente dialética. Segundo 
entende o filósofo húngaro, o idealismo objetivo da Antiguidade, 
que separou a essência e libertou-a do mundo fenomênico, caiu no 
impasse de conceber o mundo a partir do antropomorfismo, 
mitologizando a realidade. Isso deforma a gênese do “processo do 
trabalho”, bem como o ser e o devir do mundo, reencaminhando, 
consequentemente, o que havia conseguido a anterior filosofia 
desantropomorfizadora de volta ao conhecimento 
antropomorfizador. 

Quando Aristóteles critica essas idealistas contraposições, 
fundamenta-se na precisa separação entre trabalho humano e 
natureza. A síntese dialética desse debate, ou seja, a distinção entre 
gênese natural e gênese artificial, possibilita o perfeito 
conhecimento da essência do processo de trabalho. Ao mesmo 
tempo, essa segurança sobre as propriedades do trabalho, impede 
as errôneas generalizações acerca de tal processo. Lukács, com 
base no estagirita, afirma que é essencial ao trabalho que as 
propriedades da matéria apareçam ao trabalhador como 
possibilidades, referentes ao objetivo concreto que se coloca frente 
a ele. 

Para Lukács, em Platão essa ambiguidade se encontra ainda em 
estado latente. No neoplatonismo, porém, ela vai se expressar 
abertamente com todas as suas contradições.   

A profunda ambiguidade do mundo ideal platônico se deve ao fato 
                                                        
55 Citada pela tradução de Lucas Angioni do Departamento de Filosofia do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – IFCH/ UNICAMP. Aristóteles 
(2008), Metafísica, Libro III. 
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de ter que ser ao mesmo tempo e indissoluvelmente a abstração 
suprema, a realidade puramente suprassensível e a realização mais 
viva. A essência das coisas, tornada independente, e uma força ativa 
criadora que produz o mundo aparente, se encarna com formas 
mítico-sensíveis em um mundo ideal (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 165).   

Desse postulado nasce a ideia de uma elevação acima do nível 
antropológico do sujeito humano com simultânea preservação 
depuradora desse nível, que o conduziria a si mesmo mediante essa 
tal purificação. Nisso se apoia, como debatemos acima, o profundo 
parentesco com o comportamento religioso; isto é, preserva-se a 
imediatez da vinculação do sujeito e do objeto na vida cotidiana e, 
ao mesmo tempo, propõe-se, enfaticamente, uma elevação acima 
dessa esfera, mas abandona-se a cotidianidade. Há de se ressalvar, 
mais uma vez, que, por um lado, a ação dessa simultaneidade acaba 
por conservar a relação imediata da teoria e prática própria da 
cotidianidade, trazendo consequentemente limitações para a 
correta apreensão da objetividade e, por outro, postula um 
abandono do comportamento humano normal em relação à 
realidade objetiva. Disso se desprende que, como o objeto vive 
numa esfera ideal, acima do propriamente humano, o sujeito 
também terá que se levantar acima do seu próprio nível na 
intenção de poder percebê-lo. 

A doutrina das ideias coincide com a da religião justamente pelo 
fato de que a alma humana não consegue mais ser terrena, 
precisando de algo além do mundo para completá-la. 
Aparentemente, trata-se de um ato autêntico de hominização. O 
que se produz, porém, é uma pseudo-desantropomorfização em 
sentido objetivo e subjetivo; primeiramente porque se torna 
necessário captar um mundo “sobre humano”, transcendente ao 
humano, que além de existir com independência da consciência do 
sujeito, representa também, em sentido literal, um mais além. Em 
segundo lugar, no ponto de vista do sujeito, é preciso se romper, 
radicalmente, com o ser humano concreto. A elevação por sobre a 
cotidianidade, no sentido da instrução intelectual e da religião, 
conforme entende o idealismo, parte da ideia de que o núcleo 
humano é para o sujeito humano mesmo tão transcendente como 
o mundo ideal da “realidade” religiosa desde o ponto de vista do 
mundo objetivo, do mundo terreno. Já a desantropomorfização do 
mundo, proposta por tal modo de interpretar a realidade, ao 
contrário, violenta o sujeito, abandonando-o à deformação e ao 
esvaziamento. Em verdade, a desantromoporfização que possibilita 
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o comportamento científico, nascido das formas mais elevadas de 
consciência germinadas do trabalho não é apenas instrumento de 
domínio dos objetos presentes ao entorno do sujeito humano, um 
passo a mais em sentido de sua consciência. Ela é, também por 
isso, uma forma que, por possibilitar o conhecimento enriquecido 
da realidade, enriquece o próprio sujeito que conhece, torna-o mais 
completo e mais humano do que seria sem ela. 

Com os avanços e recuos conseguidos pela filosofia grega, que 
expusemos sinteticamente nas últimas linhas, pretendeu-se destacar 
as ocorrências em torno da reantropomorfização56, ou seja, o 
retrocesso que as tendências desantropomorfizadoras adquirem 
para o destino do reflexo científico da realidade. É de especial 
importância destacar o fato de que essa reantropomorfização 
procede diretamente do âmbito do período tardio da filosofia 
grega e não de representações mágico-religiosas. Porém, importa 
na mesma medida, registrar que essa luta nunca foi pacífica e 
silenciosa no pensamento grego tardio. Em oposição a tais 
tendências anticientíficas, existiram as críticas de Aristóteles contra 
a doutrina das ideias e as manifestações de Epicuro, cuja teoria se 
orienta violentamente contra a fé religiosa, entre alguns outros 
episódios de menor importância para o que aqui se trata. O que 
mais importa evidenciar desses registros para o estudo da estética é 
que o resultado do retorno à antropomorfização traz um grande 
prejuízo para as filosofias posteriores. 

Disso, como fica nitidamente evidente na análise até aqui 
exposta, pode-se concluir que a luta entre as tendências 
antropomorfizadoras e as científicas (desantropomorfizadoras) 
ocorrida a partir da filosofia grega, desenrolar-se-á em todos os 
âmbitos do desenvolvimento da teoria do reflexo; mas, a partir das 
conquistas contraditórias da Antiguidade, em um nível 
essencialmente superior ao que vinha ocorrendo. Desse ponto em 
diante, não se tratará somente de tentativas de superar o modo 
como o ser social primitivo concebia a antropomorfização. O 

                                                        
56 O termo reantropomorfização, embora não exista na língua portuguesa, é 
usado aqui como a categoria que expressa o movimento real de retorno da 
desantropomorfização à antropomorfização, ocorrido nas contradições dos 
avanços gregos. Thiesen (2015), ao dialogar com as reflexões lukacsianas sobre 
arquitetura, usa o termo para expressar o movimento que o cinema precisa fazer 
sobre a fotografia para operar a dupla mimese. 
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problema agora precisa ser contextualizado dentro do marco de 
uma filosofia e de uma ciência altamente desenvolvidas. 

Com o problema da desantromoporfização e sua 
reatropomorfização, tematizado na filosofia grega, a análise volta-
se agora para o contraditório florescimento da 
desantropomorfização na Idade Moderna. Apesar das resistências, 
recém-citadas por meio dos exemplos de Aristóteles e Epicuro, é 
preciso pôr em relevo que, ao final da Antiguidade, as tendências 
reantropomorfizadoras são predominantes, dominando também, 
de modo geral, a maneira de se pensar da Idade Média. Até o 
Renascimento, não há, de forma sistemática, nenhuma crítica 
consistente ao princípio antropomorfizador. Em relação ao novo 
desdobramento sobre o problema da liberdade científica das 
amarras antropomorfizadoras que, em cada modo de produção, 
demanda uma análise específica, há de se explicar, essencialmente, 
por suas causas dialético-histórico-sociais. De uma maneira ou de 
outra, o antropomorfismo científico arrasta-se até os dias atuais, 
para isso basta recordar o ataque empreendido pelo pensamento 
pós-moderno à racionalidade, verificado com facilidade nos 
corredores universitários contemporâneos. 

Com relação a essa questão, as causas da problemática mostram 
duas correntes capitais. Em primeiro lugar há de se observar que, 
com o câmbio da economia escravista para o modo de produção 
feudal, a problemática ganha outra dimensão. As limitações 
daquela economia obstaculizam a base científica do reflexo 
desantropomorfizador da realidade, pois, por sua estreiteza, 
impedem que as primeiras e geniais generalizações se tornem 
férteis ao ponto de poderem se elevar a um nível de universalidade 
concreta, até conseguir organizar suas soluções em uma ampla 
metodologia. Isso ocorre porque, como escreve Lukács (1966, v.1 
p. 171), “a amplitude, a profundidade, a intensidade etc., da 
penetração da orientação desantropomorfizadora dependem da 
medida na qual o trabalho e a ciência de um período determinado 
são capazes de dominar a realidade objetiva”; passo a passo, com 
suas contradições, os chamados “séculos obscuros” foram 
cedendo “lugar a uma pletora de descobrimentos científicos e 
técnicos cuja existência possibilitou finalmente a nova reorientação 
até a cientificidade, característica do Renascimento”. Não se pode 
negar, contudo, que o pensamento dessa época, dominado pela 
teologia, criou enormes obstáculos para que tais avanços lograssem 



                                           71         

êxito na forma de se refletir a realidade. Em segundo lugar, a 
tendência desantropomórfica que nasce da interação dialética entre 
sociedade e natureza, relaciona-se, também de modo 
dialeticamente entrecruzado, com a medida pela qual determinada 
sociedade é capaz de suportar ideologicamente as generalizações, 
as verdades cientificamente obtidas do âmbito concreto da vida 
material. Em outras palavras, a sociedade deve estar apta, do ponto 
de vista de suas ideologias, a conviver com os avanços que ela 
mesma possibilita. 

Com essas palavras em tela, pode-se adiantar os principais 
momentos pelos quais processou-se uma nova reorientação da 
desantropomorfização rumo ao reflexo científico que se dá, dessa 
vez, mesmo que em determinado sentido, de modo definitivo. O 
momento predominante é a aparição do modo de produção 
capitalista. Esse sistema produtivo criou as condições materiais de 
uma sociedade sem exploração, mas, ao mesmo tempo gerou, 
como adianta Marx (1985) em Miséria da filosofia, o proletariado 
como a classe cuja missão histórica para sua libertação é a 
superação da sociedade de classes. Certo que o capitalismo 
apresenta muitos limites, as crises constantes são exemplos disso. 
Comparado, porém, aos modos de produção anteriores, ao 
contrário, ele não conhece limite algum. O capitalismo produz e se 
reproduz constantemente sobre suas próprias crises. Para usar a 
expressão de Marx, citada por Lukács: produz as crises sempre 
como limitações superadas, nunca como “forças sagradas”. 

Como não há a intenção de se detalhar, com a devida 
profundidade, as distinções entre o capitalismo e as formações 
econômicas anteriores, resta descrever, mesmo que sinteticamente, 
a diferenciação entre o capitalismo e os modos de produção que o 
precederam. Para clarear essa diferença, o filósofo magiar utiliza a 
citação de Marx (2011, p. 722-3) que escreve o seguinte: 

Todas as formas de sociedade anteriores morreram ao 
desenvolvimento da riqueza – ou, o que é a mesma coisa, do 
desenvolvimento das forças produtivas sociais. Por essa razão, entre 
os antigos, que disso tinham consciência, a riqueza era denunciada 
diretamente como desintegração da comunidade. A constituição 
feudal, por sua vez, pereceu da indústria urbana, do comércio, da 
agricultura moderna. (Até mesmo em razão de invenções isoladas, 
como a pólvora e a máquina impressora.) Com o desenvolvimento da 
riqueza – e, em consequência, também de novas forças e do 
intercâmbio ampliado dos indivíduos –, dissolveram-se as condições 



                                           72         

econômicas sobre as quais se baseava a comunidade, bem como as 
relações políticas das diferentes partes constitutivas da comunidade 
que lhes correspondiam: a religião, em que a comunidade era vista de 
modo idealizado (e ambas se baseavam, por sua vez, em uma relação 
dada com a natureza, na qual se resolve toda força produtiva); o 
caráter, a concepção etc. dos indivíduos. Só o desenvolvimento da 
ciência – i.e., a forma mais sólida da riqueza, tanto seu produto 
quanto sua produtora – era suficiente para dissolver tais 
comunidades. No entanto, o desenvolvimento da ciência, esta riqueza 
ideal e ao mesmo tempo prática, é apenas um aspecto, uma forma, 
em que se manifesta o desenvolvimento das forças produtivas 
humanas, i.e., da riqueza. Considerada idealmente, a dissolução de 
uma forma determinada de consciência bastaria para matar toda uma 
época. Na realidade, esse limite da consciência corresponde a um 
determinado grau do desenvolvimento das forças produtivas 
materiais e, por conseguinte, da riqueza. Certamente teve lugar não 
só desenvolvimento sobre a antiga base, mas desenvolvimento dessa 
própria base. O máximo desenvolvimento dessa própria base (a 
floração em que se transforma; mas é sempre essa base, essa planta 
como floração; por isso, murcha depois da floração e como 
consequência da floração) é o ponto em que ela própria é elaborada 
na forma em que é compatível com o máximo desenvolvimento das 
forças produtivas e também, portanto, com o desenvolvimento mais 
rico dos indivíduos. Tão logo esse ponto é alcançado, o 
desenvolvimento seguinte aparece como ruína e o novo 
desenvolvimento começa sobre uma nova base. 

Dessa límpida formulação marxiana, Lukács reconhece que dois 
momentos são importantes para o debate sobre a 
desantropomorfização. Inicialmente, a tendência imanente ao 
“ilimitado”, visto que não há “fronteiras sagradas” no capitalismo. 
Em seguida, com o desaparecimento da limitação produtiva, 
desfazem-se todas as barreiras opostas à difusão e à profundidade 
do método científico. Agora, de fato, há a possibilidade de um 
progresso indefinido para o desenvolvimento da ciência, tanto do 
ponto de vista teórico quanto da prática. Com esse 
desenvolvimento ilimitado à frente, o processo do trabalho e a vida 
cotidiana recebem, cada vez mais e com maior intensidade, 
elementos que, embora não possam transformar definitivamente 
sua estrutura básica, mudam constantemente seus modos de 
comportamento e expressão. Isso pode ser ilustrado com a ruptura 
crescente da vinculação secular entre artesanato e arte, bem como 
com o surgimento de características científicas nas esferas da vida 
cotidiana e também no processo produtivo. 

De acordo com a síntese acima, um dos problemas enfrentados 
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pelo alastramento social do pensamento desantropomorfizador era 
a recusa, pela ideologia dominante de cada época, dos resultados 
obtidos com as generalizações científicas: em cada um dos modos 
de produção anteriores ao capitalismo, ocorria sempre certa 
intolerância aos avanços da ciência. Com o capitalismo, essa 
situação se modifica radicalmente. Pode-se indicar que a nova 
situação apresenta para a classe dominante a possibilidade histórica 
da fusão de seus interesses. Ela tem diante de si uma dupla função 
histórico-social, cujo caráter dá um novo invólucro ideológico 
acerca do “retrocesso” da desantropomorfização do reflexo 
científico. Nas palavras de Lukács (1966, v.1, p. 175), se, por um 
lado, a classe que está no poder “não quer tolerar brecha alguma na 
concepção do mundo que dá fundamento ao seu domínio”; por 
outro lado, esta classe, sob pena de sucumbir, obriga-se “a seguir 
desenvolvendo as forças produtivas e, por conseguinte, a promover 
a ciência”. Obviamente e como é natural ao interesse capitalista, 
desde seu mais remoto momento, a classe que se ergue ao poder 
com o capitalismo, sobretudo em seus incipientes momentos, não 
aceita passivamente as verdades científicas, sobretudo aquelas que 
desbancam seus interesses imediatos. Basta lembrar, como registra 
Lukács, de Giordano Bruno, Copérnico, Galileu, entre muitos 
outros57. Como se vê, de modo algum, os resultados científicos e 
seu método conseguiram se impor sem barreiras e recusas; sejam 
elas abertas e ou veladas. No capitalismo não foi diferente. Ele 
sempre lutou contra essas tendências, mas se viu obrigado a se 
servir de novos e poderosos descobrimentos feitos pela ciência, 
visto que a desantropomorfização aplicada ao aparato produtivo – 
agora voltado para produzir valor-de-troca – passa a ser 
imprescindível para a acumulação do lucro. 

Para que fique mais claro as diferenças de como o novo modo 
de produção se apropria da ciência, em contraste à maneira como 
isso era visto nos modos de produção antecedentes ao capitalismo, 
pode ser dito, para resumir, o seguinte: “a imagem do mundo que 
impõem aos homens o reflexo desantropomorfizador da realidade 
resulta ser, ao mesmo tempo, para a burguesia e para sua 
intelectualidade, imprescindíveis desde o ponto de vista prático-

                                                        
57 Embora esteja bem anterior ao início do Renascimento, Hypatia de 
Alexandria, por sua ousadia e visão desantropomórfica de mundo, também 
serve de exemplo. 
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econômico, e cada vez menos tolerável ideologicamente” 
(LUKÁCS, 1966, v.1, p. 179). Haja vista que, como as necessidades 
da burguesia se enriqueciam, cada vez mais com categorias 
desantropomorfizadoras incorporadas crescentemente ao âmbito 
do trabalho, até seus ideólogos mais afetados pelas concepções de 
mundo antropomórficas, tinham motivos para não impedir a 
penetração da desantropomorfização na prática da produção. Esse 
é o principal motivo porque, diferentemente de como ocorreu na 
Antiguidade tardia e na Idade Média, os defensores ideológicos do 
antropomorfismo limitam-se a interpretar as consequências à 
jusante dos conceitos desantropomórfícos vindos da ciência, 
aceitando de bom grado o que lhes são favoráveis: o aumento e o 
enriquecimento da produção. A peculiaridade da situação, como se 
demonstra no pensamento moderno, “consistente em que o 
princípio de cientificidade consegue uma universalidade jamais 
conhecida antes, assim como em uma contraposição de violência, 
também nova, entre o dito princípio e a filosofia no sentido da 
concepção do mundo” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 179). Esses 
elementos expõem, em linhas gerais, a peculiaridade da resistência 
ideológica: seus alcances e limites são suficientes para demostrar, 
por um lado, como a ciência moderna tem um caminho ilimitado 
de desenvolvimento e, por outro, embora relacionando com o 
primeiro, mostra também que se torna impossível um retrocesso: 
uma reantropomorfização com a dimensão como a que ocorreu no 
final da Antiguidade. 

Para que possamos fazer uma importante mediação, precisamos 
perguntar, mesmo que aparente uma retórica, o que efetivamente 
representa o principal e decisivo efeito da desantropomorfização 
científica? E, por que seu desenvolvimento, mesmo que apenas 
ideologicamente, desperta tanta recusa? Tais indagações são 
necessárias porque consideramos, em geral, respondendo já a 
primeira indagação, que a ação do princípio 
desantropomorfizardor é o ponto de vista que modifica a imagem 
cósmica objetiva do ser humano e da racionalização de sua prática, 
possibilitando a ele se enxergar como sujeito imanente da 
sociedade. 

Para que seja possível se adentrar a resposta da segunda 
pergunta, precisamos advertir que aquela indagação não pode 
significar a negligência – total ou parcial – da reflexão subjetiva: a 
influência sobre as concepções pessoais, a ética, a gerência da 
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própria vida, entre outros fatores. Especificamente porque, 
indicando já a resposta da questão restante, a resistência ideológica 
ao princípio da autêntica cientificidade está concentrada sempre 
sobre o ponto, segundo o qual, a desantropomorfização representa 
desumanidade, desumanização, dessacralização, transforma o 
humano em um robô, suprime sua personalidade e o sentido da 
sua atividade, entre diversos outros falaciosos elementos. 
Argumentos dessa monta são encontrados em teóricos de 
reconhecida metodologia científica desantropomorfizadora a 
exemplo do antropólogo Gehlen e até em escritores como Robert 
Musil; sem falar na corrente anticapitalista romântica, que encontra 
em Heidegger um caso típico; mas a essa lista pode-se acrescentar 
inúmeros outros nomes (LUKÁCS, 1966,  v.1). 

Contra esse tipo de concepção conservadora, Lukács enfatiza 
que, desde os gregos, quando pela primeira vez se verifica a 
aparição consciente do princípio desantropomorfizador, 
desenvolve-se de modo ininterrupto uma ética correspondente a 
esse princípio. Aquela, mesmo que nascida de tal princípio, 
certamente, não é desantropomorfizadora, pois, como é um modo 
de comportamento humano, apenas pode ser antropomorfizada. 
No entanto, essa ética, embora sofrendo contra-ataques 
reacionários e sem um desenvolvimento retilíneo, sempre se opôs 
às atitudes conservadoras contrárias ao princípio científico, visto 
que faz dele “o ponto de apoio arquimédico sobre o qual baseia 
uma concepção verdadeiramente humanista, adequada ao homem 
e sua dignidade” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 186). Tal concepção ética 
tem início e culminância com o conjunto humano e, precisamente, 
por esta razão, precisa pressupor um mundo externo independente 
de sua consciência. 

Esse encontro dos homens e mulheres com sua capacidade de 
apreensão ao que lhe é externo, não pode, jamais, negar as 
diferenças que se concentram, de modo geral, em dois importantes 
ciclos de problemas. O primeiro se refere à imanência teórica do 
comportamento ético, ou a vinculação da liberdade com o 
conhecimento adequado da realidade. Sem o devido conhecimento 
do mundo externo, não há alternativa para a completa liberdade 
humana. Portanto, é preciso perder todos os vínculos e as 
referências transcendentes para o comportamento humanístico-
moral do sujeito humano. “O homem, vivo em um mundo que 
tenta conhecer adequadamente, como ele realmente é, sem 
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projeção humana, tem a tarefa de construir sua própria vida, 
embutido na evolução histórico-social da humanidade, e encontrar 
o significado de sua vida na vida, em sua própria vida” (LUKÁCS, 
1966, v.1, p. 1867). Em segundo lugar, o ser social, mesmo que 
visto como um “microcosmo”, deve ser considerado perante a 
mesma imanência acima descrita, em estrita relação com ela, sob 
suas próprias leis e sem mistificar as forças e debilidades humanas, 
desviando-as de transcendências alheias ao mundo terreno. A 
teoria de Spinoza mostra com nitidez aonde leva o caminho de 
uma ética imanentista do mundo, uma vez que, o capitalismo 
contemporâneo, “hipostasiado-se na teoria, produz a tese da 
transcendência cósmica e incognoscibilidade 'eterna' do homem” 
(LUKÁCS, 1966, v.1, p. 1867). A transformação intelectual e 
emocional do mundo contemplado de modo desantropomórfico 
não é, com efeito, nenhuma desumanização de caráter niilista que 
relativiza a realidade humana, tampouco é produtora de uma 
desesperada desorientação do agir humano. Quando apresenta tal 
desumanização, essa desorientação, na verdade, ao contrário, 
apenas pode estar diante de algum mito reacionário, ou de algum 
fantasma teórico produzido pelos falastrões partidários de certos 
princípios do pensamento pós-moderno, que montados em suas 
imaginárias intuições bricoladas, descrevem o que querem, não o 
que é real. 

Para que a situação fique completamente aclarada, recordamos, 
mais uma vez, que o reflexo desantropomorfizador da realidade, 
longe de ser algo desumano, é uma importante capacidade 
favorável ao completo desenvolvimento humano em direção ao 
domínio do mundo: à generalidade humana. O desdobrar e o 
aprofundamento dessa capacidade trazem as consequências 
incalculáveis para a personalidade do conjunto dos homens e 
mulheres. Sobre a questão da personalidade e levando em 
considerações as finalidades presentes de sua investigação, o esteta 
entende bastar indicar a análise de sentimentos como medo e 
esperança, por exemplo, empreendido por Spinoza. 

O objeto destes afetos nasce “da imagem de uma coisa ambígua”; seu 
caráter é, pois, “uma alegria instável” ou uma “tristeza instável”. Por 
isso insiste Spinoza em que esses afetos “não são bons em si”; 
mostram “falta de conhecimento, e debilidade da alma”; “Por isso 
quanto mais procuramos viver segundo a direção da razão, tanto mais 
aspiramos a liberar-nos da esperança e do temor, a mandar sobre o 
destino na medida do possível e a ordenar nossas ações segundo os 
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preciosos conselhos da razão” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 188, aspas do 
original para destacar as palavras de Spinoza). 

Desse diálogo, fica claro que quanto mais os homens e 
mulheres compreendem a razão, na mesma medida, têm menos 
propensão a se entregar aos inimigos antropomórficos da 
racionalidade humana, a exemplo de sentimentos como temor e 
esperança. No marxismo clássico observamos, nas argutas palavras 
de Engels, que a caracterização do pequeno burguês especifica-se 
pela esperança de ascender à alta burguesia, por outro lado, este 
mesmo aspirante a burguês teme cair no proletariado. O 
desdobramento dessa questão é muito grande, mas como não há 
necessidade aqui de um maior aprofundamento, o esteta magiar 
fecha o debate citando a refiguração artística de Goethe acerca da 
problemática esperança-medo que aparecem como características 
do bom filisteu: “Dos inimigos máximos do homem/ Temor e 
Esperança, encadeados juntos,/ Mantenho distantes da 
comunidade/ Que é um filisteu?/ Uma tripa vazia/ Recheada com 
temor e esperança,/ Para que Deus se apiede” (GOETHE apud 
LUKÁCS, 1966, v.1, p. 188). 

Resumindo: a prática é quem tem o papel supremo de 
apresentar as provas que possam confirmar a sucessão causal. 
Contudo, para que essa prática se efetive teoricamente e avance 
por sobre as novas possibilidades e necessidades que ela mesma 
provoca, precisa da suspensão da imediaticidade da vida cotidiana. 
Esse processo apenas pode ser conseguido quando o sujeito 
conhecedor se liberta de toda e qualquer ênfase de conteúdo 
emocional subjetivo. 

Para concluirmos as grandes linhas de como Lukács se vale 
metodologicamente do marxismo clássico para edificar sua Estética, 
precisamos ainda adiantar que o modelo de exposição 
empreendido pelo autor debate as categorias e, à medida que vai 
avançando na discussão, procura enriquecer cada problemática 
tratada em cada caso dado. Por exemplo, depois de realizar o 
percurso de uma categoria qualquer, o esteta magiar submete seu 
objeto ao crivo da materialidade histórica em sua processualidade 
dialética. Partindo, portanto, de abstrações universais para elaborar 
determinadas relações – mas sob aproximações razoáveis –, 
retorna dessas abstrações de caráter simples à totalidade concreta, 
real. Apenas depois desse movimento é que se pode conhecer a 
realidade autenticamente concreta – mesmo que aproximada –, 



                                           78         

visto que, conforme plano certificado por Marx (2008b), o 
concreto é a soma de múltiplas determinações, a unidade do 
múltiplo; tal concretude aparece no pensamento em forma de 
síntese, como um resultado, nunca como um ponto de partida. 
Lukács arremata, ainda com Marx, que Hegel cai na armadilha do 
pensamento, acreditando conceber a realidade como 
automovimento do pensamento que em si mesmo é apenas e tão 
somente o modo como o próprio pensamento apreende o 
concreto, reproduzindo-o como se fosse realmente algo concreto. 
Com efeito, de modo algum é o próprio concreto, apenas a 
imagem dele no pensamento. 

Como há grande dificuldade de estimar-se adequadamente a 
peculiaridade do estético, o pensador magiar invoca o auxílio de 
Marx para enfrentar os paradoxos apresentados nessa esfera. 
Acerca de como se deve enfrentar as antinomias, Marx (2008, p. 
270) esclarece: “A dificuldade consiste somente na formulação 
geral dessas contradições. Assim que se especificam, explicam-se.” 
Portanto, apoiado em Marx, o filósofo húngaro entende que para 
se tratar casos em que se expressa autênticas contradições, é 
necessário, como mostrou o pensador alemão, formular o seguinte 
pressuposto teórico metodológico: as contradições não se 
suprimem, porém sua copresença cria a forma “na qual podem se 
mover”. Por isso, somente o materialismo histórico-dialético está 
em condições de responder adequadamente a esse conjunto de 
problemas. 

No caso específico ao campo estético, quem arranca a primeira 
vez para expor uma resposta convincente metodologicamente é o 
revolucionário e crítico literário russo Nikolai Gavrílovitch 
Chernichervisk. Este autor, segundo Lukács (1966, v.2, p. 221), 
mesmo com alguns limites, localiza-se na última etapa evolutiva do 
materialismo pré-dialético, onde nasce o caminho que leva ao 
materialismo dialético, cujo entendimento: “vê no metabolismo da 
sociedade com a natureza o objeto do estético e, ao mesmo tempo, 
o fundamento do que nascem as necessidades subjetivas de arte e 
os modos de sua satisfação”. 

Com essa concepção teórico-metodológica em punho e por 
intermédio, principalmente, da aproximação e do distanciamento 
da arte com a ciência, o autor húngaro fica em condições de inferir 
que enquanto no caso do reflexo científico da realidade quem 
determina a diferenciação entre as diversas ciências é, 
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essencialmente, o objeto; de forma distinta, vai ser a subjetividade 
o momento predominante na determinação da origem das diversas 
artes e dos distintos gêneros artísticos. Sem ser constituída 
meramente pelo arbítrio particular de cada sujeito individual, a arte 
é, em todas as suas fases, um fenômeno social. Seu objeto, com 
efeito, é o fundamento da existência social dos homens e mulheres. 
Em uma expressão, a sociedade em seu intercâmbio com a 
natureza e as relações humanas, mediadas pelas relações de 
produção. 

O solo comum do intercâmbio humano é o cotidiano. É a partir 
desta esfera que Lukács opera seu recurso de aproximação e 
distanciamento entre ciência e arte, mas também em relação a 
outros complexos como a religião e a ética, por exemplo. Por esse 
motivo, depois de apresentarmos as bases metodológicas usadas 
pelo autor, tematizaremos, no capítulo seguinte, o cotidiano como 
solo comum das objetivações humanas. 
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CAPÍTULO 2 – OS REFLEXOS DA VIDA 
COTIDIANA                                                    

COMEÇO E FIM DAS OBJETIVAÇÕES 
HUMANAS SUPERIORES 

Todo dia ela faz tudo sempre igual 
Me sacode às seis horas da manhã 

Me sorri um sorriso pontual 
E me beija com a boca de hortelã 

(Chico Buarque). 
 

2.1 – Cotidiano como chão de nascimento e desenvolvimento das 
objetivações superiores 

  
Para iniciar os apontamentos gerais sobre a estética e, a partir 

deles, elaborar algumas inferências, Lukács se depara com o 
problema da escassez de estudos prévios sobre o cotidiano e sua 
relação com o campo estético. As averiguações sobre a 
peculiaridade da estética e sua relação com a cotidianidade não 
passam, de modo geral, de uma abstrata pontuação das distinções 
existentes entre a vida, a ciência, a religião e a arte. Como forma de 
enfrentar esse limite de partida, o autor opta pelo seguinte 
pressuposto: “Se queremos estudar o reflexo da vida cotidiana, na 
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ciência e na arte, nos interessando por suas diferenças, teremos que 
recordar sempre claramente que as três formas [cotidiano, ciência e 
arte] refletem a mesma realidade” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 35). 

As primeiras diferenciações, mesmo que genéricas, entre 
religião, ciência e arte têm o solo do cotidiano como referência 
comum. Essas três esferas nascem imbricadas nas contradições da 
cotididianidade e cada uma tem uma história determinada e uma 
evolução diferenciada. O nascimento delas dá-se “[...] nas diversas 
espécies de ordenação humana do reflexo se refletem a outras 
tantas realidades autônomas produzidas pelo sujeito, as quais não 
têm entre si contato algum” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 35). Religião, 
ciência e arte não podem ser consideradas inatas, surgem e se 
desenvolvem paulatinamente, contraditoriamente, com saltos, 
retrocessos e avanços, até adquirirem autonomia, mesmo que 
relativa, em relação ao trabalho e entre si. 

Além da carência de investigações anteriores sobre a estética, 
outra dificuldade consiste no fato de que, talvez, a vida cotidiana 
não conheça objetivações tão fechadas quanto a ciência e a arte. 
Isso não significa, todavia, que o cotidiano careça totalmente de 
objetivações. Como indica Lukács (1966, v.1, p. 39). 

A vida humana, seu pensamento, seu sentimento, sua prática e sua 
reflexão, são inimagináveis sem objetivação. Porém, prescindindo 
inclusive de que todas as objetivações autênticas têm um papel de 
importância na vida cotidiana, ademais ocorre que já as formas 
básicas da vida humana específica, o trabalho e a linguagem, têm 
essencialmente em muitos aspectos o caráter de objetivações.        

Entre o complexo científico e o trabalho há uma importante 
diferenciação: os cientistas em sua vida cotidiana atuam como 
qualquer sujeito comum em seu cotidiano, sendo o trabalho a parte 
da realidade vivida no dia a dia que mais se aproxima de uma 
objetivação científica. Lukács quer deixar claro, com isso, que o 
pensamento cotidiano apresenta como uma de suas características 
fundamentais a vinculação entre teoria e prática. Não se pode, 
entretanto, deixar de considerar que tal conexão é, para a ciência, 
uma vinculação mediada, com maior ou menor complicação e 
distância, enquanto que para o trabalho, mesmo quando ocorre 
como uma aplicação de conhecimento científico de elevada 
complicação, ainda assim trata-se de uma conexão de caráter 
predominantemente imediato. Isso significa, como conclui Lukács 
(1966, v.1, p. 42-3): “[...] que os resultados da ciência ficam fixados 
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como formações independentes do homem com maior energia do 
que no trabalho”58. 

A diferenciação entre o pensamento cotidiano e o científico não 
pode deixar de considerar a preponderância do primeiro sobre o 
segundo. É daquele solo que se desprendem os problemas que 
serão resolvidos no âmbito da ciência e que para a vida cotidiana 
voltam como forma de enriquecimento. Mesmo existindo 
diferenças qualitativas entre os reflexos da realidade, entre suas 
elaborações intelectuais na ciência e na cotidianidade, essas 
diferenciações não podem estabelecer uma dualidade rígida e 
insuperável entre as duas esferas. Para a epistemologia burguesa, 
que desconsidera ser essa e outras questões produto histórico da 
evolução social da humanidade, tal rigidez é insuperável. 

Para um aclaramento melhor dessa dialética, torna-se necessário 
fazer referência ao materialismo espontâneo – chamado com 
despeito pela epistemologia burguesa idealista de materialismo 
vulgar, ou realismo ingênuo –, pois as específicas características da 
vida e dos pensamentos cotidianos se expressam, queiram ou não 
os idealistas, nos moldes do materialismo espontâneo, próprio da 
esfera cotidiana. Independentemente de como se interpretam essas 
relações do sujeito e da prática, as pessoas em suas vivências 
cotidianas apenas podem se relacionar com os objetos que estão à 
sua volta de uma forma espontaneamente materialista. 

Já na essência do trabalho, verifica-se o fato de que o sujeito 
humano, que vive sua vida na cotidianidade, apenas pode se 
relacionar aos objetos presentes em seu entorno de um modo 
espontâneo, espontaneamente materialista, independentemente de 
como ele interpreta essas relações na prática. Para que se realize o 
trabalho, pois, em sua essência teleologicamente objetiva, é preciso 
supor a existência de um complexo de objetos, de um grupo de leis 
que determina o trabalho em suas especificidades como, por 
exemplo, movimentos, ritmos, proporções, profundidades, 
larguras, entre outras determinações. A consciência humana trata 
espontaneamente todos esses fatores como entidades que existem 
e funcionam independentemente dela, dado que, precisamente, 
conforme conclui Lukács (1966, v.1), a essência do trabalho exige a 
                                                        
58 É evidente, para Lukács (1966, v.1), que as categorias científicas no modo de 
produção capitalista ganham, na esfera do trabalho, muito mais importância que 
nos modos produtivos anteriores. 
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observação, a verificação, o exame do movimento do ser com o 
objetivo de se utilizar desse conjunto de observação em proveito 
humano, com o intuito de desvendar o objeto como ele é em-si, 
independente da consciência, ou seja, desantropomorfizadamente. 

Mesmo o ser social do mundo primitivo que utilizam apenas 
pedaços de paus e de pedras em determinadas situações, sem a 
produção consciente teleologicamente orientada de ferramentas, 
necessita, por meio da observação, verificar a consistência, a 
forma, a profundidade, a largura, entre outros elementos dos paus 
e das pedras a serem usados. Esse processo de verificação do 
entorno que, por sua vez, existe com independência da consciência 
do sujeito, possibilita a ele se relacionar com os objetos 
observados, de modo que o observador, aproveitando-se de sua 
apreciação, possa, por exemplo, proteger-se de riscos postos pelo 
entorno. Vale destacar que o perigo, como categoria da vida 
interior humana, serve para mostrar que o sujeito é, mais ou 
menos, consciente de que ele existe frente a um mundo que é 
externo e independente de sua consciência. Quando o ser social 
primitivo escolhe uma determinada pedra que mais se adapta a 
certa finalidade – atirar contra um predador ou uma presa – é 
suficiente para expor que ele já tem algum nível de consciência de 
como agir sobre o mundo que o cerca, ou seja, que o externo 
existe com independência dele. Na tentativa de se aproximar o 
máximo possível de um resultado favorável, portanto, há a 
necessidade de se entender para dominar com o pensamento o que 
é externo à consciência. 

Reforçando o caráter puramente espontâneo desse 
materialismo, entretanto, ele se dirige aos objetos imediatos da 
prática cotidiana, o que evidencia seu limite. É essa força, que 
funciona contraditoriamente também como limite, que caracteriza 
a espontaneidade existente na peculiaridade do pensamento 
cotidiano. A força desse espontaneismo do pensamento é tão 
evidente que mesmo as concepções de mundo idealistas não 
conseguem negar seu funcionamento na práxis da vida cotidiana. 
Prova disso, conforme escreve Lukács (1966, v.1, p. 48), é que nem 
mesmo o mais fanático berkeleyano, “quando ao cruzar uma rua 
evita um automóvel ou espera que este passe, tem a sensação de 
estar entendendo-o somente com sua própria representação, e não 
como uma realidade independente de sua consciência.” E, em 
diálogo com Lenin, Lukács (1966, v.1, p. 50), lembra a seguinte 
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passagem registrada pelo revolucionário russo que reforça seus 
argumentos: “[...] inclusive investigadores que em sua teoria do 
conhecimento professam o idealismo subjetivo são em sua prática 
científica materialistas espontâneos.”   

Com essa análise, o esteta não quer afirmar que a vida cotidiana 
seja um limite máximo e metafisicamente absolutizado ao 
desenvolvimento humano. Ao contrário, Lukács quer chamar 
atenção para a importância desse campo da ação humana quanto a 
exigência do desenvolvimento de objetivações cada vez mais 
complexas para que a sociedade possa reproduzir 
enriquecedoramente o cotidiano. A reflexão objetiva diante de sua 
realidade é que possibilita ao sujeito humano suspender-se, mesmo 
que momentaneamente, por sobre sua cotidianidade para melhor 
compreender as causalidades dos fenômenos e suas determinações, 
superando o imponente pragmatismo de suas ações no patamar da 
vida na imediaticidade do cotidiano. Somente graças a esse ato de 
superação pode se abrir um caminho desde o materialismo 
espontâneo desse campo de vivência para o materialismo 
filosófico. Para que não haja dúvidas quanto a importância da 
superação do cotidiano pela ciência, ou seja, para que se possa 
eliminar a separação mecânica entre cotidianidade e o fazer 
científico, escreve Lukács (1966, v.1, p. 54), que o “reflexo 
científico puro é imprescindível ao desenvolvimento da cultura da 
cotidianidade para formas superiores, e, por outro lado, que a 
prática da cotidianidade volta a inserir os acontecimentos da 
ciência na reunião do pensamento cotidiano”. 

Como o pensamento cotidiano, a ciência e a arte refletem a 
mesma realidade objetiva, mas o fazem segundo os tipos concretos 
de objetivos originados na vida social dos homens e mulheres, o 
conteúdo e a forma da refiguração apresentam resultados 
diferentes para cada uma dessas três esferas. Para uma melhor 
compreensão dessa relação, torna-se necessário introduzir ao 
debate as categorias analogia e inferência. Com os estudos dessas 
duas categorias pode-se avançar com mais clareza, pois clarear-se-á 
que o reflexo da realidade cobra do sujeito humano a necessidade 
para que ele trabalhe em todos os campos da vida com as mesmas 
categorias. Portanto, cotidiano, ciência e arte, como três formas de 
refletir a realidade, refletem-na a partir dos mesmos conteúdos. 
Tais conteúdos são captados e conformados, necessariamente, 
pelas mesmas categorias. Aqui repousa a importância conferida ao 
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estudo da analogia, visto que no tratamento dessa categoria se 
mostrará que, segundo a prática social, segundo seus objetivos e os 
métodos condicionados por estes, a utilização das categorias pode 
apresentar aspectos diversos e até, em muitos casos, contrapostos. 
Por exemplo, o resultado da analogia mesmo sendo fecundo para a 
poesia pode desembocar em uma saída desfavorável para a ciência. 

A analogia tem sua importância por ser uma das formas 
originais que domina no pensamento cotidiano, independente de 
ser um modo primitivo ou contemporâneo. Tal categoria funciona 
como o modo predominante de enlace e transformação do reflexo 
imediato da realidade objetiva. A peculiaridade da analogia está em 
sua dificuldade de se desligar do pensamento cotidiano. Pela 
natureza do pensamento analógico, ele é realmente decisivo no 
modo de vida primitivo, visto que consegue, sobretudo no período 
mágico, um absoluto domínio sobre as formas de comunicação. É 
evidente que a importância dos nomes, em sua mistificada forma 
primitiva, é um exemplo que demonstra um favorecimento ao 
desenrolar dessas tendências. 

Esse modo de refletir a realidade de forma imediata também 
age, embora com menor intensidade, no pensamento cotidiano dos 
modos de produção desenvolvidos. A analogia nas culturas 
desenvolvidas continua sendo um fator importante na vida 
cotidiana dos homens e mulheres. Isto é, quanto maior for a 
conexão imediata entre teoria e prática, tanto maior se verifica a 
eficácia do pensamento analógico. Isso ocorre porque nestas 
situações o reflexo imediato da realidade fornece observações, 
dados, características, entre outras informações acerca dos objetos 
que, a falta de uma pesquisa rigorosa e com pretensão de exatidão, 
faz com que o objeto apareça a partir de semelhanças. O imediato, 
nesse caso, dá-se pela união estreita desses caracteres no 
pensamento, o que lhes permite adensar com a força da 
generalização verbal, obtendo de tais informações consequências 
imediatas. Mesmo que a penetração da ciência na vida cotidiana 
elimine na prática um número cada vez maior de certos “curtos-
circuitos” inferenciais; mesmo que um número cada vez maior de 
enunciados científicos corretos fundamente a prática da 
cotidianidade, chegando a ser um hábito para ela, não altera em 
nada sua estrutura. O comportamento típico do sujeito da 
cotidianidade é precisamente o seguinte: nas margens desses 
hábitos tomados da ciência, a analogia e a inferência analógica 
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seguem florescendo quando se trata de fenômenos subjetivamente 
instáveis, e determinam o comportamento e o pensamento da 
cotidianidade. Para Lukács (1966, v.1, p. 54-5), isso se dá já pelo 
que faz a confrontação mental e prática com a realidade, bem 
como pelo que se refere ao tráfico dos indivíduos entre si: “O que 
na vida prática chamamos conhecimento do homem, momento 
imprescindível de toda colaboração, baseia-se na maioria dos casos 
– especialmente quando chega à consciência – em uma aplicação 
espontânea de analogias”. 

Disso se desprende que a analogia e a inferência analógica59, 
esta que, por seu turno, nasce daquela, pertencem a uma classe de 
categorias germinadas na vida cotidiana, pois apresentam uma 
profunda amarração na cotidianidade, expressando com suficiente 
adequação a relação existente entre o cotidiano e a realidade, ou 
seja, o tipo de seu reflexo e sua imediata conversão na prática. Tal 
expressão é espontânea, entretanto, frequentemente, ultrapassa 
inclusive as necessidades imediatas. Não obstante, do mesmo 
modo como nascem desse solo, aquelas categorias têm 
necessariamente um caráter de ambiguidade, duplicidade. Isto é, 
apresentam uma certa elasticidade. Essa ausência de fixação rígida, 
conforme desenvolve Lukács apoiado em Goethe, traz a seguinte 
contradição: ao mesmo tempo em que, por sua flexibilidade, é 
positiva para a vida cotidiana, obscurece algo em germe que 
poderia ser clareado conceitualmente, experimentalmente e levado, 
consequentemente, a conceito no pensamento científico, o que, de 
certo modo, ajuda o desenvolvimento do campo estético. 

 É fato que nem sempre o pensamento científico consegue 
conceituar corretamente as necessidades brotadas da vida 
cotidiana. Para Lukács, (1966, v.1, p. 56), o que deveria resultar em 
um conceito o mais aproximado possível da realidade “[...] 
costumeiramente desemboca em um imobilismo, em uma fixação 
arbitrária, em um sofisma ou em verdades fantasiosas”. Mais uma 
vez é com Goethe que o esteta enfrenta o problema, lembrando 
que o poeta alemão foi quem chamou a atenção sobre outro 
aspecto da posição da analogia no reflexo da realidade. Utilizando 
as palavras do autor de Fausto o filósofo húngaro escreve: 
                                                        
59 Para o autor, a analogia é a primeira forma de conhecimento humano. A 
inferência analógica, por sua vez, já é um desdobramento do processo de 
analogia. 
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Cada existente é um análogo de todo o que existe; porém essa 
existência aparece-nos sempre simultaneamente separada e unida. Se 
se segue demasiado fiel a analogia, tudo se confunde em uma 
identidade; se a evita totalmente tudo se dispersa para o infinito. Em 
ambos os casos se têm um estancamento da consideração: uma vez 
como supra-vital, em outro caso como morta (GOETHE apud 
LUKÁCS, 1966, v.1, p. 56). 

Sobre as reflexões goethianas Lukács apresenta o que é 
favorável à ação das analogias na vida cotidiana, bem como para a 
formação do pensamento elaborado cientificamente. Contudo, 
adverte que há perigos extremos que apenas podem desembocar 
em distorções da realidade. Diz o esteta que os equívocos mais 
comuns se dão, por um lado, quando há um irresponsável exagero 
ao se considerar acriticamente qualquer similitude e, por outro, 
quando se recusa toda semelhança ainda não fundamentada 
cientificamente. 

A temática da analogia e da inferência analógica servem de solo 
para se iniciar a problematização da linguagem. Talvez seja nessa 
esfera onde a peculiaridade do pensamento cotidiano se expresse 
de modo mais claro, visto que a linguagem carrega a peculiar 
característica de ser um complexo sistema de mediação, cujo 
sujeito que o utiliza se comporta, entretanto, de um modo 
imediato. Tal imediaticidade foi clareada filosoficamente por 
Pavlov, quando este cientista identificou na linguagem o segundo 
sistema de sinalização como elo de distinção entre os humanos e 
os animais. A história da linguagem é suficientemente rica em 
expor até que ponto ela é realmente um processo de meditações e 
generalizações longo, ou seja, de distanciamento da imediatez, da 
percepção sensível, uma vez que qualquer palavra e, mais ainda, 
todo enunciado, ultrapassa a imediatez. Até as palavras mais 
corriqueiras, por exemplo, machado, pedra, fruta, entre outras, já 
sintetizam, partindo do ponto de vista da imediatez, uma 
complicada gama de diversos fenômenos. Para usar a expressão de 
Lukács: “a palavra é uma reunião abstrativa”. Se se considera a 
linguagem dos povos primitivos é possível de se observar que a 
formação de qualquer palavra se encontra bem mais próxima à 
percepção e, por sua vez, mais distante do conceito, do que nas 
linguagens contemporâneas. Vai ser preciso uma milenar e 
contraditória história para que se possa apagar os caracteres 
concretos sensíveis e imediatamente dados, para se fixar em uma 
palavra o conteúdo conceitual de qualquer objeto, de um complexo 
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de objetos, ou de uma ação, entre outras tantas necessidades em 
que a vida cotidiana cobra uma determinação conceitual, que, com 
efeito, é frequentemente muito mediado. 

Observemos, para ilustrar essa situação, o exemplo que Lukács 
(1966, v.1, p. 59) tira das investigações do sociólogo Lucien Lévy-
Bruhl, perante o qual o conceito de “negro se nomeia segundo os 
distintos objetos de que se obtém esta cor, o bem comparado ao 
objeto negro com outros”. Assim, acrescenta Lukács (1966, v.1, p. 
59), por exemplo, “habitantes do arquipélago de Bismarck 
(Península de Lãs Gacelas) não conhecem a palavra nem o 
conceito de negro.” 

Essas comparações são feitas com corvos, cocos carbonizados, com 
o barro negro dos pântanos, com a cor da resina queimada de folhas 
e materiais carbonizados etc. É claro que essas expressões estão todas 
mais aproximadas da percepção imediata que nessa simples palavra 
negro, porém, já aquelas, ultrapassando, abstratamente as diferenças 
das percepções particulares, se movem por analogia até uma síntese 
distante (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 59-60). 

Sob as indicações de Pavlov, Lukács considera que a ação da 
linguagem sobre os homens e mulheres é enormemente 
considerável porque eles se comportam necessariamente perante 
ela de um modo imediato, embora, em essência, a linguagem seja 
de fato um sistema de mediações cada vez mais complexo. A 
gigantesca simplificação introduzida pela linguagem nas relações 
sociais: nas relações do sujeito humano com o mundo e entre eles, 
a promoção da cultura e progresso humano, está intimamente 
ligada com o comportamento imediato do sujeito individual. O 
momento determinante aqui também surge das necessidades 
brotadas do trabalho; decisiva porque, precisamente, impõe aos 
homens e mulheres a exigência da nomeação de objetos, processos 
e situações, simplificando operações antes complicadas, o que 
elimina diferenças individuais únicas, acentuando e definindo o que 
é comum, essencial as situações. Isso cria o favorável ambiente de 
desenvolvimento da continuidade do que se pode realizar, o que 
vira hábito: costume, tradição. Portanto, mesmo a mais primitiva 
fixação de objetos e conexões de situações pela palavra eleva a 
intuição e a representação ao nível do conceito. Esse patamar 
conceitual faz emergir, paulatinamente, com avanços e retrocessos, 
pulos e continuidade/descontinuidade, e, sempre mediado pela 
evolução social, um passo-a-consciência da dialética essência-
fenômeno. Essa dialética desemboca no fato concreto e real de os 
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seres sociais poderem se orientar, posicionando-se ativamente 
diante das novas condições que se apresentam em seu entorno. 

Para o debate sobre a importância da linguagem na vida 
cotidiana, interessante acompanhar a seguinte dialética provocada 
pela rigidez presente na fixação conceitual possibilitada pela 
linguagem: se por um lado a linguagem abre ao sujeito humano um 
mundo externo e interno muito maior e mais rico que seria 
impensável sem ela, ou seja, torna acessível para a humanidade um 
mundo propriamente humano; ao mesmo tempo obstaculariza a 
recepção sem preconceito desse mesmo mundo. Tal dialética se 
torna ainda mais complicada pois a rigidez provocada pela 
linguagem é sempre simultânea a uma certa indeterminação e 
confusão na própria linguagem, obviamente isso depende de cada 
língua em particular. Para sintetizar em uma expressão: ao mesmo 
tempo que a linguagem possibilita rigidez, trazendo elementos 
positivos aos conceitos necessários a elevação da vida cotidiana, 
traz também, por outro lado, certa imprecisão. A ciência deve 
procurar superar, principalmente, a segunda tendência. Não 
obstante, as limitações do conhecimento que daqui nascem, podem 
originar cristalizações rígidas secularizando os conceitos 
conseguidos com a reflexão científica; consequentemente, 
fechando também de forma rigidamente cristalizada a linguagem 
específica da ciência. 

Em modo algum se deve negligenciar o elemento conservador 
presente nas duas tendências que, em última instância, inibem a 
relação com a realidade. Como observado por Pavlov, relembra 
Lukács, a vida cotidiana não procederia com normalidade se não 
houvesse esse relaxamento em relação à realidade, tampouco o 
pensamento cotidiano reagiria rapidamente, como é preciso, para 
absorver as informações do mundo externo. Os homens e 
mulheres não conseguiriam viver normalmente se vivessem em 
eterno terreno de reflexão. Os costumes, as tradições, as 
convenções, entre outros elementos que se vinculam diretamente à 
vida cotidiana são, nesse caso, necessários à cotidianidade. A crítica 
e a reflexão postas pelos complexos científicos e artísticos, 
nascidos, como já está claro, da vida e do pensamento cotidiano e 
que guarda com aqueles complexos sempre uma interação de 
reciprocidade dialética, são indispensáveis para o substancial 
desenvolvimento humano, mesmo que não se possa negar a 
eliminação definitiva daquela rigidez, por um lado, e da imprecisão, 
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por outro. 
A duplicidade contraditória que a vida cotidiana adquire no 

capitalismo, tal como esboça Marx, é para Lukács mais uma das 
razões pelas quais são poucos os estudos com profundidade e 
fundamentação filosófica sobre a vida e o pensamento cotidiano. 
De fato, como esclareceu Marx (2004), a divisão social do trabalho 
erguida sob o capitalismo, rompeu a unidade imediata que existe 
no humano do ser social; alienou-o de si mesmo e de sua atividade 
vital. Dessa contraposição, posta sobre a divisão capitalista do 
trabalho, surge a polaridade dicotômica entre o produto objetivo 
do trabalho humano e as consequências psicológicas e morais que 
agem sobre o trabalhador, agora alienado de si mesmo. 

A contraditoriedade da vida cotidiana aparece sobre diversas 
formas em outros modos de produção, não terminará tampouco, 
sustenta Lukács, automaticamente com a expropriação e 
socialização dos meios de produção. É sobre o capitalismo 
burguês, entretanto, que tal contradição alcança sua máxima 
culminância. Quando o pensamento burguês estava se 
estruturando, dominava a tendência segundo a qual o progresso 
deveria deixar ao esquecimento as suas contraditoriedades. Mesmo 
anterior a Marx já se via certa crítica romântica contra a alienação 
que se enlaçava com a idealização apologéticas a níveis inferiores 
da evolução social. Esse romantismo crítico continua dominando 
atualmente o escasso debate filosófico acerca da cotidianidade e de 
seu pensamento. 

Para poder debater, mesmo que brevemente, como os 
problemas do comportamento e do pensamento cotidiano 
aparecem na crítica romântica da cultura capitalista, Lukács elege a 
obra de Martin Heidegger. A escolha sobre o filósofo alemão recai 
sobre alguns aspectos; entre eles o fato de que suas análises 
ultrapassam o nível que as pesquisas neokantianas expuseram 
sobre esse campo de ação humana. E mais: há em Heidegger uma 
apaixonada intenção de elaborar – mais concretamente que no 
passado – alguns aspectos decisivos da vida e do pensamento 
cotidiano. Para o filósofo húngaro, a crítica feita pelos 
anticapitalistas românticos, guardadas as proporções entre cada 
caso, aparece empobrecida e desfigurada. 

Para fazer jus ao método seguido por Lukács, o que importa 
também neste ponto da discussão é esclarecer, interinamente, a 
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relação entre cotidianidade, com seu pensamento, e o 
comportamento do sujeito em atividade científica e artística, para 
assim apresentar a introdução do problema do homem-inteiro no 
cotidiano da sociedade burguesa. Até este ponto da investigação 
somente pode ser dito, provisoriamente, “que o modo de 
comportamento dos homens depende essencialmente do grau de 
objetivação de sua atividade” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 74). Quando 
tais atividades atingirem um maior grau de objetividade, como é o 
caso da ciência e da arte, as leis objetivas passam a determinar o 
comportamento humano que recepta as conformações produzidas 
por elas mesmas. Isto é: “neste caso, todas as faculdades do 
homem cobram uma orientação – instintiva em parte, e em parte 
consciente pela educação – ao cumprimento daquelas legalidades 
objetivas” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 73-4). Como a intenção aqui é 
entender adequadamente os modos de comportamento superiores: 
arte e ciência em relação com sua conexão à cotidianidade, é 
preciso enfatizar que nos dois casos se trata da relação do homem-
inteiro com a realidade objetiva, ou com as objetivações humano-
sociais que refletem essa realidade, mesmo por mais alienado e 
deformado que ele esteja agora na forma de produção capitalista. 
Não se pode negar, especialmente no trabalho, a existência de 
transições objetivamente muito qualificadas, que apresentam no 
curso de história muitas alterações para a ciência e para a arte. A 
ação das objetivações superiores que são produzidas e 
desenvolvidas pela ciência e pela arte, manifestada, principalmente, 
no fato de que nessa forma de objetividade os critérios de seleção, 
agrupamento, intensidade etc., das atividades subjetivas postas são 
muito delimitadas e determinadas do que em outras manifestações 
da vida cotidiana. 

Por esse conjunto de fatores, torna-se necessário averiguar, com 
o objetivo de enriquecer a compreensão sobre o modo de pensar e 
agir do cotidiano, como a crítica romântica contemporânea ao 
capitalismo aborda tal problemática. Heidegger, segundo o esteta 
húngaro, tem como fundamento intelectual para apresentar sua 
recusa ao capitalismo a teologia irracionalista de Kierkegaard, que 
no caso da interpretação do filósofo alemão, aparece como uma 
variação ateia. Lukács (1966, v.1, p. 71) assegura, por isso, que a 
maneira de pensar haideggeriano “não é, pois, romântica-histórica, 
mas teológica”. Para Lukács, o pensador alemão “se limita” a 
difamar de um modo fenomenológico-ontológico a cotidianidade 
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do presente e, com isso seu pensamento. Contudo, o critério 
utilizado por ele não está na estrutura de algum período do 
passado, a distância ontológico-hierárquica entre o ente e o ser é 
que fornece a base do juízo de Heidegger, ou seja, na queda da 
hierarquia sofrida pelo ser. Para justificar sua análise sobre o 
entendimento do filósofo alemão, Lukács (1966, v.1, p. 70) usa as 
próprias palavras de Heidegger, onde lê-se o seguinte: “A 
cotidianidade não coincide com o primitivismo. A cotidianidade é 
mais um modo de ser do estar (Dasein), também e precisamente 
quando o estar se move em uma cultura muito desenvolvida e 
diferenciada”. Isso deixa claro a separação decidida entre 
cotidianidade e primitivismo operada por Heidegger.   

Para o autor húngaro, a atitude de Heidegger com relação à 
cotidianidade fica mais clara quando se observa que ele usa a 
expressão “instrumento” como terminologia para denominar as 
coisas que se apresentam no cotidiano. Mesmo que este filósofo se 
iluda de que está dando somente uma descrição objetiva, sem juízo 
de valor emocional dessa esfera da vida, o que realmente ele faz é 
declarar que a cotidianidade é “um mundo da impropriedade, de 
queda, de abandono da propriedade ou autenticidade” 
(HEIDEGGER apud LUKÁCS, 1966, v.1, p. 71). Para o filósofo 
alemão, os tipos de comportamentos mais característicos e 
correntes dessa esfera estão envolvidos em “frivolidade”, 
“ambiguidade” e “decadência”. Para esse pensador, é uma queda 
no precipício essa “mobilidade” do estar em seu próprio ser. Nas 
palavras do próprio pode-se observar seu pessimismo com o 
pensamento da vida cotidiana. Vejamos: “O estar se precipita de si 
mesmo em si mesmo, na falta de solo e na nulidade da imprópria 
cotidianidade. Mas a interpretação pública lhe oculta essa queda, 
interpretando-a como ‘ascensão’ e ‘vida concreta’” 
(HEIDEGGER apud LUKÁCS, 1966, v.1, p. 71). Para Lukács, o 
complemento que o pensador alemão dá a esse comentário deixa 
mais límpido seu pessimismo em relação ao solo da vida cotidiana: 
“O fenômeno da queda não dá algo assim como uma ‘visão 
noturna’ do estar, uma propriedade de presença simplesmente 
ótica que pudera servir para complementar o aspecto inocente 
deste ente”. Mas como se processa essa queda? Heidegger 
responde: “A queda revela uma estrutura ontológica essencial do 
estar mesmo, o qual não determina nenhum aspecto noturno, mas 
que constitui todos os seus dias em sua cotidianidade” 
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(HEIDEGGER apud LUKÁCS, 1966, v.1, p. 71). 
Para o filósofo húngaro, o profundo pessimismo heideggeriano 

sobre o cotidiano, empobrece e desfigura a essência e a estrutura. 
A cotidianidade, inserida nessa forma pessimista de análise, perde a 
autenticidade essencial, o que lhe anula o fato de ser a fonte e o 
desembocadouro do conhecimento e da ação humana. Segundo 
essa descrição fenomenológico-ontológica, a prática da 
cotidianidade perde sua vinculação dinâmica com o conhecimento, 
com a ciência e com a arte, visto que o conhecimento, a ciência e a 
arte deixam de surgir dos problemas plantados pela vida cotidiana, 
bem como deixam de enriquecê-la constantemente com os 
resultados que produzem. Donde se conclui que esse tipo de visão 
empobrece e desfigura o modo de vida do cotidiano ao passo que 
ignora profundamente que há uma relação íntima entre os modos 
de comportamento da cotidianidade com a evolução cultural da 
humanidade. 

Depois de reforçar essa questão, o esteta recorre mais uma vez 
a Lênin retirando do revolucionário russo o debate sobre a 
influência externa à vida cotidiana, ou seja, “desde fora da esfera 
das relações entre trabalhadores e empresários”. Segundo o 
filósofo húngaro, as indicações do teórico bolchevique trazem duas 
importantes questões para o que aqui se debate. Primeiro, que para 
ocorrer a superação da vida cotidiana se faz necessário forças 
intelectuais, modos de comportamento do pensamento que 
qualitativamente ultrapassam o alcance do pensamento cotidiano. 
Segundo, levando em consideração que se trata de uma 
reorientação correta da ação prática, o que Lênin quis dizer com “a 
partir fora” é o mesmo que o mundo da ciência, entende Lukács 
(1966, v.1, p. 75). O que se compreende, com isso, é que o 
entendimento adquirido pela forma do pensamento cotidiano 
aponta provar que a sua correta superação, ou seja, sua adequação 
ao conhecimento da realidade objetiva, apenas se torna possível 
pelo caminho científico, aquele que abandona o pensamento 
cotidiano, mesmo que depois a este retorne enriquecendo-o. 

As situações, vale a pena insistir, em que o pensamento 
cotidiano parece ter razão ou precisa de uma melhor objetivação, 
são concretas e condicionadas histórico-socialmente. A dialética 
atuante na contradição entre a cotidianidade, por um lado, e a 
ciência e a arte, por outro, será sempre uma dialética histórico-
social. Não obstante, mesmo tendo em vista essa básica 
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constatação, não se pode hipostasiar de modo metafísico tal 
situação. É preciso atentar para o fato de que as resistências, às 
vezes vitoriosas, do pensamento cotidiano por sobre algum 
resultado científico ou mesmo artístico precisam fazer brotar dessa 
negação espontânea, necessária para regular o que é caduco nessas 
duas formas superiores de reflexos, um novo tipo de ciência (ou de 
arte). Em uma expressão: precisará abandonar outra vez o terreno 
da vida cotidiana, sua imediatez e espontaneidade e se alçar às 
abstrações superiores. O mais importante desse debate é mostrar 
que tanto a cofiliação, bem como a diversidade dessas áreas não 
podem ser adequadamente tratadas sem se considerar a contínua e 
ininterrupta interação entre elas. 

Pelo nível de abstração em que se encontram tais 
generalizações, interessa agora tratar a questão do senso comum, 
entretanto, abordando apenas as determinações que manifestam o 
caráter mais geral do reflexo da realidade na vida cotidiana. Pois, ao 
passo que as concomitâncias tratadas acima passam a ser 
importantes para a arte, torna-se necessário considerar que tal 
fenômeno, muitas vezes, dar-se apenas por generalizações abstratas 
das experiências da vida cotidiana, mas que se convencionou 
chamar de senso comum. Os resultados da ciência e da arte se 
concentram muito frequentemente incluídos no senso comum, 
visto que, como insiste o filósofo em toda a sua Estética, nascem na 
e da vida cotidiana e desembocam nela, para enriquecê-la. No 
entanto, geralmente, isso apenas ocorre quando são convertidos 
em elementos cada vez mais ativos da prática e do modo de pensar 
da cotidianidade. Isto é, quando alcançam autenticidade. Toda a 
sabedoria sentencial, quer dizer, lacônica dos povos, expressa-se do 
modo recém descrito, não tem como base prova alguma: são 
apenas e tão somente o resumo das experiências desse povo, tendo 
como base tradições, costumes, hábitos, entre outros elementos 
que, precisamente, servem de guia imediato da ação. Em síntese, é 
essa forma que reflete a interação tipicamente imediata da 
cotidianidade, o que chamamos conexão entre a teoria e a prática. 
Para que não haja dúvidas e tampouco mal-entendidos, exatamente 
nessa conexão se manifesta a contradição que o filósofo quer 
destacar. A sabedoria lacônico-apodíctica do chamado senso 
comum tem uma razão de existência diante das objetivações 
superiores como a ciência e a arte. Vale destacar que em muitos 
momentos decisivos da história, esse modo de reação, tipicamente 
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ligado à sabedoria popular, assume a função – positiva ou negativa 
– de se relacionar intimamente com a luta do novo contra a 
tradição. Nas palavras de Lukács (1966, v.1, p. 77): “Quando as 
formações moribundas se defendem contra as que nascem 
mediante construções intelectuais e convencionais emocionais 
artificialmente mediadas, distante da vida etc.,” o dito senso 
comum cumpre a missão de mediar o alerta. Por outro lado, não é 
menos verdadeiro assegurar que em muitas ocasiões a força do 
saber popular com o seu folclore acaba por representar mera 
resistência pequeno-burguesa à importantes inovações. 

Antes de partir para aprofundar como as objetivações 
superiores se separam e se tornam independentes da cotidianidade, 
consideramos oportuno resumir que essa contraditoriedade precisa 
ser notada e adequadamente tratada por dois motivos principais. 
Primeiro, porque dá relevo ao fluxo ininterruptamente dialético e 
em duplo sentido – sai do cotidiano e vai para as aspirações 
superiores, retornando destas para aquele – que é uma condição 
necessária para o bom funcionamento do movimento progressivo 
entre essas três áreas vitais da vida: cotidiano, ciência e arte. E, em 
segundo lugar, por expressar o fato de que os critérios da verdade 
são, sobretudo, um reflexo do conteúdo, ou seja, a correção, a 
profundidade a riqueza etc., consiste na concordância com o 
original, com a mesma realidade objetiva60. 

Como o que interessa agora são os momentos principais, os 
fundamentos da separação que se dá entre as objetivações 
superiores e a realidade cotidiana, o processo em que a ciência e a 
arte iniciam suas independências do solo da cotidianidade, Lukács 
parte, para analisar como o movimento progressivo, paulatino e 
contraditório da sociedade desenvolve sistemas de objetivações 
que, mesmo ganhando acentuada independência sobre o cotidiano, 

                                                        
60 O filósofo adverte que se os momentos formais (tradição etc., na 
cotidianidade, perfeição metodológica imanente na ciência e na arte), forem 
tratados separados dos critérios reais, sofrerão de uma problemática insuperável 
a qualquer análise. Na realidade, a forma apenas pode desempenhar um papel 
secundário no tratamento desse conjunto de problemas. Contudo, conclui 
Lukács (1966, v.1, p. 81), isso “não implica nenhum menosprezo, muito menos 
anulação dos problemas formais, mas estes problemas não podem ser 
adequadamente levantados e nem resolvidos a não ser mantendo a prioridade de 
conteúdo na interação entre uns e outros elementos.” 
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encontram-se, ao mesmo tempo, em interação ricamente 
ininterrupta com a cotidianidade e seu pensamento, ao ponto de 
não ser possível se imaginar a vida humana sem a existência de tais 
objetivações. Para avançar por sobre essa problemática, há um 
grave problema: a ausência de fontes. Sobre os estágios primitivos, 
quando a práxis humana ainda não produzia suficientemente um 
conhecimento propriamente científico, não se pode estabelecer 
parâmetros por meio de provas documentais. Esses momentos, 
apesar de imensos avanços no capo da etnografia, paleontologia, 
antropologia, entre outras áreas, permanecem desconhecidos. Para 
um obstáculo como esse, mais uma vez, o critério elaborado por 
Marx (2011) – a anatomia do homem é a chave para a 
compreensão da anatomia do macaco – é o que está em condições 
de possibilitar a investigação avançar. O tratamento adequado, para 
esse tipo de dificuldade investigativa, deve, portanto, retornar a 
gênese do problema, ou seja, ir até o estágio inicial em que o 
sujeito primitivo não produz objetivações concretamente 
superiores como, por exemplo, religião, arte e ciência. Depois 
desse percurso, a análise deve procurar na evolução histórico-social 
os elementos que aclaram o nascimento, o desdobramento e a 
independentização das objetivações superiores do solo de 
cotidiano. 

 
2.2 – Origem e desprendimento do reflexo estético 

sie wissen es nicht, aber sie tun es61 
  

Depois de termos debatido os conceitos de antropomorfização, 
desantropomorfização, imanência e transcendência e, com isso, a 
partir do cotidiano, demonstrado algumas aproximações e alguns 
distanciamentos entre o complexo da ciência, da arte e da religião, 
agora temos melhores condições de adentrar no debate da origem, 
desprendimento e evolução do reflexo estético. A questão central 
agora é perguntar qual o papel das objetivações superiores para a 
hominização em geral e, em especial, para o ser-homem do 
homem. Para utilizarmos as palavras do filósofo de Bubapeste, o 
problema agora se limita ao seguinte: averiguar como, a partir do 

                                                        
61 Não o sabem, porém o fazem. Reflexão de Marx (2006) utilizada por Lukács 
como mote para sua Grande Estética. 
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cotidiano como solo comum “de atividades, relações, 
manifestações etc., do homem, se desaprenderam as formas 
superiores de objetivação, sobretudo a ciência e a arte, 
conseguindo uma independência relativa, como sua forma de 
objetivação cobrou aquela peculiaridade qualitativa cuja existência 
e cujo funcionamento são para nós hoje fato óbvio da vida”62 
(LUKÁCS, 1966, p. 84). 

O esteta extrai das indicações de Marx (2006), reproduzidas nos 
Manuscritos econômico-filosóficos, que a evolução dos cinco sentidos 
humanos é o resultado de toda a história universal. Esse horizonte 
teórico possibilita a Lukács criar os elementos necessários para 
encontrar os fatos que indicam como se processou o 
desenvolvimento e a independência das objetivações superiores a 
partir da práxis do dia a dia. Portanto, a gênese histórica da arte, 
tomando como referência o seu produtor, bem como o referencial 
da recepção artística, precisa ser tratada no marco da história dos 
cinco sentidos humanos que é, por sua vez, o marco da história 
universal. E o desenvolvimento desses sentidos, inclusive seu 
refinamento e diferenciação, dependente completamente do 
trabalho e da linguagem; principalmente essas duas categorias – 
com prioridade ontológica da primeira sobre a segunda – garantem 
o desenvolvimento dos sentidos humanos ao ponto de que eles, 
sem alterações e desenvolvimento biológico decisivos, tampouco 
sem superar a inferioridade dos sentidos dos homens e mulheres 
perante determinados animais, tornam-se muito mais úteis para 
fins humanos do que o foram antes. 

O filósofo magiar, guiado pelas pesquisas de Engels, reforça 
que o ser social pode perceber mais detalhes em seus objetos do 
que percebe, por exemplo, o olho acuradíssimo de uma águia. Com 
esse debate, o esteta quer ressaltar que as propriedades da visão 
humana se acostumam a captar de um modo visual imediato o 
mundo fenomênico de forma extensiva e intensivamente 
determinados caracteres dos objetos e de suas conexões com a 
totalidade, visto que com o desenvolvimento da percepção visual 
humana agudiza a sensibilidade para certos eventos do mundo 
                                                        
62 Sobre as objetivações superiores no período primitivo, Lukács (1966, v.1) 
lembra o seguinte: não se trata de objetivações de caráter institucional, pois esse 
estágio do desenvolvimento não produziu ainda formações como o estado, o 
direito etc.  
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refletido que antes lhe eram imperceptíveis. Não se pode analisar o 
papel da visão no processo de refinamento sensitivo, sem 
considerar a divisão social do trabalho entre os sentidos humanos. 
O olho, por exemplo, assume as mais variadas funções perceptivas 
inicialmente dadas ao tato. Com uma maior liberdade para as mãos, 
o sujeito fica disponível para o trabalho propriamente manual e 
pode, assim, desenvolver-se a um patamar superior, diferenciar-se 
cada vez mais dos outros animais. 

Para que esse debate possa ter melhor sustentação, deve-se 
observar os três estágios do desenvolvimento das ferramentas, 
verificado por Lukács a partir de diálogo com a antropologia do 
filólogo australiano Gordon Childe. No primeiro ocorre a seleção 
de pedras com determinadas características para certas utilizações 
que após o uso são dispensadas. No segundo momento, essas 
pedras adequadas para alguma utilização são coletadas e 
armazenadas como encontradas. É preciso uma longa e 
contraditória evolução até chegar ao terceiro estado, a fabricação 
propriamente dita de ferramentas de pedras que primeiramente se 
dá por intermédio da imitação de sua utilidade original, como 
casualmente fora encontrada na natureza. Posteriormente, de 
modo lento, contraditório e paulatino ocorre a diferenciação que 
permite chegar à forma ferramenta. Esse processo in nuce [em uma 
noz] é o que vai possibilitar para a história da humanidade a 
tendência a superar o acaso, ou como diria Engels (2004): a 
liberdade como necessidade conhecida. Sobre este processo de 
generalização nascente já em forma de necessidade, mesmo que 
ainda inconsciente, indica Lukács (1966, v.1, p. 88) que ‘apenas’ 
“precisa ser transformado de simples em-si em para-nós 
reconhecido”. Porém, infere o esteta, este ‘apenas’ “aponta 
frequentemente a um desenvolvimento de séculos ou milênios” 
(LUKÁCS, v.1, 1966, p. 88). 

Para o esteta, importante atentar para as reflexões de Ernst 
Ficher (1967) sobre a correlação objeto-sujeito, nascida do 
desenvolvimento do trabalho, em que se deve observar, 
principalmente, a conexão das mediações com o processo de 
conhecimento da realidade objetiva. Isso se dá, visto que, somente 
desse modo pode ocorre aquela peculiar imediatez da vida 
cotidiana, cuja base, no estágio mais primitivo, representa o sistema 
de mediações que os homens e mulheres descobrem e passam a 
imitar. Sobre esse conjunto de ponderações, podemos enriquecer 
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um pouco mais a compreensão sobre a evolução da linguagem e 
seu ativo papel nesse processo. Isso se baseia na inseparabilidade 
que há entre linguagem e pensamento; isto é, a fixação no 
pensamento das generalizações das experiências ocorridas no 
processo de trabalho conseguidas pela linguagem é um importante 
veículo para a sua conservação, bem como para o seu superior 
desenvolvimento e implantação. Para repetirmos uma expressão já 
utilizada pelo filósofo: o passo mais importante nesse sentido é o 
que leva da representação ao conceito. Ou de forma que possamos 
enriquecer o que já foi adiantado pela linguagem. Como considera 
Lukács (1966, p. v.1, 90): “Na palavra mais simples e concreta 
existe já uma abstração; a palavra expressa alguma nota 
característica do objeto, mediante a qual sintetiza todo um 
complexo de fenômenos em uma unidade ou até se subsume sob 
uma unidade superior (o qual pressupõe sempre um processo 
prévio de análises)”. Apenas por intermédio da elevação que vai da 
representação ao conceito pode o pensamento, intricado na 
linguagem, alçar-se por sobre a reação imediatamente ao mundo 
externo. No que se refere à relação objeto-sujeito, entretanto, falta 
se perguntar o seguinte: como se confirma no sujeito a consciência 
do objeto? Lukács (1966, v.1, p. 90) indica que a 

A liberdade da ação – sem dúvida relativa – ou, por melhor dizer, a 
eleição razoável entre diversas possibilidades, significa um domínio 
cada vez mais rico das mediações objetivamente dadas. Mediante a 
criação do conceito no pensamento e na linguagem a reação ao 
mundo externo perde cada vez mais nitidamente sua urgência 
originária, puramente espontânea, atadas à ocasião que a desencadeia. 
Acrescente a isso que os processos da vida interior do sujeito que 
assim reage ao mundo circundante não podem reconhecer em sua 
peculiaridade, em sua particularidade e diferenciação, a não ser graças 
ao conceito. 

Como a gênese da autoconsciência pressupõe uma determinada 
altura da consciência da realidade objetiva e no cotidiano a fixação 
dessas experiências, por meio da linguagem, impõe a tendência em 
transformar o mundo das mediações em um novo mundo de 
imediatez, abre-se o caminho de a uma conquista efetiva da 
realidade. De todo modo, não se pode desconsiderar a dialética 
subjacente a todo conflito entre o velho e o novo, que ocorre tanto 
na ciência quanto na arte ou na vida cotidiana, visto que toda 
fixação elevada pela linguagem ao costume pode ter em algum 
momento uma função conservadora que obstacularize o 
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progresso.63 
Para Lukács, não se pode considerar a linguagem em 

independência do trabalho, uma vez que aquele complexo, como 
considera Engels (2004), se origina porque os sujeitos humanos, 
ainda em gênese, alcançaram uma situação em que se produziu a 
necessidade de se falar uns aos outros. Essas situações ocorreram 
primariamente e indubitavelmente no processo de trabalho. 
Apenas por intermédio desse processo se apresenta a alternativa de 
se passar da representação simples para o conceito. A necessidade 
de dizer coisas suscita a exigência de nomear situações e objetos, 
como já foi dito. Assim, sob tal necessidade surgidas do processo 
de trabalho, a linguagem levanta-as a um superior nível de 
determinação e univocidade. De tudo isso, retira-se para o debate 
aqui apreendido a importância de se nomear: “a nominação 
arranca energicamente o novo da obscuridade em que se 
encontrava e o levanta à consciência. Com isso a nominação evolui 
para determinação conceitual” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 100). Aqui 
também não se pode esquecer do caráter contraditório da 
nomeação. Se por um plano fica claro a importância de se nomear, 
por outro há certa debilidade emocional na ação prática da 
nomeação que, por sua força, pode carregar de indefinições o que 
se nomeia. A nomeação, repetimos, com toda a contraditoriedade 
que carrega, constitui a primeira conquista da realidade para os 
povos primitivos. 

O processo de nomeação é adequado para se clarear a estrutura 
do pensamento cotidiano e a origem da consciência cotidiana, 
visto que nasce e atua em um ambiente de baixíssimo nível de 
objetivações. Por isso, o esteta recorta da linguagem64 o processo 

                                                        
63 Importante ponderação é apresentada por Lukács sobre o que se 
convencionou chamar inconsciente. Para ele, isso é a mesma coisa que 
chamamos frequentemente de costume ou hábito, jamais uma coisa inata, mas 
produto de uma longa prática social que, geralmente, é sistemática. O exercício 
sistemático e o jogo são apresentados pelo autor como tipos desse 
“inconsciente”. 
64 Por outro lado, o filósofo alerta que não se deve exagerar o alcance da 
linguagem. Ela, mesma na sua forma mais evoluída, não pode representar uma 
objetivação com a mesma intensidade que tem o sentido dessa afirmação 
quando se faz para a ciência, a arte e a religião. A linguagem, sustenta Lukács, 
não chega a ser jamais, uma “esfera” própria do comportamento humano, 
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de nomeação, pois na elaboração da doutrina e o modo de 
comportamentos mágicos, como momento de uma inicial divisão 
social do trabalho, há uma grande carga emocional na nomeação 
que é, desde seu início, uma forma de robustecimento do poder 
dos magos naquele período histórico. Sem esquecer o caráter 
contraditório da nomeação, entretanto, sua adequação para a 
finalidade de conferir poder descansa “na elementaríssima e 
irresistível representação do homem primitivo segunda a qual 
nome e coisa (ou pessoa) [ou situação] oferecem uma unidade 
inseparável, e dessa unidade podem resultar para o indivíduo as 
mais felizes e catastróficas consequências” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 
103). 

As emoções e as formas de pensamento nos níveis primitivos, 
dada sua imediatez, fazem com que os homens e mulheres 
suspeitem da presença de forças desconhecidas que estariam 
escondidas por detrás dos obstáculos, o que produz o intento 
emocional de tentar submeter tal força à vontade humana, operar 
alguma influência sobre ela no sentido de favorecer a vida 
cotidiana concreta. As analogias e inferências analógicas são as 
ferramentas intelectuais, imaginativas, emocionais e espontâneas 
que esse ser social possui para agir em sua vida, tendo como 
elemento decisivo a imediatez. Trata-se, exclusivamente, de uma 
aplicação a mais exata e correta possível a “regra” que sua prática 
produz em contraposição às forças desconhecidas. O erro, a 
imprecisão nessa prática, por menor que seja, suporia além do 
fracasso, um perigo para as pessoas e para a sua tribo. O mago 
considera tais forças como coisas mortas, enfrenta-as de um modo 
mágico-ritual e não de forma religiosa. 

A partir de debate com a etnografia de Friedrich Engels, Franz 
Boas, James Frazer, Gordon Childe, Edward Burnett Tylor, 
Edward Palmer Thompson, entre outros estudiosos da 
antropologia, Lukács chega as seguintes pontuações, sobre a magia, 
que serão usadas ulteriormente: 

                                                                                                                        
conforme ocorre com aqueles outros três modos de refletir a realidade. A 
inseparabilidade do pensamento e da linguagem apresenta, com precisão, essa 
exigência, ou seja, traz como consequência que este complexo precisa abraçar 
todos os modos de comportamento e atuação humana. Esse seu caráter 
universal lhe obriga a se estender a toda a vida humana, impedindo que ela se 
constitua uma “esfera” precisa, autônoma e independente da vida. 
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• A peculiaridade da magia difere da religião por possuir 
menor grau de generalização e maior domínio sobre a imediatez. 
• O reconhecimento entre os limites do mundo interno e 

externo estão mais desfocados, tem maior imprecisão do que no 
período religioso-animista. 
• Na magia, a ausência de uma relação ético-religiosa com o 

mundo externo é uma manifestação primitiva do materialismo 
espontâneo, já conhecido da vida cotidiana. 
•  Todos os elementos da concepção do mundo se 

concentram na prática mágica imediata, ou seja, de natureza 
cotidiana: não objetivada. 
• Na medida em que a magia, precisamente pelo seu caráter 

eminentemente prático, cobra já alguma objetivação, aproxima-se 
mais daquele mínimo tendencial da realidade cotidiana do que das 
objetivações independentes como a ciência e a arte. 
• Já nessa etapa, porém, manifestam-se, sem dúvida, alguns 

princípios inseguros e “inconscientes” que em posteriores níveis de 
evolução tomarão a direção que os conduz à ciência ou à arte. 
• Na medida, portanto, em que contém elementos que 

posteriormente se objetivarão em formas superiores, esses 
elementos são, sobretudo a princípio, coisa subordinada às 
tendências capitais mágico-práticas, e sua peculiaridade não pode 
se impor a não ser localmente, episodicamente, e sempre de um 
modo “inconsciente”, ainda que não casual. 
• A imitação tem grande importância como fator elementar 

na relação entre o ser social e a realidade objetiva, visto que a 
relação primitiva, prático-imediata, ao reflexo (relativamente) 
imediato da realidade se expressa, precisamente, na imitação. 

Esse conjunto de características, entre outras aqui não 
detalhadas, do pensamento do período mágico, traz como 
consequência para um ulterior desenvolvimento do modo como o 
sujeito humano vai refletir a realidade objetiva na imediatez 
cotidiana, a reflexão do mundo de modo idealista. E como a 
analogia, a esse nível evolutivo é o principal veículo intelectual da 
generalização e da sistematização, “resulta geral que a 
ultrapassagem da magia se produz no sentido idealista, segundo a 
tendência a uma personificação das forças desconhecidas, por 
analogia com o modelo do processo de trabalho: em uma palavra, 
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no sentido de animismo e da religião” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 
107). Nessa questão, há de se considerar, conclui o autor, que “ [...] 
o idealismo como um progresso, igual se considera desenvolvida e 
superior a escravidão quando se compara com o canibalismo” 
(LUKÁCS, 1966, v.1, p. 108). Como nessa incipiente forma de 
apreensão do mundo é a ideia que se sobressai diante da matéria, 
surge o preconceito que, ao longo da história social, desenvolve-se 
e consolida-se contra o materialismo espontâneo. O que mais nos 
importa recortar aqui é a relação entre a cotidianidade, com seu 
pensamento imediato, e o comportamento do sujeito humano na 
atividade científica e na artística, que necessita de mediações. 

A imitação mostra aqui seu papel decisivo, visto que, como 
imediata transposição do reflexo na prática, é fator elementar na 
vida humana, sendo inclusive encontrada nos animais superiores. 
Durante muito tempo a imitação é o elemento que fornece à 
analogia e à inferência analógica a síntese do mundo para os 
homens e mulheres do mundo primitivo65. Encontra-se, contudo, 
no período mágico, em um nível qualitativamente muito mais 
elevado do que o dos animais mais evoluídos, pois o conteúdo do 
reflexo pela imitação tem como meio o trabalho e se fixa pela 
linguagem, ainda que aquele se efetive pela simples caça e colheita. 
Com isso, o esteta intenciona frisar que a imitação nos sujeitos 
primitivos não é apenas uma espontaneidade plena; mas, 
frequentemente, se orienta a um fim, segue uma teleologia, 
ultrapassando sua imediatez de um modo determinado. Na forma 
humana, diferentemente dos animais superiores, a imitação 
pressupõe já a existência, relativamente bem elaborada, da relação 
objeto-sujeito, visto que tal modo de imitar se orienta claramente a 
um objeto determinado como parte do momento do entorno 
vivido pelos homens e mulheres. Para que isso ocorra, torna-se 
necessário certa consciência de que o objeto existe frente ao 
sujeito, da existência daquele com independência deste, que, no 
entanto, em certas circunstâncias, pode até se modificar pela 
atividade do sujeito. Certo que essa independência, no caso do 
período aqui tratado, se dá de modo bem mais emocional e 
vivencial, pode-se apresentar como confirmação desse cenário, o 

                                                        
65 No capítulo da A reprodução, na Grande Ontologia, Lukács (2013) desenvolve 
outros elementos acerca da relação entre o sujeito humano e o cotidiano 
primitivo. 
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caso do medo, do perigo, entre outros exemplos que serve de 
confirmação. 

Torna-se preciso uma evolução relativamente livre, um 
afastamento bastante considerável em relação à imediatez; é 
necessário passar de pensamento analógico a uma consideração 
causal, mesmo que incipiente, para que os homens e mulheres 
passem a compreender que eles podem atuar sobre a natureza com 
seus métodos e que estes, necessariamente, não precisam 
apresentar semelhanças exatas com os fenômenos refletidos. As 
ferramentas mais primitivas, como já frisado, eram imitações de 
restos de paus e pedras casualmente encontrados na natureza que 
logo eram intencionalmente recolhidos e armazenados. Muito 
tempo depois, difícil de se precisar com exatidão quando tempo, 
aparecem as ferramentas que conseguem um efeito útil sobre o 
trabalho. O essencial aqui é o conhecimento da relação entre os 
fins e os meios, o que distancia, ainda mais, a relação entre o 
objeto e o sujeito. Quanto mais elaborado o processo de trabalho, 
mais as ferramentas ganham independência tecnologicamente 
determinada; o caso inverso se dá com o desaparecimento da 
imitação dos paus e pedras ocasionalmente achados na natureza. 
Em outras palavras: quanto mais se desenvolve o trabalho e com 
ele a tecnologia das ferramentas, menos o sujeito humano precisa 
da imitação. Mais uma vez sobre o problema aqui tratado, o 
filósofo chama a atenção para que a análise não se feche nas 
armadilhas metafísicas. Ele quer dizer que há imitações 
essencialmente distintas, aquelas carregadas de aspectos subjetivos. 
Trata-se das imitações dos movimentos que deram resultado na 
prática experimentada no trabalho coletivo. Quanto mais relativa 
ao sujeito humano é essa imitação, mais fecunda sua influência 
sobre outras práticas, inclusive, há níveis de desenvolvimento 
superiores. 

Nesse ponto é importante ressalvar que através do materialismo 
espontâneo se opera na plataforma da vida cotidiana a imitação de 
onde brota a ideia da objetividade do mundo externo, cuja procura 
tenta ser o mais fiel possível ao imitado, ao reproduzido 
magicamente. Essa incipiente forma de objetividade não tem como 
dar conta de toda a complexidade que cerca os objetos. Por sua 
natureza de percepção espontânea e incipiente, analogamente 
dirigida, ela somente pode abarcar alguns traços externos e 
fenomênicos dos objetos, das “legalidades” de sua transformação, 
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por exemplo, o ciclo das quatro estações, se é noite ou dia, o 
acompanhamento do amadurecimento das frutas etc. O 
materialismo espontâneo, motivado pelo obscurecimento do 
fundamento e pela insuficiência do incipiente conhecimento 
cinetífico, faz com que os modos de aparição e alguns de seus 
traços principais fixem-se como se fossem essenciais. Vai ser o 
meio mágico, por intermédio da imitação, que proporá uma 
fixação exata de tais resultados. Desse processo mágico-imitativo, o 
ser social primitivo busca, por exemplo, o retorno da primavera, 
uma boa colheita, que a caça não apresente resistência, entre outras 
pretensões. Quanto mais os resultados exigem mais elaboração, 
mais as imitações colaborativas exigem um número maior de 
indivíduos envolvidos nas finalidades, o que se pode confirmar por 
meio das danças coletivas, em que se observa com maior exatidão 
a imitação relacionada a um resultado determinado. 

A esse período mágico-imitativo Lukács denomina de fase 
inicial de pré-diferenciação entre cotidiano, ciência e arte. 
Momento que pode ser considerado como ponto de partida para a 
compreensão das diferenciações posteriores. Período em que, 
mediante o reflexo concreto da realidade, a ação dos povos 
primitivos em suas tentativas de solucionar a imagem do mundo 
pela imitação, encontra objetivamente os germes do reflexo 
estético da realidade que, por sua vez, estão intricavelmente 
misturados com outros modos de comportamento como a ciência 
e a religião. A separação do complexo religioso, bem como sua 
contraposição, é tão confusa quanto os elementos que nessa fase 
de pré-diferenciação ainda constituem o ponto de partida da arte 
como, por exemplo, a prática da dança, do canto, entre outros 
elementos presentes no cotidiano primitivo. Muitas vezes, porém, 
tais práticas podem inibir e até impedir que a independência da 
arte se complete, embora, como já afirmado, por serem pontos de 
partida, contribuem para formar a base de tais tendências que 
ulteriormente adquirirão uma peculiaridade verdadeiramente 
própria para o campo artístico. O reflexo científico, muito antes do 
que virá a ser arte, por apresentar a característica de ser 
desantropomórfico, precisa exceder todo o “método” imitativo 
imediato e assim encontrar seu próprio modelo de elaborar a 
reflexão da realidade. 

Pode-se resumir que a fase da pré-diferenciação confirma o 
mote que o esteta usa para epigrafar sua obra: Não o sabem, 
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porém o fazem, posto que reconhecendo plenamente a validez 
geral da ação ainda não consciente dos homens e mulheres, que se 
manifesta em nossos exemplos como tendência capital e 
estruturadora, não se deve esquecer, contudo, a diferença 
qualitativa, inclusive a contraposição: 

O inconsciente da ação é só uma semelhança estrutural-formal. O 
conhecimento real do mundo externo e o desenvolvimento das 
capacidades humanas, especialmente pelo nascimento [o 
desenvolvimento] e o desligamento dos grandes sistemas de 
objetivação da ciência e da arte, cria tais diferenças qualitativas que 
finalmente a comparação não é possível senão por meio das mais 
altas generalizações (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 113). 

O período denominado pelo filósofo de pré-diferenciação, que 
chamamos aqui de nível mágico-imitativo66 se caracteriza, portanto, 
conforme sintetizam as palavras do autor, por um lado, pela união, 
em constante acumulação de conhecimentos particulares corretos 
sobre o mundo externo que permite um permanente crescimento 
das capacidades humanas e, por outro, pelos intentos “tolos” de 
explicação que não se fundam em nada plenamente objetivo. 

Interessa mencionar que essa discrepância entre os 
conhecimentos particulares, cada vez mais crescente em direção às 
objetivações superiores e sua ingênua e até 'irreal' generalização em 
relação à concepção de mundo, acaba se dilatando por sobre a 
divisão social do trabalho. Isso ocorre quando algumas 
necessidades da tribo demandam, para seu desenvolvimento, a 
criação de determinadas “profissões” “especializadas”. O que se 
pode verificar quando, por exemplo, magos, curandeiros, xamãs 
etc., passam a obter certos privilégios sobre os demais, o que, 
independentemente, de que tais postos sejam ocupados pelos mais 
sábios e experimentados, pode, de um lado, consolidar a 
privilegiada posição individual com a obtenção de bons resultados 
para a tribo. No entanto, por outro lado, a liberação do trabalho 
físico que se transforma em privilegio, traz como consequência o 
reforço das tendências idealistas, visto que a interpretação da 
realidade dar-se-á por meio da contemplação subjetivas da 
natureza, longe do uso das mãos para manipular o objeto natural67. 
                                                        
66 Lukács (1966, v. 1) revela que Engels denominou a forma de pensamento 
desse período de “tolice originária”. Já Gianbattista Vico, por sua vez, designou-
a de “universais fantásticos”. 
67 As discrepâncias entre os conhecimentos particulares, complementa Lukács 
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Para as finalidades aqui planejadas, ou seja, para as etapas 
iniciais da evolução, que ainda hoje concentram intensa discussão 
no meio científico, basta o aclaramento sobre as contraditórias 
formas que a divisão social do trabalho intelectual adquire para se 
compreender que a essência do comportamento humano cobrou 
seu amadurecimento no curso de uma larga, contraditória e 
paulatina evolução histórico-social. Para a exposição dos 
problemas estéticos não é decisivo como se passou do caos mágico 
às imagens cósmicas animistas dos mitos e às religiões. O que 
importa registrar é que nesse estágio do desenvolvimento social, os 
modos de comportamento éticos e propriamente religiosos acerca 
do mundo, principalmente, do mais além, bem como de si 
mesmos, são escassos68. 

Sobre a ética, o esteta escreve que seu aparecimento é também 
um produto de uma larga evolução histórica, jamais propriedades 
inatas ou ontológicas do ser social. A ética, compreende o filósofo, 
se desenvolveu, independentemente, das representações mágico-
animístico-religiosas e chegou relativamente tarde ao seu 
contraditório encontro com a religião. Para Lukács (1966, v.1, p. 
116), importa observar por que a etnografia burguesa, em sua 
maioria, a exemplo de Tylor, ignora 

O comunismo primitivo e sua dissolução – que a necessidade de uma 
ética, por primitiva que seja, não se apresenta senão com o 
desenvolvimento das classes. Somente sobre essa base surgem, com 
efeito, obrigações sociais que não coincidem já com as necessidades e 
os interesses imediatos dos indivíduos de um modo direto, senão que 
inclusive os contrapõe. O dever, tanto em sentido jurídico quanto em 
sentido moral, não nasce, pois, senão com a dissolução do 
comunismo primitivo, com o estabelecimento das classes. 

                                                                                                                        
(1966, v.1, p. 113-4), “cada vez superiores, e sua irreal generalização em 
concepção de mundo aumenta pois necessariamente durante algum tempo, 
inclusive quando se tem superado largamente o nível da 'tolice originária' e 
quando já o pensamento tem passado do proceder analógico mais ou menos 
imediato a uma consideração causal mais ou menos desenvolvida, por meio da 
qual, e depois do revestimento idealista, hipostatizador e antropomórfico, se faz 
cada vez mais visível uma real consecução de conhecimentos sobre o mundo 
externo e sobre o homem”. 
68 Sobre a ponderação de, mais uma vez, atentar para as separações metafísicas e 
hipostasiadoras, Lukács, com o apoio principalmente sobre as pesquisas de 
Engels, Franzer e Tylor, adverte não haver, inclusive nos dias atuais, uma rígida 
separação entre magia e religião. 
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Ressalta o autor que, durante muito tempo, se manifestou nos 
homens e mulheres a conexão cósmica. Vai ser a convivência e a 
colaboração entre eles que depois de deixar de ser uma óbvia 
“naturalidade”, em que para a regulação social bastam tradições, 
costumes, opiniões públicas espontaneamente apodícticas e 
lacônicas de eficácia cotidiana, inclusive em possíveis casos 
conflitivos particulares, para que uma outra forma de convivência 
mais elaborada se edifique. A solidificação dessa nova ordem 
social, por sua vez, depende crescentemente de novas objetivações, 
novos modos de comportamento. A ética, enfatiza Lukács, surge 
para dar apoio a esses novos modos de comportamento social. 

Para a explicação de como se processa a passagem da magia 
para a religião, que guarda um componente ético, o filósofo 
húngaro esclarece que, com o aumento da fé como poder de 
controle sobre as forças da natureza, e sua consequente 
personificação, resulta em abandono da antiga esperança de se 
poder dirigir o curso da natureza utilizando as próprias forças 
naturais: mágicas. Troca-se tal esperança por um diálogo cada vez 
mais próximo com os deuses que passam a ser os únicos 
dominadores das forças sobrenaturais que antes se acreditava em 
poder compartilhar com seres naturais-divinos. Para Frazer, aponta 
Lukács, há na contraditoriedade de tal desenvolvimento um 
aspecto muito interessante. A contradição se dá quando por uma 
parte se confirma um crescente conhecimento do sujeito na 
passagem da representação mágico para a religiosa, mesmo que 
por vias indiretas, o aumento do conhecimento possibilita ao 
conjunto humano compreender mais claramente a infinitude da 
natureza, o que lhe faz entender, por outra parte, também seu 
pequeno tamanho e impotência diante dela. 

Desse debate se desprende que a magia apresenta uma 
formação estrutural assemelhada a da cotidianidade. Soma-se a 
isso, o fato de que nos estágios iniciais e desencadeadores da 
religiosidade, “a magia e o animismo não são superados por ela [a 
religião] na forma de aniquilação, senão em um sentido da 
superação hegeliana, ou seja, com preservação” (LUKÁCS, 1966, 
v.1, p. 118). Para a estética, essa constatação tem grande relevância, 
visto que na religião, em seu modo a elaborar mental e 
emocionalmente o reflexo da realidade, há um caráter imediato, 
muito próximo ao pensamento cotidiano. Obviamente, não se 
pode afirmar que os dois complexos refletem a realidade da 
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mesma forma, que são iguais. Pensamento cotidiano e pensamento 
religioso guardam inúmeras distinções. Porém, importa-nos 
alinhavar, mesmo que brevemente, o que é especificamente 
peculiar às objetivações religiosas; quais são seus traços que 
guardam proximidade estrutural com a cotidianidade. O traço 
essencial de toda “verdade” religiosa é a vinculação imediata da 
teoria com a prática, portanto, aqui se encontra um dos momentos 
decisivos de vinculação entre os dois complexos. 

O filósofo aproveita essas iniciais palavras sobre o complexo 
religioso para distinguir “fé” de opinião. Para ele o sujeito imerso 
no cotidiano que, por exemplo, ao tomar um medicamento ou 
viajar de avião, não tem, geralmente, ideia alguma das conexões 
reais sobre o que faz. Tal sujeito opera, em casos como esses, 
simplesmente, apoiado no que acredita ser sua fé, no que dizem os 
especialistas nos assuntos específicos, ou nas próprias experiências 
práticas acerca dos resultados imediatos daquilo que está 
realizando. Não reflete, na maioria dos casos, sobre o 
conhecimento incomparavelmente superior que há nas conexões 
objetivas para se alcançar cada um desses resultados: o que leva o 
avião a decolar e pousar ou a cura do organismo por meio de uma 
determinada erva ou droga, por exemplo. Na prática média desse 
indivíduo, de modo geral, basta a aplicação do empirismo da 
seleção de suas experiências que se baseiam nos dogmas do que 
pensam ser sua fé. A expressão “fé” tem exatidão quando aplicada 
a fatos como os exemplos do medicamento e da viagem de avião, 
entre muitos outros; mas não pode ser confundida com a fé 
religiosa. “Sem dúvida contém o contrário do saber e do 
conhecimento, e antes de tudo a falta de vontade, ou de 
possibilidade concreta etc., de verificar. Com isso, tais atos se 
aproximam ao que na terminologia lógica costumam chamar-se 
opinião e contrapor-se ao saber” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 121). 
Esses exemplos também servem para comprovar que mesmo o 
crescente domínio da ciência sobre todos os âmbitos da vida não 
tem como eliminar o pensamento cotidiano, não o substitui pelo 
pensamento científico. 

A fé religiosa se diferencia da “fé” em sentido cotidiano pela 
universalidade daquela, ou seja, o ciclo de obrigações contidas na 
fé religiosa, arroja seu enfático acento distinguindo-a claramente de 
atos análogos da vida cotidiana. Dito de outra forma: quando se 
acredita que o avião alcançará seu destino sem acidentes se realiza 
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um ato de pensamento e sentimento muito distante do que se 
produz quando se crê que Cristo ressuscitou. A ênfase posta na fé 
religiosa, na prática da vida cotidiana, apresenta-se apenas 
excepcionalmente, por exemplo, quando seu conteúdo, assim 
como suas consequências práticas afetam os homens e mulheres 
de modo inteiro. Em uma expressão: quando o modo de recepção 
desse conteúdo e a reação ao mesmo determinam o destino do 
sujeito que age na vida cotidiana. 

Observa-se que na vida cotidiana desempenham um papel 
importante tanto as possibilidades objetivas de se passar da opinião 
ao saber, bem como a vontade de se passar daquela a este. 
Independentemente da existência de motivos sociais que influencie 
tal relação, sua atualização transforma a configuração mental – de 
modo psico-sociologicamente – da opinião em uma variedade da 
fé. O exemplo utilizado pelo filósofo para ilustrar essa situação é 
do cálculo de probabilidades. Com essa ferramenta matemática 
pode-se estabelecer “que na loteria toda combinação de cinco 
cifras tem as mesmas possibilidades de sair que as demais, mas 
cada jogador ‘acreditará’ sobre a base de um sonho etc., que são as 
suas as que vão sair” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 121). Nesse caso, a 
possibilidade objetiva de passar da opinião ao saber não tem 
influência alguma nesse tipo de “fé”. 

Não há dúvida de que aqui se manifesta o parentesco estrutural, 
já apontado, entre o período mágico e a cotidianidade. Mas, essa 
proximidade é somente estrutural, visto que o problema real da fé 
religiosa somente aparece com a superação do período mágico 
pelo animismo e logo pela religião. O problema se manifesta em 
seguida por intermédio de uma determinada acentuação emocional 
do comportamento subjetivo. Quase não se pode comparar a 
ênfase emocional da fé religiosa com o que na vida cotidiana 
chamamos também de “fé”. Para resumir o problema em vista das 
necessidades presentes nesse ponto da investigação, o mais 
importante a ser ressaltado é a proximidade entre a prática mágica 
e a cotidianidade; em ambas se expressa, nitidamente, a 
característica talvez mais importante da cotidianidade: a vinculação 
imediata entre teoria e prática. Já a ênfase religiosa se orienta, em 
princípio, a algo transcendente, a um mais além contraposto à 
realidade da vida terrena, presente, por sua vez, nos dois casos 
acima citados: 
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embora que o tema concreto não seja ainda a morte, a prova e o 
destino do eu depois da morte, ainda que o ponto de partida e o 
ponto de chegada do ato religioso peculiar sejam ainda cismundanos, 
o fato é que entre o homem inteiro69 concreto e o objeto de sua 
intenção religiosa se introduz uma transcendência principal; não um 
mero desconhecido, senão um algo em princípio incognoscível – 
com os meios normais da vida – que pode, sem embargo, converter-
se em íntima possessão do homem mediante um correto 
comportamento religioso. A tensão que assim se produz, e cujos 
diversos tipos não podemos aqui nem numerar, subjaz o caráter 
enfático da fé religiosa. Pois ainda que em muitas religiões se 
considere inevitável a observação de ritos, cerimônias etc. para 
alcançar aqueles fins (ou seja, ainda que se conservem determinadas 
formas estruturais da magia, certamente modificadas e a 
frequentemente rigidamente espiritualizadas), manifesta-se essa 
referencialidade subjetiva ao sujeito, ao homem inteiro; a confissão, 
por exemplo, tem sem dúvida um marco ritual, mas se considera ao 
mesmo tempo que a sinceridade subjetiva é uma condição 
imprescindível de seu efeito transcendente, coisa, esta segunda, que 
não se dá, evidentemente, na magia (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 124). 

Com efeito, desde o momento em que a generalização 
antropomorfizadora põe no mundo a figura de um demiurgo, 
consuma-se a absolutização da transcendência. A partir desse 
ponto, entre o Criador e a Criatura existirá sempre uma hierarquia 
de superioridade qualitativa absoluta daquele sobre esta. Isso 
resulta que o papel do sujeito no processo de trabalho assume uma 
posição em que o trabalhador não pode conceber a realidade 
concreta como se ela fosse movida por leis imanentes da própria 
natureza e da história. Desse processo da evolução social surgem 
as contradições mais essenciais da vida humana: “um sentimento, 
sobretudo, na qual se unificam e preservam a nulidade do homem 
do ser-homem, perante a infinitude do cosmos humano e extra-
humano, e a indestrutível peculiaridade do seu ser” (LUKÁCS, 
1966, v.1, p. 127). 

O mais importante dessa contraditoriedade é a separação, por 
completo, entre “fé” e opinião. Após a entrada em cena de um 
demiurgo, a “fé” perde esse oscilante parentesco com a opinião 
que caracteriza a união entre teoria e prática da vida cotidiana. A 
partir desse momento, a “fé” passa a ser um modo de 

                                                        
69 No próximo capítulo aprofundaremos o debate sobre o homem-inteiro do 
cotidiano em relação ao homem-inteiramente soerguido pelas objetivações 
superiores. 
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comportamento central e decisivo, rompendo radicalmente com 
qualquer hipótese de verificabilidade objetiva que, de alguma 
maneira, existe na opinião. Com efeito, após a separação, a 
produção de objetos a partir do sujeito em um campo pseudo-
objetivo criado de um modo subjetivo-antropomórfico, passa a ser 
orientado pela essência antropomorfizadora da esfera religiosa. 
Essa contradição tende a aumentar até ser preservada na unidade 
de impotência e onipotência, de desesperação e plenitude 
emocional que se concretiza nas mais distantes variações perante 
problemas vitais como, por exemplo, a morte, o amor, a solidão, a 
comunidade fraterna, a imersão na culpa, a íntima pureza da alma, 
entre diversos outros conflitos humanos. Em tudo isso, aponta 
Lukács (1966, v.1, p. 128), pode-se apreciar claramente os limites 
da objetividade no âmbito da transcendência, uma vez que o 
transcendente deixa de ser o fato desconhecido e, por princípio, 
passa a ser incognoscível, tornando-se, ao mesmo tempo, um 
absoluto. Isto é, a transcendência passa a constituir-se em elemento 
precioso da essência religiosa. 

Para resumir o parentesco e a diversidade existente entre a 
religião e a vida cotidiana70, Lukács (1966, v.1, p. 132-3) argumenta 
o seguinte: 

O comportamento religioso se destaca já à primeira vista sobre o 
fundo da comum cotidianidade pela enfática acentuação da fé. A fé 
não é em seu caso um opinar, um estágio prévio ao saber, um saber 
imperfeito, ainda não verificado, senão, pelo contrário, um 
comportamento que abre – ele somente – o acesso aos fatos e as 
verdades da religião, e que, ao mesmo tempo, contém a disposição 
que faz do conseguido desse modo o critério da vida, da prática 
imediata, que abarca o homem inteiro e o consuma de um modo 
universal. Nem os “fatos” nem as consequências que se inferem deles 
exigem nem toleram sequer um exame de sua verdade ou de sua 
aplicabilidade. Os fatos estão garantidos por sua superior revelação, e 
esta prescreve também o modo como tem que reagir a eles. A fé é o 
meio pelo qual o sujeito se põe em relação com esse objeto criado 
por ele mesmo, porém posto como existente com independência 
dele; esse meio administra também a imediatez da inferência prática: 

                                                        
70 A utilização social dos números talvez seja o momento mais plástico para 
demonstrar ser as necessidades sociais quem impõem aos homens e mulheres 
abstrações que, desenvolvidas segundo sua dialética interna, podem ultrapassar o 
pensamento cotidiano. Contudo, no desenrolar da história, geralmente, ficam 
presas no ciclo dos hábitos cotidianos e não conseguem realizar suas iniciais 
possibilidades. 
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a fé vincula imediatamente [por exemplo] a vida de Cristo com as 
consequências dessa vida. 

Como o que interessa a Lukács é a peculiaridade do estético, 
não há necessidades objetivas de uma pesquisa mais profunda 
sobre a problemática da religião. Basta ressalvar que esse complexo 
guarda com a cotidianidade uma proximidade mediada pelo fato de 
que em ambas as esferas se absolutiza a transcendência. Ademais, 
o materialismo filosófico – de Xenófanes até Feuerbach – é farto 
em descrever o caráter antropomorfizador de todo 
comportamento religioso. 

Com o objetivo de poder melhor iluminar a gênese, o 
desligamento e a independência da tendência evolutiva do 
complexo científico e do artístico em relação ao comportamento 
cotidiano, a estrutura do comportamento religioso foi analisada 
para que se possa pinçar sua relação com a arte e com a ciência, 
sempre mediado. Portanto, os momentos essenciais do 
comportamento religioso podem resumir-se afirmando que neste 
complexo o sujeito humano está no centro de todo o 
comportamento. Esse modo de se comportar refere-se sempre à 
pessoa por intermédio de uma relação que tem sempre um caráter 
subjetivista-antropomórfico, visto que a imagem cósmica 
construída se centra teleologicamente no destino humano, em sua 
salvação; dirige-se, diretamente, para si mesmo, para as outras 
pessoas e para o mundo. 

Em síntese, a vida cotidiana-primitiva, desenvolvida pelo 
trabalho, demanda diversas necessidades sociais que, por seu turno, 
impulsionam o sujeito humano por sobre esta cotidianidade. Com 
o impulso dado pelas carências objetivas, o sujeito humano, dotado 
da atividade do trabalho, depara-se com o conhecimento não 
somente de modo factual, mas casual, qualitativo e metodológico 
para vencer as necessidades do dia a dia e se elevar acima do 
cotidiano. Porém, ao mesmo tempo, esse impulso ao 
conhecimento se faz mesclado com tendências a obscurecer as 
generalizações científicas vindas do trabalho. Tais tendências criam 
certas personificações que acabam por impor a necessidade de 
demiurgos que se desenvolvem até atingirem a universalidade da 
religião que demonstra, com seus instrumentos de fé, a existência 
de deuses e de Deus71. 
                                                        
71 A religião, argumenta Lukács (1966, v.1), cria um campo próprio onde pensa 
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O filósofo quer ressaltar que o decisivo reside no seguinte fato: 
quanto mais a ciência consegue progredir na escalada 
desantropomórfica em direção ao modo de reflexo 
conceitualmente correto, tanto mais aumenta a sua separação do 
reflexo estético. Depois que a dissolução da unidade indiferenciada 
do período mágico, em que há uma recíproca fundamentação 
imediata e ambos os campos se encontram imbricados na magia, 
corre um longo tempo de desenvolvimento paralelo até atingir a 
diferenciação hoje conhecida. 

A luta do materialismo contra o idealismo para provar a 
imanência do agir humano sobre a história, faz da arte uma grande 
aliada da materialidade da vida, visto que o complexo artístico 
indica como a humanidade cria suas próprias simbologias. E, como 
escreve Lukács (1966, v.1, p. 217), a análise do reflexo científico já 
serve de prova para se “observar que essa influência na vida 
cotidiana em geral é tanto mais forte, extensiva e intensivamente, 
quanto mais energicamente se pode desenvolver cada esfera 
especializada sua própria peculiaridade”. Contudo, como a 
conformação do complexo artístico é tardio em relação à ciência; 
separa-se mais lenta e de forma mais oscilante do que o complexo 
científico, tomando o ponto de partida da prática cotidiana, da 
mágica e depois da religiosa, sua definição, repetimos, carece de 
precisão. 
                                                                                                                        
realizar cientificamente as elaborações religiosas; elabora sua ciência religiosa 
específica: a teologia. Esse sistema se apresenta com o objetivo de sistematizar 
cientificamente sua imagem do mundo baseada na fé, sua pretensão é defender a 
fé contra a universalidade apresentada na ciência e na filosofia. Apesar de a 
teologia montar um sistema formal de análise com elementos tecnológico-
intelectuais que se orienta segundo a lógica e os métodos da ciência, ela não 
consegue superar o fato de que a evidência decisiva dos dogmas se baseiam na 
fé, pois apelam a esta e acabam por se descompor como construção intelectual, 
visto que a decisão, necessariamente, em última instância, é da fé. Isso mostra, 
precisamente, que a teologia não é uma ciência peculiar. Ela é só mais um 
elemento da vida religiosa que se ergue com a religião e não pode pretender 
independência nem validez, dado que sempre dependerá de quem a criou: em 
uma palavra, da religião. A teologia, apesar de todo esforço para ser ciência, não 
pode anular – e não tem como fazer isso – o fato de que a estrutura da vida 
religiosa nasceu da magia e permanece conservando características mágicas, 
tampouco pode apagar que sua estrutura guarde enorme parentesco com a 
cotidianidade, distanciando-se da ciência, por um lado e da arte, por outro. 
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A arte não possui uma raiz óbvia. O ócio é o elemento decisivo 
da origem. Isso não quer dizer que todo exercício que esteja na 
base genética artística suponha certa liberdade do trabalho, mesmo 
que relativa, sobre as preocupações cotidianas, sobre as coercivas 
reações imediatas da cotidianidade relativas às necessidades da 
manutenção da vida em sua imediaticidade. É mais que claro que 
no caso do início da ciência já se pressupõem certo nível de ócio. 
Porém, aqui o momento basilar está na produção da técnica de 
trabalho. Com o domínio de certa técnica, por mais rudimentar 
que ela seja, há certa elevação do trabalhador acima de seu anterior 
nível de domínio: suas capacidades somáticas e mentais são 
ampliadas. Isso ocorre porque o complexo científico impõe uma 
conexão, evidentemente, mais estreita com as exigências do dia a 
dia, cobrando um duplo caráter do ócio. Primeiramente, a 
necessidade dos imperativos cotidianos exige da comunidade 
trabalhadora primitiva uma divisão social do trabalho, o que já 
privilegia a determinados indivíduos algum tipo de ócio, 
possibilitando-os refletir sobre os problemas da comunidade. 
Depois, o conhecimento nascido dessa privilegiada condição 
potencializa as alternativas de um domínio, cada vez maior, sobre o 
entorno, as coisas, os problemas, e, principalmente, certo domínio 
sobre os próprios membros da comunidade que, por sua vez, 
trabalham para produzir e aumentar a possibilidade do ócio para 
os privilegiados. 

Como prova da importância do desenvolvimento do trabalho e 
uma consequente evolução da técnica do trabalhador, o esteta 
lembra que a altura objetiva da técnica, comprova o nível evolutivo 
de quem trabalha. Como exemplo o filósofo expõe que antes do 
olho humano ter a capacidade perceptiva de precisar formas e 
estruturas e mesmo antes de que a mão obtenha a condição de 
definir com exatidão se uma pedra tem ou não sobressaltos, se tem 
ou não extremidades paralelas ou equidistantes, há a carência de 
todos os pressupostos imprescindíveis do complexo artístico, 
inclusive para a formação ornamentística mais primitiva. Disso se 
desprende que naquele nível de desenvolvimento das capacidades 
humanas, incluindo sua técnica, é impossível se pensar em arte. 
Isso exigiria, como aponta Lukács (1966, v.2, p. 219), “que a pedra 
fosse já esculpida ou polida, transformada em ferramenta pela mão 
humana; mas mesmo que isso bastasse: pois a técnica utilizada 
talvez não permitisse nem sequer a recepção inconsciente de 
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motivos artísticos a não ser em um nível relativamente alto de 
desenvolvimento social.” 

Esse debate ressalta a dificuldade em se diferenciar o reflexo 
artístico, mesmo quando por aproximação e distanciamento com o 
científico. Já na história grega se aprecia que a forma consciente do 
comportamento científico, sua concepção de mundo dada pela 
filosofia, desempenha um pioneiro papel sobre as ciências 
particulares. Não se pode esquecer que há a necessidade de um 
determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas e da 
técnica correspondente às diversas ciências, para que se possa 
produzir conscientemente uma tal reflexão. No caso particular da 
Grécia, sempre levando em consideração seu modo de produção 
escravista, observa-se que uma vez produzida essa reflexão, ela 
ultrapassa, como generalização das experiências, o nível alcançado 
pela técnica e pelas ciências particulares. 

A estética como uma filosofia da arte, como crítica desta, não 
conseguiu alcançar um desempenho análogo para facilitar a 
tomada de consciência da arte. Lukács afirma que inclusive em 
suas maiores figuras, “como Aristóteles, a filosofia da arte aparece 
sempre post festum”. Os principais resultados da estética como 
reflexão sobre a arte, acabam por ser fixações conceituais de nível 
determinados já alcançados pela evolução própria do campo 
artístico. Para o esteta isso não é casual: “Pois pese ao caráter 
paulatino e contraditório do processo de separação do reflexo 
científico do da cotidianidade (e da magia e da religião), a censura 
entre eles é suficientemente chamativa como susceptível – se as 
condições sociais são favoráveis – de generalização filosófica 
rápida e no essencial, correta” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 224). No 
reflexo artístico ocorre o contrário, contemplada diretamente sua 
peculiaridade separa-se muito menos bruscamente de sua base 
comum: o cotidiano, produzindo duradouras formações de 
transição, “pode manter, ainda a níveis muito desenvolvidos, a 
vinculação mais íntima com a cotidianidade, a magia e a religião, e 
até fundir-se com elas segundo a aparência externa imediata 
(LUKÁCS, 1966, v.1, p. 224). 

Para que possamos pôr mais um degrau no modo como a arte 
nasce, desprende-se e desenvolve-se, analisaremos alguns traços da 
categoria da particularidade no próximo capítulo. Com este estudo 
adiantado, a nossa exposição estará em melhores condições de 
debater a relação do homem-inteiro do cotidiano com o homem-
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inteiramente das objetivações superiores, o que será apreendido 
logo em seguida, no capítulo 4. Por sua importância, a análise de 
tal relação possibilitará se iluminar como o ser social eleva-se a um 
patamar superior de objetivação por meio das objetivações 
superiores, criando os caminhos para a apropriação de um mundo 
apropriado esteticamente ao humano. 
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CAPÍTULO 3 – A PARTICULARIDADE COMO 
CATEGORIA CENTRAL DA ESTÉTICA 

MARXISTA 

Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, 
mas com tamanha intensidade 

que se petrifica 
e nenhuma força o resgata 

(Carlos Drummond de Andrade). 
 

3.1 – Palavras iniciais acerca da particularidade 
 

Para avançar sobre a análise do edifício estético de Lukács, há 
de se enfrentar o debate do típico, categoria edificadora do que o 
esteta entende por realismo artístico. Por sua importância para a 
tematização, não há como estudar aqui as complicadas interações 
entre o típico e sua força no edifício estético lukacsiano, sem antes 
analisar a reciprocidade dialética existente ente a universalidade e a 
singularidade mediada pela particularidade72. Para atender essa 
questão, o autor produziu um livro específico. Contudo, para que 
possamos deixar claro o funcionamento dessa dialética para o 
                                                        
72 Em Santos (2017a), procurei sintetizar o debate que Lukács (1978) empreende 
especificamente sobre a categoria da particularidade. 
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desenvolvimento do campo estético e assim avançar sobre como se 
estrutura a estética do pensador magiar, teremos, necessariamente, 
que apontar os elementos basilares acerca da categoria da 
particularidade como categoria central da estética materialista 
edificada por Lukács. Isso será feito com a utilização de alguns 
contornos percorridos pelo autor no livro específico dedicado à 
temática, bem como com elementos do debate apreendido na 
própria Estética. 

É preciso lembrar, para iniciar, que a relação entre 
particularidade e singularidade é um processo contínuo e 
permanente de superação, em que a conservação, em certo sentido, 
deve receber um acento ainda de maior importância. A partir de 
diálogo com Hegel e Engels, Lukács insiste que a conservação da 
singularidade superada no particular deve ser entendida no sentido 
de que quanto maior for a força criadora do artista, com maior 
sensibilidade ele refigurará as mediações descobertas numa nova 
imediaticidade. Essa formação de um particular partindo do 
singular permite ao criador concentrar organicamente a 
imediaticidade assim despertada, superando-a. No entanto, para 
que se processe tal evolução, é necessário que a singularidade não 
se limite a receber somente uma carga de significação, mas que se 
encha desse significado. Com relação à universalidade, é preciso 
que ela deixe de ser um objeto transcendente intencional da 
singularidade e passe a penetrar, por sua vez, a universalidade por 
todos seus poros, ao introduzir-se em todos seus átomos, de tal 
modo que, na mera unidade imediata do geral e do singular, brote 
de ambos uma unidade real orgânica, uma nova categoria: a 
particularidade. 

Por ora e para avançar sobre a problemática genética da arte, 
toma-se como parâmetro a entrada da particularidade como 
mediadora, o que afiança indicar que a unidade imediata do 
universal e do singular somente pode realizar-se, neste caso, pela 
intenção evocadora da mimese73, que, por sua vez, segue-se da 
essência vinda da vinculação forma-conteúdo. Importante reforçar 
que a particularidade, como categoria unificadora e mediadora 
desses dois extremos, ultrapassa tanto a mera singularidade quanto 
a abstrata universalidade e, inclusive, a unidade imediata de ambas. 
                                                        
73 O capítulo 5 do presente livro pretende aprofundar o debate sobre como o 
esteta utiliza a mimese para montar seu edifício estético. 
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O que mais importa recortar dessas palavras iniciais, para que 
possamos adentrar decididamente ao debate da categoria da 
particularidade, é assinalar, mais uma vez, que ela carrega a 
peculiaridade do estético. Por meio dessa peculiaridade é que se 
manifesta a diferença entre uma consciência (desantropomórfica) 
sobre a realidade, desenvolvida pelo reflexo científico, e a 
autoconsciência da humanidade (antropomórfica), de 
responsabilidade do reflexo artístico. Decerto que no último 
capítulo da presente exposição, a tematização da autoconsciência 
será aprofundada. Basta indicar, por enquanto, o fato de que, na 
classe de reflexo científico, a realidade, mesmo que se refira ao Eu 
humano – mesmo no caso das chamadas ciências da sociedade – 
independe da vontade do sujeito que investiga. Já no caso do 
reflexo artístico, mesmo que se objetive em uma paisagem ou em 
uma natureza morta sem figuras humanas, não se desfaz o 
elemento básico de que essa autoconsciência se manifesta nas 
grandes obras de arte. A autoconsciência tem como conteúdo 
duradouro o mais significativo da vida e da evolução do gênero 
humano, independente que isso seja positivo ou negativo do ponto 
de vista de cada caso social dado. E mais: do mesmo modo que 
esse conteúdo supera com preservação todo o importante para a 
vida, indo da personalidade particular até o especificamente 
humano, assim também sua forma cria uma unidade entre a 
personalidade humana individual com a suprema generalização. 
Nesse processo, tal generalização supõe certa capacidade evocativa 
que possa ultrapassar as limitações de tempo e de espaço. 

Somente no campo estético o par dialético forma-conteúdo 
opera desse modo, o que possibilita a tal distinção entre 
consciência e autoconsciência. Apenas na esfera estética essa 
qualidade da personalidade ganha valor substantivo, que se 
expressa em dois sentidos: primeiro como qualidade pessoal do 
objeto representado e depois como qualidade pessoal do modo 
mesmo de representação. Essas qualidades suportam e, ao mesmo 
tempo, despertam a autoconsciência. E como se dá esse processo? 
Como memória, ou seja, como “recordação” do caminho que a 
humanidade, as pessoas e as situações percorreram ou ainda irão 
percorrer; das virtudes e vícios do mundo interno e externo dos 
homens e mulheres que, por sua vez, dá o ponto de partida para o 
desdobramento dinâmico, para o seio da contraditoriedade 
dialética, no qual o gênero humano levantou-se ao que hoje é e ao 
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que virá a ser. O reconhecimento dessas conexões, finalmente, 
lapida a essência do sujeito pelo qual se realiza a dialética entre a 
alienação e sua recuperação na esfera artística. O processo pelo 
qual se desenvolve essa conexão é inseparável e permanecerá 
assim, vinculado à particularidade da subjetividade criadora. Do 
mesmo modo, a vivência da obra de arte não tem como romper 
com a particularidade do sujeito receptor. Mesmo assim, produz-
se, concomitantemente, na particularidade do artista, bem como na 
do receptor, uma elevação por sobre suas particularidades 
específicas e pessoais. O aprofundamento, a purificação e o 
enriquecimento ocorrem quando o caminho de volta, ou seja, da 
perda do objeto (alienação), até o retorno a si (recuperação), 
arranca o sujeito de uma imersão tão profunda no mundo que 
todo o seu conteúdo mundano se converte, intimamente, em algo 
possuído pela subjetividade humana. Claro, mas vale a pena repetir, 
que esse processo tem como base uma objetividade intensificada e 
se dá em grandes e abundantes etapas. Não obstante, tal caminhar 
é, por sua essência, um caminho que sai da subjetividade particular 
da personalidade imediatamente dada e chega até a realização da 
especificidade humana no próprio Eu. Esse processo quando 
analisado do ponto de vista do sujeito, como constata Lukács 
(1966, v.2, p. 289), trata-se, “de um processo que realiza ao mesmo 
tempo uma purificação e uma intensificação, um enriquecimento e 
um aprofundamento”. 

Esses elementos já são possíveis para que se desfaça algumas 
aparentes antinomias. As conquistas vindas do cume da evolução 
humana na conformação artística não dependem, necessariamente, 
da consciência que tem o artista de se orientar a tal patamar de 
evolução. É preciso recordar o sentido de consciência que se 
processa no campo da estética; isto é, não se trata do misterioso e 
mistificado “inconsciente” debatido na modernidade: a consciência 
estética da qual se fala aqui carrega em si uma intenção não 
consciente, mas leva em sua companhia a mais elevada consciência. 
Uma possível carência de consciência refere-se, somente, ao fato 
concreto de que nenhum indivíduo do presente pode prever, com 
absoluta segurança, quais as propriedades concretas de cada um de 
seus contemporâneos, independentes de serem negativas ou 
positivas, se são temporais, transitórias, e quais aquelas que são 
incorporadas pelo futuro ao nascente “corpus” do específico.  Ou 
seja, para a conformação artística não pode haver certeza aonde 
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chegará a obra, sempre se criará um campo de incertezas. 
Relembremos a expressão “à corps perdu” [a corpo perdido], ou 
como escreve Lukács (1966, v.2, p. 289): não há aqui “nenhuma 
segurança que lhe empreste, por exemplo, a concepção de 
mundo”74. 

Para enfrentar mais esse aparente paradoxo é importante 
relembrar que o maior problema dessas antinomias é a sua 
formulação geral. Lukács (1966, v.2, p. 292) adianta que é preciso 
manter a ideia da “natureza essencial do estético como forma 
maximamente adequada de manifestação da autoconsciência da 
humanidade [...].” O reflexo constitui-se, no curso da história, 
como uma forma extremamente importante da divisão social do 
trabalho em sentido geral, como divisão do trabalho que dispõe 
dos distintos indivíduos, bem como de grupos de homens e 
mulheres no seio de uma sociedade que opera de acordo com suas 
necessidades. Contudo, tal repartição produz, sobretudo, um 
desmembramento social do trabalho em cada indivíduo humano, 
entre seus sentidos, seu entendimento e sua razão. Sem essa 
repartição não seria possível a produção satisfatória da própria 
divisão social do trabalho em sentido objetivo, tampouco ela 
poderia ter iniciado seu funcionamento. Se se observa sem 
mistificação nem fantasias idealistas, fica plenamente nítido que é a 
divisão social do trabalho responsável pela promoção da divisão 
entre consciência e autoconsciência. A necessidade social da 
primeira é obvia; ela se fixa, prioritariamente, pela ciência: é a 
consciência sobre a conquista do mundo em si pelo sujeito 
humano. Como o sujeito humano conquista tal consciência? 
Lukács (1966, v.2, p. 292) responde o seguinte: esse sujeito “ao 
transformar seu Em-si em um Para-nós, cria o âmbito de jogo real 
e próprio para a prática conquistadora de mundo, para a 
transformação da realidade em um fértil campo de atividade dos 
homens”. Já a autoconsciência da humanidade encontra na arte o 
seu modo de manifestação mais adequado e dignamente evoluído. 

                                                        
74 Lukács (1966, v.2, p. 289), certifica que o “marxismo é, certamente, capaz de 
prever as tendências evolutivas mais gerais da sociedade para grandes lapsos 
históricos, e pode também indicar perspectivas para etapas mais curtas – ainda 
que dando sempre essas perspectivas em necessária generalidade –, porém não 
pode nem pretende se propor a tarefa de antecipar mentalmente todas as 
‘astúcias’ (Lênin) do caminho evolutivo”. 



                                           124         

O correto reflexo da realidade que existe com independência da 
consciência, a imersão do sujeito nela, é o pressuposto 
imprescindível e fundamental de toda autoconsciência da 
humanidade. Dito com outras palavras, apenas pode haver 
autoconsciência pela arte depois que os homens e mulheres, sob 
divisão social do trabalho, produzem, em seu intercâmbio com a 
natureza, uma consciência de si por intermédio da ciência. 

Não há mais antinomia alguma! 
A necessidade de se desfazer mais esse aparente paradoxo 

exigiu da exposição o adiantamento de algumas palavras sobre a 
autoconsciência; foi preciso demonstrar que a peculiaridade do 
reflexo da realidade no campo estético apenas pode cobrar seu 
verdadeiro sentido quando referida ao especificamente humano, ou 
seja, pelo crescimento e pela caminhada do reflexo da realidade a 
elemento autoconsciente. O desdobramento do concreto e 
especificamente humano, portanto, fornece toda a base para o 
virtuosismo do mundo apropriado esteticamente para as obras de 
arte: a mundanidade com todo seu irresistível poder evocador. O 
que faz da mimese um fato básico do especificamente estético é a 
revelação artística do conteúdo desse especificamente humano. 
Disso se conclui o seguinte: para que se possa fundamentar 
filosoficamente a peculiaridade do reflexo estético, é 
impreterivelmente necessária a aceitação, mesmo que carregada de 
contradições, da autoconsciência do gênero humano. Como 
escreve Lukács (1966, v.2, p. 291): “Precisamente a 
contraditoriedade concentrada nesse conceito – suprema 
objetividade com suprema referencialidade ao sujeito –, 
precisamente uma subjetividade como critério” que apenas existe 
no mundo interno e externo objetivamente dado de modo oculto, 
ou seja, “inconscientemente”. Essa antinomia, às vezes, apresenta-
se no fato do elemento estético ser acompanhado de certo caráter 
utópico – o atirar-se no mundo à corps perdu –, sendo, ao mesmo 
tempo atravessado pela exigência da criação de um mundo 
apropriado à arte que, por sua vez, não apresenta nada de utópico. 
Isto é, como base no originariamente estético, o que compõe uma 
lisa e plana descrição da realidade esteticamente refletida. 
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3.2 – A categoria da particularidade como mediação central entre a 
singularidade e a universalidade 

 
 Depois dessas palavras iniciais sobre a particularidade e sua 

importância para o registro da autoconsciência humana, podemos 
confirmar que a categoria da particularidade ganha uma atenção 
especial na Estética de Lukács exatamente por se constituir como o 
elo que garante a universalização artística. Agora, como forma de 
melhor preparar o terreno para o adequado tratamento da 
tematização acerca da particularidade, há a necessidade de debater 
a relação existente entre a inerência e a substancialidade. Esse 
debate, juntamente com a discussão sobre a causalidade, a 
casualidade e a necessidade75, possibilitará retornar ao tema da 
particularidade com elementos mais ricos, o que resultará em um 
nível maior de profundidade sobre o que aqui interessa: a 
particularidade como categoria estética. 

Essa problemática pretende deixar de maneira ainda mais clara 
qual o papel da arte no processo de desfetichização, uma vez que o 
pensamento científico, costumes, convenções entre outras 
construções sociais distanciam, por exemplo, o simples significado 
de uma palavra do conceito atribuído a ela na cotidianidade. Essa 
exemplificação ilustra como determinadas construções históricas 
cristalizam certos conceitos que acabam por desviar o pensamento 
cotidiano de sua prática e de sua percepção adequada da realidade, 
fetichizando-o. O adequado tratamento dessa questão deve 
começar com o estudo da inerência, mas também com sua relação 
com as categorias da substância e do acidente, visto que a categoria 
da inerência, na captação conceitual da realidade, expressa no 
pensamento a determinação da relação de substantividade dentro 
de conexões superiores, bem como a dialética da inserção relativa 
em tais conexões e a relativa preservação, por sua vez, dessas 
conexões. 

Com a inerência não será diferente do que foi feito até agora 

                                                        
75 As traduções, usualmente, sinonimizam casualidade, acidente, acaso e 
contingência. A primeira expressão, como esta última, são as mais usadas. 
Mesmo havendo, em alemão, variações entre os termos não há problemas 
significativos de entendimento em se optar pelo uso de tais expressões como 
sinônimos. 
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com as demais categorias, ou seja, estudar-se-á esse conceito como 
um importante problema categorial que precisa ser investigado 
perante as peculiaridades da estética. A inerência é, precisamente, a 
categoria na qual se visibiliza a relação entre o individual único e as 
ordens superiores aos quais ele pertence à espécie, ao gênero etc., 
sendo para o campo estético importante por visibilizar a relação 
entre o particular e acidental da individualidade e, portanto, com o 
momento da casualidade76. 

Para o filósofo magiar há um perigo, vindo sobretudo da 
filosofia kantiana, que se expressa pelo fato do universal existir 
como uma figura independente. Esse risco gerado no seio da 
filosofia idealista quer arrancar a íntima vinculação da 
universalidade com particularidade e a singularidade, o que 
hipostasia, fetichizando a universalidade em uma essencialidade 
para si. Contraposta a esse fetiche idealista há ainda a possibilidade 
de outro tipo de fetichização, cuja crença defende as generalizações 
como meros produtos subjetivos do pensamento humano. Se se 
segue esse caminho, todo o mundo da aparência sofre uma 
fetichização de signo contrário àquela, ou seja, típica do 
positivismo. Para Lukács (1966, v.2, p. 433-4), “não é possível 
hipostasiar a ideia em fetiche da realidade suprema, única 
verdadeira, sem fazer ao mesmo tempo do mundo real aparencial 
um cosmos fetichístico de nebulosas imitações”; desse modo, 
“quanto mais subjetiva e utilitaristicamente concebem-se os 
diversos aspectos pelos quais se percebem conexões categoriais, 
tanto mais intensa é esta fetichização”. 

Mais uma vez foi Aristóteles quem primeiro se deu conta deste 
risco ao polemizar com Platão acerca do perigo das doutrinas das 
ideias. Guiados pelas argumentações do filósofo alemão Carl von 
Prantl, Lukács (1966, v.2, p. 436), conclui que “Aristóteles enxerga 
uma possibilidade de movimento nas inferências como 
determinações, condicionadas pela essência, até o puramente 
casual, particular-individual”. Essa movimentação, que vai da 
essência ao casual, é decisiva para o campo da estética, visto que a 
inerência cria o espaço de transição onde ela pode se desdobrar 
sem maiores perturbações, sem precisar desmembrar a unidade e a 
                                                        
76 Para Lukács (1966, v.2), o objetivo principal da inerência, na análise do reflexo 
estético, é fazer conceituável a relação conformadora entre o indivíduo e a 
ordem social (a classe, a nação etc.). 



                                           127         

individualidade dos objetos, ou seja, possibilita uma transição 
gradual que vai da determinação à casualidade. Portanto, a 
importância da inerência radica no fato de funcionar como um elo 
médio entre os dois extremos: determinação e casualidade. 

A explicação, mais uma vez, encontra-se na diferenciação de 
como a categoria da inerência atua no campo da 
antropomorfização e na esfera da desantropomorfização. Nesta 
esfera, a mera relação de tal categoria pode apresentar-se como 
uma aproximação inicial. Já para o caso do reflexo 
antropomorfizador, a imediatez, a vinculação ao sensivelmente 
perceptível e visível, a “primitividade” da inerência, pode refletir os 
fatos verdadeiros com uma aproximação “ingênua”. Tal 
ingenuidade, vista inicialmente e de modo objetivo, pode dar o 
ponto de partida – estágio pré-artístico – para uma elaboração 
ulterior que imanentemente possa permitir uma aproximação 
especificamente adequada à realidade. Para que fique ainda mais 
claro a distinção da categoria da inerência na arte e na ciência, 
importante ressaltar que sua “primitividade” é o que obriga a 
ciência a uma superação; já para o caso artístico é o ponto de 
partida adequado do reflexo estético da realidade77. 

Depois de se observar como a categoria da inerência se destaca 
no papel processual desfetichizador da arte, agora devemos 
relacioná-la ao debate acerca das categorias casualidade e 
substancialidade. Para enfrentar essa discussão, o filósofo húngaro 
se apoia nas pesquisas que Marx fez sobre como a liberdade do 
indivíduo no capitalismo aparece ao sujeito como se fosse casual. 
O pensador alemão aponta, com isso, que em tal modelo de 
sociedade se produz uma nova e ilusória representação sobre o 
indivíduo que o faz acreditar existir o desfrute de uma liberdade de 
fato. Perante a básica contradição, objetivamente fundada, entre a 
personalidade concreta e o indivíduo médio pertencente à sua 

                                                        
77 Para o autor não cabe aqui destacar a longa caminhada que o pensamento 
científico e filosófico teve que percorrer para conseguir apresentar uma ordem 
intelectual adequada para esta questão. No entanto, para o caso do reflexo 
estético nunca existiu uma rígida antinomia. O acaso, por exemplo, que é uma 
grande interferência para o pensamento, sobretudo o científico, convive, desde o 
primeiro momento, em uma coexistência amistosa e fecunda com o campo da 
arte, incluindo, nessa convivência, todas as categorias superiores que expressam 
a construção, a ordem e a necessidade. 
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classe, nação, tribo, família, estamento, entre outros modos de 
organização social, a evolução histórico-social produz extremas 
diferenças que atingem até o desenvolvimento qualitativo do 
sujeito individual. Essas distinções acabam por ser um campo fértil 
para a prática do artista, bem como para a teoria estética. Esse é o 
contexto em que se apresenta para a estética um problema 
inevitável: “representar essa unidade das contradições como 
unidade sensível e significativa” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 438). 

Nesse conjunto problemático, puramente estético, manifesta-se 
outro aspecto importante adquirido pela categoria da inerência, a 
saber, sua íntima vinculação com a substancialidade. Como 
argumenta Lukács (1966, v.2, p. 438): “O momento decisivo da 
superação preservadora da casualidade no estético é a permanência 
da substância, trate-se de uma figura humana ou de uma 
objetividade cósica”78. Mas como a inerência expressa-se, 
precisamente, em uma situação com tal relação? Para assumir seu 
importante papel nesse campo, ela precisa, primariamente, 
funcionar como elo que garanta a unidade sensível entre os 
homens e mulheres acolhidos pela conformação estética. Para 
cumprir essa função, a categoria da inerência precisa, ao mesmo 
tempo em que funciona como elo para a unidade, reproduzir em 
suas verdadeiras proporções o ordenamento dos grupos de objetos 
ou conexões sociais, de modo que essa inserção na ordenação, em 
vez de causar debilidade na vida individual da personalidade 
singular, intensifique-a. 

Pelo caráter antropomórfico e antropocêntrico do reflexo 
estético, cria-se uma estrutura intensamente modificada 
qualitativamente do que ocorre na ciência. Quando o artista 
refigura a realidade, encontra uma substância absoluta, em que a 
natureza do reflexo estético obriga o criador a descobrir e pôr em 
movimento a substância humana para, assim, conceber como 
acidente tudo que está vinculado ao sujeito humano concreto, todo 
o conjunto de problemas que move seu destino. Esse processo, 
contudo, não produz um dualismo, tampouco antagonismo de 
substâncias. O campo estético, ao contrário, cria um âmbito de 
tensão lúdica em que o acidente e a substância são, 
permanentemente, relativizados. Com o desenvolvimento desse 
                                                        
78 Lukács utiliza a expressão “cósico” para designar a coisa mesma: a coisa em-
si. 
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processo, com a articulação artística da substância objetiva da 
realidade com a substância humana posta na obra como totalidade, 
conformada como coisa humana, o núcleo do sujeito torna-se 
apropriadamente humano, converte-se em sua substância. Não é 
mais o humano que participa da substancialidade objetiva, ele já 
está inerente a ela. A substância, com efeito, como confirma 
Lukács (1966, v.2, p. 440), apenas “aparece como inerente ao ser-
homem do homem, como partícipe desse ser-homem visto 
fundado em si mesmo”. Esse tráfego ocorre graças a inerência! 

A autêntica obra de arte precisa produzir um balanço que 
equilibre os aspectos da substancialidade e da inerência dos 
acidentes. Diferentemente do que ocorre nas antinomias idealistas 
que separam a vida entre o bem e o mal, o claro e o escuro, o alfa e 
o ômega, entre outros pares que se separam na luta entre o céu e o 
inferno, a arte procura balancear na totalidade oscilante, tensa, 
contraditória e lúdica da substância a contraditoriedade do mundo 
que se refere ao humano, convertendo-o em um mundo 
apropriado esteticamente ao conjunto de homens e mulheres. 
O fato, entretanto, do reflexo estético procurar a convergência dos 
pares dialéticos substância-acidente e essência-aparência com o 
objetivo de conformá-los em uma unidade não é uma invenção da 
estética. Na vida cotidiana esses pares aparecem intensamente 
aproximados. Como repete Lukács (1966, v.2, p. 441): “na vida 
cotidiana tem-se uma convergência espontânea destas categorias, 
ainda que não se acostume a apresentar mais que 
excepcionalmente uma consciência relativamente clara de sua 
estrutura. Nisto e na objetivação mágica destes reflexos 
encontram-se”, sem dúvida, a raiz da convergência consciente 
dessas categorias no reflexo estético. 

A captação operada pelo reflexo estético se processa com 
instintivo acerto filosófico, visto que o essencial é considerado 
como um ser que garante a essa classe de reflexo seu caráter 
substancial. Quando consideramos o caso inverso, observamos que 
nenhum artista consegue conformar um ente qualquer sem lhe 
conferir um acento essencial, independentemente que tal acento 
aponte para o positivo ou para o negativo moralmente 
estabelecido, ou seja, desde o ponto de vista de seu valor social. 
Devemos considerar ainda que a tarefa de dar forma se movimenta 
até a substancialidade que, por sua vez, aproxima-se 
inevitavelmente à essência, frequentemente, até que haja a fusão 
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daquela nesta. É, portanto, desse modo que o materialismo 
espontâneo reforça – ao mesmo tempo em que se complementa 
nele – o reflexo estético dado por uma dialética nada rígida, senão 
espontaneamente desenvolvida. A gradação dialética presente 
nesse materialismo vincula o ser e a essência, possibilitando ao 
indivíduo partilhar, em sua personalidade, a fusão orgânica de sua 
participação em diversas ordens de existência e dignidade também 
distintas, interiorizando essa participação como momento 
profundo da essencialidade interna. Por intermédio dessa 
espontaneidade dialética, as relações essenciais, as paixões 
profundas, ou seja, as relações humanas marcantes: dolorosas, 
triste, alegres, entre outras, são registradas pelo reflexo estético, ao 
mesmo tempo em que é eliminada toda fetichização que pretende 
cristalizar as relações sociais. 

Esse é o modo como a estética pode ser considerada a filosofia 
do detalhe, uma vez que, do ponto de vista do reflexo artístico, a 
convergência da substância com a essência é considerada também 
a partir do ponto de vista da convergência entre o acidente com a 
aparência. Portanto, por meio da eleição, da seleção operada pelo 
criador já no seu momento pré-artístico, cujo recolhimento do 
detalhe é uma das encarnações mais eficazes da adequação 
conformadora às mais profundas necessidades humanas. Isso 
aclara ainda com maior nitidez a convergência entre a inerência e a 
dialética dos fenômenos da aparência. Para Lukács (1966, v.2, p. 
443-4), esse processo revela também que “a obra de arte arranca 
aos fenômenos da vida sua brutal facticidade, sua vazia casualidade 
redondeia em um todo o fragmento de realidade conformado e 
põe, como pressuposto dessa tendência, os fenômenos 
representados como componentes orgânicos de uma conexão 
significativa”. 

 Para concluir a relação entre inerência e substancialidade, falta 
explicar, de modo mais límpido, como aquela categoria penetra na 
estrutura da obra de arte, fazendo com que os detalhes acidentais 
sejam considerados substancialmente até ganharem relevância na 
aparência conformada revelada pela obra. Para dar limpidez a essa 
questão é preciso observar que todo detalhe que mereça a 
autenticidade artística vive sob a contraditória unidade do par 
dialético essência-aparência, contendo em si, intensamente, todas 
as determinações e relações dialéticas existentes na realidade 
objetiva com sua infinitude extensiva. Infere-se desse contexto que 
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a refiguração não parte apenas de um detalhe do real, senão um 
detalhamento “supra-real”, visto que expõe o íntimo e inseparável 
vínculo existente entre essência e aparência, dado que pela íntima 
inter-relação de tal vínculo, a conformação do real no detalhe 
somente pode se expressar, artisticamente falando, como um limite 
excepcional da realidade. O que ocorre de fato na relação dialética 
desse par é que a mobilidade dessas distinções aparece como uma 
forma unitária e não divergente, em que a essência não é um elo 
estático; o é, com efeito, uma substância movida-motora. 

Como indica o filósofo, a substância dessa unidade manifesta-se 
em todas as partes, ao mesmo tempo em que não está em parte 
alguma. Portanto, apenas pode ser procurada como uma unidade 
totalizante dos detalhes. Se for separada em parte, não existe. 
Assim, como complementa Lukács (1966, v.2, p. 446): “Já não 
soará paradoxo nem artificioso dizer que os detalhes participam da 
substância, que são inerências. A categoria da inerência penetra a 
estrutura da obra de arte de vários modos”. É através dela que o 
individual, sem perder sua individualidade, participa das ordens 
superiores. É também por meio dessa categoria que tais ordens 
desfetichizadas manifestam-se como relações entre sujeitos 
humanos, como objetos que mediam as relações humanas. Por fim, 
é por intermédio da inerência que os detalhes exigem seu peso 
final na composição da totalidade conformada na obra de arte. 

Como já vimos a relação entre inerência, substancialidade e 
acidente, partimos agora para a problemática que envolve o estudo 
da causalidade, casualidade e necessidade, cujo tratamento será 
situado no contexto em que a ciência moderna considera a 
causalidade como categoria que tudo decide, única que estabelece 
vinculações e relações. Com a verificação de que esta categoria foi 
pouco estudada em Hegel, mas muito entre os kantianos, Lukács 
busca subsídio nos clássicos do marxismo para enfrentar o debate. 
Lênin é quem mostra ao pensador magiar que a causalidade era 
vista em Hegel como uma conexão. Porém, a filosofia burguesa, 
começando por Schopenhauer, encaminha o processo de alçar tal 
categoria a certo reinado. Desse posto de imagem que representa 
uma admirada veneração, surgem dois polos igualmente 
equivocados e contrapostos. Em um dos lados observamos o 
mecanicismo hermético e, de outro, o irracionalismo relativista. 

Esse panorama é importante para a estética pois há em seus 
elementos uma tendência espontaneamente dialética que tende a se 
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opor a ambos os polos igualmente equivocados de reflexão da 
realidade. Para o esteta, vai ser a literatura79 o campo onde melhor 
se processa a dialética espontânea da arte capaz de quebrar o 
irracionalismo e o mecanicismo. O autor justifica sua posição de 
utilizar, principalmente, a literatura como guia para a discussão da 
causalidade por considerar que há na arte literária, de forma mais 
ilustrativa, a tendência desfetichizadora própria da esfera estética. 
Usando as palavras de Lukács (1966, v.2, p. 447): “a literatura não 
pode de modo algum se propor como finalidade uma negação, um 
intento de eliminar a causalidade, pois isso seria cair em um dos 
polos da antinômica fetichística; a literatura aspira meramente a 
situar essa categoria no lugar que lhe corresponde dentro da 
totalidade do mundo esteticamente refletido”. 

Insistentemente debatida pelos clássicos do marxismo, a íntima 
convergência das diversas categorias explicativas do real, quando 
aquelas explicam adequadamente a este, tendem intensamente à 
totalidade. Por esse motivo, a investigação do problema aqui 
plantado partirá do conceito de totalidade de momento, uma vez 
que a Grande Estética de Lukács considera a infinitude intensiva dos 
momentos. São essas considerações que põem a literatura como 
elemento central na análise da causalidade, pois os reflexos 
artísticos por ela produzidos têm que, necessariamente, refletir as 
ações humanas, as atitudes dos homens e mulheres em sociedade, 
bem como seus pensamentos e sentimentos que, por seu turno, 
acompanham os fatos produzidos por tais atitudes. Para o autor, 
não deve existir dúvidas acerca das vinculações que enlaçam as 
ações, as situações, os pensamentos, os sentimentos, entre outros 
modos de manifestação da humanidade, com o caráter causal da 
vida. Esse é o cenário em que o filósofo apresenta com mais 
clareza o problema: seria, então, suficiente que um vínculo causal 
sem separação entre os elementos da literatura, forneça a garantia 
ao campo literário de um fiel e realista reflexo evocador da 
realidade? Para Lukács (1966, v2, p. 451), a resposta para esse 
conjunto problemático deve começar com a adequada aplicação do 
método a esse específico campo artístico, ou seja, “tem que haver 
para a literatura um método que permita eliminar a equiparação 
fetichística do necessário e o casual e fazer que cobre forma – ao 

                                                        
79 O que se aplica aqui à literatura, mudando o que tem de ser mudado, serve de 
iluminação para as demais artes. 
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nível de consciência que seja – sua intricação e sua separação 
dialéticas”. 

Sobre os apontamentos do filósofo idealista alemão Friedrich 
Wilhelm Joseph von Schelling80, guiadas pelas orientações críticas 
de Engels, Lukács entende que como há uma hierarquia nos fatos 
refletidos com fidelidade do real, manifestada, como já visto 
recentemente na presente exposição, na posição hierárquica dos 
pares dialéticos substância-acidente e essência-aparência, tal 
exigência hierarquizadora também deve cobrar sua presença no par 
necessidade-casualidade. No entanto, como aponta o esteta de 
Budapeste, tal exigência não é, de modo algum, de caráter formal; 
ao contrário, sua manifestação se processa na mais profunda 
essência do conteúdo poético, no esforço empreendido pelo artista 
para refigurar fielmente a unidade da vida concreta em suas 
legalidades e complicações humanas. Não se pode esquecer que a 
fidelidade aqui falada precisa ser vista apenas na relação entre a 
totalidade da obra com a totalidade da vida. Tal relação, em 
consequência do pluralismo artístico, necessita ser contemplada no 
marco das exigências de um específico gênero de arte.   

A divisão operada equivocadamente pelos dois extremos entre a 
casualidade e a necessidade decididamente não serve para a 
literatura. É preciso para a estética um critério que apresente, de 
um lado, a necessidade em uma cadeia causal sem lacunas e, de 
outro, a casualidade deve ser mostrada do mesmo modo, completa, 
sem buracos a serem preenchidos. A mera divisão entre o 
necessário em uma cara da moeda e acaso na outra não pode servir 
como critério correto: é preciso definir as infinitas gradações e 
transições que operam nessa relação na realidade. Na arte, por sua 
natureza tendenciosa ao materialismo espontâneo, esse adequado 
critério manifesta-se com muito mais energia. Quando se toma a 
forma como ponto de vista, será a totalidade de cada obra de arte a 
definidora do critério, uma vez que toda obra reproduz 
determinada, concreta e peculiar conexão vital, em que o conteúdo 
toma a decisão sobre sua necessidade, bem como sobre sua 

                                                        
80 Para Lukács (1966, v.2) o poeta e filósofo alemão Schelling foi o primeiro a 
apresentar filosoficamente para o drama a problemática do acaso. Foi esse 
filósofo, apesar de ter evitado a verdadeira questão em torno do problema da 
racionalidade estética da literatura, quem formulou adequadamente a identidade 
de necessidade empírica e casualidade. 



                                           134         

casualidade. 
Não pode depender da opinião valorativa subjetiva do poeta a 

decisão sobre o que é casual ou necessário. Na totalidade concreta 
de cada obra, cria-se uma substância homogeneizadora, cuja 
especificidade penetra todos os polos da unidade homogênea, 
concentrando, por sua ação, os elementos em que as personagens, 
os objetos, as relações etc., cobram sua substancialidade. Por isso, 
uma característica essencial de todo grande, profundo e rico poeta 
é a capacidade de manejar seu conteúdo vital, ao ponto de deixar 
fluir de modo soberano e despreocupado tais casualidades. Lukács 
(1966, v.2, p. 453), utiliza-se da relação existente entre as 
personagens Andrei Bolkonski e Anatol Kuraguin do romance 
Gerra e paz, de Tolstói (2008), para exemplificar como os autênticos 
poetas resolvem a contradição do par dialético necessidade-
casualidade: “essas casualidades precisamente retiram dessa 
necessidade todo elemento frio e construído, dão-lhe o calor da 
proximidade à vida, de uma refiguração do inteiro processo vital, 
com sua confusão nos detalhes, com sua necessidade e sentido 
como todo, porém somente como todo”. 

Falta explicar de onde, especificamente, saem as decisões que o 
poeta toma para resolver a contradição casualidade-necessidade. 
Entretanto, para que essa questão se faça clara é preciso 
novamente chamar a atenção para como se processa a 
substancialidade da obra em sua inteireza, bem como a estrutura 
de suas substâncias singulares que são, como princípio de seleção, 
como critério para que o poeta tome uma posição na luta entre a 
necessidade e a casualidade. O filósofo entende que para responder 
adequadamente a essa questão é preciso captar mais concretamente 
a relação entre a substancialidade e a causalidade, incluindo a 
legalidade que são suas formas supremas. É preciso se repetir que 
no plano estético as legalidades não podem se apresentar 
puramente em sua objetividade em-si. Esse caráter incerto perante 
a coisa, como ela se apresenta no seu puro em-si, é o que garante 
ao campo da estética sua importante tendência à desfetichização.  
Como já alertou Goethe: “a lei pela qual tu apareces”, ou seja, o 
reflexo estético, por sua proximidade com a dialética espontânea, 
expressa a duplicidade que se manifesta em aspectos novos toda 
vez que há de se descobrir uma novidade. Mas, de que modo essa 
duplicidade se expressa? 

Considerando mais uma vez as distinções entre o reflexo 
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desantropomórfico da ciência e o antropomorfismo presente no 
reflexo artístico, podemos dizer que, por uma parte, o conteúdo, a 
forma, o modo de validez etc., da lei objetiva preservam-se 
completamente, porque nesta classe de reflexo reflete-se o real 
com a mesma pretensão de fidelidade como ocorre nas demais 
esferas da existência humana. Já por outra parte, considerando a 
dialética espontânea do reflexo estético que pretende revelar as 
mais profundas verdades da vida, “toda lei fica referida ao homem, 
à situação humana, aos objetos que mediam as relações humanas” 
(LUKÁCS, 1966, v.2, p. 453). Isto é, em seu íntegro entorno 
objetivo, em todas as suas ramificações objetivas etc., – função 
específica do desantropomorfismo científico – a lei reproduzida 
com correção aproximada aparece incorporando-se como força 
ativa ao mundo dos destinos humanos, apenas se expressando 
naquilo que é decisivo para sua dialética imanente e para o modo 
como se constitui seu papel decisivo nos destinos da humanidade. 
Para confirmar teoricamente esse duplo caráter pinçado do reflexo 
estético e de sua dialética especificamente espontânea, em que a 
aparência se aproxima da legalidade, o esteta recorre às leituras de 
Hegel, Marx e Lênin, para assim concluir que não há lei pura na 
natureza, tampouco na sociedade. Com isso, o filósofo magiar 
apreende a convergência entre substância e essência existente para 
o caso da estética, o que ajuda a demonstrar, ainda mais, os 
equívocos metafísicos e irracionalistas, visto que a determinação 
causal das coisas, as relações e os acontecimentos não é mais que 
uma parte das verdadeiras determinações da realidade. Como 
escreve Lukács (1966, v.2, p. 455): “essa determinação não pode 
cobrar seu sentido verdadeiro, sua significação sem falsear mais 
que na conexão total dos conteúdos e das formas”. 

O que importa aqui destacar é a convergência contraditória 
presente entre a substancialidade e a essencialidade. Sobre esse 
problema, os dizeres de Goethe acima citados servem como mote 
ilustrativo do caminho apreendido pelo reflexo artístico para se 
posicionar perante a legalidade dos fatos estéticos, ou seja, como a 
categoria da causalidade ocupa o lugar que lhe corresponde 
objetivamente no contexto da realidade; como receptadora na 
estampa cósmica artisticamente formada por este reflexo, em razão 
pela qual a substancialidade assume o importante papel que 
desempenha nesse ordenamento de orientação estética: distanciar 
todo enrijecimento criador dos obstáculos fetichistas. O resultado 
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desse movimento convergente é duplo. Por um lado, “a substância 
não se revela, por necessidade, senão paulatinamente, no curso do 
processo que constituiu o conteúdo da obra artística literária de 
cada caso” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 456). Esse processo de 
crescimento paulatino pode oscilar até que a substância revele o 
que de fato é verdadeiro na obra, o que cobra sua expressão mais 
humana. Por outro lado, esse oscilar até atingir o que mais 
intensamente interessa na obra mostra a caracterização dada pela 
direção do movimento, por seu desdobramento a partir da 
substância. Graças, portanto, ao situar-se da causalidade no lugar 
que lhe corresponde na realidade em relação ao mundo poético, 
torna-se possível “a superação das tendências à fetichização que 
podem determinar seu domínio único absoluto na vida e na 
ciência” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 456-7). 

Sendo assim, o esteta está em condições de responder como a 
poesia, em sua autenticidade estética, pode desfetichizar o 
pensamento cotidiano – e até o científico – desvencilhando-se, ao 
mesmo tempo, do irracionalismo e do mecanicismo. Explica 
Lukács (1966, v.2, p. 457) que isso se dá 

precisamente pela ordenação categorial dos conteúdos vitais que 
aplica a poesia espontaneamente, sem mais consciência que a estética, 
produz-se uma necessidade que não exclui o acaso, senão que o 
incorpora a seu reino, que por isso fica livre da seca inumanidade do 
fatalismo – de qualquer tipo ou concepção –, que une o calor da 
proximidade à vida com a presença de grandes conexões e 
perspectivas, que não se impõe mecanicamente, senão astutamente 
(como costumava dizer Lênin), e que, portanto, refigura 
enriquecendo a imagem do mundo. Precisamente, por isso, a natureza 
desfetichizadora da autêntica poesia pode superar espontaneamente, 
sem polêmica, ao mesmo tempo que o domínio mecânico absoluto 
da causalidade, também seu polo oposto, o irracionalismo. 

Todos os problemas presentes na relação unitária da rica 
variabilidade do conteúdo expressam-se de tal modo, tomado 
como referência o ponto de vista da unidade estilística, que a 
qualidade das conexões orientadoras adquire um ritmo analítico. 
Mesmo que esse ritmo seja carregado de oscilações, a estreita ou 
relaxada vinculação das cadeias causais converte-se assim em um 
mero elemento dessa unidade em cada caso dado. É importante 
observar, nessa unidade estilística, sua prioritária capacidade de 
reunir e assim concentrar, formalmente, a função orientadora da 
obra. As específicas qualidades dessa função, no entanto, poderão 
ser completamente ineficazes se sua especificidade particular não 
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abrigar a essência do conteúdo artístico. Como muitas vezes já 
exposto, vai ser a dialética entre forma e conteúdo que garantirá a 
culminação e o coroamento, ou seja, a mutação do conteúdo em 
forma e desta naquele é o que dará, enfim, o acabamento perfeito 
do que se expressa na aparência, que tem culminância na forma da 
obra acabada. 

 
3.3 – Movimento medidor do centro organizador do estético  
O exemplo do típico 

 
Com todos esses elementos categoriais aclarados, já podemos 

pontuar, com mais clareza, a unidade entre a universalidade, a 
particularidade e a singularidade, visto que apenas a união dessa 
identidade com o reflexo da realidade objetivamente unitária, com 
sua rica diversidade verificada no reflexo do pensamento cotidiano, 
no modo de reflexão da ciência e na refiguração estética, pode 
clarear adequadamente esse complexo de problemas. 

Para que a particularidade seja entendida como mediação e 
centro, é necessário ter como base que a singularidade, a 
particularidade e a universalidade são categorias que manifestam a 
realidade objetiva. Em uma frase: elas expressam caracteres 
essenciais dos objetos reais. Sem esse conhecimento, sem o 
entendimento de suas relações e vinculações, o sujeito não 
conseguiria se mover no mundo que o circunda, tampouco poderia 
dominar os elementos da natureza submetendo-os às finalidades 
humanas. Para o estudo agora apreendido não é suficiente apenas 
estabelecer “que a natureza objetiva do mundo não impõe a 
diferenciação entre a singularidade, a particularidade e a 
universalidade, ou seja, que a afirmação humana dessas categorias é 
um elementar processo ditado pelo Em-si” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 
200). É preciso compreender, sobretudo, que a conexão de tais 
categorias “é um processo elementar determinado pela 
objetividade” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 200). Isso se justifica porque 
é próprio “da essência da coisa que o ato de generalizar seja muito 
mais antigo que o reconhecimento e as posições intelectuais 
conscientes da generalidade” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 200). O ato 
do trabalho, como tantas vezes já ressaltado, serve de 
demonstração desse processo de generalização do ser conhecido 
para posterior reconhecimento e conceptualização. 
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Essa é a base pela qual a particularidade pode ser apresentada 
como mutação recíproca com a universalidade e a singularidade. A 
particularidade não é uma universalidade meramente relativa, 
tampouco é apenas um caminho que vai da singularidade à 
universalidade, ou o contrário. Aquela categoria que é produzida e 
imposta ao pensamento pela essência da realidade objetiva precisa 
ser entendida como a mediação necessária entre a singularidade e a 
universalidade: é uma mediação. Sua função vai muito além de 
limitar-se a enlaçar a singularidade com a universalidade. Esse 
enlace, embora seja, sem dúvida, uma das principais funções da 
particularidade, exige, para que exista realmente, uma significação 
substantiva. Isto é, uma mutação dialética entre as três categorias 
que tem a particularidade como elo mediador. Há determinadas 
situações concretas em que o geral se específica e se converte em 
um preciso elemento particular; pode ocorrer também que o geral 
absorva as particularidades, as aniquile ou apareça em articulada 
interação com novas particularidades. Pode ainda observar-se que 
uma particularidade se desenvolva até se constituir em uma 
universalidade. O inverso também é possível. 

Quando comparamos os contornos e o núcleo estrutural das 
três categorias, percebemos que a particularidade possui contornos 
menos precisos, além de ter um núcleo com menor clareza do que 
a universalidade ou a singularidade. Do ponto de vista do que se 
oferece ao sujeito vindo do mundo externo objetivo, 
imediatamente sensível, é sempre algo singular, ou uma conexão 
única da singularidade: será sempre um Aqui e Agora singular. 
Quando concebermos a singularidade, a particularidade e a 
universalidade como modos de reflexão da natureza objetiva de 
toda sociedade, o caráter indeciso do singular em sua imediatez 
apresenta-se como uma intimação, na qual há a necessidade de 
serem descobertas as mediações que levam dele à particularidade e 
à universalidade. Nunca esse caráter imediato da singularidade 
pode ser considerado um signo de uma falsa existência irracional. 

Para que fique definitivamente destacado, seguimos a descrição 
do esteta sobre como a particularidade, por meio da sua função 
básica de criar determinações, exerce a mediação. Escreve Lukács 
(1967, v.3, p. 209-10) que do mesmo modo como especifica a 
universalidade, transforma assim, 

sua abstração imediata em uma totalidade concreta de determinações, 
enlaça-se com a natureza específica da singularidade, faz que se 
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manifestem com claridade, cada vez maior, suas relações com grupos 
de objetos parentes e distantes, desenvolve as qualidades fugazmente 
presentes na instantânea imediatez, até fazer delas determinações 
firmes e duradouras, levanta em sua aparente copresença anárquica 
uma hierarquia da persistência e a fugacidade, do essencial e o 
aparente etc., e realiza tudo isso sem destruir a estrutura do singular 
ou individual como tal; ao generalizar-se e superar-se na 
particularidade, o pensamento aproxima-se à sua verdadeira essência 
como singularidade melhor do que havia sido possível para a 
existência sem superar do singular na certeza sensível. 

Para que se tematize a particularidade do ponto de vista 
puramente estético, ou seja, sua especificidade no processo 
artístico, a pecualiaridade da estética, precisamos lembrar duas 
importantes questões: 
• A atuação da arte se volta para o mundo humano, o que 

garante a unidade entre a subjetividade e a objetividade; 
• Na vida e no pensamento cotidiano, a particularidade tem a 

função mediadora entre o sujeito e o mundo concreto. 
Sobre a mediação dessas duas questões, importa demonstrar 

como a arte produz na particularidade a capacidade de criação 
dessa atmosfera que sintetiza dialeticamente os extremos. Para 
utilizar a pergunta de Lukács (1967, v.3, p. 238), como produz-se 
“uma atmosfera de particularidade?”. Toda arte de autêntica 
validade necessita compreender que o destino da humanidade é 
sempre terreno, cismundano e concreto. Para garantir esse caráter, 
a obra não pode alcançar uma universalidade real. Se assim o fizer, 
assume um procedimento de generalização desantropomórfica, o 
que danifica a estrutura da obra, fazendo-a perder sua natureza 
estética. Isso seria aceitável se estivéssemos falando de material do 
conhecimento científico. Como observa Lukács (1967, v.3, p. 238): 
“A generalidade mais ampla da validez estética vai sempre do 
humano ao humano, e esta atmosfera estética do antropocêntrico 
não permite que surja nenhuma generalidade em sentido próprio,” 
pois se isso ocorrer, a generalidade que se efetivar na conformação 
obriga que a obra ultrapasse seus limites de arte. 

Não se pode esquecer, contudo, que, como a objetivação do 
reflexo estético, a obra de arte mesma é uma totalidade 
perfeitamente fechada em si. Disso resulta que a vinculação ao 
humano centrada na obra, 

não pode deixar nenhuma singularidade em sua mudez espontânea, 
em sua particular oclusão substantiva. Se a tensão da vigência estética 
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de homem a homem, através do próprio da humanidade, do referido 
ao homem, desenvolve-se também no mundo dos objetos, cada 
indivíduo tem que ultrapassar a si mesmo como singularidade, tem 
que generalizar suas determinações intrínsecas de tal modo que sejam 
capazes de suportar essa tensão (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 239). 

Toda e qualquer eleição, delimitação de fenômenos ou grupos 
de fenômenos para a esfera estética, quando vista abstratamente, 
desantropomorfizadoramente, contém, por carregar a eternização 
de um fato aparentemente singular, um elemento de arbitrariedade. 
Não obstante, quando se considera que tal eleição se refere aos 
homens e mulheres, pretende-se desvelar os momentos mais 
essenciais da vida humana, o que faz desaparecer todo e qualquer 
arbítrio mecânico. O caráter antropomorfizador, aquilo que se 
relaciona diretamente ao humano, cobra a fundamentação de 
profundidade no que foi delimitado, que, por sua vez, aparece com 
toda nitidez mediante o predomínio da particularidade. O 
decisório, para o caso de uma eleição bem apropriada, será sempre 
referenciado ao que traz significado para a humanidade. O 
fundamento da referencialidade que mantém a totalidade intensiva 
da obra não é universal, tampouco singular; é a particularidade 
quem fornece os princípios elementares à totalidade intensiva 
dessa classe de reflexo.   

Essa constatação necessariamente desemboca na seguinte 
pergunta: “Que verdade da vida se manifesta nessa exigência 
estética de totalidade intensiva das determinações, nessa exigência 
da particularidade[?]” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 241). Se a resposta 
for, pura e simplesmente, a vinculação com o que tem significado 
para a vida humana, esbarramos com o problema da ética. 

Os atos éticos certamente têm um caráter teleológico e sua 
natureza, por seu turno, funda-se na natureza das personalidades 
que dela partilham. Porém, não é possível inverter essa conexão e 
derivar do resultado de toda uma vida o objetivo imediato de atos 
singulares. O terreno de toda realização ética se dá no solo da 
prática e da completude humana. Esse é o motivo pelo qual a 
relação dos atos singulares com a realização última acaba por ser 
muito complicada, necessitando de várias mediações. Isso não quer 
dizer que não haja vinculação alguma, ela não pode ser direta, sem 
mediações. Não se pode desviar a interpretação do fato básico que 
o caráter exemplar dos atos éticos subjacentes ao comportamento 
completo humano é já um para-nós da essência estética, dado que 
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os exemplos eticamente realizados postos no cotidiano por 
pessoas singulares, estimula aos demais a seguirem tais atos 
exemplares. 

Esse fato fundamental da vida, no entanto, em nada altera a 
aspiração humana a uma determinada completude. Ao se 
identificar a proximidade entre a ética e a estética em relação a essa 
completude, não se pode desviar das distinções. Enquanto a 
primeira, em sua prática, procura tratar de uma plena realização da 
completude, a estética, ao contrário, em sua eleição e escolha de 
objetos, tem a intenção dirigida por necessidade de completude. 
Na aparência imediata há aqui um paradoxo, visto que a ética, para 
realizar a completude, apresenta um caráter disperso, solto e 
fragmentário; apenas esporadicamente há casos que aspiram a uma 
autêntica realização. Já na esfera artística, diferentemente, produz-
se uma completude em cada obra dada. 

Isso ocorre na esfera estética por sua característica ao mesmo 
tempo utópica e não-utópica. Explicando em outros termos, pode-
se indicar que nenhuma obra de arte é utópica, uma vez que, com 
o que possui apenas pode refletir o que existe; mesmo que consiga 
refigurar o que ainda não é, o que está por se realizar, somente 
consegue tal conformação na medida em que este futuro já se 
mostra no presente, indicando a preparação para o que virá a ser, 
como precursor de algo a ser mostrado. Isto é, como um desejo 
coletivo de algo que anseia a se fazer presente: como perspectiva. 
Não obstante, toda obra autêntica tem que, ao mesmo tempo, 
negar a utopia; ou seja, quando comparada como o ser-assim 
empírico da realidade a ser refletida, precisa carregar em suas 
refigurações algo de utópico. Nesses termos, portanto, é utópica 
em sentido literal, posto que refigura algo inexistente e 
simultaneamente nega tal utopia, pois conforma o que existe, 
mesmo que ocultamente. Como sintetiza Lukács (1967, v.3 p. 245): 
“Ao levantar todo esforço humano, todo sentimento, toda relação 
com a sociedade e a natureza à completitude imanente” a tudo que 
é humano, “porém sem afetar a sua realidade e até descolá-la,” a 
obra de arte, por meio da refiguração da realidade, oferece aos 
homens e mulheres um modelo de conduta humana. 

Para que se responda à pergunta anteriormente levantada com 
mais profundidade, é preciso explicar que a consumação 
preservada por uma superação, tão pouco alcançada na vida 
cotidiana e na ética, no campo da estética, por meio do 
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fechamento da obra de arte, aparece com toda sua plenitude, o que 
configura um mundo adequado aos homens e mulheres: um 
mundo para chamar de seu. Porém, é necessário insistir que tal 
consumação não é uma abstração geral, mas o próprio “hic et 
nunc do homem levado em cada caso a representação, como a 
concreta consumação do homem em seu concreto entorno, ou 
seja, como consumação de sua particularidade” (LUKÁCS, 1967, 
v.3, p. 245).    

Como explica o autor, foi preciso se referir à ética, sem no 
entanto aprofundar o debate com o necessário rigor, para poder 
expor como a particularidade cumpre, para o campo estético, o 
princípio de ordenar essa plenitude. 

Porém se dermos uma olhada a partir da perspectiva da consumação 
da obra à vida que a produz e a que serve, se aprecia em seguida que 
essa necessidade se concentra de modo mais evidente nos atos éticos, 
porém não falta do todo – positiva ou negativamente – em quase 
nenhuma atividade prática dos homens: a partir dos começos mesmo 
da arte quando os homens viram na dança uma completude 
concentrada dos principais acontecimentos de sua vida (da guerra, da 
caça etc.)81, até Shakespeare, em cuja obra se faz perceptível a 
totalidade da vida humana nessa completude, e até os grande 
músicos, nos quais o mundo interno dos homens, todo sentimento e 
toda moção anímica experimentam uma plenitude de 
desenvolvimento, de pleno exercício vital, que não tem analogia na 
vida mesma (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 246).         

A universalidade da esfera estética, repetimos, apenas é possível 
por meio da transposição de sua positividade específica à esfera do 
conceito. A posição original do campo estético, a gênese no 
processo de criação da obra de arte propriamente dita, sua vida 
mesmo que se renove nos atos receptivos, somente pode se 
desenvolver na esfera da particularidade. 

Contudo, para que a tematização sobre a particularidade possa 
ganhar corpo e esclareça, definitivamente, a peculiaridade para a 
estética, é preciso aprofundar a problemática do típico. Parte-se do 
fato de que a tipicidade é uma essencial forma de manifestação do 
real, o que a obriga assumir um papel determinante no reflexo 
desantropomorfizador. O que diferencia este reflexo do que se 
prática na esfera artística é que, no caso da ciência, uma máxima 
generalização procura levar o típico ao universal, abstraindo de 
modo enérgico a singularidade e a particularidade, criando certa 
                                                        
81 Os pressupostos do nascimento da arte serão tratados no próximo capítulo. 
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contraposição – às vezes até violenta – entre o típico e o atípico 
nos processos humanos. O reflexo antropomorfizador busca uma 
unidade indissolúvel entre a universalidade e a singularidade, 
fazendo aparecer o típico, ou seja, a particularidade na pluralidade: 
“o tipo se entende sempre de tal modo que não se suprime, senão 
se aprofunda, a unidade com o indivíduo no qual aparece na vida” 
(LUKÁCS, 1967, v.3, p. 248). Entendendo-se que a tipicidade, em 
ambos os casos, constitui uma hierarquia de conexões sistemáticas, 
na vida cotidiana e na arte, ela nunca é isolada da generalidade, 
uma vez que tal sistema hierárquico fica determinado pela natureza 
particular do específico projeto de cada obra, o que resulta ser a 
manifestação da particularidade uma determinação específica da 
tipicidade conformada nas obras de arte. 

O definitivo, para o caso estético, é que dentro da 
antropomorfização a situação funciona de tal modo que na vida, 
inclusive na ética, o conhecimento do típico é sempre uma ajuda 
que se presta à prática. Mesmo que essa tipificação aponte modelos 
negativos ou contraexemplos, não há como negar que o tipo 
recolhido pelo reflexo será sempre um mero instrumento da 
prática cotidiana em sua concretude real. Haja vista que as pessoas, 
caso não generalizem, caso não sejam capazes de formular 
princípios gerais a partir do que há de singular em seu entorno, 
tornam-se impotentes – objetivo e subjetivamente – perante o 
mundo circundante. A obra de arte cria um caminho em que a 
reflexão se libera dessa generalização abstrata-hierárquica para 
obrar um reflexo evocador. 

O que se acostumou chamar de linguagem poética não é por 
sua essência categorial, como entende Lukács (1967, v.3, p. 253)82, 

senão uma tal superação da universalidade na particularidade, ainda 
que realizada sem dúvida no meio específico da linguagem, que de 
modo imediato tende ao geral; porém de tal modo que a capacidade 
expressiva da linguagem se flexione e até volte a cristalizar de uma 
forma que desenvolva a transposição ao particular partindo de e pela 
força mesma de suas puras possibilidades internas. 

A esfera artística consegue abarcar o ambiente de tensão, jogo e 
ludicidade de um modo tal que a fixação do ponto central cria, por 
seu turno, a condição peculiar para que o espaço de ludicidade se 
                                                        
82 Aqui, o esteta refere-se especificamente à literatura; no entanto, respeitada a 
especificidade de cada gênero artístico dado, o caminho do reflexo abstrato-
hierárquico para o evocador, por meio do típico, é o mesmo. 
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articule em qualquer parte dessa área central de movimentação. O 
reflexo desantropomórfico, que se processa nos extremos 
(singularidade e universalidade), sempre poderá ser determinado; já 
o particular, como orientação mediadora, assume a função de lugar 
intermediário. No caso do reflexo antropomorfizador, a situação é 
bem distinta. A particularidade não funciona somente como 
mediação entre os extremos; ela age como se fosse uma força 
centrífuga e centrípeta em movimento que, por meio dessa 
movimentação, orienta a chegada e a partida. Isto é, vai do 
particular ao universal e retorna daquele para a singularidade, 
voltando ao centro. Necessário anotar, contudo, que, dependendo 
de cada estilo artístico, ocorrerão variações quanto ao movimento 
do particular em direção aos extremos e recondução ao centro. 
Tais especificidades apenas podem ser estudadas no marco de cada 
estilo ou gênero de cada arte específica. O presente debate 
somente pode iluminar alguns princípios e certas conexões. 

O mais importante agora é destacar a seguinte série: 1) 
legalidade geral da estética83 e 2) conformação individual da obra. 
Somente na refiguração presente na obra, ou seja, em seu nível 
mais baixo pode ter lugar a determinação concreta do ponto 
central: o particular como movimento mediador. Considerar que a 
obra define o ponto de movimentação da particularidade não 
resulta em nenhum relativismo individualista, pois tal série é 
incompleta e limitada. Sua função é mostrar que, as etapas de 
princípio e as determinações ativas e concretamente eficazes, 
apenas podem aparecer na obra de arte individual. O mais 
relevante é advertir que o campo da estética não é uma 
degeneração de um pseudosistema de preceitos abstratos e regras 
mecânicas. A intenção aqui, portanto, é indicar que uma teoria 
geral do reflexo estético apenas pode estabelecer a estrutura mais 
geral da esfera estética. Com efeito, para evitar qualquer 
dogmatismo, a particularidade aqui não é jamais, como no caso da 
ciência, um ponto central; ela é sim um âmbito de movimento 
centrado. Desprende-se, desse processo, que a penetração 
intelectual da essência do complexo artístico, mesmo que 
aproximadamente, “consiste em que a organização artística de um 
‘mundo’ se capta agora diametralmente como sistema de 

                                                        
83 Essa legalidade geral da estética precisa estar relacionada às leis particulares 
concretas do gênero e a diferenciação histórica na evolução de cada gênero. 
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movimentos, como sistema das tensões e dos contrastes” das 
relações humanas (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 271). 

A crítica de arte, como debatido, anda atrasada em relação à 
produção artística. Isso não quer afirmar que seja impossível a 
existência de uma crítica ao produto da arte. No entanto, para que 
se possa, definitivamente, se realizar uma crítica no campo da arte, 
como concorda Lukács, o mais que se pode fazer é apontar 
brevemente, em cada caso determinado de cada obra concreta, se a 
eleição do centro na particularidade eleita pelo criador corresponde 
ao conteúdo ideal, à matéria, ao tema etc., da obra. Isto é, se, do 
ponto de vista a expressão adequada, aquele centro não foi fixado 
muito alto ou demasiado baixo em relação ao movimento 
organizador proposto pela categoria da particularidade. 

Inevitavelmente, essa questão esbarra na discussão do típico. 
Mas, então, o que é o típico em Lukács? Para que possamos 
apresentar adequadamente uma resposta a tal pergunta, iniciamos 
apontando, com o autor, que o típico não é a mera soma dos 
fenômenos singulares de cada caso que lhe correspondem. Ao 
típico é possível construir a história da humanidade, visto que a 
orientação ao típico conserva certos momentos duradouros, ao 
mesmo tempo em que os enriquece e os concreta sem, no entanto, 
deixar perder-se o verdadeiro material da realização dessa riqueza 
infinita, a saber, o mundo concreto. A determinação dos modos de 
comportamento típicos e típicos modos de reação realiza-se 
mediante os mais profundos conflitos, as mais trágicas, 
tragicômicas e cômicas vicissitudes humanas. Por isso, “a elevação 
do singular ao típico não é nunca uma eliminação de sua 
singularidade”, adianta o esteta, complementando com o seguinte 
argumento: “pelo contrário, esta singularidade destaca ainda mais 
sensível e plasticamente quando chega claramente a expressão a 
tipicidade das ações e dos sofrimentos, na consciência do indivíduo 
ou na lógica da situação” (LUKÁCS, 1966, v.3, p. 194). Por último, 
a elevação ao típico sempre será um movimento de um 
determinado conjunto concreto e nunca um ato isolado e solitário. 
Esse movimento resulta, para a poesia, que toda orientação à 
tipicidade se desenvolve 

sempre fora da rarificada e montanhosa atmosfera da abstração, e 
dentro de um concreto complexo de homens concretos e situações 
concretas. Como é esse conjunto como totalidade que expressa a 
própria generalização última, a incorporação da totalidade 
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conformada na autoconsciência da humanidade, a elevação de uma 
figura à consciência de seu destino tem que possuir, a partir do ponto 
de vista da generalização, algum elemento relativo, já com objeto de 
não romper este sentido último da poesia, senão o reforçar, pelo 
contrário, de modo adequado como som de um acorde; por isso 
mesmo essa operação está indissoluvelmente ligada à singularidade 
única da figura de que se trate, da situação concreta (LUKÁCS, 1966, 
v.3, p. 194). 

O pensador magiar exemplifica que Aristóteles observou, na 
sátira, a inexistência do aparecimento de homens como sujeitos 
singulares, mas sim como indivíduos típicos. Foi o estagirita quem 
alertou que, no desenvolvimento dos poemas iâmbicos até a 
comédia, manifesta-se o típico, não a média dos indivíduos. 

Sobre os apontamentos do filósofo da Antiguidade, Lukács 
argumenta que na arte o voltar-se para a infinitude intensiva, ou 
seja, para o que mais profundamente marca a humanidade, sua 
tipificação, não é somente uma tendência entre outras, mas é a 
tendência que predomina, é a que condiciona a reprodução estética 
dos objetos em sua decisiva medida. A particularidade, portanto, é 
decisiva, pois, como avança Lukács (1978, p. 257), o “ser-
determinado-pelo-particular no reflexo estético, implica também a 
tendência a jamais se destacar da imediaticidade sensível – sempre 
condicionada segundo gêneros [de cada arte dada] – da forma 
fenomênica”. É sob esse processo que surge na obra de arte o 
mundo propriamente humano: um mundo para chamar de seu. 
Como escreve Lukács (1978), um mundo particular no sentido 
literal do termo, ou seja, uma individualidade da obra. Em outros 
termos: existe a homogeneidade de um mundo originalmente 
heterogêneo que faz emergir na obra, sob todos os aspectos, o 
mundo próprio possuidor de evidência imediata e de leis 
específicas. Esse ser próprio, com legalidades imanentes, atribui ao 
particular um duplo caráter: por um lado há a produção de um 
mundo propriamente humano em si concluído; por outro, como o 
caráter da obra age sobre o produtor, sobre sua personalidade 
criadora, modificando-a, do mesmo modo, quando atinge a 
verdadeira eficácia, ela influencia o receptor, transformando-o. 

Sobre a individualidade da obra em relação à particularidade, 
importa aqui desvelar que aquela somente se torna real, 
precisamente, porque a individualidade – que é inseparável do 
sujeito, do suprapessoal – é, ao mesmo tempo, particularidade. 
Com efeito, conclui-se que o conteúdo refletido na obra e sua 
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forma evocadora devem constituir uma indissociável unidade 
orgânica. Esses dois momentos apenas podem ser separados em 
uma análise didático-teórica e, mesmo assim, de modo bem 
relativo. De fato, na obra, funcionam em simultaneidade o 
conteúdo espiritual e a forma que o evoca. A forma fica vazia, 
torna-se meramente formal, é um mero ‘estado de espírito’, se não 
for intimamente entrelaçada com o conteúdo. Este, se não 
coincidir com a forma que o dá vida na obra, permanece frio, não 
ganha um caráter artístico. 

Para debater adequadamente o típico como um problema de 
conteúdo, importa dizer, inicialmente, que o conteúdo precisa 
conservar, fixando e aprofundando a imediaticidade sensível das 
formas fenomênicas; deve, ainda, renunciar a priori a probabilidade 
de reproduzir a infinitude extensiva do mundo. O conteúdo apenas 
pode alcançar a sua energia, exclusivamente, a partir da evocação 
que conforma a realidade a ser reproduzida; desde esse ponto, ele 
precisa dirigir seu sentido universalizante que, por seu movimento, 
procura elevar a singularidade por meio da particularidade. 

Com base nessa movimentação dialética sem rigidez mecânica, 
tampouco sem idealismo metafísico, é possível encontrar o 
fenômeno do típico como encarnação artística concreta da 
particularidade. Como nos casos anteriormente tratados, 
considerando que esse fenômeno é uma expressão da vida 
cotidiana, torna-se também uma categoria da ciência, contudo não 
nas mesmas proporções que na arte; decerto que vai haver 
distinções entre o típico nas ciências da natureza e nas que 
analisam a sociedade. Nessas últimas, cujas ações e relações 
humanas fornecem o substrato do conhecimento, a tipificação 
pode, dependendo do caso e da profundidade do exame, atingir 
relativa – mas sempre relativa – autonomia paralela às leis 
universais. 

O típico é entendido por Lukács (1978, p. 262), portanto, como 
“o compêndio concentrado daquelas qualidades que – por uma 
necessidade objetiva – derivam de uma posição concreta 
determinada na sociedade, sobretudo no processo de produção”. 
No entanto, a arte não pode se contentar em apenas destacar o 
típico; toda tipificação artística necessita, simultaneamente, 
articular-se a um sistema concreto de ações em movimento, de 
relações entre os diversos momentos singulares, que possa alinhar 
tanto as relações quanto as figuras singulares que expressam o tipo. 
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Quando isso é operado no conjunto da obra de forma equilibrada, 
nasce a tipicidade de ordem superior; isto é, dar-se-á a luta viva do 
aspecto de uma etapa típica do desenvolvimento da sociabilidade: 
essência, destino, perspectivas, entre outros elementos tipicamente 
existentes nas relações humanas. Tal tendência se apresenta já nas 
iniciais e espontâneas criações dos tipos, a exemplo do folclore e 
da mitologia. 

Para Lukács (1978, p. 264), “a criação de grandes figuras típicas 
– como Hércules, Prometeu, Fausto etc., ocorre simultaneamente à 
invenção daquelas situações concretas, daquelas ações, 
circunstâncias, amigos, inimigos etc., concretos em cuja conexão a 
figura pode ser elevada a tipo”. Aduza-se, ademais, que a criação de 
uma destas figuras típicas, “mesmo quando ela domina toda a obra 
(como frequentemente ocorre em Molière, por exemplo), é sempre 
apenas um meio para chegar ao fim artístico, que é o de 
representar a função deste tipo na ação recíproca de todos os 
contratipos que o contradizem como fenômeno típico de uma 
determinada etapa no desenvolvimento da humanidade” 
(LUKÁCS, 1978, p. 264). A base da composição, por isso, deve 
seguir uma dinâmica recíproca e tem que ser orientada por uma 
hierarquia de tipos entrecruzados que, ao mesmo tempo, podem se 
negar e se afirmar por semelhança relativa, por oposição absoluta 
ou pelos diversos matizes existentes entre estes extremos. 

Deve-se atentar para o fato de que não apenas nas obras 
importantes há a convergência de conteúdo que expressa o típico. 
Como a convergência é coisa óbvia na medida em que a arte reflete 
a realidade objetiva, o que mais importa aqui ser destacado é que a 
arte precisa assinalar o aspecto particular existente na realidade e 
em seu desenvolvimento social. Com efeito, e para que não reste 
mais dúvida alguma, é nesta particularidade que reside a 
especificidade verdadeira do conteúdo de toda obra 
autenticamente artística: a conformação de um mundo apropriado 
esteticamente ao humano. Como insiste Lukács (1978, p. 265), para 
que não caiamos nas duas falsas extremidades, a justeza da 
definição do “típico como específica central encarnação da 
particularidade na arte, portanto, deve ser verificada em seu 
conteúdo de verdade objetiva, de tal modo que a verdade estética 
não seja concebida como uma simples cópia científica, nem que 
sua negação abstrata conduza a um relativismo estético”. 

Assim, como escreve Lukács (1978, p. 266), “tôda ciência deve 
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tender a aprofundar a dialética de necessidade e contingência, a 
explicitá-la elàsticamente, de modo a que, na prática, na ação 
guiada pela consciência, a contingência seja transformada em algo 
o mais possível inócuo. (Que se pense na aplicação do cálculo das 
probabilidades)”. Destarte, a arte representa a vida do mesmo 
modo como ela é realmente no cotidiano; em uma expressão: 
exatamente em sua estrutura real e em seu movimento dentro da 
realidade objetiva. É por esse conjunto argumentativo que a justa 
representação não deve ser medida levando em consideração a 
correspondência entre detalhes da vida e detalhes da arte. A 
correspondência mais profunda, expressada no exemplo da 
hierarquia de tipos – visto acima –, apenas pode ser a 
correspondência entre a unidade compositiva refigurada 
artisticamente e um conjunto de leis que se afirmam realmente na 
vida. 

Para que possamos enlaçar a particularidade com o tipo e com 
o conteúdo, portanto, devemos lembrar que o ser-concluída-em-si-
mesma, em primeiro plano, é uma questão de conteúdo; é o que 
conforma a essência do reflexo estético da realidade. Sobre essa 
base, fica mais evidente por que o reflexo artístico é mais próximo 
da vida, visto que a arte não pode pretender superar o acidente na 
necessidade, como ocorre no caso do reflexo científico. Aquele 
reflexo não tem, de nenhum modo, como superar inteiramente o 
acaso. Pode-se afirmar que, pelo contrário, a arte pretende mostrá-
lo em sua intricação sensível com a necessidade, que se processa 
através de uma relação de reciprocidade manifestada, por sua vez, 
na própria vida cotidiana – como visto por intermédio do debate 
da categoria da inerência. No entanto, vale a pena repetir que cada 
elemento particular da vida, que é representada pela arte, não 
corresponde a nenhuma parte determinada da vida isoladamente, 
senão a uma totalidade particular da realidade. 

Disso se desprende, como aponta Lukács (1978, p. 268), que o 
“contingente na arte é uma determinação da particularidade 
representada”; de onde se infere que, por isso, justifica-se a 
máxima de que a arte é mais próxima da vida do que a ciência. “O 
contingente é artisticamente justificado se sustenta e ajuda este 
ordenamento; ao contrário, é um elemento de distúrbio se o 
prejudica e o torna confuso”, ou, para concluir, em última análise, 
“mesmo que o valor artístico de uma obra dependa, da boa ou má 
realização da elaboração formal, é necessário sublinhar que o 
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conteúdo já deve ter caráter artístico” (LUKÁCS, 1978, p. 270). 
Essas inferências permitem iluminar em definitivo a 

problemática do típico, que, por sua claridade, possibilitará um 
enriquecimento ainda maior da particularidade. Para isso, é preciso 
relembrar que, como em arte existe uma reciprocidade entre 
conteúdo e forma (e vice-versa), considerando que a prioridade 
recai sobre aquele e que esta apenas pode ser pensada como forma 
para um conteúdo específico, há agora a necessidade de se estudar 
a relação entre o típico e a forma.  Não obstante, sem perder de 
vista que a forma decorre organicamente de um conteúdo 
determinado, para que alcancemos o plano anteriormente traçado, 
torna-se imperioso que pontuemos duas questões preponderantes: 
uma sobre a forma e outra sobre o conteúdo: Primeiramente, 
pontuamos  que, para a constituição do verdadeiro e decisivo 
princípio da arte, é necessário que a função da forma evoque as 
experiências mais profundas da humanidade; em seguida, cabe 
recordar que o conteúdo é um simples e preliminar trabalho de 
elaboração que, em si, ainda não tem valor estético. Essa falta de 
autonomia que se apresenta no conteúdo em relação à forma, não 
elimina dele, do trabalho artístico inicial sobre ele (cujas 
descobertas originam o nascimento orgânico de uma forma 
determinada) a necessidade de ser bem delimitado na fase pré-
artística. Disso resulta uma aparente contradição: ao mesmo tempo 
em que a forma tem a enorme missão de refigurar o novo que 
brota das descobertas do conteúdo, encontra-se impedida de 
produzir algo radicalmente novo em face dessa relação orgânica de 
ser obrigada a conformar um específico conteúdo. 

Para que se dissipe mais esse aparente paradoxo, relembramos, 
outra vez, que do ponto de vista do método certificado por Marx e 
assumido aqui por Lukács (1978), a lei da contradição dialética em 
geral aponta que o movimento produtor das antinomias, ao 
mesmo tempo, apresenta as devidas soluções. Sobre o reforço 
dessa metodologia e com o intuito de se avançar acerca da 
tematização aqui plantada, temos que aprofundar a distinção entre 
o tipo e a média. 

Tanto na opção sobre o médio ou o típico, no que se refere ao 
conteúdo de seu caráter, não se trata da escolha se uma figura é 
média ou típica, pois mais importante para a arte autêntica é a 
caracterização da figura que se quer representar. Tal caracterização, 
quando levada a cabo pelas mãos dos artistas de real valor, 
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frequentemente eleva um sujeito médio à altura do típico. Essa 
tipificação coloca a figura humana em situações cuja 
contraditoriedade de suas determinações aparece como uma 
autêntica luta entre contrários; nunca como uma manifestação 
“equilibrada” pela média. Somente a vacuidade dessa luta pode 
caracterizar, em definitivo, a refiguração humana como uma figura 
média; de fato, na vida humana, o tipo e a média existem em 
determinações opostas, diversas. 

Essa oposição, contudo, não se resolve de modo metafísico. A 
forma da arte realmente grande, expressa, com precisão, esta 
verdade da vida. Do mesmo modo que o típico não é algo 
acabado, mas um tornar-se a ser; o médio também não é uma 
entidade rigidamente metafísica, mas sim um devir, um tornar-se 
em movimento que deve expressar o resultado da luta real entre 
determinações sociais ricas em contradições humanas. A forma 
artística, portanto, “chega àquela ‘infidelidade’ em face dos 
fenômenos singulares, das singularidades e das exterioridades da 
realidade, tão-somente por causa de sua fidelidade apaixonada à 
realidade tomada em seu conjunto” (LUKÁCS, 1978, p. 275). 

Com essas ponderações já se pode articular a forma em relação 
ao típico, o que permite um maior enriquecimento da definição de 
forma que, por sua vez, apresenta-se em dois principais planos. 
Como indica Lukács (1978, p. 275): no primeiro, “a forma artística 
empresta concreta concreticidade a um dado tipo”, já no segundo, 
“ela produz uma unidade evidente, não mais descartável dos traços 
que fazem das figuras singulares sêres plenamente caracterizados e 
daqueles nos quais se exprime a sua essência típica, cada traço 
típico contendo superadas em si determinações socialmente 
universais”. Essas considerações abrem a estrada onde se deve 
buscar compreender como o elemento mais fundamental para o 
estético, sua peculiaridade, relaciona-se com a particularidade. 
Como debatido ao longo do capítulo, o típico representa o mais 
alto nível de generalização. Ou seja, ao tornar esta particularidade 
concreta destacadamente evidente, faz revelar, nada mais, nada 
menos, que uma verdade da própria vida cotidiana; a máxima 
intensificação da verdade real do conteúdo refletido. Em uma 
expressão: a verdade da forma. 

Para ilustrar, citemos com Lukács (1978, p. 278) como expressa-
se a unidade evocadora: “a unidade orgânica indivisível do singular 
e do universal, sua superação (ou melhor, sua fusão) na nova 
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síntese, na qual êles já não podem mais ser descobertos” é 
precisamente a síntese que o autor denomina de 
particularidade. Por intermédio do típico e de como se processa 
sua hierarquização a partir das figuras existentes em toda obra, de 
como apresenta-se a reciprocidade entre os tipos e a média, de 
como a luta contraditória entre o caráter individual e os destinos 
humanos, chegamos ao fundamento ideal de cada composição. 

Somente assim a hierarquia dos tipos, como fundamento ideal da 
composição, transforma-se numa composição verdadeiramente 
artística: ou seja, na evocação de um mundo particular no qual, por 
um lado, as figuras, destinos e situações singulares possuem uma 
evidência sensível independente e autônoma, enquanto, por outro, 
sua concreta totalidade se compõe num completo mundo particular 
no qual todos estes momentos singulares têm apenas a função de dar 
vida – reforçando-se e integrando-se reciprocamente – a êste nôvo 
conjunto (LUKÁCS, 1978, p. 278). 

A particularidade é o campo de força entre os polos universal e 
singular, é o meio organizador das relações dinâmicas e 
contraditórias e, por isso, constitui a base ideal para a verdade 
artística. Nos tipos singulares, como sustenta Lukács (1978, p. 
282), “a hierarquia social que êles formam do ponto de vista do 
conteúdo, transformam-se em totalidade sintética, em reprodução 
de uma etapa típica do desenvolvimento da humanidade”. O 
particular, como categoria central da estética, abraça o mundo 
humano em sua inteireza, interna e externamente; o universal é, ao 
mesmo tempo, a encarnação das forças que determinam a vida 
humana e um veículo dela, da formação da personalidade e do 
destino das pessoas. Ao se representar simbolicamente o singular 
no universal, a arte revela qualidades internas significativas da vida 
terrena. Essa peculiaridade terrena se conserva, até mesmo, 
quando os eventos, por motivações histórico-sociais, são 
disparados por intermédio de motivos transcendentes: mágicos e 
religiosos. Ao encarnar esta motivação, a refiguração artística a faz 
de tal modo que a transcendência se transforma involuntariamente 
em uma imanência do mundo terreno, da mundanidade. 

Por isso, conforme aduz Lukács (1978), é possível reviver esta 
transcendência fazendo-a elemento humano, por dentro de uma 
imanência mundana, terrena e pedestre. No último capítulo do 
presente livro, retomaremos os apontamentos do esteta sobre a 
função social da arte. Porém, antes de tematizarmos o papel social 
do complexo artístico, precisamos enfrentar ainda outros debates 
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que proporcionarão à exposição os elementos necessários para que 
se possa apontar, com segurança, os elementos principais pelos 
quais a arte, segundo Lukács, registra a autoconsciência da 
humanidade. 

Esse é o motivo pelo qual, no próximo capítulo, aprofundar-se-
á a relação dialética entre o Homem-inteiro imerso no cotidiano e 
o Homem-inteiramente acometido pelas objetivações superiores. 
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CAPÍTULO 4 – HOMEM-INTEIRO, HOMEM-
INTEIRAMENTE E CAMPO HOMOGÊNEO                                                          
O CAMINHO ATÉ UM MUNDO PRÓPRIO 

 Era um cidadão comum como esses que se vê na rua 
Falava de negócios, ria, via show de mulher nua 

Vivia o dia e não o sol, a noite e não a lua 
Acordava sempre cedo (era um passarinho urbano) 

[…] Era feito aquela gente honesta, boa e comovida 
Que caminha para a morte pensando em vencer na vida 

Era feito aquela gente honesta, boa e comovida 
Que tem no fim da tarde a sensação 

Da missão cumprida 
Acreditava em Deus e em outras coisas invisíveis[...] 

(Belchior e Toquinho) 
 

4.1 – Vida cotidiana e homem-inteiro: o chão do problema 
 

O mais importante para o debate do desprendimento da arte 
em relação à cotidianidade é o comportamento do sujeito humano 
nesta esfera da vida. Por isso, para que se tematize adequadamente 
o comportamento cotidiano em referência à estética, torna-se 
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importante debater a relação acerca do homem-inteiro84 do 
cotidiano e seu soerguimento à condição de homem-interiramente. 
Essa questão permitirá à exposição uma posição mais clare sobre a 
problemática que evolve o desprendimento tardio do complexo 
artístico do solo da cotidianidade, uma vez que tal relação 
possibilita se exemplificar os efeitos que a arte causa no sujeito do 
cotidiano. Portanto, detalharemos as diferenças, para a estética, 
entre o homem-inteiro, que vive no cotidiano, e o homem-
inteiramente, desprendido daquele solo. No entanto, existem dois 
problemas de partida para que se possa compreender a relação 
homem-inteiro com o homem-inteiramente: por um lado, a 
contraditoriedade e, por outro, a complementariedade. Como 
forma de enfrentar esse complexo problemático recortar-se-á, em 
primeiro plano, o comportamento estético operado nessa relação. 
Como insiste Lukács (1966, v.1, p. 79), 

[...] o fato mostra como o papel do meio na objetivação consiste em 
ser portador de uma totalidade de impressões, pensamentos, 
conexões reais etc., a adaptação do comportamento subjetivo ao 
mesmo tem que ser por força também uma síntese de tais elementos. 
Volta a ser, pois, o homem inteiro que se expressa em uma tal 
extrema especialização, ainda que com a importante modificação 
dinâmico-estrutural (a diferença do caso médio da vida cotidiana) de 
que suas qualidades, unitariamente mobilizadas, se concentram, por 
assim dizer, sobre aquela ponta que se orienta à objetivação insinuada 
pelo contexto. 

Quando falarmos do homem-inteiramente, referenciado a uma 
determinada objetivação e em contraposição ao homem-inteiro da 
cotidianidade, que, por seu turno, está voltado para a realidade com 
toda a superfície de sua existência, precisamos considerar, 
radicalmente, aquela contraditoriedade. Porém, ao se fazer isso, 
não se deve descuidar das transições existentes, infinitamente 
matizadas. Por mais que alguns processos de trabalho (de arte e de 
ciência) sejam para a vida do homem-inteiro, fenômenos de 
transição para superação dessa contraditoriedade, “[...] não 
abarcam mais que uma parte da vida cotidiana. Nas demais partes, 
pela natureza da coisa, tem que predominar o outro princípio, mais 
desembaraçado, mais relaxado, menos finalisticamente orientado, 
                                                        
84 Optamos por escrever as categorias homem-inteiro e homem-inteiramente 
com hífen. Quando o texto for do próprio Lukács, manteremos as expressões 
sem o hífen. Acreditamos que com essa pequena modificação, daremos mais 
clareza à nossa exposição.   
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que agrupa os homens” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 79). Como 
exemplos de eventos cotidianos efetivados pelo homem-inteiro, 
além do próprio processo de trabalho, que o podem levar ao 
processo de transição da contradição, o filósofo aponta o esporte 
(quando em atividade sistemática), o jogo e o diálogo – quando 
este chega à discussão temática. Não obstante, a grande escala de 
matizes de transição não produz a superação radical da 
contradição. Acreditamos, inclusive, que, com ela, acrescenta o 
autor, “[...] não somente se clareia a necessidade da intricação pela 
qual o comportamento do homem inteiro passa ao do ‘homem 
inteiramente’, mas que, ademais, precisa-se da fundamentação 
deste naquele, sua recíproca fecundação e elevação evolutiva” 
(LUKÁCS, 1966, v.1, p. 80). 

De tudo isso o que mais importa frisar é que não se pode 
empreender uma análise da vida e do modo de pensar do cotidiano 
fechando metafisicamente o problema, há uma grande escala de 
matizes que se deve considerar. Tem-se sempre que considerar o 
achado hegeliano de negar, preservar e superar. O caráter dessa 
contraditoriedade não se pode resolver concretamente fora da 
dialética histórico-social, pois ele é, com precisão, a expressão que 
demonstra ser as objetivações superiores produção da evolução da 
humanidade, quando alcançam um espaço de maior riqueza e mais 
profundidade acerca dos problemas concretos da vida cotidiana. 
Tal contradição consegue acento em uma autonomia própria, com 
leis próprias, não podendo, portanto, perder sua vinculação, seus 
benefícios ao serviço da mesma cotidianidade de que lhe fornece o 
nascedouro. Ao mesmo tempo que não pode perder esse vínculo, 
visto que é a justificativa para sua existência, não pode, sob pena 
de não alcançar a superação dos problemas diários, renunciar ao 
seu caráter mediador e adaptar-se acriticamente ao imediatismo da 
unidade imediata da teoria e prática vivenciada na cotidianidade. 

A importância de se debater a desantropomorfização para o 
problema da estética, refere-se ao fato de que a sua relação com os 
sistemas de objetivações superiores, como a ciência e a arte, 
converte o homem-inteiro da cotidianidade em homem-
inteiramente, ou seja, inteiramente orientado ao sistema de 
objetivação concreto de que se trate. Porém, para que o debate 
cresça sobre uma base sustentada, torna-se necessário iniciar as 



                                           158         

distinções entre o campo homogêneo85 da ciência e o da arte. Haja 
vista que tal debate enriquece a relação que agora se tematiza. 
Portanto, para se compreender corretamente a peculiaridade do 
homem-inteiramente como modo subjetivo de comportamento 
realizado pela desantropomorfização, é preciso adiantar a diferença 
estrutural da objetividade do mundo refletido nos casos da arte e 
da ciência86. 

O reflexo científico da realidade pode e deve utilizar-se 
diretamente, inclusive sem modificações dos resultados anteriores 
conseguidos com outras tentativas, até mesmo as que não 
alcançaram êxito servem para indicar novos caminhos a serem 
seguidos. Já o meio homogêneo de cada obra artística representa 
algo único e último, ao ponto de que a recepção de elementos 
alheios, de forma ou de conteúdo, mesmo em obras do mesmo 
autor, pode constituir sempre um perigo para o artista. O meio 
homogêneo do reflexo científico funciona contrariamente ao 
artístico, ele é, em última instância, unitário para todos os ramos da 
ciência87. Com essa constatação, Lukács (1966, v.1, p. 191) não 
pretende “negar as diferenças entre as ciências particulares e até 

                                                        
85 Ainda no presente capítulo, abordar-se-á com mais precisão e profundidade a 
definição de campo homogêneo. Por ora, entendemo-lo como um instrumento 
que lapida as opacidades da vida cotidiana. 
86 A matemática é a forma mais pura de uma tal homogeneização do conteúdo e 
da forma da realidade refletida; ela é também a ciência que mais 
inequivocamente expressa a tendência desantropomorfizadora dessa 
transformação do comportamento subjetivo. Porém seria um erro ignorar que 
todas as ciências, inclusive as sociais, que criam sempre um meio homogêneo 
para captar e esclarecer melhor as propriedades, as relações e as leis da parte da 
realidade em si investigada em função de uma determinada finalidade 
cognoscitiva. O comum e essencial é que se trata sempre do em-si da realidade, 
que existe com independência da consciência, inclusive quando se estuda os 
homens e mulheres; em última instância, trata-se de leis ou processos objetivos, 
independente que sejam análises biológicas ou histórico-sociais, (LUKÁCS, 
1966, v.1). 
87 “Pois por muito pessoais que possam ser os caminhos tomados em diversas 
ciências por diversas investigações, tendencialmente não há mais que apenas 
uma ciência [a história], uma aproximação convergente total ao em-si unitário do 
mundo dos objetos, e nenhuma reprodução parcial poderia conseguir verdade e 
consistência se essa tendência não a mantivesse por dentro, consciente ou 
inconscientemente” (LUKÁSC, 1966, v.1, p. 191). 
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entre os cientistas singulares, mas todas elas, comparadas com as 
da esfera estética, são de caráter relativo.” Na ciência, o caráter 
individual, mesmo sem poder jamais ser suprimido, tem um acento 
muito diverso do que tem no âmbito da estética. A 
desantropomorfização se revela também no fato de que o caráter 
unitário, infinito-total do objeto, da realidade como é em-si, tende 
a se preservar o mais fiel possível. No reflexo artístico isso se 
diferencia, uma vez que os objetos cobram a tendência a se 
independentizarem, procurando uma autonomia fechada. Neste 
complexo há a criação de um “mundo” próprio, naquele se 
conserva sempre seu caráter parcial, aproximado, em aspectos 
objetivos e metodológicos. 

A instrumentalização da desantropomorfização está 
profundamente arraigada na vida cotidiana do homem-inteiro, 
mostrando frequentemente transições tão fluidas que acabam por 
confundir a delimitação das fronteiras com o antropomorfismo. 
Como prova a análise do trabalho, mesmo em fases incipientes, 
toda ferramenta já contém o germe das bases 
desantropomorfizadoras e apesar da fluidez das transições que 
ocasiona a indefinição precisa das separações, pode-se assegurar o 
salto que leva à autêntica desantropomorfização da ciência. Essa 
delimitação é importante porque origina esse outro modo de 
comportamento que o esteta chama de homem-inteiramente. A 
fronteira, mesmo que nunca seja precisamente determinada, visto 
que se encontra desfocada pela fluidez das transições, pode ser 
desenhada se se considera que a instrumentalização conseguida 
com a desantropomorfização reconduz à vida cotidiana, habitat do 
homem-inteiro, ou se possibilita ao ser social uma tal percepção do 
mundo de um modo qualitativamente distinto: o mundo do ser-
em-si, que existe com independência do sujeito humano. Por 
exemplo, os óculos não desantropomorfizaram, eles restabelecem 
simplesmente a relação normal na vida cotidiana do homem-
inteiro. O telescópio ou o microscópio sim conseguiram abrir ao 
sujeito humano um mundo antes inacessível aos seus sentidos. 

O salto dá origem ao modo de comportamento do homem-
inteiramente. Quando analisado perante o exemplo acima citado 
do telescópio ou o do microscópio em relação aos óculos, o 
critério de distinção para a transição parece simplificar-se. Não 
obstante, há de se advertir que a diferenciação resulta ser bem mais 
complicada quando o instrumento de transição é, principalmente, a 
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abstração intelectual. O uso da matemática pode ser aqui tipificado 
como caso limite, quando é utilizada para resolver com o 
pensamento e, mediante um método qualitativamente diverso do 
pensamento cotidiano, tarefas antes desconhecidas. Nas chamadas 
ciências humanas trata-se, do mesmo modo, de homogeneizar 
adequadamente fenômenos de uma determinada qualidade, 
tirando-os do imediatismo e aparentemente desordenamento da 
realidade cotidiana diretamente dada, procurando estabelecer 
conexões em si, para que se possa estudá-las objetivamente por 
meio de leis imanentes em interação com outros grupos de objetos 
e com a totalidade social. A economia poderia ser uma tipificação 
de tal procedimento de homogeneização, alcançando raramente, a 
exatidão da matemática pura. 

O tipo essencial do homem-inteiramente conseguido por 
intermédio do reflexo desantropomorfizador da realidade é, 
destarte, resultado da união dialética entre a transição gradual e o 
salto em relação a esse meio homogêneo e referente ao homem-
inteiro da cotidianidade. Pois, como explica Lukács (1966, v.1, p. 
193), é essencial para que ocorra tal salto certa des-subjetivação 
que, entretanto, não deve excluir “as propriedades, qualidades 
decisivas do homem inteiro que dá esse salto, senão na medida em 
que obstaculizam a reprodução do meio homogêneo pelo sujeito”. 
A moral e as demais forças do sujeito humano, seguem ativas, 
assumindo a tendência de desempenhar importante papel na 
construção do reflexo desantropomorfizador. O salto é visto, 
como conclui Lukács (1966, v.1, p. 194), “claramente pelo fato de 
que o decisivo para a obtenção do resultado não é já a magnitude 
ou a intensidade dos talentos do sujeito, mas o modo como a 
combinação e proporção dos mesmos corresponde ao meio 
homogêneo e, dento dele, a cada problema concreto”88.    

A obra de arte em sua totalidade intensiva de determinações 

                                                        
88 A dialética entre o talento do indivíduo combinado com o meio homogêneo 
correspondente, especialmente nas ciências da sociedade, campo cuja investidura 
apaixonada do pesquisador nos conflitos de seu tempo pode facilitar ou criar 
barreiras insuperáveis ao descobrimento das conexões e sua adequada exposição 
objetiva, deve ser observada com cautela. O filósofo húngaro ilustra os 
exemplos de Maquiavel e Marx como típicos apaixonados por seus objetos que 
tiveram êxito investigativo em suas objetivações desantropomorfizadoras nas 
chamadas ciências da sociedade. 
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pressupõe um meio homogêneo que possa abarcar seu modo de 
manifestação sensível-intelectual. Para que fique claro como opera 
esse meio, mesmo antecipando assuntos posteriores, importante 
definir melhor os três momentos principais desse mundo 
apropriado ao humano e adequado ao desenvolvimento da estética: 

1. Trata-se de um mundo criado pelo sujeito humano para-si, 
para o humano-progressivo que existe na natureza humana; 

2. Um mundo no qual aparece em imagem a peculiaridade do 
outro mundo, este composto por uma realidade objetiva. No 
entanto, de tal modo que quando a seleção for eleger as imagens, 
inevitavelmente reduzidas e recortadas em relação à realidade 
mesma, cresce até converter-se em uma totalidade intensiva das 
determinações decisivas em cada caso. Desse modo, o conteúdo 
fornecido à imagem pela realidade, reúne em-si, talvez de modo 
acidental, uma quantidade possível de objetos que os eleva à altura 
de um mundo necessário em-si; 

3. Trata-se de um mundo visualmente apropriado. Isso quer 
dizer: um mundo próprio no sentido da arte, cujos conteúdos e as 
determinações da realidade objetiva evocam-se mimeticamente, 
despertam-se na existência estética e apenas podem manifestar-se 
neste campo. 

Por essa exposição de motivos, a pluralidade conseguida pelas 
artes não resulta de nenhuma diferenciação de um princípio 
estético unitário. Ela é o resultado de um fato originário do 
estético. O princípio estético apenas se pode apreender, do ponto 
de vista intelectual, quando se leva a consciência filosoficamente o 
que tem em comum cada meio homogêneos de cada arte 
específica. Ao contrário do que pensam os idealistas, nem mesmo 
a correlação sistemática entre os diversos estilos artísticos é 
possível de se deduzir sem ter em mente que o seu princípio 
norteador nasce do sistema das necessidades da vida humana, 
possibilitando e promovendo, dialeticamente, o posterior 
desenvolvimento até o estético. 

Para melhor atender ao debate sobre a ampliação da relação 
homem-inteiro com o homem-inteiramente, fazendo-a em 
referência ao campo homogêneo, Lukács (1966, v.2, p. 199), 
escreve o seguinte: “Não somente pela orientação prático-imediata 
da vida cotidiana, senão também porque a superfície receptiva do 
homem inteiro, na medida em que se enfrenta como tal com a 
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inteira realidade objetiva, comporta dispersões da atenção e, 
com ela, da capacidade receptiva”; apenas o meio homogêneo 
pode produzir, do ponto de vista do criador e do receptor, uma 
concentração que depura e homogeneíza o cotidiano, fazendo 
com “que todas as possibilidades e determinações objetivas 
adormecidas no fenômeno concreto de cada caso consigam 
fazerem-se atuais de um modo sensível” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 
199). Também neste caso é o homem-inteiro o criador e/ ou 
receptor de um tal mundo próprio por intermédio da elaboração 
de um meio homogêneo. 

Mas, como se produz efetivamente, no sujeito, esse meio 
depurador capaz de lhe permitir uma melhor concentração? O 
autor responde escrevendo que em “consequência do 
estreitamento do reflexo do mundo, da mimese, a apenas um único 
órgão sensitivo, por exemplo visão, audição etc., produz-se tal 
concentração depuradora que pode transformar o homem-
inteiro da cotidianidade em homem-inteiramente capaz de 
receber – e produzir – uma infinitude intensiva, podendo 
reproduzi-la e desfrutá-la de maneira [mais] adequadamente a sua 
humanidade”89 (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 200). 

As palavras da pesquisadora Adéle Araújo (2013), já utilizadas 
por nós em Santos (2017), cabe bem para fecharmos esse item, por 
isso, ousamos repeti-las. Para a autora, os dois momentos 
relacionam-se reciprocamente na vida dos sujeitos humanos que a 
vivem e encontram na arte, como campo de graduação elevada por 
excelência do gênero humano, a síntese capaz de proporcionar ao 
ser social a possibilidade da transferência da condição de homem-
inteiro ao momento de homem-inteiramente na interconexão, 
também recíproca, entre o criador e o receptor artístico. Portanto, 
precisamos levar em conta que o tráfego de um momento a outro, 
ou seja, da condição de homem-inteiro à condição de homem-
inteiramente, pretende retirar o ser social imerso em sua vida 
cotidiana (homem-inteiro), para que ele possa acessar, mesmo que 
de forma momentânea, um mundo qualitativamente distinto 
(homem-inteiramente). As inferências dessa autora conseguem 
                                                        
89 “Quando há a inexistência real do meio homogêneo – inexistência no sentido 
da prática imediata – o caráter puramente de reflexo que tem esse meio, impõem 
ao homem um comportamento puramente contemplativo” (LUKÁCS, 1966, 
v.2, p. 199, 200, negritos nossos). 
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exemplificar a importância da relação homem-inteiro com o 
homem-inteiramente para a Estética do pensador magiar, por isso 
lançamos mão de sua síntese, na palavras de Araújo (2013, p. 69): 
“A arte, na medida em que acessa os elementos constitutivos da 
elevação humana, soergue o homem em sua forma superior de 
abstração, pois o distancia, mesmo que seja somente em poucos 
instantes, da forma de ser da vida cotidiana.” É necessário, no 
entanto, enfatizar com Araújo (2013), que o homem-inteiramente, 
na concepção lukacsiana, nunca deixa de ser inteiro, quer dizer, 
isso bem entendido sob efeito da natureza dialética dessa relação90. 

 
4.2 – Meio homogêneo: o tráfego do homem-inteiro ao homem-
inteiramente 

 
Com esses elementos aclarados, agora já é possível 

“empreender o estudo do meio homogêneo a partir do ponto de 
vista das artes particulares e dos gêneros” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 
319), dado que esse meio concentra em si de um modo 
originariamente estético e, do ponto de vista da inerência, como 
visto no estudo da particularidade (item 3.2), determinada alusão à 
arte em geral. Contudo, para que a exposição possa ganhar em 
clareza, torna-se necessário enfatizar que, na autêntica obra de arte, 
a conversão à generalidade histórica ou estética, apenas é possível 
com a satisfação das leis estéticas ao mesmo tempo em que são 
aprofundadas e ampliadas. Aqui não se pode pensar em uma 
simples submissão do singular sob o universal, de um “cair”, tal 
qual a lei, para baixo. A possibilidade de um regresso puro e 
simples, sob os imperativos da lei, ao caso particular caracterizaria 
a generalização científica e não artística. 

Lukács insiste na necessidade de indicar essa estrutura da 
generalização estética para que possa assim apresentar com nitidez 
a essência da dialética específica dominante no caso do par 
continuidade-pontualidade; pois a dialética da continuidade aparece 
para a estética como processo histórico que está sempre dado 

                                                        
90 Vale ressaltar que, nos tempos atuais, trafegar entre o homem-inteiro e o 
homem-inteiramente é um momento raríssimo, dada as condições objetivas que 
fragmentam o sujeito humano, desferindo profundos golpes em sua 
humanização (ARAUJO, 2013). 
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objetivamente, mesmo que, nem sempre, seja consciente. Em seu 
modo de manifestação original, esse processo apenas pode ter 
visibilidade por intermédio da mediação evocadora dada pela 
imediatez das obras de arte. Seu passo até a consciência apenas 
pode ocorre por intermédio do nostra causa agitur [trata-se de coisa 
tua. É de teu interesse]. Para o campo estético, a chamativa 
contraposição dessa evolução consiste em que a inerência, como 
categoria de conexões externas e internas, não se submete à 
superação sofrida na ciência. Ela, ao contrário, fixa-se como um 
meio imprescindível da conformação, desdobrando-se de maneira 
cada vez mais ampla, profunda e ricamente nessa crefiguração. 
Como uma categoria de tal conformação, a inerência significa uma 
unidade orgânica indissolúvel do indivíduo. Nesse sujeito e em 
torno dele agem forças sociais que, apesar de tudo, aparecem de 
modo imediato como momentos da psicologia de tal indivíduo. No 
campo estético sempre existe certa substancialidade do sujeito, ou, 
melhor dizendo, a evocação da vivência de sua substancialidade91. 

A substancialidade em questão refere-se sobretudo à profundidade, à 
organicidade da unidade do sujeito. [...] Enquanto que cientificamente 
a essência e a aparência tem que se separar limpidamente, com objeto 
de que o conhecimento das leis possam projetar-se sobre as 
aparências que elas aclaram, a obra de arte estatui, no entanto, uma 
inseparabilidade sensível e significativa da aparência e da essência; a 
essência não se dá esteticamente senão na medida em que se funde 
sem vestígios com o mundo aparencial, sem dúvida com uma 
generalização sensível e significativa que manifesta a essência ao 
mesmo tempo como ser-para-si e como imanente aos fenômenos 
(LUKÁCS, 1966, v.2, p. 316). 

Depois de tais considerações, o esteta responde como se faz 
visível o parecido e o diferente com a espécie e o gênero: “a 
originária estrutura estética das obras tem que se preservar nas 
generalizações criadas pela coisa mesma, como o gênero e a arte 
em geral, se não se quer que estas generalizações violentem a 
essência do estético, deformando a inerência estética para fazer 
dela uma subsunção lógica” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 316). 

Sobre o par dialético continuidade-descontinuidade na esfera 
estética e sua relação com a obra de arte, com o gênero artístico e 
com a arte em geral, importa enfatizar que tal relação pertence a 
esfera do campo estético. Isso serve de prova inequívoca da 
                                                        
91 Para Lukács (1966, v.2, p. 315), esse processo “não tem nada que ver com a 
transformação hegeliana da substância em sujeito; a mística essência desta”. 
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vinculação de inerência recíproca entre a obra singular e o gênero 
ao qual ela se vincula, visto que o modo de cumprimento exigido 
pela legalidade do gênero por uma obra de arte inclui, ao mesmo 
tempo, uma extensão das próprias leis. Essa mesma dialética se 
processa na relação entre a obra de arte, seu gênero e a arte de 
maneira geral. Por esse motivo, o gênero e a arte não são conceitos 
universais se comparados com a obra de arte: esta é a única que 
existe por si mesma. A importância da inerência nesse processo é 
indispensável, pois se expressa no fato de que em cada artista, 
objetiva e subjetivamente, o gênero e a arte de modo geral estão 
sempre presentes em relação de simultaneidade. As transposições 
corretas são, portanto, generalizações sensíveis e significativas que, 
de acordo com essa essência generalizadora, servem ao processo 
estético superador da mera particularidade do sujeito criador ou 
receptor de cada caso, de modo que a subjetividade seja alçada ao 
núcleo mais específico do humano. Todo esse movimento não 
aniquila totalmente a particularidade, tampouco elimina dela mais 
que o imprescindível para que seja possível o soerguimento a um 
superior patamar. 

A tese apresentada por Lukács é que o “meio homogêneo tem, 
naturalmente seu modo originário de realização na obra de arte 
singular, na qual seu modo de tratamento, ao mesmo tempo 
individual e generalizador, constitui a determinação formal mais 
básica” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 318-9). Para atender a esse plano, é 
necessário distinguir os três tipos de meios homogêneos: ciência, 
arte e vida cotidiana. Entre os dois primeiros o que mais importa 
destacar são as semelhanças e algumas distinções, já entre os dois 
últimos o que interessa, principalmente, são as diferenças. 

Como já adiantado em páginas anteriores, a criação desse meio 
dá-se pela depuração, redução, filtro e até eliminação da 
heterogeneidade que existe na cotidianidade. Agora nos interessa, 
para que aprofundemos o adequado tratamento dos principais 
problemas referentes ao meio homogêneo, clarear seu caráter 
essencial para a estética. Como ponto de partida para chegar a essa 
essencialidade, pode-se dizer que a verdadeira realização de tal 
meio se encontra nas obras de arte. Somente nelas, efetivamente, o 
sentido estricto da palavra meio homogêneo pode ser empregado, 
dado que tal meio é um particular princípio formativo das 
objetividades e suas vinculações produzidas pela prática humana. 
Esse meio jamais pode ser visto como um fato, pois ele não é uma 
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realidade objetiva que se realiza independentemente da atividade 
humana. 

Para evitar possíveis embaraços, importante registrar que a 
produção da prática humana na estética deve ganhar um sentido 
completamente distinto do que em outros campos. Na esfera 
estética há um fator de decisiva importância, ou seja, o que é 
produzido se torna definitivo. No meio homogêneo de cada arte 
surgem formações que, mesmo sendo esteticamente refletidas a 
partir da realidade objetiva, não conseguem sua específica 
“realidade”. Essa “realidade” consiste, exclusivamente, em que a 
reprodução artística aqui fixada seja uma evocação com capacidade 
de guiar e orientar as vivências humanas até uma recepção interna 
da reprodução encarnada por essas formações. Apesar do meio 
homogêneo possuir uma natureza concreta: audibilidade, 
visibilidade, linguagem, gesto etc., ele não deixa de ser, em 
primeiro termo, um elemento da vida humana, da prática dos 
homens e mulheres. Portanto, precisa ser retirado do fluxo 
contínuo da realidade concretamente objetiva. Com efeito, o meio 
homogêneo converte-se em fundamento da prática artística 
quando se abre a possibilidade da criação de um mundo 
apropriado ao reflexo estético da realidade. Essa criação ocorre 
por meio da imersão – à corps perdu – do artista, na qualidade 
específica da própria personalidade do criador, no meio 
homogêneo de sua arte particular. 

Para que isso fique mais evidente, como anunciado, 
verifiquemos as aproximações e algumas distinções entre o campo 
artístico e o científico. Pode-se confirmar que o meio homogêneo 
da ciência apenas pode se formar a partir de uma relação já 
relativamente captada, visto que seus fundamentos são elementos e 
conexões da realidade objetiva concreta, cuja elaboração abstrata 
criadora de um tal meio homogêneo consiste, primeiramente, em 
limpar, filtrar a heterogeneidade o que objetivamente existe 
carregado de tendências antropomorfizadoras, ou seja, vinculadas à 
subjetividade. Esse é o motivo pelo qual a verdadeira objetividade 
está submetida a um constante controle da realidade. É assim que, 
graças ao meio homogêneo, surge no reflexo científico da realidade 
uma seta que conduz ao ser-em-si objetivo dos objetos e, de suas 
conexões, brota uma tendência a eliminar a subjetividade92. Como 
                                                        
92 Desse processo não se elimina, como é natural, alguns problemas que 
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essa classe de reflexo, repeforçando, atua de modo 
desantropomorfizador, há a exigência de que seu meio homogêneo 
cobre uma objetividade correspondente a essa atuação. Sua 
eficiência e sua natureza essencial são determinadas pela estrutura 
do objeto de cada caso. 

O que precisa ser verificado para a classe de reflexo 
desantropomorfizador, seu momento mais importante, é sua 
unidade da realidade objetiva. Ela tem como base a unidade da 
matéria, precisa subjazer, independentemente de que o sujeito 
realizador seja materialista ou idealista, a todo reflexo científico. 
Essa tendência desantropomorfizadora, peculiar ao campo da 
ciência, apresenta, entre outros elementos, a função de suprimir as 
separações ou delimitações procedentes dos modos de 
comportamento da subjetividade humana que não estão no em-si 
do objeto. Decerto, que em relação à vinculação objetiva à 
totalidade, como estrutura de seu objeto, isso também é validado 
para o reflexo estético. Isto é, o modo como o sujeito reflete o 
objeto em referência à totalidade, coincide na estética e na ciência. 
O objeto daquela classe de reflexo, porém, não é, simplesmente, o 
ser-em-si do mundo, como no caso científico. A estética, mesmo 
considerando a objetividade existente com independência da 
consciência do sujeito, refere-se ao ser-em-si de um mundo 
apropriado esteticamente ao humano. O mundo próprio desse ser-
em-si é formado pelas marcas mais profundas deixadas pela 
atividade humana em sua história que aparecem objetivadas, 
convertidas em objetos, por intermédio de uma objetividade que 
não suprime o sujeito, senão intensifica a humanidade que nele 
existe. 

O objeto do reflexo estético se constitui pela mundanidade: um 
mundo apropriado esteticamente às pessoas e às suas inter-relações 
em intercâmbio social e com a natureza. Disso se desprende que a 
estrutura do meio homogêneo da classe de reflexo que aqui se 
consuma será muito distinta. Isto é, o objeto desse reflexo 
apresenta-se considerando a coisa em-si, mas também como 
momento da interação entre a sociedade e a natureza, procurando 
relevar seus fundamentos e seus rebatimentos na sociedade. A 
simples posição tomada em referência aos objetos, já concentra a 
                                                                                                                        
ocorrem em determinados campos específicos da ciência, como é o caso, 
segundo Lukács (1966, v.2, p. 321), “do formalismo matemático”. 
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relação que a humanidade mantém com eles: a reação humana que 
se tem perante tais objetos. É, precisamente, sobre essa relação que 
se ergue, com a mediação do par dialético forma-conteúdo, a 
objetividade peculiar do estético, que tem como caráter principal a 
forte presença do subjetivo, não submetida, por sua vez, ao mero 
subjetivismo. 

Em outras palavras, essa subjetividade – não subjetivista – 
peculiar ao estético, segundo sustenta Lukács (1966, v.2, p. 323), 
encontra amparo no meio homogêneo, pois funciona “como um 
estreitamento da percepção do mundo, como a redução de seus 
elementos, de suas formas de objetividade e conexões, ao 
perceptível [...]” por um determinado comportamento. O autor 
explica ainda que isso não ocorre “somente pelo que faz ao Que 
do recebido e representado, senão também no que se refere ao 
Como das formas de manifestação” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 323). 
Contemplado do ponto de vista da formalidade rígida, esse 
processo revela a aparência do império de uma subjetividade 
arbitrária, visto que o meio homogêneo surge em face do 
comportamento subjetivo. A mediação para não se cair no feitiço 
da aparência deve considerar que nem toda atitude possível do 
sujeito criador, tampouco todo meio supostamente homogêneo, 
desprendido de tal ação, produz de si um reflexo da realidade que 
tenha significado objetivo para a sociedade, ou, como já dissemos, 
carregado esteticamente de um fato básico do especificamente 
humano. 

Para atender a esse debate, Lukács, em diálogo com algumas 
teses sobre a visualidade pura de Konrad Fiedler, aponta ser 
historicamente sabido que somente a visão e a audição, entre os 
demais sentidos, em virtude da divisão social do trabalho, são 
capazes de construir tais meios homogêneos. A partir da posição 
estética, apenas é possível construir tais meios perante a seguinte 
condição: estreitamento inicial do reflexo da realidade realizada 
pela percepção de um sentido específico. Desse modo, constitui-se 
um meio especial que se apega fortemente a um aspecto do mundo 
ao mesmo tempo específico e total para reproduzi-lo de um modo 
sensível. Se em cada meio homogêneo dado essa redução do 
perceptível ao possível, inicialmente, não for “um ‘reculer pour 
mieux sauter’ [devagar se vai ao longe] no sentido da captação 
estética do mundo, então não se está em presença de nenhum meio 
homogêneo digno desse nome” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 324). Por 
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essa exposição de motivos o meio homogêneo não pode ser 
analisado perante os princípios da mera formalidade. 

Como esse comportamento, considerado de um modo geral, 
atua também na vida cotidiana e cobra frequentemente na prática 
da cotidianidade um papel importante, Lukács (1966, v.2, p. 328) 
acrescenta, para melhorar a categorização do campo homogêneo, o 
seguinte: 

“Sou todo ouvidos”, ou “sou todo olhos”, dizemos não poucas 
vezes, e queremos expressar com isso uma passageira concentração 
do homem inteiro em recepção de impressões, sinais, signos etc., que 
não pode receber senão pela mediação de um só e específico sentido. 
Não existe nenhuma dúvida de que um tal estreitamento consciente e 
intencionado, uma tal eliminação de todo o heterogêneo – 
especialmente quando se pratica de um modo sistemático – pode 
agudizar extraordinariamente a capacidade receptiva do sentido 
correspondente, fazendo-se visíveis objetos ou audíveis ruídos que 
não se havia notado em outro caso. 

Para os defensores da Teoria da Visibilidade Pura, como seu 
criador, o crítico de arte alemão Konrad Fiedler, a arte apenas 
pode ser analisada a partir dos elementos artísticos. Outros fatores 
como desenvolvimento da técnica, estrutura histórico, social e 
política, bibliografia dos artistas, entre outros elementos não 
devem perturbar a análise. Para Lukács (1966, v.2, p. 324), essa 
posição produz um empobrecimento, “porque recusa 
dogmaticamente grandes conquistas da prática cotidiana do 
trabalho”, como a divisão social do trabalho entre os sentidos que 
redunda na ampliação extensiva e afinamento intensivo da própria 
da visualidade. Por esse motivo, não é casual, continua Lukács 
(1966, v.2, p. 324), “que certas argumentações de Fiedler o 
obriguem a não ver toda a atividade estética mais que uma 
subespécie do conhecimento”. 

Para demonstrar como as teses do crítico alemão acabam por 
negar o efeito estético, o pensador magiar utiliza as palavras do 
próprio Fiedler: 

a arte não é mais que uma linguagem por meio da qual certas coisas 
se levam à esfera da consciência humana conhecedora. Se se 
considera como finalidade da arte o conhecimento de certa categoria 
de coisas, há que pôr seus resultados no mesmo plano que os do 
conhecimento em geral. Todos os efeitos da arte como tal tem que se 
deduzir do conhecimento; pois, por exemplo, se uma obra de arte 
plástica tem um efeito estético, esse efeito não é próprio dela como 
obra de arte (FIEDLER apud LUKÁCS, 1966, v.2, p. 325). 
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Sobre o debate com Fiedler, Lukács quer destacar as 
inconsistências de analisar a arte perante critérios puramente 
formais. Entretanto, constitui um erro do mesmo montante 
enfrentar a análise pontuando exageradamente a prioridade do 
conteúdo. Para esses dois falsos extremos, o autor recorre 
novamente a máxima aristotélica do tertium datur (lei do terceiro 
excluido). Adverte Lukács, contudo, que o termo médio não pode 
apelar a nenhum ecletismo metodológico. Apenas a unidade do par 
dialético forma-conteúdo pode preservar a prioridade do conteúdo 
reconhecendo a determinação da forma como forma de conteúdo 
específico. Com efeito, para a problemática do meio homogêneo, é 
preciso considerar que em determinadas situações, por mais 
complicadas e elementares que elas sejam, a dialética forma-
conteúdo aparece com tanta força que em sua evidência superficial 
fica, frequentemente, difícil a distinção se o problema é formal ou 
conteudístico.   

Como anunciado, depois de se realizar a aproximação ao campo 
homogêneo artístico em relação ao científico, agora é preciso 
empreender esse recurso tomando como referência, 
principalmente, as distinções entre o campo homogêneo da arte e 
o que se produz no na vida cotidiana. Os distanciamentos entre a 
arte e a cotidianidade, de alguma maneira, servirão também para o 
debate sobre o que se fala acerca “do caráter mecânico e grosseiro 
do pensamento para contrapô-lo à finura, à correção, à 
flexibilidade etc., das sensações, dos sentimentos, dos instintos”. 
Para Lukács (1966, v.2, p. 328), é necessário negar essa tendência, 
contrapor-se ao “fato de que a sensibilidade ‘mata’ em si mesma o 
movimento”. 

É na relação entre o pensamento e a sensibilidade que se 
articula, para a arte, o especial significado do meio homogêneo. De 
maneira geral, se esquece que o estreitamento (filtro, concentração, 
depuração) acima referido ocorre também na consciência. É desse 
modo que o sujeito do cotidiano consegue um reflexo da realidade 
superior aos que, costumeiramente, atinge quando se apodera 
dessa realidade com a superfície de sua receptividade. Por esse 
motivo, o que interessa agora são as diferenças que essa promoção 
da vida cotidiana alcança com seu meio homogêneo. Para o autor, 
tal meio produzido no cotidiano se processa da seguinte maneira: o 
primeiro elemento é a concentração, ponto onde o filtro acerca da 
cotidianidade não adquire durabilidade: dá-se em um estado, em 
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princípio, passageiro. Em uma expressão: é transeunte. Em íntima 
relação com o primeiro momento, com seu estado passageiro, 
encontra-se o segundo elemento, a saber, a concentração assim 
alcançada. Tal concentração, por sua vez, é desencadeada por uma 
determinada finalidade prática concreta, orientada, por sua força, 
pela própria necessidade cotidiana93. Já em terceiro lugar, a 
filtragem conseguida com a concentração sobre uma recepção pura 
e diferenciada cede, imediatamente, o posto alcançado para uma 
ação guiada pela finalidade, ou seja, a partir do que necessita o 
homem-inteiro. 

Em comparação com o meio homogêneo do cotidiano, 
portanto, para que o reflexo estético logre suas propriedades como 
meio homogêneo próprio para a arte, é imprescindível, sobretudo, 
que haja determinada permanência, mesmo que relativa, do 
comportamento humano concentrado em filtrar algo da realidade 
heterogênea. Soma-se a isso a produção de uma suspensão 
temporal de toda e qualquer finalidade prática vinculada à 
imediaticidade da vida cotidiana. Mesmo quando o período de tal 
filtro dura na cotidianidade mais tempo que uma investida artística, 
o mais importante a destacar para o caso estético é a relação 
processada entre o par dialético quantidade-qualidade. Tal 
diferença quantitativa média presente nos casos normais do 
cotidiano é, com efeito, apenas modo de manifestação de uma 
distinção qualitativa, visto que esta diferença se encontra na 
maneira como se processa a suspensão das finalidades carregadas 
do praticismo imediato da cotidianidade.   

Para que a análise consiga uma adequada compreensão dessa 
problematicidade é preciso contemplar a suspensão das finalidades 
práticas imediatas como momento do reflexo da realidade objetiva 
e de seu aproveitamento na prática humana. Esse movimento 
precisa ser feito com total independência do planejamento e da 

                                                        
93 Sobre esse debate, Lukács (1966, v.2, p. 329) registra o seguinte: “O objeto 
que se deve captar desse modo concentrado – por exemplo –, a pegada 
observada, a pecepçao do ruído distante [...], enquanto que a concentração sobre 
um só sentido comprova sua existência, seu movimento etc., deixa de ser para o 
sujeito interessado objeto desse único sentido; “quando, por exemplo, o caçador 
aplicou o ouvido à terra para convencer-se da aproximação de uma manada de 
animais, enquanto que toma consciência do fato, a visão etc., relevam ao ouvido 
e ocupam a posição dirigente de sua conduta”. 
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solução kantiana do desinteresse. Sobre tal proposta de Kant, 
assim expressa-se Lukács (1966, v.2, p. 329-30): 

Kant formulou talvez do modo mais agudo – e, em todo caso, mais 
influente – o problema contido nesses dados em seus conhecidos 
desenvolvimentos sobre o “desinteresse” do comportamento 
estético; é também um fato que nessa expressão confundiu a questão. 
Pois, como costuma ocorrer frequentemente, no curso do 
desenvolvimento da doutrina a deformação idealista aportada por 
seguidores e intérpretes do filósofo agravou em muito o que já estava 
presente em sua exposição original. Assim, foi assentado para a arte, 
sob a autoridade de Kant, o postulado do desinteresse absoluto; a 
estética se fundou e reduz-se assim sobre à contemplação pura. E, 
em compreensível oposição a esse unilateral ponto de vista, diversas 
tendências, desde a arte tendenciosa vulgar à chamada “literature 
engagée” [literatura comprometida] até as concepções de muitos 
teóricos da particidade94 socialista, eliminaram – com grande 
preconceito da compressão o que nas artes é realmente artístico – a 
justificativa relativa do desinteresse como momento do processo 
estético global95. 

O ponto nodal é o fato de que no reflexo estético, bem como 
no científico, há uma suspensão imediata das finalidades cotidianas. 
No cotidiano a suspensão consegue, quando autêntica, um retorno 
melhorado entregue ao cotidiano em forma de generalizações 
práticas, na ciência e na arte, o resultado também necessita 
desembocar na vida cotidiana dos homens e mulheres. Porém, a 
diferença está no fato de que o meio homogêneo artístico precisa, 
para existir como tal, operar uma suspensão qualitativa, mesmo 
                                                        
94 Por particidade, Lukács (1966, v.2, p. 334), considera algo que se refere ainda 
mais intensamente à totalidade da obra que à capacitação dos objetos soltos: 
“Se, pois, a obra exerce um efeito evocador, esse efeito tem que conter já – 
consciente ou inconscientemente, direta ou acaso muito medianamente o 
despertar de sua particidade”. 
95 Sobre a teoria do desinteresse kantiano, Lukács (1966, v.2, p. 334), ainda 
pontua que ela é objeto de uma dupla falsa estimação. “Por uma parte, em 
dependência mais ou menos direta de Kant, condenou-se todo desvio do 
desinteresse como uma ruptura com o princípio do estético; por outra parte, 
como já mostramos, produz-se um polo contraposto, e não menos falso, de 
concepções que não viam mais justificativa social da arte que a prática social 
imediata desencadeada diretamente pela obra de arte. É facilmente visível a 
falsidade dos dois extremos. Ambas concepções passam por alto que toda obra 
de arte nasce das experiências sociais dos homens, reflete-as e elabora-as de um 
modo que, como já mostramos, a captação do objeto fica já inseparavelmente 
vinculada com sua afirmação ou sua recusa.” 
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que temporária, por sobre o interesse prático imediato do 
pensamento da cotidianidade. Exatamente nesse interesse prático, 
encontram-se os meios produzidos pela ciência e pelo modo de ser 
do cotidiano, ressalvando-se, como debatido, as outras distinções.   

Importa observar que o interesse nessas distinções em relação 
ao campo homogêneo produzido artisticamente é a garantia de que 
o isolamento dos reflexos singulares da realidade aqui gerados não 
destrói sua objetividade. O ocorrido nessa classe de reflexo, ao 
contrário disso, intensifica a objetividade, em razão da qual cada 
obra de arte converte em fundamento da totalidade intensiva 
refigurada as determinações que são decisivas para o específico 
aspecto do mundo eleito pela refiguração; isto é, como já indicado, 
uma refiguração do mundo inteiro recortado a partir de um ponto 
de vista humano que o artista destaca como de importância a ser 
relevado e revelado à autoconsciência, não é a realidade em-si: é, 
com efeito, a generalização dela. A totalidade conseguida desse 
processo não é puramente formal, mas de conteúdo; do conteúdo 
escolhido pelo criador entre muitos eventos sociais. Isso explica os 
motivos pelos quais a impossibilidade de se alcançar uma 
objetividade em estética, sem uma entrega total ao mundo das 
formas que um determinado conteúdo evoca: um particular ponto 
de vista da realidade, mais ou menos arbitrariamente escolhido 
pelo artista. 

A generalização artística precisa ultrapassar o caso singular. O 
esteta usa como exemplo para ilustrar essa ultrapassagem 
generalizadora o romance A cabana do Pai Tomás. Diz o filósofo 
magiar que, nesta história, não se clama diretamente para que o 
leitor ajude os escravos descritos por Harriet Beecher Stowe (2002) 
que, possivelmente, não existiram nesse ser-assim. Sua refiguração 
desperta no receptor sentimentos e paixões que desencadeia a 
reflexão sobre a luta contra a escravidão, em favor da liberdade não 
só dos escravos especificados pela autora, senão de todos os 
homens e mulheres classicamente oprimidos. Surge, em exemplos 
como este, certa disposição humana que, para se realizar 
praticamente, para converter-se realmente em ação, precisa 
vasculhar na vida concreta das pessoas os meios também 
concretos de sua realização, de sua generalização. Torna-se visível 
que a generalização das finalidades encontradas no meio 
homogêneo da arte surgida, por sua vez, pela suspensão do 
interesse prático imediato existente no campo estético não possui, 
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como objeto, a realidade em-si. O que realiza como objeto é um 
mundo especificamente humano, ou seja, o mundo tal como existe 
objetivamente em sua relação ao sujeito humano concreto que vive 
com os pés no chão. 

Disso se desprende que o meio homogêneo do campo estético 
deve sua produção, precisamente, a dois aspectos principais que se 
apresentam intimamente articulados. Primeiramente, um 
estreitamento da orientação ao mundo externo, sua concentração 
ao vivenciável por apenas um sentido determinado (visão e/ ou 
audição) ou, pelo menos, ao perceptível, segundo um aspecto 
especificamente determinado; depois, a suspensão das finalidades 
imediatas práticas do cotidiano96. A articulação colaborativa desses 
dois pontos possibilita ao homem-inteiro da cotidianidade a 
percepção apurada de objetos de um modo antes inacessível a ele. 
O estreitamento e a suspensão conseguidos por esse meio artístico 
possibilitam, portanto, compor parte do efeito catártico no sentido 
aristotélico do termo: purificação que transforma as paixões em 
disposições virtuosas. 

Resta responder agora como vai se processar o funcionamento 
da relação homem-inteiro do cotidiano com o homem-
inteiramente que acessa o estreitamento e a suspensão em 
referência à criação do campo homogêneo na arte. Na esfera da 
estética, responde Lukács (1966, v.2, p. 338), os impulsos passam 
do homem-inteiro criador, à obra de arte, depois convertem-se 
“em elementos construtivos objetivos dela, em determinações do 
Que e do Como de sua objetividade, de modo que não é possível 
efeito algum, recepção alguma, sem uma reprodução da totalidade 
de tais impulsos que estão ao redor da obra até dar um todo, uma 
unidade”. Essa unidade deixa mais evidente a relação homem-
inteiro e sua elevação ao patamar de homem-inteiramente ativado 
pelo elemento estético. Inicialmente, a interiorização que aqui se 
efetiva, não se processa pela unilateral intensificação de tal 
interioridade97. O que se observa é a ação do par dialético 
alienação-recuperação sobre o sujeito. Nessa dialética, fica claro 

                                                        
96 Lukács (1966, v.2) adverte, energicamente, que a concepção chamada de 
desinteresse constitui apenas um momento, mesmo que imprescindível, da 
formação estética. 
97 Para Lukács (1966, v.2) nem no caso da lírica isso ocorre, mesmo que aqui se 
aflorem, com muito entusiasmo, algumas teorias modernas. 
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que na arte, bem como na vida cotidiana, a riqueza e a 
profundidade da subjetividade apenas podem ser conseguidas 
através da conquista do mundo externo. 

Lapidando um pouco mais: a posição que assume o meio 
homogêneo ativado no estético significa que, desde o primeiro 
instante, desde quando se dá a escolha do grupo de objetos 
selecionados pelo criador, tal eleição, embora seja um recorte 
particular, ocorre em relação à totalidade. Os detalhes que são 
perceptíveis têm como função agudizar o real, tipificá-lo, quando 
comparados com os termos da média cotidiana. Assim, esse 
detalhe exige sua particidade, sua relevância pela posição ocupada 
na conexão que tende à omnilateralidade. Em seguida, mas em 
articulação com esse primeiro momento, o afinamento, o 
estreitamento, a filtragem, ou seja, a concentração tende à 
perenidade, visto que vai continuar se processando no Depois da 
vivência estética. Isso é uma propriedade do homem-inteiramente 
arrebatado pelo modo de comportamento nascido de sua imersão 
com todas as capacidades, sensações, conhecimentos, experiências 
– à corps perdu –, entre outros elementos que possui, na 
concentração gerada pelo meio homogêneo artístico. Para o 
homem-inteiro, esse processo acontece diferentemente, pois 
ocorre na vida cotidiana, campo onde ele age com toda sua 
inteireza conservando, tendencialmente, sua unidade e sua 
totalidade para pôr em ação suas forças de acordo com as diversas 
tarefas da cotidianidade. O homem-inteiramente do caso estético, 
com efeito, apenas se realiza em relação ao meio homogêneo de 
uma arte determinada. 

 Para adiantar algumas conclusões acerca da problemática do 
meio homogêneo da arte, interessa destacar o seguinte elemento: a 
fecundidade desse meio homogêneo, mediada pelo homem-
inteiramente que, por seu turno, orienta-se a tal meio, manifesta-se 
em uma série de contradições motoras que constituem elemento 
de preponderância para se compreender a produtora relação, 
existente somente no campo da estética, entre o objeto e o sujeito. 
“Todo meio homogêneo nasce da necessidade dos homens de 
captar o mundo para eles objetivamente dado, que é, ao mesmo 
tempo, o mundo de suas alegrias e de seus sofrimentos e, 
sobretudo, o mundo de sua atividade, da construção de sua própria 
vida interior e de seu domínio da realidade” (LUKÁCS, 1966, v.2, 
p. 345-7). Decerto, esse processo ocorre a partir de uma tomada de 
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posição essencialmente determinada, que por ser concretamente 
mais próxima, intensa, profunda, ampla e bem mais detalhada do 
que as possibilidades vivenciadas na vida cotidiana, precisa 
abandonar pelo caminho, metodologicamente, o reflexo 
desantropomorfizador da realidade. Esse conjunto de elementos 
força o sujeito refletor a refigurar o conteúdo dos elementos 
objetivos de uma forma peculiar. Essa é a peculiaridade, repetimos, 
da relação objeto-sujeito em estética. Assim, nas palavras do autor: 
“em todo descobrimento realizado pelo homem em uma entrega 
completa ao meio homogêneo de sua arte encontra-se, ao mesmo 
tempo, inseparavelmente, algo recém descoberto na realidade 
objetiva mesma que constitui o mundo circundante objetivo do 
homem, e nas relações dos homens com esse mundo” (LUKÁCS, 
1966, v.2, p. 347). E, para que a problemática aqui abordada possa 
ganhar articulação com as discussões anteriormente apresentadas, 
Lukács (1966, v.2, p. 347) aponta que “a interação dialética, cuja a 
eficácia subjaz objetivamente à vida de todo homem, pode cobrar 
mediante essa entrega uma expressão sensível e significativa, e 
converter-se em possessão evocadoramente espontânea de todos 
os homens, em veículo da evolução de sua autoconsciência”. 

Com um melhor esclarecimento a respeito da importância e 
funcionamento do meio homogêneo e de como ele age na criação 
de um mundo apropriado esteticamente, ou seja, como é a ação de 
seu modo de depurar as heterogeneidades do cotidiano, já há 
como melhor expor a questão anteriormente levantada. Isto é: 
como se processa a eleição do grupo de problemas a ser 
refigurado? Que elementos são importantes para ser captados pela 
subjetividade do artista inicialmente? A resposta que o filósofo 
apresenta articula talento ao debate acerca da criação, pelo sujeito, 
de um mundo próprio ao humano. Para o Lukács (1966, v.2, p. 
348), o talento verdadeiro processa-se na relação do homem-
inteiramente atirado a seu meio homogêneo, “sua capacidade de 
encontrar, na eleição de conteúdo vital total que luta por se 
expressar, o Que e o Como cujo conteúdo e cuja forma sejam tais 
que precisamente esse meio homogêneo possa se alçar a 
fundamento de sua própria forma concreta”98. Com efeito, no caso 

                                                        
98 As regras particulares, derivadas do meio homogêneo, reguladoras dessas 
interações entre os pares dialéticos objeto-sujeito, conteúdo-forma, riqueza-
unidade, entre outros, são distintas em cada arte e em cada gênero, não 
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da problemática aqui estudada não se trata de uma situação ou uma 
estrutura exclusiva do campo da estética inventada em um 
momento ou outro. O que ocorre nessa classe de reflexo é um 
problema geral do reflexo da realidade, uma problemática que 
exige uma forma particular, uma peculiaridade, ou seja, uma 
intensificação qualitativa. 

Enquanto que a ciência tende a ser monista, apresenta um 
único princípio, o reflexo estético é, por sua original essência, 
pluralístico: não tem uma só origem. Há em estética, portanto, um 
pluralismo. Esse é o motivo da necessidade de uma melhor 
concretização sobre o meio homogêneo, visto que seu amplo 
sistema categorial, sua pluralidade, está relacionado precisamente 
com as diversas artes e seus distintos gêneros independentes. Há 
aqui, no entanto, uma contradição que caso não seja tratada a 
partir da dialética materialista, a deformação será inevitável. 
Vejamos com mais clareza o problema: a obra de arte é ao mesmo 
tempo uma posição parcial da realidade, a unidade unilateral de um 
conjunto, mas que se apresenta com a intenção de conformar o 
mundo em sua totalidade, ou seja, parte do unilateral para alcançar 
o omnilateral. 

Para se dissolver essa antinomia, o autor relembra que a arte 
consegue refigurar uma totalidade intensiva do mundo 
combinando a tensão, também contraditória, de acentuação e 
eliminação. Entretanto, como o estético consegue intensificar 
qualitativamente essa novidade encontrada inicialmente pelo 
artista? Lukács (1966, v.2, p. 351), inicia a busca dessa resposta pelo 
método: como toda classe de negação que se apresenta no 
elemento estético está, essencialmente, vinculada dialeticamente 
com as positividades conformadas, ou seja, é mais que sua própria 
negação, exclusivamente sua própria negação, produz um “sistema 
de momentos exclusivamente essenciais, algo que na vida mesma 
não se pode produzir por razões de princípio e que, no entanto, 

                                                                                                                        
podendo, portanto, investigar-se mais que em suas respectivas teorias 
específicas, não há como encontrar todas as soluções na doutrina geral dos 
princípios do reflexo estético. “Porém já a mais geral caracterização do meio 
homogêneo, a saber, a afirmação de sua homogeneidade, não se deve conceituar 
– se é que se quer entender retamente – como uma propriedade abstrata, 
negativa, senão como algo positivo que obra concretamente” (LUKÁCS, 1966, 
v.2, p. 348).   
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diz sobre a vida o mais essencial”. Nos artistas consagradas pela 
história da arte como realmente grandes e autênticos, manifesta-se 
de modo muito claro a tensa e enérgica divergência mantida pela 
homogeneidade do campo de cada arte que se processa entre a 
suprema unidade e a suprema diversidade. Shakespeare serve como 
prova da concentração para tal divergência, visto que o teatro 
shakespeariano e sua profundidade trágica seriam inimagináveis se 
por detrás de sua imensa pluralidade de tipos não transparecesse 
“uma homogeneidade capaz de fazer, da contraposição de Ótelo, 
Desdémona e Iago, por exemplo, algo acordado, algo 
inseparavelmente unido, uma homogeneidade da multiplicidade 
infinita que corresponda esteticamente à unidade da multiplicidade 
no reflexo cognoscitivo da realidade” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 354). 

Essa contraditoriedade99, por sua estrutura objetiva, nasce já 
com o sujeito criador e seu aspecto mais objetivo aparece de modo 
puro na homogeneidade da arte e da obra. Nessas circunstâncias, 
manifesta-se o ilimitado pluralismo do campo estético, visto que o 
princípio da síntese posta em obra pelo artista, a unidade e 
superação das contradições e, precisamente, o meio homogêneo 
das diversas artes apenas pode se encarnar em cada passo na 
qualidade pessoal das obras singulares. O caráter pluralístico 
precisa constituir o fundamento da aplicação das determinações 
existentes na relação entre a subjetividade criadora e o meio 
homogêneo que, por sua vez, vai possibilitar o alcance da arte de 
que se trate, e ainda mais da individualidade de uma obra. Nesse 
aspecto, não se pode desconsiderar a discrepância entre a intenção 
do criador e o que resulta de sua obra, seu alcance. Como retirado 
das palavras de Leo Popper, citadas aqui por Lukács (1966, v.2, p. 
355), é um fenômeno geral de toda “criação artística, na qual a 
objetividade, a legalidade objetiva das artes (e da arte) impõe-se 
frente à vontade individual” do artista. 

É, exatamente, o meio homogêneo o responsável para que a 
intenção não coincida com o resultado, graças ao seu poder 
purificador, a sua ação sobre a personalidade criadora, produz-se 
os obstáculos à presença singular do pessoal; isto é, esse meio 
                                                        
99 “A unidade que assim se produz – a mais íntima e orgânica que conhece a 
consciência humana – é em si mesma, como se viu, de caráter contraditório: é 
uma unidade de contraposições cujos membros se excluem, e a mesma 
contraposição se preserva nela” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 354). 
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oferece resistências aos elementos médios, bem como às 
cristalizações socialmente moribundas. Ele é uma espécie de água 
forte, uma super força que fiscaliza a essencialidade do conteúdo a 
ser refletido. Ao banhar-se nessas águas, o saudável desdobra-se, 
purifica-se, alça-se até atingir maior vitalidade; enquanto que o 
doente, o agonizante tende a desaparecer. O saudável é destacado 
com tal intensidade que atinge tamanha visibilidade ao ponto do 
resultado conformado artisticamente ser impensado antes do 
banho. Esse filtro curador, essa elevação da subjetividade criadora, 
por meio dessa força purificadora, age sobre o meramente 
particular da personalidade do criador, sem encaminhá-la para o 
aniquilamento, intensificando, por fim, a subjetividade criadora. O 
resultado final aparece por intermédio da liberação das veleidades 
particulares que mais explicitamente cobram uma intensidade, cuja 
ação, ao fim e ao cabo, dá maior plasticidade ao núcleo da 
individualidade do artista, ressaltando o que ele capta de melhor de 
cada momento retirado da matéria social, libertando-o de seus 
desejos imediatos, inessenciais100. 

Essas indicações levam, inevitavelmente, ao debate sobre a 
orientação ou direção da obra. Desdobrando melhor: qual o 
critério objetivo para se avaliar a obra de arte? Ou como afirma 
Lukács (1966, v.2, p. 359): “a grandeza de Miguel Ángel ou de 
Beethoven não deve depender do juízo de gosto do filisteu X ou 
do filisteu Y”. Isto é, pela natureza da arte, não se pode aferir sua 
grandeza levando-se em consideração os critérios de objetividade 
exigidos pelo campo científico. A relação existente, por exemplo, 
entre uma Venus de Tiziano e a realidade que ela reflete não 
oferece possibilidade de comparação com a relação da reprodução 
com a realidade no caso do heliocentrismo de Copérnico. 
Destacando ainda mais a diferença: enquanto que na objetividade 
do caso científico o decisivo é a independência do ser-em-si em 
relação à consciência, já a objetividade estética não pode se separar 
conceitualmente do humano, de suas ideias, sentimentos, paixões, 
entre outros elementos. Portanto, o definidor para a arte, não pode 
ser apenas a opinião preconceituosa embasada no juízo de gosto 
de um filisteu X ou de um filisteu Y. A objetividade estética precisa 
expressar a vinculação do sujeito humano que vive a vida concreta 

                                                        
100 Vale a pena acompanhar o esteta na exemplificação de como esse processo 
ocorre na obra de Pieter Bruegel, O Velho. 
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aos elementos essenciais do seu mundo. Em uma palavra: sua 
autoconsciência. 

Resumindo: a ciência é considerada como verdadeira quando 
consegue uma aproximação ao real de tal modo que converta um 
em-si em um para-nós. No campo onde opera os princípios 
estéticos, o modo pelo qual um determinado quadro, por exemplo, 
reflete à realidade, como totalidade das determinações artísticas, 
“dá uma fiel refiguração daquela totalidade de determinações que 
neste caso são relevantes para a evolução do gênero humano; 
porque este tipo de reflexo é, em princípio, capaz de evocar no 
homem essa totalidade” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 359). 

Essas argumentações já são suficientes para que se perceba a 
não existência de qualquer antinomia quando se fala em 
objetividade estética. Para este caso, essencialmente, o mais 
importante é o peso que adquire a relação conteúdo com a tomada 
de posição do artista e como tal articulação pode se converter em 
algo possuído pela humanidade enquanto gênero. E mais: a seleção 
efetuada pelo criador sobre o grupo de problemas (conteúdo) a 
serem refletidos em sua obra precisa estar integrado às 
necessidades da evolução humana. Quando uma obra é 
considerada de um modo imediato, portanto abstrato, “esse caráter 
é o específico e essencial de sua existência estética. Disso resulta a 
natureza, o significado do que temos chamado orientação ou 
direção, a saber, a força sistematizadora da obra, a força 
evocativamente ordenadora das vivências do receptor: a força de 
sua composição” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 361). À primeira vista, a 
identificação da composição com a capacidade de orientar as 
experiências do receptor pode até parecer um exagero, visto que a 
criação de um drama ou de uma sinfonia é fruto de uma conexão 
fechada em si, mas que pleiteia uma totalidade intensiva. Portanto, 
pode aparecer a dúvida se tal conexão existe objetivamente com 
independência de que os indivíduos X ou Y a percebam ou a 
reconheçam, tampouco que possuam em sua base leis objetivas, 
formuladas com precisão, e também independentes de qualquer 
opinião.   

Para, entretanto, se dissolver de vez as acusações de haver na 
objetividade estética um paradoxo, pode-se dizer que quando se 
contempla com agudeza os detalhes e concretudes dessas conexões 
e suas legalidades, reaparece, por meio do par dialético conteúdo-
forma, as distinções entre o reflexo científico e o estético. Com 
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efeito, é um equívoco conceber as conexões e legalidades das obras 
de arte sem lançar mão do efeito estético. Leis abstratas 
formuladas para aplicações independentemente da força evocadora 
podem atender bem, como já sabemos, ao caso da ciência e podem 
até atender a determinada perfeição técnica ou formal da obra sem 
que a formação analisada resultante se configure em uma posição, 
decididamente, estética. Portanto, como certifica o autor, o que 
diferencia o autenticamente estético do sucedâneo é precisamente 
a força evocadora. Isto é, partindo do ponto de vista da evolução 
da humanidade, a composição não pode ser tomada como uma 
articulação correta e abstrata de elementos indiferentes. Ao 
contrário, precisa ser encarada “como algo que desperta profundas 
emoções, as quais – mediadas por essenciais relações entre o 
homem e a sociedade, a sociedade e a natureza – sacodem e 
despertam o centro do ser-homem pelos mais diversos caminhos, 
de modos infinitamente distintos” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 362). 

É da vida cotidiana dos homens e mulheres que a arte retira 
suas evocações, por isso é preciso insistir, mais uma vez, acerca das 
diferenças existentes entre esses dois campos da vida humana. Para 
Lukács (1966, v.2), são três as principais distinções entre vida e 
arte: 

1. A continuidade ativa na vida é algo sem plano, não há um 
projeto sistemático. Já a obra de arte se pretende, segundo uma 
finalidade, despertar uma tal continuidade. 

2. Na vida concreta, o sujeito humano é obrigado a reagir 
ativamente às impressões que lhe chegam. Mas, o enfrentamento 
com relação à obra de arte dá-se como se ela fosse imutável, ou 
seja, como um mundo no qual ele apenas pode se comportar de 
modo contemplativo. 

3. O sujeito da vida cotidiana se encontra em um mundo cujo 
vórtex apresenta tendências heterogêneas. A obra de arte canaliza, 
por intermédio de seu meio homogêneo, desde o primeiro 
momento, as vivências humanas para uma determinada reação, 
designando-as um específico campo de atenção e de 
desdobramento. 

Sob a conjunção desses três principais fatores, sobretudo o 
último, o sujeito se transforma, mesmo que transitoriamente, da 
condição de homem-inteiro imerso em sua cotidianidade para a 
condição de homem-inteiramente. Nesse novo estado, as 
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capacidades ativas e passivas do indivíduo são orientadas, desde o 
primeiro instante para uma determinada direção, para um 
específico canal de circulação. Essa orientação – direção – é dada 
pela concentração depuradora mediada pelo meio homogêneo, 
pela canalização e reelaboração de todas as vivências e experiências 
que circulam no canal criado por esse meio. A orientação diretora 
é, portanto, a única possibilidade que o receptor possui de viver, ao 
mesmo tempo, o conteúdo intencionalmente presente na 
composição e o modo pelo qual a criação passa de intenção à 
realidade: revela-se. Aqui a manifestação do meio homogêneo, seu 
caráter contraditoriamente dialético, pode ser verificado com toda 
claridade101. 

Do diálogo apreendido com o filósofo Nicolai Hartmann, 
Lukács (1966, v.2, p. 366), indica que poderia, inclusive, se dizer o 
seguinte: “uma obra autêntica cumpre e não cumpre ao mesmo 
tempo as expectativas que ela mesma suscita”. Aqui explicita-se 
também o caráter plural da esfera estética, visto que as intenções 
iniciais planejadas pelo artista desembocam em um arco de 
ludicidade, jogo e tensão que cria o espaço da surpresa. Em relação 
ao inesperado que a obra pode causar é preciso também respeitar 
os princípios da dialética, visto que a tensão causada entre a 
expectativa e o seu cumprimento ou satisfação depende da 
qualidade do meio homogêneo de cada arte e gênero. Isto é, se por 
um lado tal expectativa não pode ser considerada uma crua e mera 
surpresa, por outro, tampouco a satisfação da expectativa 
despertada pode ser pensada como um simples cumprimento do 
esperado. Nas obras de arte autênticas, com efeito, sempre há a 
tensão entre o momento inesperado e a hiper-satisfação das 
expectativas102. 

Mesmo perante a consideração de que esse conjunto 

                                                        
101 Vale a pena acompanhar o diálogo que Lukács (1966, v.2) trava com Nicolai 
Hartmann para exemplificar o caso do campo homogêneo da música, ou seja, 
que esse campo prepara o ouvinte para ouvir antecipado. 
102 Lukács (1966, v.2, p. 367), aproveita para relembra o que havia escrito, de um 
modo abstrato-categorial sobre a negação. Isto é, “toda negação tem que ser a 
negação própria, específica, da própria determinação, manifesta-se aqui em uma 
forma muito mais concreta, ainda que a contraposição de expectativa e surpresa 
(negação da expectativa) segue sendo uma versão muito abstraída dos fatos 
estéticos”. 
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problemático é, primariamente, de conteúdo, sua solução não pode 
se dar, porém, fora da dialética geral, aplicada ao caso estético. 
Caso se planeje permanecer nos marcos da rigidez metafísica 
chocar-se-á, novamente, com as antinomias produzidas pelas 
deformações conceituais que pretendem enxergar no estético um 
formalismo rígido. Apenas as considerações a partir do par 
dialético forma-conteúdo podem penetrar profundamente nesse 
conjunto de problemas. Esse aprofundamento ocorre, como 
explica Lukács (1966, v.2, p. 367), “na medida e no sentido de que 
não é somente a matéria bruta da realidade vivida a que se 
transforma por de pronto, por obra do meio homogêneo, em um 
semi-fabricado estético, senão que, ademais, a reelaboração afeta 
também às formas mais gerais de seu reflexo, as categorias”. 
Segundo o autor, a transformação dialética em que a forma se 
funde no conteúdo e este naquela é um dos aspectos centrais que 
garantem a existência da peculiaridade do estético. Apesar dessa 
constatação, raras vezes, a crítica dedicada à arte considerou tal 
fusão ao longo da história da estética. Por um lado, confunde-se 
grosseiramente o reflexo científico através das categorias com o 
seu em-si objetivo; já, por outro, há o contentamento em atribuir à 
esfera estética um mero abstrato e também grosseiro ser-outro 
comparado com o mundo conceitualmente elaborado da ciência103. 

Como esclarece Lukács (1966, v.2), foi Aristóteles quem 
formulou claramente a linha divisória entre a apodíctica e a 
retórica, apontando, decididamente para a natureza 
antropomorfizadora da arte. Para o filósofo grego, a apodíctica 
ocupa-se do verdadeiro, enquanto a retórica do que é verossímil. 
As conclusões que o pensador húngaro recorta de seu debate com 
o filósofo da Antiguidade é que o estagirita situa a divisória entre 
as duas categorias exatamente no fato da primeira ser de caráter 
desantropomorfizador, orientando-se, assim, para a verdade 
objetiva, enquanto a segunda se ocupa dos caracteres humanos: 
ânimos, sentimentos, paixões etc.; ou seja, esforça-se por 
influenciar as pessoas que sob tais características vivem. Ao 
preocupar-se com as relações humanas, a retórica apenas pode 
realizar seu feito com a utilização da evocação, ou seja, o típico de 

                                                        
103 Sobre as pesquisas de Aristóteles, o pensador húngaro lamenta que os 
escritos estéticos do filósofo grego não se conservaram totalmente. Por fim, 
Lukács (1966, v.2) destaca que na Antiguidade a retórica era considerada arte. 
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um caso entre as diversas relações acerca da humanidade e seu 
intercâmbio com o social e com a natureza. Para o esteta húngaro, 
Aristóteles, ao valorizar o caráter evocativo da retórica, aponta para 
a peculiaridade do estético, seu impulso ao imediato e 
evidentemente típico. 

O estagirita, ao plantar essa problemática, pretendia tratar do 
problema da transformação da objetividade das categorias do 
mundo objetivo em um sistema de evocações, na qual se preserva 
o conteúdo decisivo da objetividade. Não obstante, procura relevar 
a forma que se refere, ininterrupta e imediatamente ao humano, 
que lhe reflete a realidade como mundo seu. O pensador grego 
chama a atenção para o fato de que a satisfação artística por um 
objeto, a vivência alegre desse objeto na receptividade do sujeito, 
não tem relação direta com a questão de se estaríamos também 
satisfazendo a realização concreta desse objeto como realidade da 
vida. “O essencial da formação estética e de seu efeito é 
precisamente que o homem receba sem resistência e até com 
entusiasmo na conformação artística aquilo que rejeita na vida, 
aquilo do que foge, perante o qual sente repugnância ou temor 
etc” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 375). A transformação das categorias, 
arremata Lukács (1966, v.2, p. 375), reconhecida pelo estagirita, “é 
a causa mais profunda desta faculdade que tem as obras de orientar 
ou dirigir o receptor”. 

Aqui se evidencia uma convergência central para a estética, o 
que marca sua peculiaridade: a relação entre a particularidade com 
a captação estética do típico104. Tal convergência dá-se, exatamente, 
no caráter da pluralidade do típico em arte, cujo a obra reproduz, 
espontaneamente, o caráter pluralístico do inteiro âmbito dos 
problemas da vida. Como especifica Lukács (1966, v.2, p. 372): “O 
pluralismo do típico é uma forma de reflexo da realidade, uma 
classe dessa expressão que contrapõe radicalmente o estético ao 
científico”. A partir de debate com Lênin e Hegel, Lukács adianta 
que, nos marcos empíricos, a clara caracterização de uma rigorosa 
concepção científica é a fixação da dualidade entre o típico perante 
a multiplicidade do atípico. 
                                                        
104 Lukács escreveu um livro específico para tratar da categoria da 
particularidade. Em nossa exposição, optamos por fazer este debate no capítulo 
3. Tal discussão é enriquecida ao longo de sua Grande Estética, principalmente no 
capítulo 12. Aqui, apenas será acentuado um momento decisivo dessa discussão. 
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 A situação é completamente distinta no caso da arte. 
Observemos, para demonstrar tal diferenciação, os dois casos a 
seguir: um referindo-se a uma refiguração formalista da arte e 
outro considerando uma refiguração artisticamente autêntica. No 
primeiro, quando expressar-se formalmente uma concepção de 
sujeito humano e de seus modos de comportamento, encontra-se, 
na melhor das hipóteses, um naturalismo tendencioso. Contudo, na 
maioria desses casos, confirma Lukács (1966, v.2, p. 373): “com 
uma simples fofoca na qual – seguem a posição social adotada – se 
representam como típicas as próprias boas qualidades e como 
atípicas as más; e sobre elas entende-se que no caso do inimigo se 
trata do contrário”. Já no caso da autenticidade artística, ocorre 
exatamente o contrário, ou seja, tudo que ganha acento na 
conformação exige um caráter mais ou menos tipificador: o que na 
ciência não pode se considerar típico, aparece na autenticidade 
artística como tipificada. Nesse ponto, ancora-se o fato da arte 
estar mais perto da vida cotidiana do que a ciência, uma vez que a 
prática da vida cotidiana impõe aos homens e mulheres em seu 
tráfico com os demais a necessidade de uma tipificação 
permanente (lembremo-nos dos argumentos aristotelísticos sobre 
a retórica). 

A confusão posta pelas correntes formalistas em arte é que sua 
tipificação costuma realizar-se por via de uma subsunção, e tem, 
consequentemente, um caráter esquemático, que violenta a 
peculiaridade individual. Nesse caso, tendem a uma aproximação à 
dicotomia científica: típico-atípico. Na arte autêntica, seguindo o 
que a história da arte assim consagrou, quando aparece uma 
personagem grosseira, grotesca, extravagante, caricata etc., esse 
patetismo levanta-se sempre à tipicidade, porque se desperta 
evocadoramente a vivência de que tal extravagância representa, a 
um determinado nível, certas tendências da convivência humana. 
Nunca esse caráter patético pode ser considerado atípico: ele é 
tipicamente humano! 

Para deixar mais evidente, no caso aqui tratado, como se 
apresenta um mundo rico em determinações apreensíveis da 
cotidianidade e, ao mesmo tempo, mais claro, límpido, ordenado e 
dominado pelo sujeito humano, o esteta lança mão de algumas 
personagens shakespearianas. Escreve ele: “Riqueza e ordem são 
determinações do tipo de conteúdo, condicionadas pela concepção 
do artista que penetra na obra; porém só o meio homogêneo pode 
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leva-las, por assim dizer, a um denominador comum, a uma 
qualidade comum, e estabelecer entre elas uma tal hierarquia bem 
construída”, uma tipicidade (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 374-5). A 
personagem Hamlet de Shakespeare, por exemplo, tipifica-se 
reciprocamente com as demais personagens da trama. Tal 
produção recíproca é, em geral, conseguida por enérgicos 
contrastes, entre Hamlet, Horácio, Fortinbras, Laertes, entre outras 
personagens. O resultado a que chega o criador conforma “uma tal 
síntese de ordem e riqueza determinada formalmente pelo meio 
homogêneo, e, a partir do ponto de vista do conteúdo, pela 
pluralidade e pela universalidade do típico; tudo isso, obviamente, 
sobre a base daquele pluralismo da obra que constitui um caráter 
essencial decisivo da posição estética” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 374-
5). 

Em respeito ao poema e aos leitores, não podemos evitar a 
conclusão dessa etapa da tentativa de sintetizar a Grande Estética de 
Lukács sem uma reflexão poética. Como recorrentemente faz o 
filósofo, que ao declarar serem insuficientes suas reflexões para 
definir o fenômeno em tela, utiliza-se da grande arte para auxiliá-
lo. Para ilustrar o caso tratado, usamos o poema Ode sobre uma urna 
grega de John Keats, na tradução de Campos (2009): 

    I 
Inviolada noiva de quietude e paz, 
Filha do tempo lento e da muda harmonia, 
Silvestre historiadora que em silêncio dás 
Uma lição floral mais doce que a poesia: 
Que lenda flor-franjada envolve tua imagem 
De homens ou divindades, para sempre errantes. 
Na Arcádia a percorrer o vale extenso e ermo? 
Que deuses ou mortais? Que virgens vacilantes? 
Que louca fuga? Que perseguição sem termo? 
Que flautas ou tambores? Que êxtase selvagem? 

II 
A música seduz. Mas ainda é mais cara 
Se não se ouve. Dai-nos, flautas, vosso tom; 
Não para o ouvido. Dai-nos a canção mais rara, 
O supremo saber da música sem som: 
Jovem cantor, não há como parar a dança, 
A flor não murcha, a árvore não se desnuda; 
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Amante afoito, se o teu beijo não alcança 
A amada meta, não sou eu quem te lamente: 
Se não chegas ao fim, ela também não muda, 
É sempre jovem e a amarás eternamente. 

III 
Ah! folhagem feliz que nunca perde a cor 
Das folhas e não teme a fuga da estação; 
Ah! feliz melodista, pródigo cantor 
Capaz de renovar para sempre a canção; 
Ah! amor feliz! Mais que feliz! Feliz amante! 
Para sempre a querer fruir, em pleno hausto, 
Para sempre a estuar de vida palpitante, 
Acima da paixão humana e sua lida 
Que deixa o coração desconsolado e exausto, 
A fronte incendiada e língua ressequida. 

IV 
Quem são esses chegando para o sacrifício? 
Para que verde altar o sacerdote impele 
A rês a caminhar para o solene ofício, 
De grinalda vestida a cetinosa pele? 
Que aldeia à beira-mar ou junto da nascente 
Ou no alto da colina foi despovoar 
Nesta manhã de sol a piedosa gente? 
Ah, pobre aldeia, só silêncio agora existe 
Em tuas ruas, e ninguém virá contar 
Por que razão estás abandonada e triste. 

V 
Ática forma! Altivo porte! em tua trama 
Homens de mármore e mulheres emolduras 
Como galhos de floresta e palmilhada grama: 
Tu, forma silenciosa, a mente nos torturas 
Tal como a eternidade: Fria Pastoral! 
Quando a idade apagar toda a atual grandeza, 
Tu ficarás, em meio às dores dos demais, 
Amiga, a redizer o dístico imortal: 
“A beleza é a verdade, a verdade a beleza” 
- É tudo o que há para saber, e nada mais. 
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CAPÍTULO 5 – PRESSUPOSTO PARA O 
NASCIMENTO E DESPRENDIMENTO DO 

CAMPO ESTÉTICO 

Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge 
Para que meus inimigos tenham pés, não me alcancem 

Para que meus inimigos tenham mãos, não me peguem, não me toquem 
Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam 

E nem mesmo um pensamento eles possam ter para me fazerem mal 
(Jorge Bem) 

 
5.1 – Os primeiros passos até a mundanidade: formas abstratas do 
reflexo estético 

 
O estudo do ritmo, da simetria, da proporção e a consumação 

dessas formas abstratas no ornamento artístico, pretende fornecer 
elementos sobre a gênese do fator estético. A análise das formas 
abstratas do estético é um passo a mais sobre a dificuldade de uma 
rigorosa determinação desse campo, que mesmo apresentando 
tamanhos obstáculos para uma precisa conceitualização, continua 
sendo necessária e possível de ser conceitualizada. A linha divisória 
de onde começa o estético é, precisamente, a fronteira onde cessa a 
necessidade utilitária imediata do trabalho. A divisória entre o que 
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não tem utilidade imediata, mas mediata, com os elementos postos 
na vida a partir da utilidade do trabalho, guarda o cerne de onde se 
inicia o movimento que desprende o momento de nascimento e 
desenvolvimento do processo estético. 

Iniciar a análise pela investigação do ritmo possibilita uma 
reflexão sobre os momentos desencadeadores da independência 
do estético em relação à fronteira entre o trabalho e sua evolução 
até o patamar onde não haja utilidade imediata. 

Mesmo quando ainda não tinha consciência de tal fato o sujeito 
humano já dispunha de um ritmo em seu corpo: pulsação, 
respiração, batimentos cardíacos, entre outros elementos105. Como 
registra Lukács (1966, v.1, p. 267), “o ritmo é, pois, um elemento 
da existência fisiológica do ser vivo”. Esse caráter ontológico, 
continua o autor, “impõe ao ritmo um selo que assim se origina. 
Enquanto que no animal se trata simplesmente de que a adaptação 
fisiológica ao entorno pode, em determinadas circunstâncias, 
produzir algo rítmico, no trabalho, o ritmo nasce do intercâmbio 
da sociedade com a natureza” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 267). Além 
desses elementos, nas diversas formas da natureza, externas ao ser 
social, esse ritmo também já existe, por exemplo, fases da lua, 
sequência noite e dia, estações do ano, entre outras formas 
naturais. No processo cotidiano de produção da vida social, o 
sujeito humano se apodera de um traço da natureza, por exemplo, 
um pedaço de pau ou uma pedra e o torna objeto de seu trabalho; 
arranca-o de sua conexão natural, submete-o a um tratamento 
cujas leis naturais são aproveitadas teleologicamente em uma ação 
humana que põe uma finalidade. Quando, ainda sob estas 
circunstâncias, aparece na ferramenta uma essência 
teleologicamente transformada, origina-se um processo que, 
submetido, sem dúvida às leis naturais, não pertence mais somente 
a natureza. Monta-se aqui a dialética do trabalhador: o sujeito com 
seu objeto. Mesmo que todas as interações sejam naturais, pois o 
objeto de trabalho é parte da natureza, o processo já pode ser 
considerado social, visto que arranca desse objeto sua função 
social como ferramenta do processo de trabalho. 
                                                        
105 Esclarece Lukács (1966, v.1, p. 269) que “na medida em que o domínio dos 
próprios movimentos, do próprio corpo, é pressuposto técnico para um grupo 
de artistas (atores, bailarinos), ao modo como o é para outros o domínio de um 
material”, esse contexto passa a ser de interesse do que aqui se trata. 
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Quando o sujeito humano descobre que há em seu corpo um 
ritmo e isso, repetimos, somente foi possível com o 
desenvolvimento do trabalho, ele está em condições de fazer outra 
descoberta ainda mais sensacional. Pois, como completa Lukács 
(1966, v.1, p. 280), “o ritmo nascido do trabalho é produto de uma 
interação entre os caracteres fisiológicos do homem e as exigências 
de um rendimento ótimo do trabalho, e a constante apelação ao 
fisiológico manifesta-se precisamente no esforço por aligeirar o 
trabalho”. 

Inicialmente, nos estágios primitivos, os adornos incorporados 
pelo ser humano no local de trabalho e em seus instrumentos, a 
decoração das ferramentas, entre outras ilustrações desse tipo, 
funcionavam como reflexos antropomorfizadores dos elementos 
estéticos que ainda não representavam mediações diretamente 
quantitativas e qualitativas no processo de produção. Eram usados 
apenas como uma espécie de excesso que não conseguia 
acrescentar nada à utilidade efetiva, factual do trabalho. De modo 
contrário, o reflexo desantropomorfizador introduz mediações que 
garantem o aumento do efeito útil imediato do trabalho, da 
produção material da existência. No processo de trabalho 
cotidiano, a descoberta do ritmo potencializa a produção. Seu 
momento mais importante no processo produtivo é a 
incorporação de certo aligeiramento que, por seu turno, cria 
facilidades para o trabalho, constituindo, por assim dizer, a função 
originária do ritmo na sociabilidade humana. Os homens e 
mulheres, por exemplo, ao ritmarem seus movimentos para 
quebrar pedras, ou como forma de facilitar qualquer outra 
atividade que necessite da ordenação dos movimentos físicos, 
descobrem que o próprio corpo pode ser utilizado de modo que a 
produção do trabalho desempenhado aumente consideravelmente. 
Quanto mais eles entendem esse ritmo, mais conseguem uma 
proporção direta de sua ordenação às necessidades da produção; 
isto é, na cotidianidade primitiva, o ritmo põe na vida humana um 
aumento quantitativo-qualitativo que eleva o rendimento da 
produção e, ao mesmo tempo, apresenta ao corpo do trabalhador 
certo alívio das tarefas do trabalho. 

Chamamos esse processo de primeiro estágio do ritmo, ou 
ritmo socialmente útil. Há nesse primeiro estágio um tráfego, uma 
transição pela qual o ritmo se eleva ao segundo. Sempre 
considerando a dialética do real, ao descobrir em seu corpo esse 
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importante elemento, que o faz produzir mais, ter controle sobre a 
produção, o ser social se compraz com a satisfação de aumentar a 
produção. Soma-se a isso, de modo concomitante, a verificação de 
determinado prazer corpóreo em ritmar seus movimentos – basta 
pensar na satisfação que o praticante contemporâneo sente ao 
terminar sua série de exercícios de ginástica, ou mesmo de 
musculação. Essa utilidade do agradável é o elemento responsável 
por propiciar ao ser social, ainda em remoto desenvolvimento das 
forças produtivas, o segundo estágio do ritmo, a satisfação 
espiritual, ou seja, a tendência ao caráter estético. 

Lukács (1966, v.1) lembra que o ritmo, como momento parcial, 
formal e abstrato, é objetivamente sem-mundo. Guarda, porém, a 
possibilidade de se referenciar ao mundo. Do ponto de vista da 
subjetividade, o ritmo não tem um sujeito, contudo, sua intenção 
se orienta sempre evocadoramente ao sujeito. Com essas questões 
em tela, sentimos a necessidade de clarear um pouco mais o que o 
esteta quer destacar acerca do aspecto estético da falta de mundo e 
sujeito do ritmo. Primeiramente, ele lembra que “a falta do mundo 
e do sujeito são as características significativas de um produto de 
natureza formal”, entendendo-se aqui “em sentido estético geral, 
como característica dos momentos abstratos de formação”106 
(LUKÁCS, 1966, v.1, p. 295). Essa constatação não suprime suas 
determinações estéticas, senão que as determinam com mais 
detalhe. “Com essas limitações, a falta de mundo significa que o 
ritmo, como reflexo de um momento formal de mundo, não se 
pode captar segundo o conteúdo. É, em certo sentido, algo sem 
conteúdo, ou seja, – visto abstratamente – referido formalmente a 
qualquer conteúdo” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 295-6). Por um lado, 
essa possibilidade de relação a um conteúdo é um imperativo sem 
o qual o ritmo não existiria esteticamente. Já, por outro lado, a 
determinação abstrata de que o ritmo precisa se referenciar a 
conteúdos quaisquer, necessita materializar-se no sentido de que, 
“ainda que por análise do ritmo, não se pode nunca averiguar a 

                                                        
106 Para Lukács (1966, v.1, p. 295) existem, dentro da evolução da arte, casos “em 
que as formas artísticas que, por sua essência, deviam dar forma ao 'mundo' – 
épica, drama, pintura etc. – perdem também o mundo a consequência de 
determinadas tendências abstrativas de seu período”. Alerta Lukács (1966, v.1, p. 
295) que precisava “citar aqui brevemente essa possibilidade para evitar a 
confusão da falta do mundo próprio do ritmo com a de outros casos”. 
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qual conteúdo é aplicável, no entanto, em cada caso concreto o 
conteúdo deve ter uma afinidade clara e unívoca com um ritmo 
determinado”(LUKÁCS, 1966, v.1, p. 295-6). A falta de mundo, 
portanto, no caso aqui tratado, significa uma falta de conteúdo, 
“emparelhado com uma intenção determinada e insuprimível, 
ainda que passiva e não determinada a priori, que parte do 
conteúdo e se dirige ao concreto e determinado ritmo de cada 
caso” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 295-6). 

Em resumo, o ritmo guarda com à prática humana uma relação 
de independência relativa: sua falta de mundo, assim, também o é. 
Com sua descoberta, o ser social a usa de forma eminentemente 
utilitária para produzir mais e melhor, porém esse caráter utilitário, 
também lhe proporciona satisfação física, pessoal. Esse tipo de 
satisfação, ainda puramente útil, trafega para outra forma mais 
elevada, mais requintada, fora da produção. No ritmo do trabalho 
encontra-se o puramente útil, que passa pela utilidade do agradável 
e desemboca na satisfação do espírito, que carrega, por sua 
evolução, a tendência ao estético. Uma observação importante é 
perceber que jamais a satisfação estética poderá ser conseguida 
sem uma relação, mesmo que de dependência/ independência 
ontológica e autonomia relativa, com a materialidade da vida 
cotidiana, demandada, por sua vez, pelo trabalho. 

No caso da simetria e da proporção, as dificuldades são de 
ordem um pouco menor do que a antes tratada, uma vez que 
mesmo sendo essas duas categorias também reflexos abstratos-
formais de determinados momentos essenciais e recorrentes da 
realidade objetiva, não podem se apresentar na prática humana e, 
particularmente, na artística com a mesma independência relativa 
registrada no caso do ritmo. 

Provavelmente, nunca saberemos com precisão a decisiva 
importância do papel do trabalho como mediação no 
descobrimento da simetria e da proporcionalidade no mundo 
criado pelo ser social. Como é fácil de se perceber, a simetria e a 
proporção são momentos muito importantes da morfologia 
humana, bem como dos demais seres vivos. Isso leva a suposição 
de que a influência no interesse cognoscitivo dos homens e 
mulheres por tais dimensões foi mais direta do que no caso do 
ritmo. A dificuldade de partida está no fato de que, em relação à 
uma natureza que existe independente do sujeito, o caráter abstrato 
da simetria e da proporção é muito mais pungente do que no caso 
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do ritmo. Conforme discutido, do ponto de vista teórico, a 
importância da gênese no reflexo artístico da realidade é 
qualitativamente distinta da existente na gênese científica. Vai ser o 
caráter antropomorfizador do reflexo estético o elo em que se 
pode explicar também a problemática aqui tratada107. 

Sobre a crítica de Engels à teoria darwiniana do 
desenvolvimento das espécies, Lukács (1966, v.1) lembra que a 
marcha ereta dos humanos cobra uma decisiva separação em 
relação ao estágio animal. Para o filósofo húngaro, apoiado agora 
em Franz Boas, esse fenômeno altera intensamente todas as 
relações com a realidade, com a natureza. O que pode ser 
verificado já no fato de que sempre que a simetria aparece na 
produção humana, observa-se um predomínio do eixo vertical 
sobre o horizontal, que indica, por seu turno, um momento 
posterior de muita importância: direita e esquerda. Já ressaltando 
as pesquisas de Weyl, o esteta destaca que a partir do ponto de 
vista científico, não pode haver, naturalmente, nenhuma diferença 
entre esquerda e direita. Do ponto de vista social, entretanto, ao 
longo da história, foi produzida uma gama de diferenciações e 
contraposições valorativas sobre a simetria; assim, direita e 
esquerda evoluíram até se formarem símbolos do Bem e Mal. Por 
exemplo, o entendimento simbólico de direita e esquerda na 
política, cuja figura dos Jacobinos da Revolução Francesa desperta 
a esquerda como uma medida para ilustrar o que é progressista etc 
(LUKÁCS, 1966, v.1). 

Para as finalidades aqui planejadas, trata-se apenas de indicar 
que a simetria objetiva da natureza fica submetida a tendências 
diversas. Pode-se afiançar que, necessariamente, a simetria não 
precisa ser um reflexo artístico, como reflexo humano incluída pela 
prática cotidiana. Isso não quer dizer, em modo algum, que se 
pode excluir a simetria da prática artística. 

Esta [a simetria] subsiste sempre, porém seu reflexo estético cobra – 
tanto mais bruscamente quanto mais evoluída for a arte – o caráter 
de uma aproximação modificadora. Os dois términos [direita e 
esquerda] tem a mesma importância nessa descrição. Pois a 
aproximação não é aqui, como na ciência, o intento de aproximação 

                                                        
107 Worringer é um exemplo radical dessa recusa. Para ele “podemos supor que a 
criação da abstração geométrica é uma criação espontânea a partir das condições 
do organismo humano... Como fica dito, parece-nos ser uma criação puramente 
instintiva” (WORRINGER apud LUKÁCS, 1966, v.1, p. 305). 
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constante ao objeto, senão que, com intenção estética, detêm-se 
sempre a um determinado nível; um nível que faz visível e vivenciável 
ao receptor a simetria como tal, porém impondo-lhe tão importantes 
modificações e desvios que a simetria não chega a se manifestar em 
sua essência real e consequentemente expressa, senão que se converte 
em mera componente – importante, sem dúvida – da concreta 
totalidade da imagem (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 301). 

Como há muitas questões em aberto acerca das contradições 
básicas das categorias abstratamente geométricas, como a simetria, 
bem como sobre as leis estruturais da vida orgânica, não se pode 
afirmar, com segurança, ao menos qual a origem do uso 
predominante da mão direita, embora haja indicações de que essa 
tendência tenha se iniciado na Idade do Bronze. Diante disso, 
declara Lukács (1966, v.1, p. 302), sobre o debate do 
desenvolvimento da simetria nas artes: “não podemos afirmar nada 
razoavelmente verossímil acerca de tratar-se de uma tendência 
fisiológica ou de uma tendência social que influi através do 
trabalho na disposição fisiológica mesma.” 

De todo modo, há nesse debate uma autêntica contradição que 
é, ao mesmo tempo, simultânea e indissolúvel, ou seja, o 
organismo é simétrico e, ao mesmo tempo, assimétrico. Para 
demostrar a contradição, Lukács exemplifica o caso da estrutura 
simultaneamente simétrica e assimétrica do rosto humano. Ele 
aponta que se compararmos a autêntica fisionomia do rosto com 
sua imagem duplicada de uma de suas metades, poderá ser visto, 
por uma parte, que as imagens, diferentemente da vitalidade do 
rosto mesmo, têm uma insuperável rigidez fisionômica. Já, por 
outra parte, constatar-se-á que as duas combinações possíveis para 
cada rosto são completamente distintas em expressão uma de 
outra, ao mesmo tempo em que também ambas são diferentes do 
original. Todo rosto humano, portanto, contém em si, como fator 
ativo, em seus detalhes e em seu conjunto, a unidade dialética entre 
simetria e assimetria. Infere o autor que todo reflexo artístico, por 
exemplo referido ao rosto humano, tem que enfrentar a 
problemática da seguinte maneira: 

a solução artística não pode consistir na eliminação dessa 
contradição, senão em sua realização mais completa e omnilateral, 
capaz de abarcar todos os detalhes e dar fundamento a obra artística 
inteira; solução na qual, como é natural, o reflexo artístico sublinha 
os dois lados da contradição mais intensamente que a realidade 
mesma. Não é possível suprimir simplesmente a simetria, nem 
tampouco se intenta; a simetria aparece sempre como aspecto, como 
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um momento da contradição básica; somente fica superada em 
quanto é visão superficial de um caráter puramente simétrico do 
rosto humano (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 303). 

A problemática da proporcionalidade carrega também uma 
contraditoriedade nos moldes da que acabamos de verificar na 
simetria. Na prática, as transições de um problema a outro, ou seja, 
de uma categoria a outra e vice-versa, frequentemente, são 
imperceptíveis. Os pressupostos seguidos por Lukács (1966, v.1, p. 
304) partem, por um lado, “do fato de que a ordenação do reflexo 
da realidade ultrapassa a mera e em si muito simples simetria e 
busca princípios racionalmente captáveis que façam 
compreensíveis a legalidade objetiva e fenomênica de fenômenos e 
grupos de fenômenos que apresentam imediatamente como 
incomensuráveis”. Já, por outro lado, as questões de 
proporcionalidade que, indubitavelmente, são reflexos da realidade 
objetiva, surgem “com a necessidade imediata já da proporção 
mais primitiva” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 304). Para que se produza 
a noção de proporcionalidade torna-se necessário que a existência 
humana concreta se desdobre em um mundo povoado por seres 
vivos que, por sua vez, sejam proporcionados às suas objetivas 
condições de existência, bem como por coisas que atendam a essas 
mesmas proporcionalidades. 

Em síntese, não é oneroso mostrar que já a mais sensível prática 
do trabalho foi que provou ser impossível produzir qualquer 
objeto útil sem proporcioná-lo corretamente em extrema conexão 
com sua utilidade. Sem a demonstração, dada pelo ato do trabalho, 
comprovada pela proporcionalidade trazida pelo objeto, 
seguramente, seria impossível sequer a noção de proporção. 

Não há verossimilhança no fato de que, o sujeito humano ainda 
em processo de hominização, ou seja, com baixo nível de 
desenvolvimento das ferramentas e utensílios, seria capaz de 
verificar e assim conceituar determinações complicadas como a 
simetria e/ ou a proporção. Somente a cultura das ferramentas e 
utensílios, mesmo os mais primitivos, impõe a necessidade do agir 
com atenção em relação à proporção e à simetria dos objetos, do 
próprio trabalhador e de tudo que o cerca. Com o curso da 
contraditória evolução social, com base, sobretudo, na experiência 
advinda do trabalho, é que se mostra ao sujeito trabalhador, 
inclusive no primitivo caso da machadinha de pedra, a utilidade 
máxima de uma observação, mesmo que aproximada, de certas 
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propriedades de seu objeto de trabalho, por exemplo proporções 
entre a longitude, a largura, a altura ou espessura; simetria entre os 
lados, eixo horizontal e vertical, entre outras verificações108. 

Para o autor, apenas depois que tais experiências se 
converteram, com alguma estabilidade, em costumes; somente ao 
passo que o desenvolvimento da produção se complexifica, 
plantando problemas como o da proporção e simetria, pode-se 
planejar, por sua vez, questões mais generalizadas sobre essas 
categorias. Em uma expressão: essa generalização apenas é possível 
a partir do momento em que a prática social produz o manejo de 
uma aritmética e de uma geometria, mesmo que ainda sobre uma 
base empírica bastante primitiva. Sobre isso recordemos que, 
mesmo em momentos remotos, sem haver ainda o domínio dos 
números, os pastores primitivos já dominavam, em alguma medida, 
a noção de conjuntos. Isso pode ser ilustrado, por exemplo, 
quando um pastor sabia com precisão quando lhe faltava ou não 
um animal de um rebanho de tamanho considerável. Tal noção 
somente é conseguida “mediante uma distinção qualitativa entre os 
diversos animais como individualidades, não porque sabiam contá-
los e comparar os números resultantes do cálculo” (LUKÁCS, 
1966, v.1, p. 306). Não há como negar que esse processo resulta de 
uma evolução muito mais tardia. Por isso, como adianta Lukács 
(1966, v.1, p. 306), “cremos que também na correta experiência do 
trabalho havia muita coisa adquirida e fixada muito antes de que 
tivera lugar uma tal generalização capaz de permitir a aplicação da 
ideia de proporção, por exemplo, a amplos terrenos externos ao 
trabalho.” 

O que mais importa com esse debate é destacar que o problema 
da proporcionalidade na estética, da busca de suas leis com 
objetivo de descobrir um fundamento sólido para a essência da 
estética ao mundo orgânico, inicia-se em níveis sociais, 
relativamente, desenvolvidos. Nesse sentido, a proporcionalidade 
das ferramentas e dos demais produtos imediatos do trabalho não 
conhece nenhuma problemática. Surge, portanto, da experiência 

                                                        
108 A condição imposta pela utilidade da cerâmica é um caso bem mais dilatado e 
apenas pode surgir, inevitavelmente, em um nível relativamente alto dos sentidos 
que lhes permita atentar à simetria e à proporcionalidade no ato da produção. 
Sobre a utilização da cerâmica no início do período neolítico, ver Gordon Childe 
(1986). 
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do trabalhador, da capacidade, cada vez mais desenvolvida pelo e 
no trabalho de captar corretamente as proporções imprescindíveis 
para a utilização dos objetos e de impô-las a qualquer material. 

A proporcionalidade como categoria abstrata, como abstrato 
princípio de ordenação da vida orgânica artisticamente refletida, 
forma uma das categorias que se encontra na “antessala” do fato 
estético propriamente dito. O perfeito desenvolvimento dessa 
questão, contudo, apenas poderá ser enriquecido mais tarde 
quando o debate sobre a ornamentística estiver adiantado. Por ora, 
basta apontar que o conteúdo material e estrutural da 
proporcionalidade, por um lado, funda e produz tais evidências 
estéticas a partir do objeto, determinando que essas vivências não 
se convertam em pontos de partida de uma reflexão ulterior. Por 
outro lado, permite que essas experiências sejam vocações 
imediatas e conclusivas, ocasionando a separação do estético em 
relação aos pensamentos e aos sentimentos da cotidianidade, 
delimitando-os, ao mesmo tempo, em referência à reflexão 
científica.   

Em resumo, a passagem do útil para o agradável e daí para o 
estético ocorre, repetimos, com muitas transições, pelo seguinte 
caminho: “os resultados da construção prática formam um sistema 
fechado puramente visual e se convertem assim em objeto de 
percepção imediata”. Nesse momento, “tal percepção pode ainda 
não ser estética, pode representar ainda, simplesmente, um exame 
visual sobre a realização técnica” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 312). 
Então, como se dá a passagem? Quando essa perfeita realização 
advinda da técnica passa a ser evocadora; quando um sistema de 
proporções conquistado visualmente torna-se capaz de 
desencadear afetos evocativos. Não se pode esquecer que há, desde 
logo, uma extensa pré-história: “a alegria pelo trabalho consumado, 
por um objeto útil e manejável etc.,” passa a provocar sentimentos 
agradáveis que contém, sem dúvida, “em germinação uma 
intensificação da autoconsciência no sentido estético que já temos 
dado” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 312). 

A análise sobre ritmo, simetria e proporção didaticamente 
separadas não pretende mostrar que essas formas abstratas de 
reflexo são fatores isolados em suas relações dialéticas com as 
diversas artes que dão forma a realidade. A explicação dada 
separadamente, tem como objetivo clarear o máximo possível o 
caráter abstrato dessas formas em particular; mas também se 
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pretende iluminar melhor a compreensão de como se dá a natureza 
de tais reflexos da realidade em geral. No fato de que cada uma 
dessas formas abstratas tem em si a tendência a constituir-se em 
princípio ordenador do reflexo da realidade, descobre-se as origens 
das contradições dialéticas que movem tais princípios e, ademais, 
pode-se dizer que em tal fato ancora-se a sinalização do reflexo 
estético. Em outros termos: quando a essência da realidade 
refletida, ordenada pelas leis do reflexo conformador, concreto e 
total da realidade, mostra, por assim dizer, sua maior riqueza e 
amplitude em relação às leis abstratas, entra em colisão com estas 
ao procurar dar vigência a outras tendências que a contraria, 
produzindo, por seu termo, as contradições moventes e motoras 
mostradas nos três casos aqui estudados: ritmo, simetria e 
proporção. Essas contradições são, como indica o método de 
natureza dialética, uma fecunda lei de movimento da conformação 
artística. 

A problemática da ornamentística nasce precisamente no 
contexto de tais contradições. Seu tratamento dividir-se-á em dois 
momentos. Em primeiro lugar é preciso mostrar que as formas 
abstratas de reflexo são capazes de constituir, por si sós, formações 
estéticas de um tipo especial. Em segundo lugar precisamos expor 
que as leis estéticas registradas na ornamentística influem no 
reflexo da realidade concreta. Exatamente aqui há a produção de 
determinadas conexões dialéticas que ultrapassam as contradições, 
que se convertem em elementos inelimináveis de toda formação 
estética. Mostrar-se-á, segundo as análises efetuadas a partir de 
agora, que a ornamentística é uma formação fechada em si mesma, 
estética, por isso orientada até uma evocação, e cujos elementos 
que a constituem são as formas abstratas do reflexo vistas 
anteriormente: ritmo, simetria e proporção. Excluindo-se, 
portanto, do complexo ornamental, as formas concretas de reflexo 
da realidade, ou seja, as formas com conteúdo. 

É claro que aqui, mais uma vez, há muitas transições. Isto é, a 
descrição da ornamentística não pode ser entendida em sentido 
rigidamente metafísico. Por mais que pareça difícil se determinar 
exatamente em casos particulares essas fronteiras, os limites em 
questão são teoricamente muito seguros, visto que nascem do 
predomínio do reflexo abstrato. A ornamentística carece de mundo 
precisamente porque a objetividade e as conexões do mundo real 
são ignoradas pela consciência, “porque em seu lugar põe 
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conexões abstratas da natureza predominantemente geométrica” 
(LUKÁCS, 1966, v.1, p. 327-8). 

Para iniciar o debate em busca da gênese da ornamentística, o 
autor propõe pensar na seguinte questão: a satisfação por adornar-
se, ou a complacência no adorno. Com base nas críticas feitas por 
Marx e Engels às pesquisas de Darwin, Lukács (1966, v.2) destaca 
três importantes momentos mediadores para se debater o adorno. 
Primeiro, o ornamento é inato ao animal. Por esse motivo, o 
animal não pode aperfeiçoá-lo, tampouco piorá-lo. Segundo, não se 
adorna um sujeito humano, por exemplo com tatuagens, a partir de 
sua situação fisiológica. Os adornos humanos são um produto de 
relações, situações e atividades sociais, eles procuram tematizar 
bandeiras de sua comunidade, problemas sociais109. Em uma 
expressão: os adornos humanos nascem socialmente, não são 
inatos. No terceiro ponto, Lukács destaca que a articulação 
imediata do adorno com a sexualidade humana precisa ser olhada 
com muitas mediações. O autor não quer afirmar com isso que se 
deva desprezar a existência de proximidade entre o adornamento 
humano e a sexualidade. É realmente um fato histórico que esses 
momentos, quando fixados por força do hábito, atuam, mais ou 
menos, intensamente, como caracteres sexuais secundários. Isso 
prova que a problemática da tatuagem em relação à sexualidade 
estende-se e ramifica-se com a evolução da sociedade. Por esse 
conjunto de motivos a gênese do adorno e sua relação imediata 
com a sociedade, tem ponto de partida e desdobramentos, 
indubitavelmente, na utilidade social, seja ela verdadeira ou 
imaginária. 

Esse problema fica ainda mais turvo com a entrada em cena do 
conceito de “beleza”, cujo significado, costumeiramente, quer se 
designar o que é estético. A ideia de “belo”, contudo, carrega em si 
uma multiplicidade de definições. Lukács lembra Thomas Mann, 
que em sua lenda sobre José110, atribui, ironicamente, para tal 

                                                        
109 Mesmo que uma mulher – acometida por determinada enfermidade – 
submetida a uma cirurgia de retirada da mama opte por reconstruir marcas da 
operação com tatuagens, ainda assim, o caráter é eminentemente social. 
110 José e seus irmãos é um romance escrito por Thomas Mann que levou 16 anos 
para ser concluído. O romancista alemão produz sua narrativa com base na 
Gênesis bíblica, dividindo-a em quatro partes: A história de Jacob; O jovem José; José 
no Egito e José o Provedor. 
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terminologia, desde o significado de academicismo tedioso até a 
atração sexual. Já em Darwin, há o intuito de provar o parentesco 
entre o sentido da beleza dos animais e a dos homens e mulheres. 
Para Lukács (1966, v.1, p. 332), entretanto, “a honradez de 
investigador consciencioso [de Darwin] o fez acumular exemplos 
que provam literalmente o contrário”111. Contra a multiplicidade 
desse conceito, o autor declara que cada “beleza” está determinada 
pelo estágio dado da evolução social determinada historicamente. 

Contemplado dessa forma, o processo de separação do estético 
em relação à vida cotidiana, mostra, também para o problema aqui 
tratado, um caminho que leva, em uma primeira etapa, desde o 
mero e imediatamente útil, ao agradável que, por sua vez, é 
mediado ou produzido pela utilidade. Aqui se situa quase tudo o 
que Darwin ou Scheltema chamam “beleza”, comenta Lukács 
(1966, v.1). Começa a desenvolver-se, nesse estágio, o princípio da 
autonomia do estético. Somente a partir desse ponto, sobre a 
enorme produção inicial de artefatos úteis e agradáveis, pode-se 
examinar aqueles momentos reveladores de elementos 
perceptíveis, em que se produz uma determinada intenção estética 
que seja quase unívoca. Para que o desencadeamento de tais 
intenções se processe em seus casos concretos, podem ocorrem as 
mais diversas ocasiões. Comum a todas é a marca de certa doze de 
acaso, que se apresenta nos mesmos moldes do caso da gênese das 
ferramentas, ocorridas a partir da seleção, conservação e posterior 
utilização de determinados pedaços de paus e pedras, por seu 
turno, adequados a certas finalidades112. Tomando o ponto de vista 
do método, o esteta monta a seguinte série: os adornos somáticos 
aplicados ao corpo humano – quando achados ou produzidos que 
são utilizados como cosméticos – e a ornamentação das 
ferramentas. É claro, adverte ele, que nesta série tem que se 
incrementar, a cada passo, as possibilidades de que a intenção 
estética casual se converta em uma intenção estética propriamente 
dita (LUKÁCS, 1966, v.1). 

                                                        
111 Lukács ainda discute com Scheltema para chegar à conclusão de que este 
autor moderniza ou, pelo menos, projeta os sentimentos e compreensões de 
estados evolutivos muito superiores sobre os primitivos. Ficando, assim, sem 
condições de entender a correta relação entre adorno, beleza e estética. 
112 Sobre isso, Lukács (1966, v.1) comenta o que Marx diz a propósito da gênese 
do valor deduzido a partir dos truques que inicialmente eram casuais. 
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Historicamente, esse processo genético deve ter sido mediado 
pelas várias casualidades. Os exemplos expostos acima mostraram 
como relações casuais produziram, por intermédio de uma 
intensificação quantitativa, uma forma qualitativamente nova. 
Mesmo que se possa admitir com alguma probabilidade de acerto 
que analogamente assim se processou a gênese histórica da 
ornamentística, não há ainda uma resposta satisfatória sobre a 
pergunta filosófica de fundo: como e por que se deu ao ornamento 
um tipo particular de atividade artística. Como dentro do processo 
de evolução social dos acasos existe uma peculiar dialética, o esteta 
toma como pressuposto que há casualidades que se solidificam no 
tecido social e existem casualidades que assim não se fixam. Na 
análise do desenvolvimento social, como o nosso caso, sem que 
haja distinção entre elas, o resultado poderá conter sempre um 
caráter mistificador. 

Procurando distinguir os tipos de casualidades, o autor diz que 
em cada evolução social dada há acasos no sentido próprio da 
palavra. Eles são por necessidade esporádicos, esgotam-se e em 
raras ocasiões conseguem uma difusão social transitória. Lukács 
(1966, v.1, p. 336) explica, procurando distinguir os tipos de 
casualidades, que existem as 

materialmente vinculadas às tendências objetivas de crescimento de 
uma etapa determinada, cuja “casualidade” sinaliza desde sua 
aparição o começo de algo novo, geralmente sem despertar já uma 
consciência do novo nos homens que intervém nisso, pois essa 
consciência se desenvolve lenta, paulatina e, de modo geral, muito 
irregularmente; paralelamente com a mutação desta casualidade em 
uma realidade que se fez já socialmente geral, que se converteu 
inclusive em necessidade, desprende-se uma consciência mais ou 
menos adequada. Mas ao lado disso existem em cada evolução social 
casualidades no sentido próprio da palavra; estas são por necessidade 
esporádicas, se esgotam e conseguem algumas raras vezes uma 
difusão social transitória113. 

Para que possamos avançar em direção ao papel ocupado na 
vida humana pelo objeto ornamentalmente enriquecido, 
precisamos fazer uma diferenciação estético-histórica da distinção 
qualitativa entre o adorno de um objeto individual de uso cotidiano 
                                                        
113 Aqui não se pode tratar mais que do primeiro tipo de casualidade, mas que 
também nesse caso segue em pé a reserva de que nem a mais correta síntese 
histórica pode dar uma explicação filosófica da natureza essencial de seus 
produtos, necessariamente conhecidos como tais. 
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e o elemento decorativo da arquitetura, pois sobre esse debate 
poder-se-á avançar acerca da problemática aqui tratada. Para 
enfrentar essa problemática, o esteta dialoga com Hoernes e 
Scheltema, ao mesmo tempo em que considera o filtro proposto 
pela crítica certificada por Marx e Engels, em que a “ornamentação 
de ferramentas é, sem dúvida, incomparavelmente mais antiga que 
a da arquitetura, cujos começos, como recorda Engels, não se 
podem comprovar até o estágio superior bárbaro; a arquitetura foi 
em seus começos exclusivamente construção útil”114 (LUKÁCS, 
1966, v.1, p. 338). 

Agora e embora para a epistemologia idealista burguesa o 
problema aqui presente se mostre como um paradoxo, Lukács 
pode melhor expor a problemática intentando uma solução. Fica, 
assim, formulada a questão: que atividades cuja a intenção ainda 
não era esteticamente consciente e em que a ação conseguiu, 
mesmo sem originariamente conter caráter estético, produzir 
formações estéticas? Para o autor, melhor seria dizer que isso 
“resulta um mero modo de manifestação da contradição básica da 
prática humana, a que recorremos,” como lema deste livro, com as 
palavras de Marx: “Não o sabem, porém o fazem” (LUKÁCS, 
1966, v.1, p. 338). Com esse reforço teórico-metodológico, o 
filósofo húngaro conclui que a separação objetiva do estético em 
relação ao meramente útil e, portanto, seu caminho ao agradável, 
pode muito bem ter se realizado sem haver despertado, 
imediatamente, vivências estéticas no produtor, tampouco no 
receptor. Isto é, deu-se de modo espontâneo. 

A distinção entre ornamentação de ferramentas e a utilização 
decorativa da ornametística na arquitetura ganha, com esse 
contexto, grande importância, visto que o processo objetivo da 
separação entre trabalho e arte está presente no segundo caso. É 
decisivo para a arquitetura o fato de ela não ser carente de mundo. 
Ou seja, possui em sua conformação um espaço próprio, externo e 
interno, que, desse modo, não está dado pela natureza. Quem a 
cria é o sujeito humano e o faz de acordo as suas necessidades 
materiais e anímicas, histórico-socialmente produzidas. E mais: 
nessa intenção criadora e na ação buscada, já está imanentemente 
                                                        
114 Importante advertir com Lukács (1966, v.1, p. 338) que na arquitetura “a 
utilidade não desaparece nunca totalmente da vivência evocadora, senão que só 
se reduz a uma utilidade genérica, e, com isso, em último caso e a base”. 
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contida a vivência evocadora. Portanto, faz parte da natureza 
específica da arquitetura a tendência a produzir um “mundo” 
adequado ao humano: uma mundanidade. Em nossa expressão: 
um mundo para chamar de seu. Disso não se pode deduzir que 
a utilização da ornamentística na arquitetura suprime a falta de 
mundo do ornamento115. 

Existe uma série estética que parte do adorno corporal, passa 
pelo das ferramentas e chega até o ponto mais desenvolvido. Essa 
série expressa precisamente o crescente distanciamento do adorno 
da prática cotidiana. A falta de mundo própria da ornamentística 
promove, precisamente, uma determinada subsunção do 
ornamento perante uma arte conformadora de mundo como a 
arquitetura. Tal carência mostra plenamente a essência estética da 
ornamentação. Aquela série “não se altera em nada pela 
circunstância de que o papel da ornamentística seja também neste 
caso um papel servil” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 340). Isso deixa 
claro a função da ornamentística: apoiar a “organização do espaço 
pela arquitetura, fazer mais intuível a articulação das superfícies 
mediante a conformação decorativa das partes, enfatizar pontos 
nodais da estrutura, animá-los etc” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 340). 

De Hegel, o filósofo húngaro destaca dois principais 
pressupostos para melhor entender a gênese da ornamentística. 
Primeiro, o novo carece de realidade plena e, depois, que a 
geometria não começa com a figura espacial concreta, e sim com 
os elementos e formas de maior simplicidade, como o ponto, a 
linha, o triângulo, a circunferência etc. Com esses pressupostos 
hegelianos em mente, Lukács (1966, v.1, p. 340), propõe a seguinte 
questão: “Em que se baseia então o remoto e prontamente 
perfeito, rico e entretanto sem mundo, efeito e ser da 
ornamentística?” 

Como forma de melhor problematizar a questão, o esteta 
lembra que a geometria foi, muito antes de sua constituição em 
conhecimento sistematizado, a primeira atuação científica do 
sujeito humano primitivo, a primeira vinculação da ciência à 
                                                        
115 Tal articulação, pelo contrário, permite precisamente perceber com toda 
clareza sua peculiar carência de um mundo próprio. A forma mais adequada da 
ornamentação, sua função embelezadora na vida dos homens e mulheres, 
suscitadora de alegria, já pode impor-se sem desvio, visto que não é uma adição 
para o uso útil da vida cotidiana, mas derivada do puro gosto pelo adorno. 



                                           205         

prática. Já a ornamentística geométrica tem seu primeiro 
florescimento justamente no mesmo período de origem e 
dispersão da agricultura. Para o filósofo, essas duas tendências 
estão bastante vinculadas. O efeito de tal vinculação pode ser visto 
através do fato de que o ser social primitivo vivia em um mundo 
circundante que ele não dominava, mas com o surgimento da 
geometria, ele passa a possuir uma verdadeira, embora que 
diminuta, forma de apreender pequena parte desse mundo. 
Exatamente nesse contexto, no sentido exposto por Hegel, o 
sujeito humano adquire uma incipiente atividade artística que 
mesmo não se constituindo ainda autonomamente como uma 
forma estética, reivindica imperiosamente sua expressão como 
concepção de mundo. Essa unidade segura e exata do 
conhecimento, alcançável já a um nível primitivo, possibilita uma 
intuitividade sensível imediatamente iluminadora e atua, por 
intermédio de um largo processo, do seguinte modo: por uma 
parte, recolhe o já conseguido e o põe em relação com a base 
incipiente da ciência e da arte; já, por outra parte, este caráter 
duplo e indivisível de precisão abstrato-conceitual e evidência 
sensível-imediata cria, precisamente na abstração, e em 
consequência dela, a possibilidade de separação da heterogênea 
multiplicidade da prática cotidiana das formações assim criadas. 
Esse processo empresta a tais formas, perante a abstração, a 
distância e a peculiaridade pelas quais podem chegar a ser obras de 
arte independentes. Portanto, expressa-se plasticamente aqui a 
independência da arte na investigação e no domínio da 
realidade pelo sujeito humano. 

Sobre esse desprendimento, Lukács (1966, v.1, p. 346-7) escreve 
o seguinte: 

O efeito real contém sem dúvida – no sentido que várias vezes 
expusemos – um esforço inconsciente, um sentimento inconsciente 
de que se estabeleça alguma relação genérica com a realidade. O 
efeito tem como base, como motor da criação e do gozo, a vigência 
do incipiente domínio do homem sobre a natureza, da ordem 
incipiente produzida pelo conhecimento prático do homem. A 
genericidade desse fenômeno basta plenamente para esclarecer sua 
gênese e sua natureza. Precisamente porque, neste caso, destaca tão 
claramente a coincidência de ciência e arte no correto reflexo da 
realidade, precisamente porque a coincidência é objetivamente 
demonstrável com exatidão, ainda que subjetivamente – e isso pode 
provar-se com a mesma exatidão – tenha fontes somente 
'inconscientes', precisamente por isso se tem aqui um paradigma 
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dessa ‘tática’ da arte e da ciência que consiste, segundo a velha 
sentença, em ‘marchar separados e combater juntos’. 

Com esse debate adiantado, Lukács (1966, v.1, p. 352) pode 
apresentar a seguinte questão: “o conteúdo ativo da obra de arte, 
pelo que faz a sua concreta objetividade, pode ser 
extraordinariamente indeterminado, muito variavelmente 
interpretável, sem ser realmente indeterminado em sentido 
estético”. Para o autor, todo conteúdo intelectual de uma formação 
puramente ornamental é alegórico, visto que se baseia, 
principalmente, no fato de que não existe nenhuma conexão 
fundada na essência mesma dos objetos. A essência alegórica da 
ornamentística geométrica nasce precisa e organicamente de sua 
peculiaridade estética: essência e fenômeno coincidem totalmente. 

Esse debate reforça, precisamente, que qualquer arte, mesmo as 
de aparência puramente formal, está, em última instância, 
determinada pelo conteúdo. Porém, os representantes das teorias 
da decadência são ávidos em professar que a objetividade da 
ciência, a objetiva contraditoriedade do ser, não só se deve 
conceber como irracionalidade anti-humana, mas que precisa 
como tal se converter em ideal. Esses pensamentos são, desde há 
muito tempo, dogmas de todos os que retrocedem ante as 
consequências últimas de uma desantropomorfização consequente 
nas ciências. Com essa advertência em tela, Lukács (1966, v.1, p. 
365) escreve que “precisamente o descobrimento da ordem 
geométrica, da legalidade geométrica (na prática cotidiana, na 
ciência e na arte), é um primeiro passo até a liberação” parcial do 
temor que o sujeito primitivo teve que vencer, visto que acreditava, 
como ainda acredita muitos teóricos da decadência, em uma 
incapacidade humana para dominar as forças naturais. 

Em síntese, pode-se dizer que a ornamentística, principalmente 
guiada pela natureza genética de seu caráter útil, não conseguiu 
produzir um mundo esteticamente conformado para o humano. 
Na ornamentação dos instrumentos de trabalho é insuprimível a 
vinculação à ferramenta útil com finalidades práticas imediatas. 
Nesse caso, a mimese não pode se levantar a um mundo próprio, 
dado que a ornamentística não foi capaz de produzir um mundo 
esteticamente próprio ao humano: ela é amundanal116.  Esse caráter 
                                                        
116 Embora o termo amundanal não exista na língua portuguesa, aqui ele é 
utilizado como uma categoria que quer expressar a falta de mundo das pinturas 
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amundanal verifica-se no exemplo dos caçadores do paleolítico, em 
que, na sua ornamentística originária, marcada pelo predomínio do 
caráter mimético, fica evidente sua característica falta de um 
mundo esteticamente conformado, visto que o efeito conseguido 
é, frequentemente, muito mais o de um ornamento 
insuficientemente do que o de um reflexo unilateral e excludente 
da realidade. Processo esse, bastante distinto do que se observa nas 
pinturas rupestres desse período. Assunto que será abordado a 
seguir. 

Para que se possa tematizar os pressupostos pelos quais a arte 
se ergue, a exposição apresentou um sintético contexto de como as 
formas abstratas do reflexo estético envolvem-se com o 
desenvolvimento social. Disso se concluiu que do primeiro estágio 
do ritmo – puramente útil – desdobra-se o segundo, que guarda a 
tendência estética. Com relação ao estudo da simetria e da 
proporção, registrou-se que, se o ritmo permitia ao sujeito humano 
entender sua relação com o tempo, a simetria e a proporção, por 
sua vez, permitem que o indivíduo se relacione com o espaço a 
partir de si próprio, ou seja, indicam aos homens e mulheres sua 
auto capacidade em relação ao entorno. Já a análise do ornamento 
aclara as possibilidades humanas de domínio sobre a natureza com 
vistas a produção de artefatos para sua sobrevivência. Vai ser, por 
meio do ornamento, que o homem passa a ter as primeiras noções 
de profundidade, largura, altura, entre outras dimensões que, 
ulteriormente, lhe serão úteis para a vida cotidiana, bem como para 
que se desprenda as categorias puramente estéticas. 

Essas inferências permitem que o estudo da categoria da 
mimese possa se desenvolver adequadamente. O exame da 
mimese, por sua importância para o campo estético, permitirá que 
a presente exposição possa colher melhores elementos acerca dos 
pressupostos pelos quais a arte se levanta. Por isso, a partir de 
agora, a problemática a ser enfrentada tem como relevo entender o 
papel da mimese para a arte. 

                                                                                                                        
rupestres. A expressão é utilizada com alguma frequência em textos teológicos. 
Vale registrar que Rainer Patriota (2010), ao debater com Lukács a relação 
Sujeito-Objeto, utilizou a mesma palavra. 
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5.2 – Mimese, magia e mundanidade: os pressupostos necessários 
para o nascimento da arte 

 
Com o objetivo de compreender como comporta-se, referente à 

realidade, a imagem produzida na consciência humana e, em que 
medida as impressões sensíveis são realmente fotocópias da 
realidade visualmente fenomênica, Lukács parte do pressuposto de 
que a imitação é um dado elementar e universal na vida de todo ser 
dotado de algum grau elevado de organização. Esse entendimento 
de partida, ademais, possibilita conhecer adequadamente os 
pressupostos cujo chão a arte surge e se estrutura como uma 
forma de reflexo superior. Para dar o devido tratamento a essa 
problemática, a tematização em torno da mimese é fulcral, visto 
que para debater tais pressuposições é necessário considerar que 
em quase todos os animais superiores verifica-se um tipo de 
mimese derivada diretamente da imitação117. Essa é a base natural 
sobre a qual se ergue a imitação como fato elementar para a vida e 
para a arte. E mais: as experiências imprescindíveis para a vida da 
espécie se consumam por meio da imitação, visto que esse 
procedimento é o mais eficaz para a adaptação do indivíduo ao 
mundo circundante, bem como para o domínio do próprio corpo, 
dos movimentos físicos e dos demais mecanismos de apreensão do 
entorno dos seres sociais. Em uma expressão: conversão de um 
reflexo de um fenômeno da realidade na prática de um sujeito. 

Com a relação sobre a imitação e a mimese apontada, tona-se 
necessário indicar que analogia e sua forma inferencial são as mais 
antigas manifestações do pensamento científico e, ao mesmo 
tempo, as que mais insuperavelmente ficam atadas ao pensamento 
cotidiano. Por isso, as analogias sentidas ou percebidas, referentes à 
objetividade da vida: as relações, as conexões de movimentos, 
entre outros fatores, desenvolveram-se e formaram-se muito antes 
de que o conhecimento da causa e do efeito fosse fixado como 
causalidade. Desse debate, conclui-se que ao ultrapassar a 

                                                        
117 Lukács utiliza a categoria mimese em seu sentido clássico, ou seja, em relação 
à imitação. Para saber mais sobre a relação entre imitação e mimese, ver Contrim 
(2015), Saltarelli (2009), entre outras publicações. 
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imediatez das percepções simples, o reflexo forma mais 
adequadamente a dialética essência-aparência, aproximando-se às 
verdadeiras conexões objetivas. Tais objetivações, vale insistir, 
seriam impossíveis a uma simples recepção externa sem o 
desantropomorfismo do trabalho. Como exemplo para essas 
considerações que envolvem, no mesmo movimento, o aspecto 
objetivo e o fator subjetivo, basta lembrar das considerações sobre 
a importância da divisão social do trabalho para os sentidos e a 
relação entre o trabalho e o ritmo. Nesses dois casos, o ponto 
nodal é o mesmo, ou seja, ultrapassar a imediatez das simples 
percepções. 

O entendimento claro de que a relação essência-aparência, entre 
outros pares dialéticos da vida concreta, é um fato elementar do 
cotidiano da humanidade, afasta, definitivamente, a ideia do reflexo 
da realidade como uma mera cópia mecânica. Sobre a recusa desse 
mecanicismo é importante articular que a evocação de impressões 
efetivadas pela linguagem, pelos gestos, pela ação (a entonação da 
palavra), entre outros elementos desse conjunto, resulta em 
momentos necessários à vida cotidiana muito antes de que nela 
existisse o complexo da arte, ou mesmo a tendência de mutação 
para tal complexo. Sobre esse conjunto evocativo, necessário 
observar que a explicação apresentada sobre eles é frequentemente 
de ordem convencional. A própria origem das convenções, 
contudo, deve ser questionada, pois mesmo que muitas delas 
tenham sido impostas de cima para baixo, ditadas por magos, 
sacerdotes, curandeiros ou outra forma de imposição desde cima, 
com uma fixação que fez de palavras e gestos meros signos 
mumificados, há de arguir-se o seguinte: ao fim e ao cabo, é a vida 
concreta que vai produzir a seleção básica a ser cristalizada como 
convenção. 

Desse modo, as palavras, os gestos, as ações, a intonação ao 
falar, entre outros elementos cristalizados por convenção ao longo 
do tempo são, precisamente, aqueles que melhores resultados 
conseguem no tráfico da relação dos sujeitos humanos entre si e 
entre eles e seu entorno. Isso deixa evidente que a arte, nascida 
posteriormente, forma-se a partir desses componentes de 
evocação expressiva. Óbvio que foi necessário um longo processo 
articulador envolvendo as palavras, os gestos e os demais 
elementos da comunicação com uma determinada “aura”, cuja 
ausência tornaria impossível a germinação da arte, visto que esta 
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não teria de onde retirar materiais, tampouco formas nascidas do 
mesmo solo da vida concreta que, por sua vez, acaba por 
enriquecer-se com a recepção artística. 

A mimese, portanto, como modo de imitação de algo a ser 
refigurado não é um produto exclusivo da arte. O processo de 
imitação por analogia é fruto das relações humanas. 
Decididamente, essa mimese, que se processava nas comunidades 
primitivas, tinha muito mais centralidade para tal comunidade do 
que tem hoje na sociedade capitalista, o que não quer dizer que na 
atualidade tenha perdido sua importância. 

Para a vida humana concreta, como debatido, a tendência do 
desenvolvimento da sociedade processa-se por sobre a dialética 
essência-aparência, entre outros pares. Essa tendência geral da 
evolução humana e o superior desprendimento do reflexo da 
realidade são inseparáveis, posto que o progresso e o crescimento 
dos homens e mulheres apenas é possível pelo trabalho e sua 
prática. Isso pressupõe, por seu turno, um reflexo o mais correto, 
bem como mais rico possível da realidade. Para que possamos 
pensar em arte, no entanto, é necessário iluminar outro fator 
elementar: o processo psíquico chamado fantasia do movimento. 
Segundo Lukács (1966, v.2, p. 31), não há dúvida de que aqui 
também se apresenta a dialética essência-aparência, a qual 
“repetidamente nos referimos a propósito da mimese”, e inclusive 
o que nela está em uma forma especialmente configurada. 

Lukács dialoga com o fisiologista alemão Arnold Gehlen para 
depurar o entendimento do conceito de fantasia do movimento. 
Segundo Gehlen, escreve o esteta, esse processo é, “por assim 
dizer, o processo de abreviação ou condensação que atravessa um 
movimento antes de cobrar forma, antes de cristalizar na elegante 
acentuação do mínimo em que consiste o movimento dominado 
(GEHLEN apud LUKÁCS, 1966, v.2, p. 30). 

Depois dos apontamentos inicias acera da fantasia do 
movimento, o filósofo húngaro alega que Gehlen sublinha, com 
razão, a íntima relação do processo em que se constitui a fantasia 
do movimento com anteriores experiências adquiridas pelo 
sujeito118. Nesse processo a prática funciona como critério de 
                                                        
118 A tal processo, vale dar relevo, somam-se as recordações de movimentos aos 
exercícios prévios. Há de se destacar, para evitar confusões, o papel que essa 
exercitação assume em movimentos complicados como no caso do esporte, em 



                                           211         

verdade. Na aproximação à realidade, o ato prático toma como 
base de comparação efetiva o reflexo, uma vez que, tal ação, não 
afeta, de um modo imediato, todos os momentos da realidade 
refletida. Com efeito, a prática opera uma seleção sobre 
determinados componentes da realidade, não somente em sentido 
de selecionar o correto e eliminar o falso, mas objetivando 
acentuar os elementos e as tendências decisivas para a ação 
humana em cada caso dado. Esse componente novo, recolhido da 
prática, que acentua o essencial sobre o supérfluo, que destaca os 
pontos nodais de suas consequências subsidiarias, apenas é 
subjetivo quando tomado desde o ponto de vista de uma 
consideração imediata, não mediada: somente nesse sentido está 
determinado pelas finalidades subjetivas da tarefa em curso. 

Desse debate, já se pode colher melhor a problemática geral da 
mimese acerca da gênese da arte. Pode-se dizer que esta categoria é 
o primeiro elemento pelo qual a arte se ergue. Entretanto, sua 
análise, bem como da imitação, da aprendizagem e da 
dinâmica da fantasia do movimento, precisa ser feita – para que 
não haja mal-entendidos – perante o fato básico de que em todos 
esses casos se encontram, frequentemente, momentos de oscilante 
transição, sendo difícil decifrar, somente na aparência turva do 
fenômeno, o momento exato em que começa e termina uma 
simples prática cotidiana, e o ponto de onde se inicia a prática 
cientificamente dirigida119. 

A observação de si mesmo, espontânea, porém sempre controlada e 
dirigida por alguma reflexão, a imitação dos demais, a aprendizagem 
das experiências transmitidas etc., podem converter-se em objeto de 
uma análise científica, desantropomorfizadora no essencial de seu 
método, que descomponha os movimentos de um modo puramente 
objetivo e de acordo com o critério de um ótimo mecânico-dinâmico, 
e introduza a fantasia do movimento em um momento dado como 
elemento útil do complexo objetivo (LUKÁCS, v.2, 1966, p. 34). 

                                                                                                                        
que tais exercícios são novos e sistemáticos, o que os diferenciam dos praticados 
no dia a dia. 
119 “A moderna ciência do trabalho desenvolveu amplamente essas tendências tal 
como apresentam-se no comportamento do homem com a máquina, a cadeia 
contínua etc., entretanto inclusive no treinamento, especialmente o dos 
esportistas profissionais, podem encontrar-se suficientes exemplos disso” 
(LUKÁCS, 1966, v.2, p. 34). 
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Com esses enunciados preliminares sobre o panorama da 
problemática da mimese, ou seja, com a certificação de que o 
importante para a vida prática é a essência, já há melhores 
condições de definir com mais segurança o que se entende por 
“aura”. Importante explicar que a mimese é a responsável por 
acentuar a relação essencial-inessencial: eliminação do falso, 
acentuação do decisivo etc. O resultado dessa discussão, por sua 
vez, aproxima a investigação da compreensão da evocação, uma 
vez que, necessariamente, acompanhada e recoberta por uma 
auréola emocional-evocativa, a aura toma como base as expressões 
miméticas da realidade cotidiana com intenção de conseguir uma 
comunicação prática concreta e determinada, por seu turno, pelo 
conteúdo. A grande maioria das comunicações, com efeito, 
objetivam convencer algum interlocutor de algo que se quer dizer, 
movê-lo a tomar determinada ação, mudar ou confirmar um 
comportamento, entre outros aspectos. Como a comunicação 
cotidiana processa-se de um homem-inteiro para outro homem-
inteiro, essa relação desperta, necessariamente, em cada elo da 
comunicação, determinados elementos correspondentes à natureza 
evocadora que cada comunicador quer expressar. A representação 
mimética presente nessa relação, apenas pode ter êxito se for 
acompanhada pela criação de um mundo próprio, ou como resume 
Lukács (1966, v.2, p. 37): se os fragmentos da realidade imitados a 
partir dos que compõe aquela unidade fossem apenas fotocópias 
mecânicas, seriam necessários “esforços artísticos sobre humanos 
para uni-los em uma tal totalidade, e essas totalidades seriam 
incompreensíveis para uns homens acostumados a uma percepção 
mecânica da realidade”. Com base no que estamos discutindo, 
guiados pela orientação de Lukács (1966, v.2, p. 37), demonstrado 
está, portanto, que “o remoto nascimento dessas formações 
[artísticas se dá] a partir da vida cotidiana, assim como seu 
profundo efeito evocador”. 

Pelo fato de a arte, ainda que em seus momentos de 
nascimento, despertar no espectador determinadas ideias, 
convicções, paixões, entre outros sentimentos, torna-se necessário, 
para a adequada compreensão de sua gênese, estudar acuradamente 
a relação entre a magia e a mimese, visto que o modo de sintetizar 
o mundo no período mágico reúne, sistematiza e desenvolve 
inúmeras tendências da vida cotidiana. No tráfego de uma para a 
outra não se verifica nenhuma mudança de rumo, não há nenhuma 
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transformação qualitativa, o que se observa é uma ampliação e 
uma intensificação do existente. O que mais importa para a 
tematização de agora é o fato de que em ambas as mimeses – da 
magia e da vida cotidiana – apresenta-se o centro articulador de 
uma síntese de mundo, dado que entre a magia, a mimese e a arte 
há o traço comum da imitação orientada a evocar. Em uma 
expressão: a mimese é a mãe da evocação! 

Para que se possa entender adequadamente como se processa a 
série evolutiva do nascimento da arte: mimese cotidiana/ mimese 
mágica/ evocação, ergue-se outra importante categoria, a saber, a 
cismundanidade. Entretanto, apenas sobre o correto entendimento 
da categoria da transcendência é possível enfrentar rigorosamente 
e sem devaneios este debate. 

Com essas ponderações em quadro, podemos indicar que a 
mimese cotidiana significa, de um modo imediato, que a ação 
evocadora do representado se orienta exclusivamente à 
receptividade do sujeito humano, ou seja, que o efeito evocador 
conseguido com a formação mimética alcançou totalmente a sua 
finalidade. Já no caso da segunda classe de mimese (mágica), 
aspira-se “com sua imitação de processos a influir em forças que 
dominam supostamente as constelações reais cuja antecipatória 
reprodução é a correspondente formação mimética” (LUKÁCS, 
1966, v.2, p. 44-5). Como exemplo para o modo de como se 
processa neste segundo tipo de imitação, o autor cita os rituais de 
danças primitivas, em que o praticante imita ações a serem 
reproduzidas na guerra, na caça, entre outras atividades cujo 
objetivo é influenciar favoravelmente no resultado final de tal 
atividade. Dessa forma, a transcendência mágica manifesta-se 
praticamente em uma imanência imediata que está muito próxima 
do estético. 

É um fato evidente que o elemento estético nasce ao longo de 
um complexo caminho. A discussão preliminar sobre a série 
mimética (mimese cotidiana/ mimese mágica/ evocação), contudo, 
permite indicar o ponto onde nasce o estético: na evocação. Essa 
série deixa claro que a arte tem nascimento nos movimentos, nos 
modos de comportamento das ocupações cotidianas dos homem e 
mulheres que, no tráfico das relações sociais entre eles, por sua 
vez, são imitados para, a partir desse ponto, serem guiados por 
uma evocação. Tais reflexos de reflexos, convertidos em ações, não 
imitam somente determinadas finalidades práticas imediatas, 
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específicos fenômenos da realidade, em verdade, também agrupam 
suas imagens segundo princípios plenamente novos. Para que fique 
claro o terceiro estágio da série que desemboca no estético, 
ouçamos as palavras de Lukács (1966, v.2, p. 38): “concentram-se 
na intenção de despertar no espectador determinadas ideias, 
convicções, determinados sentimentos, paixões etc. Como é 
natural, essa intenção evocadora-mimética apresenta-se também na 
vida cotidiana; sem essa ‘preparação’ não podia se situar no centro 
da representação mimética”. 

Para que haja a separação entre a magia e a arte, entretanto, é 
necessário uma longa e contraditória evolução social. Os 
momentos objetivos da tendência à divergência aparecem muito 
remotamente; in nuce, as duas formas de reflexo do mundo 
coincidem provavelmente em quase tudo, visto que a peculiaridade 
da típica primitividade, nascida espontaneamente da prática 
mágica, contém já os germes da distinção entre a magia e a arte. A 
separação entre as duas esferas não se dá sem conflitos e sem 
contradições, não se processa de forma linear e contínua. A 
distinção das duas tendências somente apresenta condições de 
iniciar-se quando a evolução social produz colisões entre o 
indivíduo e a totalidade, a qual, naturalmente, apenas pode 
manifestar-se como fenômeno típico com a decomposição do 
comunismo primitivo e com o consequente nascimento das 
primeiras divergências de classes120. Existem muitos elementos que 
poderiam ser elencados como base da separação; vejamos apenas 
alguns desses momentos elementares, cuja relevância é decisiva 
para a ocorrência do desdobramento do campo artístico a partir do 
solo cotidiano regido por ideais mágicos:   
• O reflexo estético ao constituir-se como obra de arte cria 

um sistema que se fecha em si mesmo: imanente e cismundano, 
enquanto que o reflexo presente na magia ou até na religião refere-
se a uma realidade transcendente. 
• A orientação de todas as artes à cismundanidade apresenta 

a marca do antropocêntrico. 
                                                        
120 “Não é casual que a palavra simplesmente falada seja, no terreno da arte, um 
produto muito posterior da evolução, nem tampouco o é o que a dança – na 
linha básica de seu desenvolvimento – agarre-se a esse estágio da tipificação e 
constitua-se nele como gênero artístico substantivo” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 
57).   
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• Toda arte pressupõe um determinado nível de evolução da 
técnica. 
• O profundo humanismo presente no fato estético apenas 

torna-se possível por registrar a autoconsciência humana. 
Em resumo, a estreita vinculação da evocação e da mimese 

existente no tráfico cotidiano dos homens e mulheres entre si e, 
destes com a sociedade, têm como fundamento o desenvolvimento 
dos sentidos que, por seu turno, apenas pode tornar-se possível 
por intermédio do trabalho, da divisão social do trabalho. Dois 
fatores têm importância decisiva nessa íntima vinculação. Em 
primeiro lugar, a fantasia do movimento, visto que seu 
desenvolvimento possibilita aos sujeitos sociais uma maior 
habilidade em suas operações cotidianas, capacitando-lhes para 
antecipar, por exemplo, com o disparo de um gesto, um posterior 
decurso de um movimento já iniciado por ele ou por outro sujeito 
humano. Esse processo imitativo de antecipar um lapso do 
movimento pode reproduzir evocadoramente o próprio 
movimento na fantasia de um espectador. Com relação aos ruídos, 
podemos considerar a mesma interpretação sobre a denominação 
de determinadas ações por palavras, sons etc. Quanto mais 
desenvolvida está a fantasia do movimento, tanto mais distanciada 
e elaboradas estarão as aparências que, por esse caminho, podem 
converterem-se em vivências de ação imediata e evocadora. Já, em 
segundo lugar, é preciso considerar a divisão social do trabalho 
entre os sentidos. Os assim chamados sentidos superiores: visão e 
audição, cobram, por sobre essa divisão, uma diferenciação 
qualitativa em relação aos demais sentidos, iniciando uma 
tendência à universalidade que ultrapassa o âmbito do trabalho. “O 
tráfico inter-humano já desenvolvido e o conhecimento do homem 
desdobrado sobre sua base descansam amplamente em um ulterior 
desenvolvimento dessa divisão do trabalho entre os sentidos, nesse 
tendencial universalismo da visão e da audição”121 (LUKÁCS, 1966, 
v.2, p. 66-7).   

                                                        
121 Sobre evolução social e sua relação com o desenvolvimento dos sentidos, 
Lukács lembra que é possível averiguar mediante o olfato (cheirando um 
perfume, por exemplo) se uma pessoa está influenciada por uma moda já 
passada. Para que isso seja possível, porém, é necessário “saber – fora do âmbito 
do olfato – qual é a moda dominante em matéria de perfumes, pelo que a 
vinculação é meramente associativa, uma comprovação intelectual que se associa 
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Com essa base consolidada, ou seja, sobre a reafirmação de que 
tais câmbios pertencem também ao cotidiano, já se pode planejar 
melhor como ocorre a transição da mimese mágica para mimese 
artística: do mimético para o estético. O ponto de partida, não 
esqueçamos, encontra-se plantado na conversação cotidiana, dado 
que todo diálogo no cotidiano com intenção material, intelectual, 
moral ou de outra ordem, segue uma finalidade de seu campo de 
ação, isto é, atende a um telus. No entanto, a transição acima falada 
não ocorre sem obstáculos: o tráfico humano será, mais uma vez, 
o juiz maior. O aclaramento das primeiras transições, no sentido de 
uma gênese filosófica, deve considerar como pressupostos os 
seguintes elementos: o mimético e as manifestações evocadoras 
não podem ser mais do que um elemento do total que se realiza 
em uma comunicação; e a formação mimética não é uma realidade, 
ela é, de fato, somente o reflexo do real. 

De maneira geral, quando se procura a origem do estético 
busca-se, quase sem transições, em dois falsos extremos: de um 
lado, um pragmatismo sofístico e, de outro, uma universalidade 
abstrata. Para pontuar esses extremos Lukács ilustra que na 
Antiguidade, enquanto o discurso forense recebia o estatuto de 
arte, a retórica não se levantava a tal patamar. Para o autor, 
qualquer que seja o princípio da orientação consciente da evocação 
nas formações estéticas, ele deve ter nascimento nas tendências 
que surgem das conversações, orientadas, por sua intenção, a uma 
finalidade receptiva, intelectual e sensivelmente guiada de um 
orador para um receptor. No cotidiano da magia, chão dessa 
comunicação evocativa, há coincidência entre a mimese 
pragmático-factual e a mimese evocativa propriamente dita, ponto 
de onde logo se desprenderá a evocação estética. Portanto, desde o 
início, há tendências convergentes e contrárias a essa coincidência 
que se agudizam a partir do desenvolvimento das categorias 
                                                                                                                        
à percepção sensível”. Sobre a relação juízo de gosto e estética, o filósofo 
húngaro pontua, com base nas reflexões do escritor e crítico de arte Joris-Karl 
Huysmans, que “sinfonias” do gosto e do olfato são fantasias abstratas, vazias e 
decadentes, que não tem nada que ver com a essência do elemento estético. Ao 
contrário, conclui Lukács (1966, v.2, p. 67): “na visão e audição humanos 
formam-se capacidades receptivas graças às quais se fazem não só perceptíveis, 
senão inclusive interpretáveis e estimáveis espontaneamente em uma mesma 
imediatez sensível, formas de objetividade e de expressividade muito mediadas e 
distantes do terreno direto desses dois sentidos.” 
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estéticas, criando, posteriormente, outro tipo de dicotomia, como 
será visto em seguida. 

O decisivo agora, não obstante, é que no caso de uma 
comunicação pragmático-factual, o reflexo confronta-se, logo em 
seguida, com a finalidade guiada pela realidade concreta imediata. 
Quando isso ocorre, o efeito evocativo é suspenso, mesmo que 
instantaneamente, para que haja uma comparação entre o modelo 
e o que foi refigurado mimeticamente; caso confirme-se a 
discordância, a evocação está desfeita. Disso desprende-se que essa 
classe de reflexo carrega a intenção de reconstruir o caminho da 
realidade desantropomorficamente como ela é em seu em-si, 
transformando-a em um para-nós. O elemento mimético evocativo 
que guarda o salto para o estético é um elo mediador e consiste, 
precisamente, em que essa conexão imediata-concreta entre um 
objeto singular do reflexo da realidade que se quer evocar fica 
suspenso por sobre o cotidiano. Essa suspensão não pode ser 
entendida nunca como uma supressão: esse efeito não suprime a 
realidade! A conexão com a realidade segue pondo em prática, 
ininterruptamente, certas comparações entre os detalhes da 
formação mimética e as experiências acumuladas pelo receptor. 
Sem esse recorrer ininterrupto a tais experiências, perder-se-ia 
todo o efeito evocador: o elo mediador. O essencial, entretanto, é 
que no caso estético, o receptor não procura nenhum episódio 
concretamente real; ele busca um todo concreto, um conjunto, mas 
que, como tal, não é a realidade mesma, o é apenas como um 
reflexo da totalidade da realidade, ou mesmo de uma parte 
essencial concebida e representada como totalidade.   

Na vida cotidiana mesma, os homens e mulheres avaliam a 
perfeição e o êxito técnico dos intentos uns dos outros, 
independentemente, do sucesso concreto final de tal intenção, 
visto que entre os sujeitos da cotidianidade os critérios de avaliação 
se baseiam no exame se o indivíduo é hábil, astuto, eloquente, 
discreto etc., ou seu contrário. Como ilustração para essa situação, 
podemos pensar em como uma pessoa com dor – física ou 
espiritual –, angústia, constrangimento, ou algum outro tipo de 
expressão da tristeza, age com a intenção de convencer seu 
interlocutor de que está de fato em estado de sofrimento. 
Imaginemos, do mesmo modo, como o receptor dessa expressão 
comporta-se perante a indefinição se seu interlocutor está 
realmente sofrendo. A situação da evocação e, sobretudo, a da 
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mimese evocadora na vida cotidiana, não se processa, como 
dissemos, sem contradições, transições e confusões, cujo resultado 
é não se permitir uma avaliação rígida do que se comunica. No 
tráfico inter-humano existem inumeráveis situações nas quais a 
sinceridade do sentimento manifestado, sua força evocadora, 
desempenha, relativamente, o papel dominante. Quando, por 
exemplo, uma mãe desesperada por ter perdido um filho entrega-
se em lamentos apaixonados pela morte do ente querido, conta as 
virtudes, sonhos e esperanças de seu filho; torna-se questão de 
ordem secundária se os elogios apresentados suportariam uma 
crítica avaliativa da realidade, se são falsos, verdadeiros ou relativos. 
Quando se caracteriza uma pessoa utilizando uma piada, ocorre 
coisa parecida, pois se a anedota destaca acertadamente 
determinadas características típicas da realidade social, anímica ou 
moral, cria-se uma aura evocadora. Nesse caso, também não se 
perguntará, com relativa justificativa, se o fato narrado é real, se é 
exagero de um acontecimento da realidade mesma, ou se é uma 
ficção pura. Para Lukács (1966, v.2), a conhecida sentença: se non è 
vero è ben trovato (se não é verdade é bem contado) descreve com 
muita aproximação a problemática acima apresentada. Um dos 
maiores problemas da gênese da estética está justamente aqui. 
Embora nesses casos fiquem claros os elementos estéticos, porém, 
dada a carência precisa de informações sobre os pontos iniciais da 
diferenciação, não se pode assegurar se tais casos se relacionam 
diretamente com a forma germinal da arte da narração ou se 
apenas estão entre os numerosos meros momentos em que uma 
arte já relativamente desenvolvida e fecunda enriquece a vida 
cotidiana, alimentando-se dialeticamente da cotidianidade. 

A esse nível das considerações a respeito do que é o reflexo 
contido no cotidiano mágico que se desenvolve até o da arte, já 
podemos debater a contradição de existir ao mesmo tempo uma 
coincidência e uma dicotomia entre a mimese mágica e a mimese 
evocadora (tendencialmente artística). Isto é, o que antes foi 
descrito, de modo provisório, como dualidade geral da mimese 
mágica exige agora uma melhor concreção: nos estágios iniciais, o 
reflexo mágico e o artístico coincidem; este não pode se 
desenvolver, despertar de seu ninho de nascimento, tampouco 
chegar a uma posterior substantividade, senão no berço 
colaborativo daquele. Para que esse desprendimento não pareça 
mais uma antinomia é necessário ter em mente que a relação ao 
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transcendente, quando se considera um nível de evolução humana 
superior, não é a base de uma posterior divergência entre o reflexo 
mágico e o estético, visto que tal discordância já se verificava desde 
o princípio, mesmo que como uma contraditoriedade interna da 
nascente mimese. Nas palavras de Lukács (1966, v.2, p. 77): “A 
contradição indicada limita-se a relativizar nossa tese no sentido de 
que desde o princípio houve tendências contrárias àquela 
coincidência, as quais modificam de muitos modos, inibem e até 
podem às vezes impedir a constituição do reflexo estético”. A 
partir do vivo efeito dialético desse conjunto, desaparece a 
contradição no sentido dado por Marx (2008b), exposto aqui 
anteriormente, e aparecem claramente aquelas tendências que 
chamam o nascimento do estético, dado que, formalmente, em 
seguida, a um nível posterior de desenvolvimento social, fica claro 
que composição e direção são dois lados de uma mesma moeda. 

Isso que chamamos coincidência dicotômica, carece de uma 
melhor explicação, visto que ao longo das análises estéticas, 
sobretudo as idealistas burguesas, tal debate é geralmente 
deformado. Primeiro, é importante relembrar, mais uma vez, que a 
unidade que forma o estético é composta de imagens refletidas da 
realidade. Essas formações unitárias, somente quando 
contempladas em sua interpenetração recíproca, deixam a claro 
que são feitas de intenções de evocação em sua eleição e 
ordenação, direção consciente dos efeitos evocadores por tais 
composições; apenas sendo analisadas nesse vivo efeito de um 
conjunto dialético, aparecem claramente aquelas tendências que 
levam ao nascimento do estético. Isso resulta, em seguida, que 
composições e direções são duas caras de um mesmo processo. O 
equívoco da rigidez metafísica de muitas análises considerarem 
separadas, especialmente as modernas, aparece na pretensão de 
traçar uma divisão precisamente rígida entre ambas as esferas. 

O reflexo estético in nuce é despertado e esforça-se, portanto, 
espontaneamente, por disparar determinadas impressões e paixões, 
determinados sentimentos etc., e o incipiente sentido artístico 
nasce, precisamente, das experiências feitas com os efeitos práticos 
de tais formações miméticas, comparadas com as representações 
subjetivas de seu produtor, desencadeadas no receptor, por sua 
vez, por suas próprias experiências particulares. Para que 
possamos, decididamente, entender essa coincidência na 
dicotomia, importa lembrar que mesmo as determinações formais 
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e conectivas das formações mágico-miméticas, por um lado, não 
tenham imediatamente nada que ver com o estético, objetivamente 
fica posto, por outro lado, que o fundamento do desenvolvimento 
do reflexo estético da realidade aqui está fincado. Para Lukács, a 
partir de diálogo retirado das reflexões de Goethe, o decisório seria 
o que vem de fora. Isto é: “desgraçadamente, nós, os modernos, 
nascemos também às vezes poetas, e atormentamo-nos dando 
voltas por todo nosso gênero sem saber propriamente onde 
estamos; pois, se não me equivoco, as determinações específicas 
deveriam vir propriamente de fora para determinar a ocasião e o 
talento”122 (GOETHE apud LUKÁCS, 1966, v.2, p. 79). 

Falta, para que possamos apresentar um resumo de como surge 
o fator estético, distinguir melhor como funciona a relação dialética 
aparência-essência no cotidiano e na magia. Nessa última, esse par 
dialético aparece concretando o essencial com maior intensidade e 
com uma claridade mais perceptível que na vida cotidiana, ficando, 
ao mesmo tempo, mais intimamente atado à superfície sensível. 
Assim, o efeito evocador consiste precisamente em que o essencial 
chega de um modo direto à percepção, à captação emocional, em 
vez de ser conquistado mediante a análise intelectual dos 
acontecimentos. Portanto, na vida cotidiana, como insistentemente 
debatido nos capítulos precedentes, há uma maior coincidência 
entre fenômeno e essência, existe a tendência a que se expresse 
com maior nitidez a aparência como amostra fenomênica do 
evento. Já no caso da magia, a essência ganha uma maior 
visibilidade.   

O que interessa aqui é verificar que na formação mimética-
evocadora tendencialmente artística, no processo genético desta, 
no instante em que se intensifica mais destacadamente a separação 
dos fenômenos da vida cotidiana dos da arte, já se manifesta 
claramente o ulterior funcionamento real do comportamento 
estético. Isto é, por um lado, o que se observa são necessidades 
basicamente imprescindíveis ao andamento o mais correto possível 

                                                        
122 Por muito que a vinculação de conteúdo com a forma encontrada na 
posterior obra de arte, quando esta já for substantiva, complique-se em relação a 
uma determinada e especial função da evolução social; por muito que se relaxe 
sua imediatez, a estrutura básica da determinação “vinda de fora” que funciona 
em íntima união com o formal fechamento-em-si das obras, segue sempre sendo 
o fundamento de todo reflexo estético da realidade. 
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da vida: a objetividade utilitária em primeiro plano. Já, por outro 
lado, o funcionamento artístico, que é uma refiguração da realidade 
objetiva, precisa reproduzir os conteúdos, bem como as formas 
desta autêntica conexão: necessita do carimbo subjetivo para dar 
acento antropomórfico à formação. 

Para que fique mais claro e não pareça um paradoxo, 
observemos mais de perto a distinção entre composição objetiva e 
subjetiva. Diferentemente da consumação da primeira, que cobra, 
em sua sucessão real, a sucessão da cadeia causal dos 
acontecimentos; a composição subjetiva, o processo criador 
propriamente dito, parte, por sua essência, do final. Este processo 
subjetivo, em distinção do objetivo, opera todos os momentos 
como se fossem um caminho: escolhe, compõe, agrupa, entre 
outras operações da criação, ou seja, age teleologicamente. Como 
sintetiza Lukács (1966, v.2, p. 86): “A partir deste ponto de vista 
teleológico estabelece-se então na composição objetiva a sucessão 
temporal e causal correta e natural”123. 

Vejamos, por meio das palavras de Lukács (1966, v.2, p. 87), 
como se fixa o reflexo artístico e sua orientação compositiva: 

na realidade, cada detalhe é real, ou seja, cada detalhe, como existente 
com independência da consciência, impõe-se – sem dúvida na 
medida de seu peso objetivo – na vida humana. No entanto, na 
formação mimética o reflexo do detalhe não cobra “realidade” (a 
impressão evocadora de uma realidade no receptor) mais que se se 
inclui sem dificultares na orientação, intensifica as expectativas 
previamente suscitadas, as leva até as seguintes etc. O repentino, o 
inesperado tem, pois, uma ação distinta e até contraposta àquela que 
exerce na vida. Por “inesperadamente” que se produza a morte de 
um homem, o mero fato da morte tem um elemento que impressiona 
emocionalmente; e na vida ocorre inclusive frequentemente que 
precisamente a sucessão abrupta, a aparência de casualidade plena, 
aumenta ainda o trauma emocional. Entretanto, na formação 
mimética é necessário preparar inclusive a surpresa. Como trata-se 
somente de um reflexo, e não da realidade mesma, um mero fato, um 
factum brutum, não pode ter força de convicção. 

                                                        
123 Ao descrever aqui esta situação, explica o filósofo: “queremos sublinhar 
espacialmente que ambos momentos, a inversão teleológica e o 
restabelecimento, também teleológico, do decurso real, produzem uma distância 
referente à prática cotidiana, ainda que, sem dúvida, haja na vida cotidiana 
processos particulares que contêm germes desses modos de comportamento” 
(LUKÁCS, 1966, v.2, p. 86). 
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Aqui se expressa claramente a diferença qualitativa entre os dois 
tipos de reflexos – o cotidiano e o artístico – e o original, a 
realidade objetiva. O que dissolve, por seu turno, toda a aparência 
paradoxal. 

Na tentativa de deixar mais claro os elementos constitutivos do 
caráter estético, Lukács, cautelosamente, põe-se a seguinte 
pergunta: em que consiste a característica essencial desse modo de 
comportamento ao qual chamamos estético? Na vida, a simpatia – 
ou seu contrário – por uma ocorrência vem unida com a 
possibilidade concreta de intervenção direta no que causa tal 
ocorrência. Ao contrário disso, nas formações mimeticamente 
artísticas produz-se um peculiar sentimento de prazer cujo 
conteúdo decisivo está formado pela compreensão de situações 
sociais que possibilitam a ampliação do horizonte vital, o 
aprofundamento intensivo e extensivo do mundo e dos homens e 
mulheres. Numa palavra, sua autoconsciência. O conteúdo e sua 
orientação formal suscitados aqui são essencialmente de ordem 
distinta dos gerados na vida concreta. De Aristóteles, o pensador 
húngaro retira a orientação pela qual a arte pode suscitar 
sentimentos prazerosos que na vida mesma acarretam desagrado. 
Para Lukács, o decisivo na questão de a teoria estética não ter 
conseguido aclarar, suficientemente, essa problemática, vincula-se 
ao fato de tal teoria ter posto obstáculos ao reconhecimento da 
íntima conexão existente entre o comportamento estético e sua 
determinação vinda de fora, ou seja, com a missão social 
cumpridora, em cada caso, pela obra e por seu criador. Considera 
Lukács (1966, v.2, p. 96) “que a missão social tem sua forma 
originaria na relação entre a finalidade mágica e sua realização nas 
formações miméticas”. 

Para que fique definitivamente claro o momento decisivo em 
que o princípio estético surge e caminha para a sua independência 
é preciso atentar para o fato de que tal independentização se 
encontra, justamente, com a tendência ao desenvolvimento 
autônomo da estética. O obstáculo, como já lembrado, causado 
pelas escassas fontes documentais, é que tal momento se dá em um 
período da evolução humana em que não se pode prever ao 
menos, rigorosamente, se aquela tendência se tratava objetivamente 
de ações estéticas. Para Lukács, a dança primitiva, com sua 
determinação mágica em forma e conteúdo, acentua certo 
distanciamento do sujeito que dança em relação a si mesmo e a seu 
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cotidiano. O decisivo, porém, ainda não se pode deduzir 
diretamente desse processo, visto que a eleição espontânea-
consciente-espontânea124 dos movimentos úteis e eficazes para uma 
fixação na prática cotidiana processa-se já com o apoio da fantasia 
do movimento. Entre outros elementos da prática do trabalho, 
iniciam-se já a níveis relativamente remotos da divisão social do 
trabalho como a caça e a pesca. Isso indica que na vida cotidiana 
concreta, com toda independência das finalidades mágicas, a ação 
somática do trabalhador possui certo distanciamento em relação a 
si próprio. Lembremos do exemplo do ritmo. O esteta, por meio 
das pesquisas de Pavlov, confirma essa constatação ao entender 
que o fundamento da tendência evolutiva dos reflexos se encontra, 
precisamente, na mobilidade, bem como na distância que são 
condicionadas pela interação entre o objeto e a reação a este pelo 
sujeito. 

Para melhor entendermos essa problemática, torna-se 
necessário relembrar o caráter da dança primitiva: o que ela 
reproduz mimeticamente ainda não são figurações, formações. Vai 
ser o reflexo aqui fixado o elemento que converterá a dança 
primitiva em uma formação configurada. Por muito tempo, em 
virtude da cobertura mágica, a dança vai permanecer assim; falta-
lhe a consciência estética que corresponda a uma formação 
esteticamente desenvolvida. O mais importante é que a dança 
guarda já desde seus começos mais remotos indícios de criar o seu 
mundo próprio. As posteriores etapas do desenvolvimento 
estético, quando já há a produção de um mundo esteticamente 
apropriado, evidencia-se pela separação das formações estéticas em 
relação à atividade corporal e da participação imediata dos homens 
e mulheres. Isto é, cria-se uma formação estética em que os 
homens e mulheres ganham uma transformação substantivamente 
qualitativa, que, por sua força, os contrapondo ao em-si fixado no 
cotidiano; sem conceituar filosoficamente esses elementos da 
evolução da arte, não há como avançar, visto que em quase todas 
partes do desenvolvimento da estética se verifica o processo em 
que tem lugar o distanciamento em relação à percepção imediata e 
sua determinação predominantemente fisiológica. Esse movimento 
é muito importante para que haja a constituição do princípio 

                                                        
124 Inicia-se espontaneamente, passa à consciência e logo, graças ao exercício e 
ao costume, volta a ser espontânea. 
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estético, especialmente para o desenvolvimento da mundanidade 
nas formações artísticas: o mundo esteticamente próprio das obras 
de arte. A separação, no entanto, em relação ao predomínio inicial 
do condicionamento fisiológico não pode significar, em modo 
algum, o rompimento definito com ele. Tais condicionamentos 
baseiam-se na divisão social do trabalho que, por sua vez, faz 
retroceder as barreiras naturais existentes na vida anímico-
intelectual do trabalhador, possibilitando a evolução da sociedade. 

Podemos então dizer que na dança, com seus elementos 
fisiológicos e com base na fantasia do movimento, verifica-se in 
nuce a produção de um mundo adequado esteticamente para o 
desenvolvimento da arte. Na dança, assim como nas pinturas, nas 
esculturas, nas artes da palavra, na música, há a promoção de um 
mundo contraposto ao sujeito humano, independente e, ao mesmo 
tempo, criado por ele. E mais: ao criar essa “realidade” autônoma, 
ela absorve toda a sua vida intelecto-emocional que, por sua vez, é 
intensificada, aprofundada, enriquecida por essa mundanidade. Em 
uma palavra: elevada. 

 
5.3 – Pinturas rupestres do paleolítico: realismo sem um mundo 
próprio 

 
O estudo das pinturas rupestres justifica-se em face da 

necessidade de deixar definitivamente claro que a criação de um 
mundo apropriado esteticamente ao ser social é o elo de ligação e 
ao mesmo tempo de desprendimento da arte em relação ao 
cotidiano. Ao analisar os caçadores-coletores do paleolítico e suas 
magníficas criações, que apesar de carregarem um gigantesco 
realismo, são amundanais, ilumina-se a tematização do nascimento, 
desprendimento e desenvolvimento da arte com muito mais 
profundidade. A investigação acerca das pinturas rupestres, com 
efeito, é importante por um duplo sentido. Se, por um lado, 
consegue demonstrar a importância do realismo para o 
desenvolvimento posterior da arte, uma vez que sua exuberância 
refigurativa não tem par na história da humanidade, por outro, a 
sua carência de mundo comprova que a arte substantiva não existe 
sem que se feche em si a criação de um mundo apropriado 
esteticamente ao humano. 
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Quando as pinturas rupestres do paleolítico foram descobertas 
e impressionaram o mundo com seu poderoso realismo, com sua 
impressionante fidelidade evocadora à natureza, muitos analistas 
precipitaram-se em negar o caráter mágico dessas pinturas, vendo-
as como resultado dos primeiros e primorosos modos de 
manifestação da arte, em que se verifica o “puro” instinto artístico 
da humanidade. Para a Estética de Lukács são evidentes os traços 
mágicos presentes em tais pinturas. A intenção mágica de 
promover o êxito na atividade de caça se evidência mediante a 
refiguração da presa; por sua vez, a verdade natural, a força 
evocadora das imagens, ainda mostram a situação real dessa etapa 
da evolução humana. Para o Lukács (1966, v.2, p. 114), essa é uma 
arte muito elevada, não obstante foi criada em condições nas quais 
“seu efeito evocador apenas existe em-si, potencialmente, sem que 
possa se impor na prática”. 

Está claro que há, nessas pinturas, dois elementos essenciais: o 
caráter “vindo de fora” e a casualidade mágica125. O ponto que 
esclarece essa questão nasce da casualidade da unidade entre a 
mimese mágica e a mimese estética. Exatamente na diferenciação 
entre magia imitativa ou magia transpositiva, terminologias estas 
retiradas de Frazer, é o lugar onde Lukács quer reforçar sua 
argumentação de que as forças rigorosamente transcendentes 
carecem sempre de uma figura terrena. O caso utilizado para 
demonstrar como processa-se esse tipo original de transcendência 
refere-se a atuação dos feiticeiros no período da magia, em que tal 
ação se manifesta na mimese de figuras terrenas como objetos, por 
exemplo, na manipulação do figura de um sujeito humano 
expressando o desejo de aniquila-lo magicamente. 
                                                        
125 Essa casualidade pode se manifestar de diversos modos. São, por una parte, 
possíveis efeitos evocadores em que os conteúdos mágicos exigem o 
predomínio sobre os elementos estéticos do tipo conteúdo-forma que, por sua 
vez, faltam total ou quase totalmente em tais formações. Essa possibilidade é 
documentada por vasto material arqueológico e etnográfico. Por outra parte, as 
exigências mágicas podem fazer brotar de si algo com pleno valor estético, sem 
que isso signifique que seja algum elemento artisticamente essencial para a 
prática mágica da época. O elevado nível artístico da conformação visual, 
presente nas pinturas rupestres, como debatido, embora com alto nível de 
realismo, não apresenta caráter evocador para seus produtores, senão uma 
pretensão mágica fixada, por exemplo, no resultado da caça. (LUKÁCS, 1966, 
v.2) 
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Mais intensamente na magia transpositiva do que na imitativa, o 
caráter evocador do reflexo desempenha, necessariamente, um 
papel menor. Há de se considerar que, sem dúvida, se encontrará 
nessa distinção uma grande gradação que pode ir desde as imagens 
mneumônicas meramente alusivas, já abstratas, até a altura 
representativa das pinturas rupestres, assunto que nos interessa 
especificamente agora. O que precisa ser reforçado é a expressão 
da casualidade da unidade entre a mimese mágica e a mimese 
estética. Nas pinturas rupestres, a vinculação da exposição ao 
objeto, rigorosamente transcendente, é muito mais relaxada. Já em 
pinturas posteriores que são, por sua vez, determinadas 
religiosamente, a concreta imagem refletida como tal precisa 
refletir a mimese de um objeto cismundano e, ao mesmo tempo, a 
de seu protótipo transmundano, determinado pela religião. Não se 
pode esquecer que, do ponto de vista da representação e apesar 
daquele relaxamento, nestas últimas pinturas a intenção não deixa 
de ter um efeito transcendente. 

Nas palavras de Lukács (1966, v.2 p. 120): 
Certo que tampouco esta transição do mais simples ao mais 
complicado e desenvolvido é direta e retilínea. É inclusive muito 
provável que grande número das primeiras obras figurativas tiveram 
um caráter magicamente útil, puro ou predominante, caráter que se 
diferenciaria depois paulatinamente pelo fato do elemento mimético 
cobrar predomínio decisivo, a concentração sobre uma autêntica 
imagem refletida da realidade. Pois para as finalidades imitativas da 
magia, para seus rituais de manipulação, frequentemente basta um 
procedimento apenas alusivo, que destaque determinadas 
características abstratas da imagem real; especialmente quando se 
trata da magia de transposição (Frazer). Porém, inclusive quando se 
aspira diretamente a uma espécie de imitação domina, como temos 
mostrado já teoricamente, uma conexão, amplamente determinada 
por casualidades, entre as necessidades mágicas e as exigências ou 
pretensões estéticas que delas nascem. 

Importa para nós o recorte que, no caso das pinturas rupestres, 
fique claro sua maior casualidade mágica em referência às 
representações plásticas posteriores. Naquelas há uma maior 
vinculação ao transcendente mágico, portanto mais próximo de 
algo concreto, enquanto nestas últimas existe uma maior 
vinculação ao transcendente transmundano, com tendência 
religiosa. 

Precisamos agora aclarar o seguinte paradoxo: se, por um lado, 
existem nessas pinturas uma força realista estupenda, por outro, 
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verifica-se a impossibilidade radical de sua continuidade. O que 
serve de elo para a discussão aqui travada é o fato estético, e único 
na história da arte, de que essas pinturas possuem uma magnífica 
força realista, que destaca com a mais alta fidelidade a correta 
reflexão da realidade objetiva, ao mesmo tempo em que são, 
entretanto, carentes de mundo. Na ausência da mundanidade 
radica a conexão pela qual essa extraordinária pintura não tenha 
tido continuidade. Para aumentar ainda mais a contradição, 
podemos apontar que o caráter dessa carência de mundo foi o 
elemento que movimentou essas pinturas na direção de um alcance 
tão alto.   

Como enfrentar o paradoxo entre a amundanidade e o realismo 
na estética, já que nesse campo ambos são pontas de uma 
contraposição excludente? Primeiro deixemos mais evidente o que 
o esteta considera por realismo e de que modo isso se expressa nas 
pinturas do paleolítico. 

Sobre a relação realismo pinturas rupestres, referindo-se as 
melhores peças, assim escreve Lukács (1966, v.2, p. 127): a 
representação “orienta-se sempre energicamente ao típico, e os 
detalhes resultantes de verdade natural estão submetidos à 
hierarquia artístico-realística; sua proximidade à natureza não é 
mais que um veículo para expressar pictoricamente, visualmente, a 
tipicidade”. E mais: todo reflexo da realidade que não se detenha a 
nível superficial do naturalismo imediato, que se oriente à 
reprodução da totalidade intensiva, da totalidade das 
determinações essenciais e sensivelmente manifestadas pelos 
objetos, cria uma espécie de mundo, independente de que tenha ou 
não a intenção. Agora, de forma mais clara, o paradoxo revela-se 
do seguinte modo: os animais reproduzidos, “considerados como 
objetos soltos, parecem possuir essa totalidade intensiva das 
determinações”, ou seja, uma intenção de mundanidade 
(LUKÁCS, 1966, v.2, p. 126). Entretanto, ao mesmo tempo, são 
representados “completamente isoladas, em seu abstrato ser-para-
si, como se sua existência não estivesse em interação alguma com o 
espaço que lhes rodeia imediatamente, por não falar já de seu 
ambiente natural” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 126). Portanto, as obras 
criadas pela maestria dos caçadores-coletores do paleolítico são 
figuras de um extraordinário realismo por sua capacidade pictórica 
e representação ao típico, mas, do ponto de vista da criação de um 
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mundo esteticamente conformado, são, em última instância 
amundanal. 

Para aclarar intelectualmente esse paradoxo devemos pensar, 
sobretudo, no baixo nível da produção material do paleolítico, que 
se manifesta na vida cotidiana do sujeito pela presença de um 
talento sensível de observação e fixação das singularidades do 
mundo circundante, extraordinário em si e muito superior ao das 
culturas posteriores126. 

O paradoxo começa a se dissipar quando se pensa na relação 
entre os objetos e a totalidade captados pelos caçadores-coletores 
do paleolítico. Sobre isso, Lukács refere-se ao fato de que se os 
sujeitos sociais desse período não possuíssem mais que objetos 
isolados ou suas imagens mnemônicas, também isoladas, seriam 
sucumbidos, evidentemente, pela fome. O exemplo clássico 
referente à poderosa capacidade de orientação desses caçadores 
nos bosques mostra que suas agudas percepções se organizavam 
realmente entre si, bem como conseguiam formar certas 
totalidades concretas. O que é, então, o resultado da reflexão 
acerca de sua conexão entre os objetos? Se pergunta o esteta. Era 
muito difundido, responde Lukács, sob forma da fé mágica, que a 
refiguração correta de um animal garantia o sucesso de sua caçada. 
Esse tipo de reflexão ultrapassa, inclusive, a abstração 
sensivelmente dada. Ocorre que não se trata, nesse caso, da 
correção ou da falsidade da reflexão em-si, mas de seu caráter 
objetivo enquanto uma refigurção sob a crença de que ao 
representar a presa o mais fielmente possível, há a garantia de uma 
boa caçada – ou, pelo menos, a promessa – e, portanto, da 
alimentação. 

Agora, sob esses novos aspectos, a problemática se manifesta 
pelo fato de que, de um modo realmente excepcional, 
considerando o momento histórico de desenvolvimento das forças 
produtivas, o ser social adquiriu uma espécie de profissionalidade 
artística capaz de compor, sob um elevado nível de realismo, uma 
grande pintura. Tal composição consegue concentrar toda a 
intensidade da captação sensível visual da realidade. Mesmo que 
                                                        
126 O autor recorda que os pastores do período da incipiente pecuária, de um 
nível evolutivo sem dúvida superior ao paleolítico, sem saberem contar, tinham 
claro na memória cada um de seus animais, dado que podiam precisar 
instantaneamente a falta individual de algum componente do rebanho. 
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essas realizações artísticas tenham ocorrido sem deixar quase 
nenhum rastro digno de consideração, elas são para Lukács (1966, 
v.2, p. 131), “a atualização de capacidades potencialmente dadas, 
fundadas no modo social de vida, e não uma superação do 
horizonte imperativamente imposto por aquele ser social ao ser-
consciente dos homens que viveram nele”. 

Para lástima da humanidade, ao final da era glacial, todo poder 
realista dessa pintura se acaba, bem como termina a exuberante 
riqueza da caça que com o começo do mesolítico sepulta todo 
aquele magnífico florescimento cultural que se ergueu com os 
caçadores-coletores. Sob a descoberta pela qual se desenvolveu a 
base material das pinturas rupestres, consegue-se entender mais 
adequadamente a paradoxal situação de sua essência artística, 
muito superior, do ponto de vista do realismo, à arte 
contemporânea. Havia, nesses caçadores, uma grande 
predisposição subjetiva para o talento de observação, visto que 
fenômenos visuais eram captados em sua singularidade e em sua 
tipicidade, esta, por sua vez, intimamente vinculada àquela. Sobre 
isso, Lukács aponta, a partir das pesquisas de Lévy-Bruhl, que 
existia nos caçadores-coletores do paleolítico uma rica e finíssima 
sensibilidade para o caso singular, pois esses sujeitos humanos 
diferenciavam com precisão se o animal perseguido na caçada era 
velho ou jovem, se estava saudável ou ferido, entre outras 
distinções. Considerando com mais cuidado o caso da precisão 
contida nas percepções vinculadas a observação do rastro dos 
animais em fuga, inferimos haver nos caçadores-coletores uma 
imediata subsunção sensível sob algo geral. Por isso, a coincidência 
de individualidade e tipicidade presente artisticamente nessa 
pintura é uma intensificação das capacidades perceptivas visuais 
que, mesmo sendo fruto de um reflexo subjetivo, são 
desenvolvidas em sua articulação dialética com a materialidade da 
vida cotidiana concreta desses sujeitos127. 

                                                        
127 Relembra Lukács (1966, v.2, p. 132) o seguinte: “A possibilidade concreta de 
uma transposição artística dessas capacidades imprescindíveis para a vida 
cotidiana produz-se”, por meio da divisão social do trabalho, que permite, por 
seu turno, o “nascimento de uma profissionalidade artística”, cujo 
desdobramento mostra, germinalmente, as posteriores diferenças entre talento e 
ofício. 
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A finalidade mágica desses reflexos da realidade é uma 
determinação vinda de fora, característica da criação artística desde 
da magia até os dias atuais: tanto do ponto de vista do conteúdo 
quanto da forma. Para a finalidade vinda de fora não importa, se se 
toma como ponto de vista o conteúdo: a concentração em torno 
dos objetos importantes para a manutenção da vida, aqui a caça; 
ou se se aborda perante a forma: conformação de tais objetos em 
sua condição real, natural, ou seja, ao mesmo tempo individual e 
tipicamente. 

Como resume Lukács (1966, v.2, p. 133): 
O “vindo de fora”, que aqui é puramente mágico, ou seja, mimese da 
realidade para influenciar de um modo favorável à comunidade nas 
forças que atuam “por trás dela”, produz a intenção, tão paradoxa 
para nós, de um realismo de grande qualidade nas conformações 
singulares junto com um radical esquecimento de todas as relações 
do objeto com seu entorno, e inclusive com o espaço que lhe rodeia 
diretamente. Este paradoxo entende-se também pela determinação 
mágica da finalidade evocadora: a vinculação essencial, a que 
determina o êxito, tem aqui ubiquidade, ou seja, a mimese pode 
limitar-se a referir-se ao objeto isolado, porém já com isso pode 
exercer seu efeito sobre todo exemplar da espécie mimeticamente 
reproduzida e em quaisquer circunstâncias. 

Se, por uma parte, o paradoxo não se desfaz esteticamente, 
visto que um dos pressupostos da autêntica arte é justamente a 
criação de um mundo próprio conformado esteticamente. Por 
outra parte, do ponto de vista histórico-social, essa paradoxal 
situação aparece de um modo suficientemente determinada. O 
resultado que se pode retirar dessa contradição já serve como base 
para se analisar qualquer grande arte, pois apesar da amundanidade 
das pinturas rupestres, nelas aparece com toda nitidez possível a 
indissolúvel unidade entre mimese evocadora e realismo artístico. 

Se o debate em torno das fabulosas pinturas rupestres não 
desfaz por completo a antinomia, cria, por sua vez, as bases para 
que se investigue adequadamente as condições em que se ergue a 
mundanidade das obras de arte, uma vez que aclara os 
pressupostos da dupla determinação de toda grande arte: a 
inseparabilidade de sua essência histórica, por um lado, com o 
cumprimento das normas estéticas, por outro. 

O elemento central da análise agora precisa considerar como a 
magia que, ao mesmo tempo, ilumina e escurece as relações do ser 
social com seu desenvolvimento, atua na relação de conversão do 
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em-si da natureza até um para-si consciente. Como o sujeito não 
pode romper totalmente com a natureza, nem objetivamente, 
tampouco subjetivamente, terá que se reproduzir e se desenvolver, 
ao ponto de criar o que não há no mundo natural por si só. Dessa 
contradição importa destacar, por uma parte, que o ser 
antropológico do sujeito humano não experimenta desde sua 
hominização alterações de base essencialmente qualitativas, já por 
outra, no decorrer de sua evolução fixam-se qualidades e formas 
de representação do ser social e da própria natureza que aparecem 
como se fossem uma “segunda natureza”: uma novidade nascente. 
É, precisamente, por esse motivo que não se pode desvincular 
nunca as criações humanas que aparecem na forma desta “segunda 
natureza” de seu desenvolvimento social. No caso das pinturas do 
paleolítico, a luta humana para fazer retroceder concretamente as 
barreiras naturais confunde-se com a luta contra a “segunda 
natureza” que, por seu turno, apenas pode ter nascimento naquela. 

A superação das barreiras naturais, com efeito, apenas pode 
ocorrer com o completo domínio exercido pelas determinações 
surgidas da união social entre os homens e mulheres, cuja força 
determinará as relações entre os próprios sujeitos sociais e o 
intercâmbio de tais relações com a natureza. O desenvolvimento 
social da humanidade estará regulado por essa dialética. 
Naturalmente, para a estética não será diferente. Quando 
relacionada à luta desantropomorfizadora da ciência para abrir seu 
caminho em direção a uma independentização, a pugna do campo 
estético para sua evolução e desprendimento tem que assumir 
nesse conjunto contraditório uma posição ainda mais complicada 
do que a do princípio científico. 

Sobre a compreensão da potencialidade, bem como do limite 
das pinturas rupestres, a gênese filosófica da mundanidade pode 
agora ser um pouco mais enriquecida. Para tratar essa questão o 
esteta elege a origem da cor local128 na pintura que, aparentemente, 

                                                        
128 Na literatura, a utilização do conceito de cor local se refere, de modo geral, às 
refigurações que se dedicam, especificamente, às características peculiares, por 
exemplo, personagens, dialetos, costumes, ou seja, tipos determinados a uma 
região. A ideia de cor local surge como um mecanismo narrativo oriundo das 
bases pictóricas e pretende destacar aquilo que mais identifica e caracteriza o 
tempo e o espaço específicos de onde se retrata a conformação. No caso da 
aplicação do conceito na literatura, pretende-se desenvolver o aspecto visual da 
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remete-se a um problema puramente formal. Lukács justifica que 
cronologicamente, ao eleger a cor local como partida para tratar a 
gênese da mundanidade, afasta-se muito das pinturas rupestres que 
dão o mote contraditório, como visto anteriormente, para a atual 
empreitada. Depois da excepcional cultura produzida pelos 
caçadores-coletores, contudo, verificou-se um grande período de 
predomínio da ornamentística – também amundanal. Por esse 
motivo, é possível tratar a problemática genética sem preocupações 
cronológicas. Soma-se a isso o fato de que, quando se trata de 
transformações genético-estruturais observa-se no 
desenvolvimento da arte, mesmo que de modo diverso, constantes 
repetições. 

A partir de diálogo com as pesquisas do historiador austríaco 
Franz Wickhoff, Lukács aduz que o tratamento das cores dado 
pela pintura ao longo de sua história baseia-se nas leis de seleção 
fisiológica de cores sobre a base da complementariedade: amarelo 
claro e violeta, púrpura e verde etc. Para aquele historiador, aponta 
o filósofo húngaro, na base dessa transformação revolucionária da 
história da pintura está a necessidade de representar o objeto 
unido, indissoluvelmente, ao espaço que o cerca.   

Mas, qual a relação existente entre a questão da escolha da 
pictoriedade por seleção fisiológica com a mundanidade/ 
amundanidade? Responde o esteta que este debate se enlaça, por 
sua essência estética, com os problemas estudados nas pinturas 
rupestres do paleolítico: com a mundanidade da pintura. Mesmo 
que esse entrelaçamento, do ponto de vista histórico, seja de modo 
indireto, não muda sua importância para o desenrolar da presente 
exposição. Mais importante ainda, todavia, é o fato relevante de 
que a mimese pictórica da realidade visível somente pode exigir a 
formação de um “mundo” próprio, quando os objetos por ela 
representados encontram-se em uma interação real entre eles e 
com seu entorno. Nas palavras de Lukács (1966, v.2, p. 138-9): “O 
espaço pictoricamente conformado como unidade concreta 
sensível-intelectual de tais complexos relacionais é o único fator 
capaz de evocar artisticamente a existência de um mundo” 
esteticamente apropriado ao humano. Se essa união concretamente 
contraditória está ausente, a imagem carece daquela profundidade 
                                                                                                                        
narrativa. Resumindo: com nascimento nas artes práticas, o termo cor local quer 
destacar, pictoricamente, os aspectos específicos de um local, região, país etc. 
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necessária que se julga faltar também na ornamentística. Isto é, o 
espaço conformado artisticamente demonstra que os homens e 
mulheres já têm domínio sobre seu mundo: criaram um mundo 
para chamar de seu! 

Portanto, a concepção do espaço baseada primeiro na intuição e 
na representação, levanta-se ao nível do conceito puro. E mais: 
com a conformação dessa unidade espacial, abrem-se para a vida 
humana perspectivas até então inimagináveis como, por exemplo, o 
caminho que vai da moradia em cavernas até a convivência em 
casas seguras e confortáveis. Com o aprendizado de como dominar 
intelectual e praticamente o espaço que os rodeia, surge para o 
conjunto humano um novo complexo vivencial que, por força das 
circunstâncias, era desconhecido daquele período da vida dos 
caçadores-coletores. Isto é, a vivência do domínio absoluto sobre o 
entorno, sobre o mundo circundante, a vivência do mundo como 
pátria do e para o humano. Isso faz avançar a consciência sobre 
certa sensação de segurança objetiva da vida: segurança como fator 
objetivo-subjetivo da existência “normal”129. A “segurança” 
objetiva da vida humana “normal”, por mais limitada que seja seu 
alcance, significa, indubitavelmente, uma revolução na 
sensibilidade humana, no desenvolvimento dos sentidos.   

O espaço configurado em um quadro pode descrever o salto da 
história da pintura. O mero estar posto dá ao quadro ou a imagem, 
a essa nova dimensão da espacialidade, uma intensificação nova, 
acentuando-a qualitativamente. Surge daí uma configuração criada 
pelos homens e mulheres, servindo-lhes a finalidade de aclarar, 
mediante o reflexo de seu mundo interno e seu mundo 
circundante, a si próprios. Com isso, fica posto a possibilidade de o 
sujeito humano soerguer-se sobre si mesmo, sobre sua vida 
cotidiana: um passo a mais na direção de sua autoconsciência. Os 
homens e as mulheres chegam então, verdadeiramente, a criarem 
seu mundo e se apropriar dele por intermédio do reflexo vindo, 
por sua vez, deste mesmo mundo. Esse salto dialético é 
considerado por Lukács como uma importante etapa dessa 

                                                        
129 É preciso sublinhar, sob a observação de Lukács (1966, v.2), a palavra 
“normal”, pois é impossível eliminar da vida humana as comoções, as 
catástrofes, entre outros eventos não controlados pelo ser social; e ainda que 
esse fundamento material conseguido com a nova forma de vivência 
desenvolveu-se sob o curso de muitos milênios. 
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evolução, uma vez que os êxitos práticos, econômicos, sociais, bem 
como técnicos introduzem um determinado nível de segurança na 
vida humana. Depois que o pensamento científico impulsiona, do 
ponto de vista teórico e prático, as relações espaciais a um patamar 
relativamente alto, possibilita-se o surgimento da sensação de que o 
espaço circundante do sujeito humano não lhe é, por princípio, 
alheio e hostil. Esse novo patamar potencializa a humanidade a 
criar seu mundo próprio, algo que possa corresponder às suas 
expectativas, que constitua uma ampliação, mesmo que 
relativamente, da sua personalidade, um mundo que os homens 
e as mulheres possam chamar de seu! Portanto, com o 
descobrimento da cor local feita pela necessidade pictórica, com 
todas os objetos adquirindo a possibilidade de serem 
representados mimeticamente em união a um espaço concreto, 
esse mundo propriamente humano converte-se também em um 
paradigma maduro do sentimento vital ao fator estético. 

É seguro afirmar, sustenta Lukács (1966, v.2, p. 142), que a 
sensação de segurança produzida por esse contexto que, em última 
instância, é fruto da divisão social do trabalho, causa “uma ruptura 
com a imediatez, um certo distanciamento do homem em relação 
de si mesmo, de sua própria atividade e de sua própria existência.” 
Lukács (1966, v.2, p. 142) quer destacar, com isso, que do “trabalho 
surge a primeira e autêntica relação sujeito-objeto, e com ela um 
sujeito no autêntico sentido da palavra.”   

Voltando para o caminho traçado anteriormente, a busca pela 
gênese da mundanidade, importa entender que toda imediatez é, 
sem dúvida, abstrata quando comparada com a concretização, ou 
seja, sua superação. O curso que segue a evolução da mundanidade 
das obras de arte empreende esse caminho. O desenrolar dessa 
concretização precisa ser observado sob uma perspectiva histórico-
universal, considerando saltos, recuos e avanços irregulares do 
processo de desenvolvimento, visto que é uma lei geral da 
evolução da arte. Nas pinturas mais recentes, pode-se observar que 
todo intento decididamente resolvido de voltar à imediatez produz 
uma abstração, cujo resultado desemboca na perda do mundo 
esteticamente conformado. Já o inverso, ou seja, as tendências que 
procuram uma pura abstração resultam, como consequência 
necessária, uma imediatez pré-objetiva e amundanal.   

Essa relatividade insuperável da imediatez pela mediação é uma 
lei geral da dialética objetiva-subjetiva. Em estética, sem que por 
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isso se perca a validade de tal dialética, soma-se o fato específico 
de que toda obra de arte representa por princípio uma imediatez. 
Isto é, a criação artística desconstrói velhas imediaticidades da vida, 
desprende-se delas para que possa se produzir na obra uma nova 
imediatez que assimile as novas complicações da vida, solo 
concreto de qualquer abstração. Essa é a dialética que funciona 
com o processo das cores locais. Levando esse caso como amostra, 
seria completamente falso inferir do condicionamento fisiológico 
da colorística superada pela cor local a imediatez absoluta da 
primeira. Entretanto, acreditar ser a cor local uma derivação direta 
da natureza fisiológica do sujeito humano – como ser da natureza 
– é falsear a dialética. 

Aqui, mais uma vez, há a necessidade de se repetir que o 
cotidiano serve como prova da eficácia dessa dialética. Somente 
em arte existe o princípio constitutivo como critério de existência 
própria, ou seja, cria-se um mundo apropriadamente conformado 
ao estético. Como argumenta Lukács (1966, v.2, p. 148), na vida 
realmente concreta das pessoas toda essa problemática não 
necessita de qualquer comprovação: “o homem da cotidianidade 
aprende as sus custas a respeitar o ser de cada ente. O 
conhecimento ou a vivência da infinitude das determinações dos 
objetos, de suas relações etc., é sem dúvida também na vida 
cotidiana uma componente importante da correta atitude dos 
homens para com a realidade objetiva”. A duplicidade do mundo 
da arte, a partir do mundo “real” ocorre porque a evocação dessas 
estruturas produz a duplicidade do mundo artisticamente 
conformado, da-lhe um caráter de mundo ao que precisa existir 
esteticamente. Nas palavras de Lukács (1966, v.2, p. 149): “é um 
mundo independente de mim e que se contrapõe a mim como 
inesgotável, porém, ao contrário – um ato com essa 
substantividade – vivo como meu mundo”. 

Considerando, do ponto de vista histórico-universal, a gênese 
da ornamentística dos povos campesinos primitivos é um produto 
orgânico de seu nível de produção material. Ela encontra-se 
anterior a mimese originária porque já consegue planejar e apontar 
soluções para problemas como: unidade, ordem, hierarquia, 
coordenação e subordinação, cujos parâmetros servem de 
princípios para toda arte posterior. Disso o que importa é 
compreender que a humanidade ultrapassou objetivamente, 
econômico e social, o estágio de desenvolvimento de agricultura e 
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criação primitiva de animais. Por isso, acabou abandonando 
também, no campo da arte, o princípio de ordenação abstrata, 
substituindo-o por outros princípios concretamente ordenadores. 
Isso não ocorre por nenhuma exigência posta, exclusivamente, por 
uma determinada filosofia da arte, como querem os idealistas, 
trata-se de um sensibilíssimo fato vital. 

A falta de muitos princípios ordenadores não impede que a vida 
primitiva siga seu curso para frente. As relações comunitárias de 
uma sociedade como a primitiva carecem ainda de uma 
problemática interna desse porte, visto que o intercâmbio da 
sociedade com a natureza a esse estágio é sumamente simples, o 
domínio do sujeito humano sobre a natureza, externa e 
internamente, está muito limitado a um âmbito diminuto. Esses 
são os motivos pelos quais o princípio do abstrato presente no 
geométrico, porém absoluto e infalível em seu abstrato campo de 
validade, pode conseguir, no campo de uma prática artística 
primitiva, uma importância tão poderosa e patética que lhe permite 
dominar durante milênios a produção e o gozo estéticos. Isto é, a 
série histórica, aparentemente assombrosa, de mimese sem 
mundo/ ornamentística sem mundo/ arte criadora de mundo 
esclarece-se a partir do momento em que se considera a 
universalidade do trabalho na transformação da sociedade e dos 
trabalhadores. A divisão social do trabalho, destarte, influencia as 
formas abstratas do reflexo da realidade como o ritmo, a simetria e 
a proporção que, por sua vez, são concretizadas na ornamentística 
cobrando determinado poder com capacidade de penetrar todas as 
manifestações vitais da sociedade. Durante a existência dos 
caçadores-coletores faltava, exatamente, esse poder. Embora a 
prática do ritmo tenha grande importância para a dança mágica e 
apesar de toda sua difusão durante muito tempo, essa sociedade 
não consegue tal poder: ficou limitada ao abstrato. 

Em tom conclusivo, Lukács (1966, v.2, p. 163) elenca mais um 
elemento acerca da criação de um mundo apropriado 
esteticamente ao humano: “Por último a crescente universalidade 
do trabalho cria a possibilidade real de reprodução mimética das 
objetividades e relações também segundo uma ordem rítmica, 
reguladas pela simetria e pela proporção”. O filósofo argumenta 
que muitos outros exemplos poderiam entrar na galeria de fatores 
que servem de provas sobre a determinação do trabalho no 
desenvolvimento social e, em consequência, mostrar como as 



                                           237         

sociedades posteriores a dos caçadores-coletores evoluíram de 
forma, cada vez mais, a produzir um mundo próprio para a arte. 
Basta apontar a troca da caverna pela casa, ou mesmo a 
substituição das hortas pelos jardins, se bem que nesse caso, já se 
pressupõe certo nível de ócio, o que não muda nada o fato básico. 
A partir desse contexto, de um determinado nível cultural, aos 
homens e mulheres se abre a possibilidade de começarem a viver 
contemplativamente em espaços concretos povoados por objetos 
como um entorno natural permanente. Esse contexto garante a 
síntese da arte dele nascente: a inseparabilidade da 
bidimensionalidade com a tridimensionalidade, espaço e 
ornamento refigurados pela pictoriedade artística. As necessidades, 
acima citadas “que suscitam tais exigências condicionam, no 
entanto, ao mesmo tempo, o caráter espacial e ornamental da 
representação mimética. Essa mimese além de refletir um concreto 
espaço animado, reflete também a função de animar um espaço 
concreto e real, fazendo-o, ainda mais, pátria do homem: seu 
mundo apropriado esteticamente” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 165). 
Em resumo: na ornamentística, esses princípios eram sem mundo, 
eram os únicos princípios decisivos da ordenação artística. No 
novo contexto de uma mimese orientada à universalidade, os 
princípios ordenadores decisivos precisam ser também de caráter 
mimético. 

Argumenta Lukács que era preciso resolver o aparente 
paradoxo estudando detidamente a pintura, especialmente a 
rupestre. Sua intenção era mostrar que as tendências ornamental-
decorativas das pinturas dos caçadores-coletores, encontram-se, 
por sua essência estética, ao serviço da consumada conformação 
artística da mimese. Desse modo, o reflexo que absorve e assimila 
a mimese criadora com a intenção de criar um mundo não se 
encontra, em modo algum, em contraposição antinômica com as 
tendências mimético-realistas. Em consequência de sua fecunda 
contraditoriedade, esse reflexo, de fato, é chamado a reforçar tais 
tendências. Esse paradoxo agora pode ser desfeito, visto que é 
apenas aparente. Quando os elementos ornamentais que, em um 
nível inicial, bastam-se somente para aquela finalidade, para criar 
uma classe de arte grande, mesmo que seja ainda sem um mundo 
apropriado esteticamente, porém perfeita precisamente nessa 
amundanidade, e cuja validade não se completou, tampouco se 
findará completamente, convertem-se em elementos de uma 



                                           238         

conformação mimética na pintura. A necessidade de expor com 
detalhes a função e funcionamento de uma nova pintura que 
consegue criar um mundo esteticamente apropriado ao sujeito 
humano justifica-se porque nela, ao contrário da rupestre, aparece, 
pela primeira vez, a cobrança para uma conformação mundanal: a 
criação, propriamente dita, de um mundo conformado ao 
humano130. 

 
 

                                                        
130 Lukács (1966, v.2) lembra que nesse caso há a exceção do relevo escultórico. 
Em qualquer outro caso, as formas abstratas são meros momentos da 
conformação total, sem a capacidade de formar sistemas estéticos fechados e 
substantivos. Nas demais artes de estágios superiores, na literatura ou na música, 
por exemplo, o princípio decorativo-ornamental atua apenas em sentido 
indireto, figurado, metafórico. 
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CAPÍTULO 6 – A PECULIAR RELAÇÃO OBJETO-
SUJEITO NO CAMPO DA ESTÉTICA 

Minh’alma, de sonhar-te, anda perdida. 
Meus olhos andam cegos de te ver. 
Não és sequer razão do meu viver 

Pois que tu és já toda a minha vida! 
(Florbela Espanca) 

 
6.1 – A (des)objetivação antropomórfica: em busca da 
peculiaridade do estético 

 
Como base para se entender melhor o par dialético objeto-

sujeito em estética, ou seja, como se forma, especificamente nesse 
campo, a subjetividade, é preciso considerar que quanto mais 
enérgica e consequentemente explicita for a peculiaridade do 
estético, tanto mais facilmente produzem-se as contradições 
moventes-motoras necessárias ao que aqui se quer tematizar. A 
tese central precisa estar terminantemente em foco. Isto é, para 
determinar-se satisfatoriamente a essência do estático é preciso 
determinar também de modo satisfatório sua posição no sistema 
das relações entre os sujeitos humanos e o mundo externo. 

Todo planejamento apresentado para a discussão específica da 
subjetividade estética, precisa, como é obvio, considerar as 
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anteriores ponderações referentes à gênese do fator estético: 
reafirmar a arte como uma posição humana, produto de 
determinadas necessidades sociais e que, em si, desde sua origem, 
cresce continuamente, mas que aparece pateticamente a partir de 
um determinado nível evolutivo que, por sua validez, não deixará 
mais de se fazer presente na vida humana. Preliminarmente, para 
se especificar a subjetividade estética, é preciso considerar, 
sobretudo, que esta classe de subjetividade não é em absoluto 
simplesmente idêntica com o elemento subjetivo que se encontra 
na vida cotidiana. Esta é ultrapassada por aquela sem reconhecer-
se como uma potência ou substância transcendente. O decisivo é 
que a subjetividade estética é mais intensa do que a da 
cotidianidade. Portanto, para pôr em caminho tal investigação, 
Lukács apresenta as seguintes perguntas de partida: como se 
produz, em resposta a que necessidades e dirigida por quais forças, 
uma tal intensificação subjetiva que pode valer já como um 
qualitativo-ser-outro em relação à subjetividade da cotidianidade? 
E, qual o papel da esfera estética nesse desenvolvimento? 

Passando em revisão crítica as ideias cuja gênese da consciência 
humana seria de caráter antropológica e não de natureza social, o 
filósofo húngaro debate criticamente algumas teses do poeta 
alemão Friedrich Gottlieb Klopstoock sobre a origem da poesia. 
Com essa crítica, o pensador magiar reforça suas considerações 
sobre o processo de hominização do ser social. Para ele, a estrutura 
antropológica fixa-se já em suas principais determinações, 
libertando-se da subsunção das alterações qualitativamente 
decisivas. Vai ser a evolução social a promotora, em princípio 
ininterrupto, das novidades referentes às relações entre os homens 
e mulheres e entre eles com a natureza, bem como em referência à 
estrutura interna do indivíduo humano. Mesmo que as 
determinações e necessidades nascidas nesse processo evolutivo, 
assim como seus modos de satisfação, sejam desde sua origem 
elementos da consciência da humanidade, sua gênese é em todo 
caso de caráter social, e não de natureza antropológica. Com efeito, 
a relação objeto-sujeito, ainda que seja em sua forma mais 
primitiva, apenas pode aparecer na consciência humana com o 
trabalho. Será a dissolução do comunismo primitivo o fator 
determinante na criação da base para uma consciência da 
personalidade individual. 

A subjetividade do sujeito humano surge junto com a separação 
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social da personalidade individual em referência, por sua vez, à 
comunidade. Aqui, desabrocham também, por exemplo, outras 
necessidades sociais como a ética, o direito, a religião, a educação 
em sentido restrito131, entre outros complexos sociais. Ainda que, 
inclusive a este nível, o estético se erga até a substantividade de um 
modo paulatino e laborioso, a distinção iniciada neste ponto já é, 
em princípio, diversa da magia que, por seu turno, guarda o germe 
da reflexão estética. A peculiaridade da orientação estética, 
segundo Lukács (1966, v.2, p. 209), “é o desejo de buscar e 
encontrar na aparência do presente a profunda interioridade do 
essencial”. Para o autor, isso basta para se compreender que a 
intenção estética apenas pode se consolidar, autonomamente na 
consciência intelectual dos homens e mulheres, tardiamente. A 
separação da personalidade somente pode se dar, portanto, até que 
a dissolução do comunismo primitivo fundamente uma nova fase 
social em que se solidifique as também novas formas de 
consciência que lhes correspondam. Assim é que, mesmo 
relativamente, a personalidade individual consegue separar-se 
socialmente, tanto objetiva quanto subjetivamente, da coletividade. 

No que se refere à consciência artística, vale a pena pontuar que 
se a vida e a prática cotidianas não conseguiram elaborar e 
desenvolver a transformação de suas vivências em reflexão 
conceitual, dificilmente o costume e o direito, por exemplo, 
nascidos daquela cotidianidade, ocupariam um lugar central na vida 
intelectual e emocional dos homens e mulheres. Sem esse câmbio, 
a moralidade e a ética não poderiam cobrar uma intenção 
orientada, guiada como necessidades da vida em direção à arte. 

Como o ciclo de questões da personalidade humana constitui 
uma totalidade, a separação subjetiva do ser social em sentido 
relativo, concentra em si uma outra contradição que cobra do 
sujeito uma solução inapelável. Isto é, o implícito reconhecimento 
do indivíduo como parte da totalidade, da continuidade de sua 
individualidade, de haver uma certa coordenação entre essência e 
aparência na individualidade, termina com o fim do comunismo 
primitivo. Junto com essa dissolução aparece uma negação que, 
                                                        
131 Lukács (2013) desenvolve na Grande Ontologia um capítulo dedicado à 
reprodução social. Nele, há um melhor aprofundamento sobre a educação em 
sentido lato e em sentido restrito. Debatemos um pouco mais essa questão em 
Santos (2017b). 
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por sua estrutura, cobra em cada indivíduo um determinado 
momento em forma de ação, fato, ideia etc., que se isolam do fluxo 
contínuo da estrutura da totalidade. O resultado desse isolamento 
no indivíduo é uma contraposição a tudo que, fundamentalmente, 
lhe representa, independente que seja para o bem ou para o mal; 
aquilo que contém sua essência verdadeira passa a lhe ser 
contraposto. Tudo o que sobra dessa relação entre a totalidade e o 
sujeito agora isolado é deixado de lado como mera aparência, 
como coisa secundária. Para a moral e para a regulação do mundo 
da prática, a resultante desse comportamento torna-se coisa obvia. 
Mesmo quando o sujeito, por exemplo, esforça-se por satisfazer 
teoricamente o mandamento de Apolo: conheça-te a ti mesmo, 
precisa apelar analogamente a um comportamento desordenador 
da totalidade humana em que se encontra inserido. 

Sobre mais esse aparente paradoxo, quando, por um lado, a 
doutrina do reflexo se apresenta de uma forma mecânico-
materialista, desfocam-se as fronteiras limites entre o 
desantropomorfismo científico e a antropomorfização artística. 
Essa confusa interpretação faz da peculiaridade do estético 
também um campo nublado e de difícil localização. Quando, por 
outro lado, o idealismo apresenta uma oposição ao 
embaralhamento da fronteira, despreza o reflexo da realidade 
objetiva, deformando completamente a essência da arte, uma vez 
que tal posição, embora se apresente de um modo crítico, não 
consegue, por sua natureza idealista, penetrar no fenômeno. Para 
Lukács, Bacon tem decisiva importância nesse debate, pois foi um 
dos primeiros a expor, claramente, a essência 
desantropomorfizadora do reflexo científico da realidade. O 
cientista inglês chama a poesia de historiografia fingida, visto que 
ela facilita ao espírito humano uma sombra de satisfação nos 
pontos pelos quais se negou a natureza das coisas; “como o 
mundo está relativamente mais baixo que a alma, é agradável ao 
espírito humano una grandeza mais ilimitada, uma bondade mais 
plena, uma variabilidade mais absoluta que as que se encontram na 
natureza das coisas”132 (BACON apud LUKÁCS, 1966, v.2, p. 219). 
Por essa exposição de motivos, a explicação baconiana vale, de 
modo geral, também para o campo estético e pode resumir-se, 

                                                        
132 Para maiores questionamentos sobre o modo como Bacon criticava a 
filosofia, ver: BACON, Francis. El avance del saber. Madrid: Alianza, 1988. 
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brevemente, nos seguintes termos: a arte está chamando a 
criação de um mundo adequado à humanidade. 

É importe captar concretamente a adequada objetividade da 
arte para que se possa separá-la claramente de uma imaginaria 
subjetividade “pura”. Ao mesmo tempo é preciso deixar mais claro 
o reconhecimento da diferença, a insuperabilidade do momento 
subjetivo, referido a valores no interior dessa objetividade com 
relação ao reflexo científico da realidade, o que cria decisivamente 
um mundo estético. É preciso abandonar todo e qualquer 
formalismo que se refere a um princípio da subjetividade em sua 
suposta pureza. O núcleo desse problema consiste, com precisão, 
no fato de que a subjetividade não pode ser isolada, ela não é uma 
abstração solta e totalmente independente. A subjetividade refere-
se ao mundo objetivo que, em constante dialética a determina em 
sua riqueza e profundidade etc., o que a mantém unida a qualidade 
“decisiva da subjetividade, de seu específico e mais individual ser-
assim” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 222). Não existe caminho reto e 
direto que possa levar à concreção partindo dessa abstração 
porque sua origem está nas impressões do mundo objetivo, pois a 
abstração em questão reduz a momentos subjetivo-formais um 
material tomado do mundo objetivo, e objetivamente elaborado. 
Tal formalismo não pode, jamais, transformar-se, outra vez, 
diretamente em conteúdo, visto que é necessário superar a 
abstração, fazer com que ela se difunda novamente em uma 
concreta relação objeto-sujeito. E isso de tal modo que a relação 
originaria e espontânea se converta em consciente. Apenas desse 
modo, o realmente essencial das determinações da subjetividade 
aparece como o que realmente é em-si: como um momento 
decisivo e ineliminável da posição estética. 

Indubitavelmente, no ato do trabalho, há a unidade entre o 
objeto com o sujeito, pois nesse ato a objetividade e a subjetividade 
unem-se inseparavelmente. Por uma parte, para que a teleologia 
posta pelo sujeito possa penetrar adequadamente no processo, 
depende que o ser em-si do objeto do trabalho, bem como o das 
ferramentas e dos meios para atingir o fim posto, encontrem-se 
refletidos corretamente no sujeito. Por outra parte, a objetividade 
esteriliza-se, comporta-se como se fosse estranha ao sujeito, como 
se estivesse quase morta, se não for alimentada da subjetividade 
que se estranha de si mesma e volta a si a partir desse 
estranhamento. Apesar disso, entretanto, essa unidade não costuma 
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se refletir como tal unidade na consciência, visto que, de maneira 
geral, por um lado, quem domina é o ser-em-si do objeto, ou, por 
outro, ocorre o domínio de uma imaginaria omnipotência da 
subjetividade responsável por determinar a finalidade133. 

Para dissolver essa contradição, torna-se necessário atentar para 
a relação trabalho-trabalhador-natureza, uma vez que ela acaba de 
uma vez por todas com a figura do demiurgo. Essa relação clarifica 
a posição inovadora do trabalho, pois ela não consiste na criação 
de uma objetividade a partir do nada ou de um caos místico. A 
ação do trabalhador por intermédio de seu ato sobre a natureza 
opera uma transformação no mundo natural seguindo finalidades 
humanas, e faz isso a partir das formas de objetividade presentes 
em-si, mediante o conhecimento finalístico e sob a aplicação de 
leis imanentes a tais objetividades. 

Mas o que essa dialética tem que vem com a problemática do 
objeto-sujeito em estética? Do aclaramento das concepções de 
Marx (2004) sobre tal par dialético no trabalho, desprende-se que 
estamos em presença da forma mais geral de fundamentação da 
necessidade do estético: é a necessidade de viver um mundo ao 
mesmo tempo real e objetivo, além de ser adequado esteticamente 
pela criação de um mundo próprio às mais profundas e autênticas 
exigências humanas. A dialética dessa necessidade, que no caso 
estético, por ser ativa, mesmo que seja inconsciente, na prática da 
autêntica arte acaba por ultrapassar, essencialmente, as unilaterais 
determinações que o pensamento metafísico quer enjaular o 
campo estético. Isto é, como certificado por Marx (2004), a entrega 
incondicional à realidade e o apaixonado desejo de superá-la estão 
atados, visto que esse desejo não pretende impor um “ideal”; sua 
intenção é epigrafar características da realidade que em-si são 
intrínsecas ao real. Nesse processo visibiliza-se a adequação à 
natureza humana, superando-se a estranheza, bem como a 

                                                        
133 Lukács (1966, v.2, p. 223-4) indica ainda que essa falta de unidade pode se 
processar da seguinte maneira: “como uma entrega absoluta ao trabalho objetivo 
ou, de um modo corrente em níveis mais desenvolvidos, como um estar perdido 
no mundo dos objetos ao qual o trabalhador se sente condenado”. O esteta 
ainda pontua que não é necessário estudar aqui a questão do estranhamento, 
tampouco demonstrar a tendência mitologizadora que encobre a relação objeto-
sujeito no capitalismo. Para um aprofundamento sobre a questão, ver Lukács 
(2013). 
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indiferença relativa ao ser social. Isso ocorre sem afetar, tampouco 
aniquilar a objetividade natural, visto que a necessidade em questão 
provém, precisamente, de uma objetividade adequada ao sujeito 
humano. 

A unidade desse ato de trabalho em arte cobra também uma 
objetividade apropriada à prática artística. Sua unidade está em um 
nível mais espiritual que o trabalho propriamente dito – sem dele 
se desprender. Nesse caso, a teleologia que guia a transformação 
do objeto de trabalho não pode se separar da captação e dos 
segredos da matéria a ser modificada. No ato de trabalho mesmo, 
trata-se de uma relação puramente prática, em que o sujeito 
trabalhador age sobre a realidade objetiva, a natureza. Isso justifica 
os motivos pelos quais a unidade deste ato ser o princípio 
coordenador do processo de trabalho, o que o faz perder sua 
significação ao ser realizado, processado na natureza; apenas 
depois, em outro ato, é que pode se realizar novamente. Já na 
prática artística, o processo é distinto. Aqui há uma objetivação 
própria. “Tanto o ato mesmo quanto a necessidade social que o 
suscita tendem a essa captação, fixação, eternização da relação do 
homem com a realidade, à criação de uma coseidade objetivada na 
qual se encarne a unidade sensível e significativa, evocadora de dita 
impressão” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 227). Como motor do 
posicionamento estético, essa contraditoriedade e sua necessidade 
social, apresentam-se já seus caracteres filosoficamente talvez mais 
essenciais, a saber: “a intensificação simultânea da subjetividade e 
da objetividade por sobre o nível da cotidianidade” (LUKÁCS, 
1966, v.2, p. 227). 

Para ficar claro o caráter peculiar que se processa no par 
dialético objeto-sujeito na estética, primeiro devemos relembrar 
que, como a mimese contém uma intenção à objetividade, do 
mesmo modo, o caráter antropomorfizador da posição estética, 
guarda, por sua orientação evocadora, uma tendência à 
subjetividade. Depois, para que possamos entender 
adequadamente a essência dessa unidade, é preciso reconhecer, 
além da peculiaridade do par objetividade-subjetividade ativas na 
unidade do trabalho, a própria unidade. Como explica Lukács 
(1966, v.2, p. 228): “Esta objetividade tem em certo sentido uma 
estrutura distinta da desantropomorfizadora que se dá na ciência,” 
bem como dos “fenômenos da vida cotidiana que preparam a 
objetividade da ciência (sobretudo, o trabalho)”. A subjetividade 
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estética, por seu modo próprio de refletir o real, comporta, em 
relação à vida cotidiana, uma determinada generalização, e em 
referência à moralidade, expressa uma amplitude de tendência 
contemplativa. 

Essa adequação ao mundo propriamente humano, que é 
cismundano e imanente, precisa se dar em dois sentidos. 
Primeiramente, o movimento que nasce com ela e que produz 
alterações radicais apenas pode se desenvolver nos marcos do 
cumprimento definido das leis da natureza. Em segundo lugar, 
como anota Lukács (1966, v.2, p. 229), “todas as finalidades postas 
pelo homem com consciência verdadeira ou falsa estão também 
determinadas pelas leis objetivas da evolução social”. Isso mostra 
que a adequação das formações estéticas às necessidades do gênero 
humano não implica nenhum subjetivismo. Ao contrário, esse 
adequar-se expressa o caráter específico da mimese estética. 
Expõe, com efeito, que a posição estética de uma tal adequação é 
um caso particular do reflexo da realidade objetiva que, por seu 
movimento próprio, independe da consciência. 

Como alertou Marx (2008b), é própria da dialética da natureza a 
inexistência de um sujeito sem um objeto. O objeto sem um 
sujeito, por sua vez, é um axioma do ser real: ontológico. 
Entretanto, para o materialismo dialético, essa abrupta separação 
restringe-se a pura teoria do conhecimento: é um dado puramente 
epistemológico! Para Lukács, a proposição de que não existe 
objeto sem sujeito, que na teoria do conhecimento tem uma 
significação puramente idealista, é na estética fundamental para a 
compreensão da relação objeto-sujeito. Como é natural, prossegue 
Lukács (1966, v.2, p. 231), todo objeto estético é em-si algo que 
existe com independência do sujeito. Porém, entendido desse 
modo, “o objeto não existe mais que materialmente, não 
esteticamente”. Quando se põe, então, sua positividade estética, 
põe-se, ao mesmo tempo, um sujeito estético e com ele um mundo 
apropriado esteticamente, visto que a essência estética do objeto 
consiste na evocação de determinadas vivências no sujeito receptor 
por intermédio da mimese que, por seu movimento, é uma forma 
específica de manifestação do reflexo da realidade objetiva. Sem 
considerar a positividade estética, um pedaço de pedra ou, por 
exemplo, qualquer outro objeto que de fato exista concretamente 
como objeto independentemente da consciência do sujeito, não 
pode existir como formação estética. A proposição “não existe 
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objeto sem sujeito” refere-se, portanto, exclusivamente, à essência 
da formação estética, é o carimbo de sua peculiaridade, sua marca 
principal. 

O filósofo se pergunta o seguinte: como, no caso da estética, o 
sujeito torna-se imprescindível para seu ser-objeto? Para tentar 
uma solução em que haja a possibilidade de uma identidade entre o 
objeto e o sujeito, mas apenas para o caso da estética, Lukács 
(1966, v.2, p. 231) escreve que “um rio segue sendo um rio 
independentemente de que mova moinhos ou suporte 
embarcações”; ao contrário, uma ferramenta ou uma máquina 
lançada pelo mar a uma praia solitária depois de um naufrágio, 
deixam de ser ferramenta ou máquina. Na opinião do autor, 
epistemologicamente, os dois casos tratam de coisas diversas. 
Especificando a diferenciação, escreve Lukács (1966, v.2, p. 231-2): 

O naufrágio separa efetivamente a ferramenta e a máquina de todo 
contexto econômico-social, único no qual podem funcionar como 
ferramenta ou como máquina; e como sua objetividade em quanto 
ferramenta ou máquina está vinculada a um tal funcionamento (pelo 
menos à possibilidade deste, pois, por exemplo, a ferramenta não 
vendida é tão ferramenta como a já em uso), com o naufrágio deixa 
de ser ferramenta ou máquina, ao menos em quanto que se termina a 
possibilidade de voltar a inserir-se na conexão ativa “natural”. Porém, 
contemplada socialmente, essa vinculação da objetividade específica à 
possível função técnico-econômico-social é algo tão puramente 
objetivo como a circunstância de que todo objeto natural está 
vinculado, para sua articular existência, a um determinado lugar do 
processo natural e, separado desse lugar, perde também seu ser 
particular. 

Com efeito, complementa o autor, o trabalhador ao se utilizar 
de uma ferramenta ou servir-se de uma máquina não é sujeito 
desse objeto em sentido epistemológico, e a nua existência desse 
objeto não pode depender de um tal “sujeito”. No entanto, para a 
questão da estética, a diferença fundamental consiste em que sua 
função social só pode se realizar pela evocação mimética. Isto é, a 
criação de una peculiar relação objeto-sujeito, cuja interioridade 
permite que, finalmente, se forme um campo de jogo capaz da 
conversão em um objeto estético, pela criação, como já debatido, 
de um mundo próprio para isso134. Portanto, tal identidade é uma 

                                                        
134 O autor estimula a necessidade de uma investigação própria sobre a seguinte 
questão: se e em que medida a aceitação dessa proposição suscita uma 
problemática própria também na esfera religiosa. 
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peculiaridade do caso estético. No campo da ciência, 
enfaticamente, jamais pode existir uma identidade entre objeto e 
sujeito. 

Depois de debater com Hegel, sob a crítica marxiana, a questão 
do Sujeito-Objeto idêntico, Lukács ressalta que o mais importante 
para o Hegel é que “o objeto da consciência” se transforme em 
“objeto da autoconsciência”. Para o filósofo húngaro, a 
autoconsciência como sujeito, diferentemente da consciência, 
caracteriza o reflexo estético em sua distinção em relação ao 
científico, que nesta contraposição consegue se impor perante a 
diferença entre os métodos desantropomorfizadores e os 
antropomorfizadores. Somente a consciência cabe a função de 
consumar o processo dialético de aproximação na transformação 
do em-si em um para-nós, visto que sua separação da 
autoconsciência pode formar o ponto de partida da 
desantropomorfização. Já à autoconsciência, cabe o papel de 
decidir qual a direção contraposta. O reflexo estético da realidade é 
o modo de manifestação mais rico e límpido dessa contraposição. 

 
6.2 – Alienação-recuperação e casca-núcleo: contradições 
movente-motoras 

 
Depois do debate acerca do par dialético objeto-sujeito no 

campo estético ter sido adiantado, já há melhores condições para 
se discutir a relação alienação-recuperação na esfera da estética, o 
que, por sua vez, apoiará o desenvolvimento adequado da 
peculiaridade da relação objeto-sujeito em estética. Esse conjunto 
de problemas precisa ser estudado, pois, mesmo sendo uma 
confusão para a filosofia, é um fato fundamental para a estética. 
Seu aprofundamento contribuirá para deixar mais evidente a 
diferença entre o reflexo científico e o estético. No caso do campo 
estético é preciso considerar a contraposição de suas respectivas 
orientações. Isto é, enquanto “alienação significa caminho do 
sujeito ao mundo objetivo”, às vezes até que o sujeito se perca em 
si; “a recuperação ou reabsorção de uma tal alienação representa 
pelo contrário a penetração completa de toda objetividade assim 
nascida pela qualidade particular do sujeito”135 (LUKÁCS, 1966, 

                                                        
135 Para Lukács (1966, p. 327, v2), “o Sujeito-Objeto idêntico schellingiano-
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v.2, p. 237). 
No campo estético, em virtude da inseparabilidade entre 

subjetividade e objetividade, a relação entre alienação e 
recuperação tende a intensificar-se, visto que, precisamente por seu 
entrelaçamento, fica mais explicita, ganha mais plasticidade em 
suas peculiaridades específicas. Mas como a esfera estética 
intensifica a íntima unidade da alienação com a recuperação? A 
tendência à desaparição da subjetividade em sua alienação, ou seja, 
em sua entrega à objetividade entitativa-em-si dos objetos, destina-
se a descobrir, bem como dar sentido ao mundo de tais objetos, 
naquilo que há de mais importante neles para a humanidade em 
cada caso dado. E mais: como o fundamento disso independe da 
consciência, baseia-se no em-si dos objetos, a percepção mais exata 
e total que seja possível dos mesmos resulta ser imprescindível 
para a recepção estética do mundo externo. 

Detalhando como a subjetividade supera-se na alienação e a 
objetividade na recuperação, o esteta indica que é preciso observar 
a preponderância do ato complexo da superação nessa dialética. 
Dito em outras palavras: para que o momento da preservação e 
elevação a um nível superior efetive-se, há a exigência de certa 
preponderância da superação. Isto é, o efeito coincidente dos dois 
movimentos torna-se unitário: um mundo objetivo conformado 
que, como reflexo da realidade, consegue destacar ainda mais 
energicamente em sua refiguração o que se impõe objetivamente 
aos sujeitos em suas impressões e vivências da realidade cotidiana. 
Nessas experiências da cotidianidade, o que se apresenta sempre ao 
receptor são grupos de objetos relativamente pequenos, em que 
tais fragmentos precisam evocar a realidade como um “mundo” 
objetivo e fechado ou completo. Isso ocorre, continua Lukács 
(1966, v.2, p. 238): “em circunstâncias que parecem ser para o 
efeito da objetividade mais desfavoráveis que as da cotidianidade 
porque lhe falta necessariamente a foça de convicção do 
meramente factício, do factum brutum [fato bruto]”, visto que estão 
inevitavelmente postas como meros reflexos, como formações 
miméticas que apenas podem conquistar uma objetividade por 
                                                                                                                        
hegeliano está, sem dúvida, orientado muito mais mística que esteticamente; dá 
lugar à dissolução do objeto e do sujeito em um nada”, pois com a imaginaria 
superação de toda objetividade em geral se dissolve também, necessariamente, o 
sujeito. 
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intermédio da conformação: conteúdo-forma. A entrega do sujeito 
à realidade na alienação, sua imersão nela, produz, portanto, uma 
objetividade intensificada internamente.   

A estrutura dinâmica dessa unidade e seu resultado referente ao 
predomínio da superação relaciona-se com mais dois problemas 
que marcam os princípios fundamentais da estética. Em primeiro 
lugar, destaca-se a relação direta que há entre o caráter mimético 
de toda arte criadora de mundo e a essência do realismo. O 
realismo é, repetimos, a característica fundamental de toda arte 
conformadora de mundo, ele não é, na concreta evolução da arte, 
um estilo entre outros; indubitavelmente, os diversos estilos apenas 
podem cobrar suas diferenciações no marco do realismo. 
Importante registrar, guiados como estamos desde o início pelas 
mãos de Lukács, que do ponto de vista do conteúdo, o que se 
expressa aqui, como novidade, é a grande amplitude que ganha o 
conceito de realismo. Para o esteta, este conceito compreende dois 
polos da universalidade artística: tanto aquela máxima aproximação 
do mundo objetivo, à objetividade entitativamente em-si136; quanto 
a subsequente fixação da imediatez sensível dos fenômenos. Esses 
dois importantes polos assim são definidos por Lukács (1966, v.2, 
p. 239): “por uma parte, a fidelidade ao ser e a essência do objeto, a 
sua conexão de cada caso, a sua totalidade de cada caso; por outra 
parte, a volta à imediatez da vida, na medida em que todo objeto se 
impõe inseparavelmente de seu modo de manifestação sensível-
imediato”. Em segundo lugar, dessa estrutura se expõe que toda 
objetividade estética já carrega em si uma tomada de posição. 
Independente de que seja positiva ou negativa, a situação não é 
como ocorre na vida cotidiana, cujo sujeito encontra-se com o fato 
consumado, em que, do ponto de vista dos interesses desse 
indivíduo, o fato precisa ser aceito ou recusado. Na esfera da 
cotidianidade, o fato e o juízo gozam de relativa independência um 
do outro. A situação é diferente quando se trata das formações 
miméticas. 

A questão da tomada de posição simplifica-se quando 
observada sem o preconceito moderno criador da suposição de 
que essa omnipresença da tomada de posição, da parcialidade, 
subjetiviza as obras de arte. O problema precisa ser visto perante o 
fato de que a eleição de um grupo contextual de objetos, sua 
                                                        
136 Registrado pelo esteta como conteúdo do ato de alienação. 
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conversão em mundo mediante a refiguração e a conformação 
mimética, é impossível sem que se tome uma posição em relação 
aos conteúdos e sus conexões. Tomar posição, portanto, constitui 
o ser-assim da parte do mundo, seu grupo de objetos 
fragmentados, eleitos e elevados, por seu turno, a condição de um 
mundo apropriadamente estético. O caminho, que vai da alienação 
ate a recuperação, é o oposto estricto do subjetivismo. Apenas é 
possível a produção do subjetivismo quando o sujeito é incapaz de 
empreender o rodeio até si mesmo, ou quando se nega a isso. Esse 
rodeio, necessariamente, passa pela alienação, pelo perder-se no 
mundo dos objetos, pela entrega incondicional a esse mundo. Essa 
forma de manifestação subjetiva em seu estado “puro” dissolve, 
por de pronto, o estético em um nada. 

A grande contradição que essa problemática apresenta é que, 
vista no imediato, parece como se a subjetividade estética estivesse 
irmanada à vida cotidiana. Para desfazer essa aparência, Lukács 
(1966, v.2, p. 245) escreve o seguinte: 

A diferença referente à imediatez da subjetividade da vida cotidiana 
cresce no estético até constituir uma diferença qualitativa, ainda que 
sem suprimir a vinculação à personalidade, ao caráter subjetivo da 
subjetividade; ainda mais: a orientação do movimento diferenciador é 
contrária a essa eliminação, é um reforço, uma intensificação da 
subjetividade originariamente dada. 

Dessas considerações, conclui-se que a desantropormofização 
concentra certa dose de uma determinada des-subjetivização. No 
entanto, a esfera estética, incluindo suas formações objetivadoras, 
apenas pode se realizar de forma antropomorfizadora. Para diluir 
mais essa contradição, ou pelo menos deixar claro como ela opera 
no campo estético, o autor propõe as seguintes questões: 

1. Pode então, na esfera estética, dá-se um princípio que 
empurre o sujeito para mais além da mera subjetividade da 
cotidianidade, para mais além da particularidade de sua 
singularidade137, sem ao mesmo tempo perder ou suprimir a 
subjetividade como tal que é própria desta esfera? 

2. E, caso a pergunta anterior seja respondida 
afirmativamente, em que consiste tal princípio? 

Para que se possa diferenciar a básica, fecunda e motora 
                                                        
137 O esteta, sobre isso, ainda diz que todo sujeito é em seu originário e dado ser-
assim algo incomparavelmente único. 
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peculiaridade existente na estética, ou seja, como funciona a des-
objetivação antropomórfica como princípio estético, foi necessário 
desenvolver os pares dialéticos objeto-sujeito e alienação-
recuperação, cujo correto tratamento indica qual a direção na qual 
se deve buscar a resposta para os questionamentos recém 
levantados, uma vez que a direção tomada por tal tematização está 
determinada, em última instância, pela relação do sujeito com o 
processo de trabalho e os resultados alcançados por tal processo. 
Do ponto de vista subjetivo, bem como objetivo, vai ser a partir da 
definição de qual o papel desempenhado entre o indivíduo e a 
espécie, o ponto onde se deve buscar pistas para a iluminação da 
problemática levantada. Marx (2006), considera a história da 
indústria o livro aberto das forças humanas essenciais, servindo de 
orientação para que Lukács procure a explicação para o gênero 
humano em seu devir. Isto é, o que Marx (2006) quer destacar 
como espécie ou, dependendo do contexto como gênero, é, 
sobretudo, algo em constante transformação histórico-social. Em 
outros termos: um desenvolvimento que não pode viver isolado 
dos demais processos evolutivos da sociedade, nem pode ser uma 
abstração que se contraponha excludentemente à singularidade, à 
particularidade. O gênero-espécie, como aqui o denomina Lukács, 
encontra-se objetiva-subjetivamente, constantemente em processo 
de modificação. O seu resultado sempre terá oscilações entre as 
diversas interações até alcançar os fatos, os pensamentos, bem 
como os sentimentos de cada indivíduo. Todo esse conteúdo 
mental desemboca no resultado final de modo que, tal resultante, 
por sua vez, possa ser modificada, constantemente construída. Nas 
palavras de Lukács (1966, v.2, p. 249), esse processo trata-se de 
uma “dialética da singularidade e de sua generalização nas 
objetivações das atividades dos indivíduos, portanto, sobretudo no 
trabalho”. 

Com relação ao papel que desempenha uma consciência 
estética, não se trata de uma subjetividade superada na 
objetividade, como ocorre no caso do trabalho, inclusive na 
ciência, visto que são dois processos, independente de suas 
diferenciações entre si, desatropomorfizadores. No caso tratado 
aqui, o que importa é ver como se supera a personalidade privada 
de cada individualidade particular. Essa individualidade, quando 
aproximada ao específico, realiza e ao mesmo tempo sofre em si 
mesma uma generalização. No entanto, mesmo que exceda ou 
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neutralize parcialmente suas marcas particulares, não perde, por 
causa disso mesmo, a peculiaridade real da individualidade. Ocorre 
o contrário, a essência da peculiaridade acaba por ser reforçada, 
intensificada. 

Para que se compreenda perfeitamente o papal desempenhado 
pelo subjetivo na relação entre o indivíduo e a espécie, na esfera 
estética, é preciso entender este campo como um modo específico 
de generalização, como uma classe especial de superação da 
subjetividade. O específico dessa subjetividade, com efeito, 
consiste em que sua intenção além de se realizar no sujeito, aparece 
objetivada como um mundo apropriado a ele: o mundo próprio 
que tanto insiste o esteta. Apenas a arte cria, por intermédio do 
apoio da mimese, uma refiguração objetivada do mundo real. No 
cenário de tal configuração, a própria arte fecha-se como 
“mundo”, possuidor nessa autoconsumação, por seu turno, de um 
para-si. É exatamente aqui o ponto onde se processa a superação 
da subjetividade; consuma-se de modo tal que a dialética da 
elevação a nível mais alto com preservação, permanece sendo o 
momento determinante do fenômeno. Nesse movimento, a 
subjetividade que assim é superada abarca e faz despertar a 
consciência específica imanente em toda personalidade humana, 
deixando para trás, mas trafegando imbricada com ela, a 
personalidade privada. 

Com a interpretação desse fenômeno, Lukács (1966, v.2, p. 256) 
pretende explicar que a peculiaridade da transformação da 
subjetividade dá-se do seguinte modo: “a subjetividade se faz mais 
autêntica e profundamente subjetiva; a personalidade consegue um 
âmbito de domínio mais amplo e firme que na vida cotidiana, e ao 
mesmo tempo ultrapassa amplamente a particularidade” que é 
própria à cotidianidade. Obviamente, vale ressaltar que isso ocorre 
em graus distintos de consciência, a depender de cada caso 
particular, de cada história individual que, por sua vez, carrega cada 
sujeito determinado. 

Mas, de onde provém esse “mundo” da obra de arte cuja 
produção de uma objetividade põe em prova a subjetividade? Tal 
mundo é produto de um reflexo da realidade objetiva, uma mimese 
que considera e reproduz, a partir do ponto de vista desse 
processo criador, o mundo dado ao sujeito humano, tanto o 
produzido e o conformado por ele, quanto o que existe 
independente de sua vontade: “A transformação do sujeito, sua 
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superação da particularidade da vida cotidiana, é o processo que 
consiste em transformá-lo de tal modo que seja capaz de se 
converter em ‘espelho do mundo’, como disse Heine a propósito 
de Goethe” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 257). Para fechar, o autor diz 
que “profundidade do reto conhecimento do mundo e da reta 
vivência do Eu coincidem aqui em uma nova imediatez”, servindo 
de prova clara de que em estética não se trata de um Sujeito-
Objeto idêntico no sentido estricto como conceituado pelo 
idealismo (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 257). O elemento propriamente 
estético é em realidade sensibilíssimo e encontra-se documentado 
por inúmeros dados históricos. Cada vez que se é possível 
conhecer a personalidade privada dos grandes artistas consagrados 
pelo curso da história da arte, observa-se que a individualidade 
objetivada nas obras é idêntica e, ao mesmo tempo, não idêntica a 
personalidade privada do criador de cada caso estudado, e que esta 
se supera, categorialmente, do modo acima descrito. 

Repete Lukács que o particular sujeito criador do artista precisa 
se lançar no “mundo” que vai criar à corps perdu, ou seja, ele tem 
que se arriscar ao máximo no seu processo de criação, na 
transformação de sua objetividade. Por isso, não há uma segurança 
completa de êxito para o processo de criação, também aqui não se 
pode seguir à risca um critério de arbitrariedade; ele vai depender 
de muitos fatores. No entanto, o que documenta a história da arte 
é que os grandes artistas jamais desfrutaram de calmaria em suas 
tentativas de reproduzir fielmente a natureza e a sociedade. Essa 
busca consiste, vista subjetivamente, em contemplar a realidade a 
partir do ponto de vista de assegurar o mais elevado nível 
alcançado pela humanidade, pois existem muitas verdades que não 
alcançam tal altura. Em que consiste, então, a seleção feita pelo 
artista para, a partir de um fragmento da realidade, um pedaço do 
cotidiano, ressaltar em suas obras a mais autêntica verdade 
humana? E como o motivo selecionado por ele pode influenciar 
favorável ou desfavorável a uma criação? 

Como adiantado, não são respostas fáceis, contudo aponta 
Lukács (1966, v.2, p. 258) o seguinte: “Em muitos casos – os 
importantes, precisamente, para nosso problema –, consiste em 
que a objetividade aqui pensada, que segue sendo imediatamente 
subjetiva, ou seja, a subjetividade da consciência da espécie, 
promove-se mediante essa eleição, embora que em caso contrário 
o único que se manifesta é a subjetividade de sujeito particular”. 
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Para exemplificar, o filósofo húngaro utiliza um diálogo entre 
Tolstoi e Gorki: “Todos somos uns horríveis ‘inventores’. Eu 
também.” Disse o primeiro ao segundo, para depois continuar 
falando o seguinte: “Às vezes, enquanto escrevo, uma figura me dá 
de repente lástima, e dou-lhe em seguida uma característica melhor 
e removo-a a outra para que seu ambiente não resulte demasiado 
[...]” obscuro. As conclusões de Tolstoi são amplamente 
importantes para o problema agora abordado. Observemo-las: 
“Não se representa a vida real tal como é, senão o que um pensa 
da vida. E a quem lhe vai a ser útil saber como vejo eu essa torre, 
ou o mar, ou esse tártaro? Que existe nisso que seja interessante e 
necessário?” (TOLSTOI apud LUKÁCS, 1966, v.2, p. 258). O 
exemplo retirado de Theodor Fontane é ainda mais contundente: 
“Se nosso gosto determinasse nossa produção, a natureza, que 
discorrida por outros caminhos, deixa-nos plantados e 
fracassamos. Cumprimos nossa vontade, porém dando luz a um 
morto” (FONTANE apud LUKÁCS, 1966, v.2, p. 259). 

Sobre a segunda indagação, o esteta aponta existirem 
contradições de várias ordens. É necessário entender, entretanto, 
que o princípio promotor consiste em uma generalização estética. 
Isto é, que a eleição do motivo ou do tema como mote para o 
sujeito criador precisa já aproximá-lo à consciência da espécie ou 
distanciá-lo: ajudar-lhe na superação de sua própria particularidade 
ou funcionar como um instrumento de inibição para que possa 
ultrapassá-la. Em estrita conexão com isso é preciso ainda lembrar 
que, segundo a história da arte, artistas importantes observam que 
a obra projetada inicialmente adquire vida própria, independentiza-
se da vontade e do desejo do criador. Os artistas que desprezam 
essa lei, ou seja, acreditam que a obra deve seguir em seu curso 
com o mundo que lhe foi projetado inicialmente, estão 
condenados ao fracasso artístico138. 

                                                        
138 Vale salientar, para evitar mal-entendidos, que fracasso artístico não é a 
mesma coisa que êxito mercadológico capitalista. Um bom exemplo de uma 
iniciativa artística que resultou completamente distante do que planejou o 
criador, pode ser verificado por meio do resultado do disco Racional (volume I e 
II), de Tim Maia. Para a felicidade dos admiradores desse cantor e compositor, 
as músicas produzidas para esses álbuns tinham a intenção inicial de defender a 
chamada Cultura Racional, cujo conjunto de mandamentos e orientações eram 
ditadas por Manuel Jacinto Coelho; no entanto, acabaram se consolidando como 
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A utopia é outra problemática que precisa ser abordado em 
relação à seleção do grupo de problemas que o artista extrai da 
sociedade ou da natureza. Ao selecionar um conjunto de 
elementos para refigurá-los em forma de mundo apropriado 
esteticamente, o criador depara-se com a dificuldade da captação 
da relação entre a sua consciência individual e a específica, pois tal 
especificidade está dada de um modo antecipatório e utópico, não 
pode ser encontrada na subjetividade imediata do criador. Apesar 
das contradições vistas na evolução da arte, é próprio de sua 
natureza ser utópica. A conformação artístico-objetivada de um 
comportamento que tende à utopia, não obstante, no campo da 
estética, não pode ser considerada uma utopia em sentido estricto. 

Para desfazer mais essa contradição, ou melhor dizendo, 
adequá-la ao campo estético, temos que recorrer, mais uma vez, a 
exemplos retirados da história da arte. Afirma Lukács (1966, v.2, p. 
263) que a “arte tem, pois, um caráter muito mais resolutamente 
anti-utópico que a ciência ou a filosofia”. O autor argumenta que 
se contra essa afirmação forem lembrados os poemas ‘proféticos’ 
de Schiller ou o final da IX sinfonia de Beethoven etc., é preciso 
observar que essas obras não expressam, primariamente, uma 
realidade futura e existente como tal. Ao contrário, sua expressão é 
a ânsia do sujeito em relação ao que está por vir. Isso quer dizer, 
mesmo generalizadamente, que aqui se encontra a expressão da 
relação subjetiva do sujeito com o gênero humano e não o ser 
objetivo deste. Os caracteres concretos da conformação artística, 
portanto, deita as raízes de seu objeto no sujeito. Este, por sua vez, 
é produto concreto do que compõe seu próprio presente. Em uma 
expressão: produto de seu concreto hic et nunc histórico-social. 

Ao debater o problema de como se forma a escolha, a seleção 
do criador sobre os fragmentos em que vai refigurar o mundo, 
Lukács recorta, como uma das características principais dessa 
eleição, o caráter antecipatório e, ao mesmo tempo, não utópico 
que a mimese estética carrega. Para o filósofo, com esse debate 
apenas se chega a antecâmara do problema; a problemática central 
para o caso aqui debatido está no fato de que a grande maioria das 
obras de arte refletem imediatamente as relações e estruturas dos 
homens e mulheres que, por uma dialética social própria, 
                                                                                                                        
um conjunto de composições consideradas de elevado nível musical. Para saber 
mais, ver a biografia do artista escrita por Nelson Motta (2007). 
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influenciam o destino desses mesmos sujeitos em suas relações 
com as sociedades existentes em cada caso determinado. 

Para se acercar mais a este conjunto problemático, o esteta se 
propõe outra pergunta: qual é, então, o campo de ação para a 
conformação estética dos problemas de gênero humano? 

Como as relações efetivas entre os sujeitos humanos, as paixões 
entre eles, as articulações familiares, de classe, da nação etc., são 
profundamente arraigadas em cada indivíduo, a resposta precisa 
ser buscada na vida cotidiana concreta. Isto é, na dialética que 
fornece o âmbito de tensão, cujo conteúdo a arte evoca 
mimeticamente. Cabe a arte, precisamente, dissolver os fetiches 
que daquele solo nascem, expressando inequivocamente as 
relações sociais como relações entre o conjunto de homens e 
mulheres, entre este conjunto e a sociedade e sua interconexão 
com a natureza. Nesse movimento, a lembrança seria a forma de 
interiorização, por excelência, em que o indivíduo pode se 
apropriar do passado e do presente como coisa propriamente 
sua, como um destino de sua humanidade; já a recordação, ao 
evocar a realidade objetiva, faz de tal modo que a lembrança é 
penetrada, em todos os seus poros, pelas atividades humanas. 
Disso resulta que os objetos refletidos são enriquecidos pelo 
entendimento e pelo sentimento humano. Com isso, já se pode 
apresentar uma síntese primaria de como Lukács relaciona o par 
dialético alienação-recuperação e assim melhor expor o caráter 
desfetichizador da arte. Escreve Lukács (1966, v.2, p. 273, negritos 
nossos) que na obra de arte o que o sujeito humano entregou 
generosamente à realidade objetiva, bem como à realidade de si 
mesmo e de seus semelhantes, “nas diversas formas da alienação, 
aquilo pelo qual ele possui em cada momento sua própria riqueza 
de pensamento e sentimento, recupera-se agora no sujeito, e o 
mundo vive-se como mundo próprio do homem”, como uma 
posse sua que não pode mais se perder. Na união inseparável 
desses dois atos: alienação e sua recuperação, nasce, difunde-se e 
aprofunda-se a autoconsciência da humanidade como recordação, 
lembrança do caminho percorrido pela evolução histórico-social. 
Isso consiste no que o esteta insiste em chamar de particularidade 
do estético. 

Para o desenvolvimento adequado de como essa particularidade 
relaciona-se com o par dialético alienação-recuperação, torna-se 
necessário estudar um problema particular para a estética, ou seja, 



                                           258         

como o modo vivencial, único e imediato na qualidade perceptiva 
também imediata da particular individualidade, intensifica-se em 
sua singularidade qualitativa e, ao mesmo tempo, generaliza-se, 
sem, contudo, perturbar ou inibir tal intensificação. Essa unificação 
indissolúvel de unicidade e generalização do sujeito não é, 
primariamente, uma consciência subjetiva de um mundo de 
objetos independente dela e a ela contraposta. A consciência 
engendrada aqui expressa-se na forma peculiar de uma 
autoconsciência. O movimento imposto pela dialética alienação-
recuperação constitui, também nesse caso, o fundamento 
específico de seu modo de manifestação externo. Isto é, 
primeiramente, a entrega do sujeito ao mundo para que este 
naquele penetre plenamente com sua própria qualidade objetiva; 
em seguida, a extensão do sujeito pela recepção e elaboração da 
objetividade vinda do mundo refletida por tal sujeito, concentram 
o que fundamenta a unicidade generalizadora manifestada 
externamente no sujeito. 

O mais importe nesse processo é mostrar como a conformação 
artística reproduz a estrutura da realidade histórico-social objetiva, 
conservando suas verdadeiras proporções, entretanto, de modo 
que haja uma amplificação intensa. Importante destacar que os 
diferentes níveis de subjetividade do artista estão expostos na obra, 
não é, em modo algum, o contemplador quem vai arrancá-las da 
realidade. Porém, é perfeitamente possível que a esse nível não seja 
alcançado nas vivências do sujeito receptor, ou que tais 
experiências introduzam em suas interpretações e vivências algo 
não criado na obra. 

Dentro desse complexo problemático, não resta dúvida de que 
os efeitos reais retirados das relações histórico-sociais entre os 
homens e mulheres formam o conteúdo da refiguração artística. A 
questão complexifica-se quando, dentro desse panorama histórico-
social, há de se destacar o ponto de vista próprio da humanidade. 
Esse ponto de vista, pela simples razão de não ter conseguido 
ainda nenhuma forma objetivada nas relações humanas das 
sociedades até um determinado momento, de tal modo que não se 
pode jamais determinar, de modo direto, os atos e as ideias dos 
sujeitos sociais de tal instante. Por exemplo, a vinculação espacial, 
temporal, ou seja, a essência nacional e classista de toda 
manifestação do especificamente humano é um fato objetivo da 
história-social dos homens e mulheres. Por isso, sua manifestação 
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subjetiva, a autoconsciência desses processos, necessita possuir, 
por serem reflexo de tais processos, uma natureza e uma estrutura 
que lhes correspondam. 

A essência do reflexo estético, portanto, destaca Lukács (1966, 
v.2, p. 286): baseia-se, precisamente, no fato de “levantar a unidade 
sensível e significativa do humano e sua inteira e contraditória 
riqueza a um efeito evocador”. Mas como opera essa 
transformação qualitativa da matéria vital imediatamente dada? Ela 
tende a orientar as vivências da recepção de tal modo que a 
unidade humana do conteúdo consiga expressar-se, por mais 
contraditório que seja, mediante uma construção formal 
unificadora e, ao mesmo tempo, com uma unidade intensificada. 
Essa orientação, exige da dialética planejada por Hegel um novo 
aspecto que procure balancear adequadamente a relação unidade e 
separação do diverso e do não diverso. Com isso, a orientação do 
reflexo estético ao especificamente humano não se sente obrigada 
a ser consciente. Como a especificidade manifestada nessa unidade 
é, sobretudo, uma questão de conteúdo, a altura objetivamente 
alcançada na obra, a partir desse ponto de vista, vai depender de 
sua riqueza e profundidade, podendo destacar o especificamente 
humano, inclusive, no horizonte de una orientação consciente-
imediata. Isto é, no hic et nunc do instante histórico-social dado à 
refiguração. Naturalmente, mesmo com o maior esforço em captar 
artisticamente o “universalmente humano”, esse processo não é 
garantia de êxito, o artista pode vir a fracassar. O ponto seguro da 
análise é que esse fenômeno significa um caso radicalmente 
distinto da unidade entre forma e conteúdo. Repetindo: na obra de 
arte a forma precisa conformar um conteúdo específico, que 
registre e destaque o que é mais especificamente humano em cada 
caso dado. 

Embora já esteja claro que aqui se trata de uma questão de 
conteúdo, o autor não está convencido de que há claridade acerca 
do que cabe a ser destacado pela obra de arte. Portanto, para deixar 
essa indagação ainda mais límpida, Lukács (1966, v.2, p. 286) 
especifica que o 

número ilimitado de caracteres, características, fatos, colisões etc., 
possíveis (e até típicos) em uma determinada época e em 
determinadas circunstâncias, escolhem-se uns e ordenam-se 
compositivamente de tal modo que seu conjunto faça significativo o 
que é digno de sobreviver na memória da humanidade e o que os 
homens podem experimentar, nas amplas distâncias temporais e 
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locais, em circunstâncias historicamente muito alteradas, com o 
acento emocional de nostra causa agitur [coisa de nosso interesse]. 

Com esses caracteres assumindo a relevância do que deve ser 
destacado, pode-se afirmar que, para o caso estético, vai ser o par 
dialético forma-conteúdo a base para que tal seleção se efetive; 
quanto mais bem elaborada for a escolha mais chance tem o artista 
de êxito. É preciso, no entanto, ponderar que, quando um efeito 
produzido em uma determinada temporalidade consegue 
conservar-se e ser atual durante séculos e até milênios, consuma-se 
como uma conquista exclusiva das específicas qualidades da forma. 
Em sentido bastante amplo, a forma verificada nas autênticas e 
grandes renovações da conformação artística ao longo da história 
da arte, ou o nascimento de novas formas que acabam por se 
converter em posse duradoura da humanidade, surgem do fato de 
que o específico daquele importante conteúdo novo exige uma 
radical reconstrução das formas preexistentes ou a invenção de 
outras novas139. 

 
6.3 – Sujeito-Objeto idêntico? O especificamente estético 

 
Com a discussão anteriormente estabelecida, a exposição pode 

apresentar, de modo enriquecido, algumas das mais importantes 
sínteses para o campo estético que, por seu turno, deixam 
melhores condições para que se retome o desenvolvimento do par 
dialético objeto-sujeito. Sob a orientação dada pelo mote 
goethiano: o homem como núcleo ou como casca, Lukács declara 
que a problemática da relação objeto-sujeito se apresenta com uma 
dupla e falsa contraposição que deforma o seu adequado 
tratamento. Se, por um lado, encontramos o subjetivismo que 
predominou antes da Primeira Guerra Mundial, por outro, após 
essa guerra, inicia-se o predomínio do objetivismo. A falsidade do 
primeiro mostra-se pelo fato de seu objeto encontra-se, desde o 
primeiro momento, apartado de toda conexão, resultando em que 
a produção de sua vivência não vem de uma totalidade objetiva. 

                                                        
139 Lukács (1966, v.2) exemplifica, como elemento comprovador para asse fato, 
que a história da arte tem vários testemunhos que comprovam seus argumentos, 
por exemplo, a introdução do segundo ator por Ésquilo, o dramatismo pictórico 
de Giotto, o cromatismo de Reinbrandt, a harmonia de Beethoven. Muitos 
outros momentos poderiam ser adicionados. 
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Esse modo equivocado de refletir a realidade, considera que a alma 
humana está desorientada e perdida no mundo, entrando com ele 
em uma relação puramente particular, casual e singularizada. Isso 
resulta em uma relação, por princípio, inexprimível, embora que 
apareça como se fosse fruto puramente de razões psicológicas. 
Contraposta a este falseamento, encontra-se, na outra cara da 
moeda, igualmente falso, o que se promoveu após a Primeira 
Guerra Mundial. Observa-se que aqui, tudo se converte em 
casualidade, pois os objetos e os modos de comportamento da 
vida interior humana perdem sua vinculação com o 
desenvolvimento da sociedade e com a interioridade dos homens e 
mulheres em sua totalidade, o que cria em estética a tendência a 
desumanização artística. Nos dois casos, sustenta o esteta, há 
claramente a fetichização da relação objeto-sujeito. 

No comportamento verificado no caso da subjetividade 
científica, para que haja maior claridade possível da riqueza do 
objeto, importa muito mais a entrega completa e incondicional à 
objetividade do que o talento individual. Já no comportamento 
observado na elaboração estética, é preciso considerar a 
duplicidade desse reflexo: se, por um lado, ele consiste em aparecer 
como um em-si, por outro, mas ao mesmo tempo, existe apenas 
para o mundo esteticamente apropriado ao humano. Essa 
duplicidade de inseparável vinculação, que age sobre o sujeito 
estético, supera, de modo que intensifique, a subjetividade. Do 
ponto de vista do conteúdo, no entanto, o comportamento que lhe 
subjaz desempenha também na vida cotidiana um papel muito 
importante que é costumeiramente, como já visto em 
determinados autores, a exemplo de Martin Heidegger, 
subestimado ou até desprezado. De um modo muito geral, um 
adequado desenvolvimento da personalidade humana, em sua 
inteireza somente torna-se possível no marco de uma ininterrupta 
inter-relação entre a individualidade e o mundo circundante. Se, 
por uma parte, o sujeito humano se fecha em si mesmo ou, se, por 
outra, entrega-se sem defesa a seu entorno, adaptando-se 
incondicionalmente ao mundo, acaba convertendo-se, em última 
instância, em um inválido anímico. Como visto acima, os dois 
modos de tratar a questão: subjetivismo ou objetivismo, são 
modos, embora contrapostos, completamente falsos. 

Para Lukács (1966, v.2, p. 469): “O impulso até a completude 
no humano anima, mais ou menos conscientemente, na maioria 
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dos homens, na medida na qual a estrutura social de sua época não 
os deformou intimamente até o ponto de sentir a própria 
deformação como condição necessária de toda existência”. A arte, 
complementa o autor, é, por sua natureza, defetichizadora. Ela 
carrega uma força na qual o sujeito humano pode contar para 
combater esses contrapostos e falsos modos de conceber sua 
relação com a realidade. A reflexão artística, com efeito, concentra 
a força que se contrapõe verdadeiramente a tais tendências que 
pretendem degenerar a essência da unidade humana. Em uma 
expressão: na arte, o sujeito humano encontra um modo de resistir 
contra essas influências maléficas, encontra conforto para 
recompor sua saúde interior. Esse modelo dá o amparo a um 
comportamento dignamente humano, que capte e dê forma à 
objetividade do mundo, ao ponto que se manifeste nesta 
objetivação a autêntica relação objeto-sujeito. Disso desprende-se a 
necessidade de se formar, no sujeito criador, um comportamento 
correspondente para com seu mundo. Isto é, uma personalidade 
artística que tenha como base, precisamente, suas relações com a 
realidade. 

Tal relação precisa apresentar linhas de movimento como as 
definidas no par dialético alienação-recuperação: a alienação do 
sujeito no mundo objetivo e sua recuperação. Com base nas 
discussões recém apreendidas, portanto, pode-se apontar, com 
mais segurança, como esse processo ocorre. Lukács (1966, v.2, p. 
470), assim explica: “porque a substancialidade do sujeito criador 
aparece já como pressuposto necessário da conquistada 
substancialidade da obra e porque aquela substancialidade 
descansa” em uma relação com a realidade. É sobre a motivação 
de tais reflexos do real que o sujeito, ao se entregar completamente 
ao mundo externo, encontra-se a si mesmo como substância, 
enriquecendo-se, aprofundando-se e aproximando-se à 
substancialidade humana. Desse contexto, o esteta extrai o que ele 
chama de necessidade absoluta para a estética: “a necessidade de 
encontrar, sobre a base de um reflexo dialético da realidade, a 
relação com esta” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 470). 

No que se refere à correção do reflexo, pela intervenção 
subjetiva dada pela atividade antropomórfica do sujeito, processa-
se de modo mais ou menos espontâneo no trabalho e na vida 
cotidiana e, de maneira conscientemente mais rigorosa na prática 
científico-desantropomórfica. Dois aspectos, contudo, devem ser 
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observados na ação da subjetividade existente na relação entre o 
sujeito e a realidade a ser refletida. Primeiramente, devemos 
considerar os efeitos causados, por exemplo, pelos órgãos 
específicos dos sentidos humanos na apreensão dos momentos da 
aparência do mundo, constituídos como simples acréscimos 
subjetivos ao reflexo. Depois, é preciso preponderar a participação 
objetiva do gênero humano com seus indivíduos em intercâmbio 
com a sociedade e com a natureza: a realidade e a relação unitária e 
essencial dessa participação com o ser-homem do sujeito humano. 
Decisivo aqui é o segundo motivo, em razão do papel importante 
que desempenha no comportamento ético dos seres sociais. Uma 
decisão humana não se separa nunca de seu nexo causal que, por 
sua vez, está contida no decurso histórico-social. Apesar disso, 
entretanto, possui, do ponto de vista da ética, um particular acento 
vindo da realidade, ou seja, a responsabilidade do sujeito que age. 

Sobre o comportamento ético dos homens, Lukács adianta que, 
de modo geral, essas indicações são suficientes para apontar que o 
comportamento ético e o estético guardam, mesmo que de 
maneira contraditoriamente complicada, uma densa e íntima 
relação de reciprocidade. O autor justifica esse apontamento 
argumentando que a ignorância plena do mundo externo objetivo 
pode transformar as intenções morais dos homens e mulheres, 
mesmo as mais puras e generosas, em ocasiões vexatórias. Por 
outro lado, se o indivíduo aceitar sem resistência crítica os dados 
do mundo circundante, o sujeito é rebaixado ao mais trivial filisteu. 
Para que essa apartação não ocorra é preciso surgir uma síntese 
que equilibre as diferenças e até contraposições encontradas nos 
respectivos caracteres fundamentais da ética, cuja direção é 
praticamente a realidade humana concreta. De que modo é preciso 
agir o sujeito criador para equilibrar a tensa relação existente entre 
o sujeito e a objetividade do mundo? Para responder em uma 
expressão: quando o sujeito criador concebe a referencialidade dos 
objetos à humanidade, produz-se a tendência ao equilíbrio. Esse 
processo precisa ser posto em prática como uma síntese das 
próprias determinações intrínsecas do gênero humano, ao mesmo 
tempo em que, organicamente, se desenvolve as reações dos 
homens e mulheres com o seu entorno objetivo: o mundo. Tal 
processo deve partir de uma substância ativa e unitária que, por sua 
força, abarque todo a ação. Somente assim, a substancial evocação 
pode atingir o equilíbrio existente entre a tensão da objetividade e 
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a subjetividade como uma nova, sintética e imediata unidade. Para 
a estética, há a aspiração contemplativa a um reflexo do mundo 
essencialmente humano, sua dialética parte da interação entre a 
objetividade e a subjetividade, sendo responsável pela tomada de 
decisão sobre a fidelidade, a profundidade e a riqueza da 
mundanidade e do poder evocador das obras de arte. 

Para que não paire mais dúvidas é importante explicar, de um 
modo o mais claro e enérgico possível, como o caráter dialético e, 
portanto, não-mecânico, não-fotográfico do reflexo estético se 
impõe pelo fato de que depende da natureza do seu sujeito. Por 
isso, é importante atentar para a reflexão do poeta russo Máximo 
Gorki trazida pelo esteta húngaro: uma arte autêntica e rica 
somente pode nascer de uma vida rica e plena de sentidos. Mesmo 
não se revelando, necessariamente, na agitação externa da vida, tal 
riqueza, porém “precisa estar vivamente presente na vivência do 
mundo e, a consequência da proporcionalidade correta entre a 
subjetividade e a objetividade, tem que formar, com o sujeito, um 
algo substancial para que a obra possua a substância imprescindível 
para sua autenticidade” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 472). Isto é, se a 
vida está mal, a arte, mesmo que de modo contraditório e sem se 
desprezar as exceções, refletirá a pobreza da vivência humana. Por 
isso, para responder quem reflete a realidade, é preciso perguntar 
também, por uma questão de inseparabilidade de princípio, qual o 
conteúdo a ser refletido, e ainda como se refletirá tais 
componentes. Nesse sentido, a obra aparentemente mais fantástica 
e mais distante do mundo, pode ser um autêntico reflexo da 
realidade, ao passo que se a realidade histórico-social de onde se 
retira a reflexão artística obscurece e desfoca a relação 
objetividade-subjetividade, consequentemente, as obras acabam 
por perder sua substancialidade, empalidecem ou morrem. 

Apenas por intermédio da substancialidade da obra e sua fusão 
na substancialidade do humano, dada pela subjetividade do 
indivíduo criador, a arte pode cumprir tal papel social. Nas 
palavras Lukács (1966, v.2, p. 478): “toda obra de autêntica 
substância converte-se, para o receptor, em um chamamento que 
apela a sua própria substancialidade ou sublinha evocadoramente 
em sua consciência a distância que internamente lhe separa de uma 
tal substancialidade”. Naturalmente, também nesse caso, o 
problema especificamente estético culmina, de modo 
qualitativamente acentuado, com um problema da vida cotidiana 
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concreta. Isto é, a característica decisivamente mais importante 
dessa classe de reflexo é a coincidência entre a objetividade e o 
centro mais íntimo e essencialmente humano. Por essa razão, para 
demonstrar tal caráter do reflexo estético, o esteta ampara-se nas 
seguintes palavras de Goethe: “E assim te digo por última vez:/ A 
natureza não tem núcleo nem casca;/ Vejas melhor,/ Se casca ou 
núcleo tu es/ Não está o núcleo da natureza/ No coração dos 
homens?”140. Com os versos do poeta alemão, o filósofo húngaro 
quer indagar se o sujeito humano é digno, se tem a capacidade de 
refletir adequadamente o mundo, se sua personalidade é adequada 
para ser, como disse Christian Heine sobre Goethe, espelho do 
mundo. 

O que justifica a fecundidade da subjetividade humana no 
processo artístico consiste, exatamente, na sua posição inclinada à 
referencialidade humana, ou seja, ao orienta-se ao que faz o 
subjetivo aparecer como propriedade inerente ao humano, bem 
como ao em-si dos objetos ou grupos de objetos refletidos. Nesse 
processo circular de criação, o papel de todo gênio talentoso 
representa uma relação única, que não se repete. A importância do 
talento, contudo, precisa ser observada levando-se em 
consideração os homens e mulheres, seus pares e a época em que 
vivem, as relações entre eles e a realidade social que, por sua vez, 
articula-se dialeticamente com a natureza. Essa relação de 
unicidade, para não se degenerar, precisa ser tratada em sua 
adequada unidade ao desenvolvimento do mundo situado 
histórico-socialmente. A incomparável unicidade do talento genial 
com o plasma histórico dado, é o que permite ao criador captar, no 
tecido da vida e sob a mediação da particularidade, aquelas 
determinadas conexões que necessitam ser reveladas. 
Independentemente de serem genéricas ou específicas, quando tais 
conexões são autênticas, retornam ao terreno da generalidade 
humana enriquecendo-a. 

Com esse debate em claro, evidencia-se que o núcleo humano, 
sua mais profunda intimidade, é o elo mediador mais importante 
entre a personalidade individual e a humanidade contida nela, ou 
seja, entre o que lhe é mais interno e as relações externas. Assim, a 
contradição pode ser exposta do seguinte modo: o núcleo do 
                                                        
140 Ver GOETHE, Johann Wolfgang von. Ultimatum. In: Poetische Werke 
[Band 1–16], Berlin, 1960. 
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sujeito humano encontra-se orientado à desfetichização sobre o 
mundo, simultaneamente, em que o seu ser cortical141 se inclina 
perante os preconceitos fetichistas impostos socialmente. Com 
isso, destaca-se a importância da estética para que os homens e 
mulheres, perante a dialética interna-externa, possam conhecer e 
reconhecer melhor seu núcleo e o cortical que o reveste, a casca. 
Isto é, na perspectiva estética, há a unidade entre o interno e o 
externo de tal modo que os fenômenos da sociedade e da natureza 
se encontram em íntima conexão com a humanidade presente nos 
seres sociais. Esse processo se desenvolve ao ponto de fazer com 
que o núcleo de tais fenômenos penetre intensa e imediatamente 
ao espírito humano, assentando-se nele. O artista talentoso, em sua 
autenticidade, precisa, portanto, intensificar ‘meramente’ essa 
unidade entre o interno e o externo até que se alcance a 
substancialidade estética, conquistada, por seu movimento, 
quando, evocadoramente, a consciência humana eleva-se à sua 
unidade absoluta. Em síntese, o que Lukács (1966, v.2, p. 482) quer 
relevar para a discussão do campo estético inspirado nos citados 
versos de Goethe é o seguinte: 

A unidade do interno e do externo na natureza significa para ela 
mesma uma distinção ultrapassada entre esses dois momentos; essa 
distinção é um problema puramente humano que não pode encontrar 
solução mais que no comportamento do homem para com seu 
mundo, para com a natureza, e precisamente no sentido de que o 
caráter nuclear do homem se manifesta em sua capacidade de 
perceber, pensar e sentir o interno e o externo em sua unidade, e em 
que esse caráter nuclear é ao mesmo tempo pressuposto e 
consequência de uma tal visão, enquanto, inversamente, a natureza do 
homem como casca se encontra em uma relação não menos 
necessária com o desgarramento da vinculação entre o interno e o 
externo. 

Essa compreensão é importante porque como a particularidade 
não é a potência omnipotente e determinante de toda existência 
humana, como querem as correntes kierkergaarianas, a negação da 
identidade última entre o interno com o externo causa muito mais 
danos ao campo estético do que para outras esferas. Tal negação 
obscurece a relação entre o indivíduo e gênero humano, visto que, 
                                                        
141 Para Lukács (1966, v.2, p. 480) as tendências que ele chama de cortical no 
homem, “pelo domínio dos falsos extremos na subjetividade e na objetividade, 
do centro até periferia, levam à mera particularidade e à abstração que a 
complementa polarmente”. 
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por muito que aquela unidade seja um fato básico da vida humana, 
no nível da particularidade, ela manifesta-se apenas como uma 
tendência. O copertencimento absoluto entre o interno e o 
externo, argumenta Lukács (1966, v.2, p. 482), “sua tendência à 
identidade, é um fato da vida, exatamente igual que sua relativa 
divergência e, em casos limites, a exacerbação desta até a 
contraposição”. Isso se justifica em função da existência em 
estética de uma peculiaridade na relação objeto-sujeito, uma vez 
que, como na realidade social objetiva o sujeito apenas pode isolar-
se em sociedade, também a “concreta inexpressabilidade de um 
estado anímico pressupõe objetivamente a relação normal, ainda 
que perturbada em casos dados, entre o interno e o externo” 
(LUKÁCS, 1966, v.2, p. 484)142. 

Sob a mediação desse debate, já se pode retomar a tematização 
que se consagrou em torno do que o idealismo objetivo batizou de 
Sujeito-Objeto idêntico. Para que possamos nos distanciar de 
qualquer interferência idealista, tomamos como parâmetro para 
guiar o adequado tratamento da problemática, a dialética lukacsiana 
que certifica o que o autor denomina de mundo dos homens: de 
um lado, uma subjetividade humana exacerbada até seu limite 
máximo, que, por isso, consegue entregar ao sujeito humano toda a 
plenitude da interioridade humana; de outro, mas em interligação 
ineliminável com a subjetividade, o objeto em si mesmo que, por 
seu caráter, apenas pode se realizar por sobre uma objetividade 
igualmente plena. Sem essa complementação reciprocamente 
dialética, desfigura-se completamente o fator estético. Isto é, do 
ponto de vista puramente estético, precisamos lembrar mais uma 
vez que a atuação da arte se volta para o mundo humano, o que 
garante a unidade entre a subjetividade e a objetividade. 

Isso quer dizer que em estética existe um Sujeito-Objeto 
idêntico? Para Lukács sim e não. 

Não, porque é impossível haver coincidência entre os dois polos 
desse par dialético. Um sujeito real se encontra sempre perante um 
mundo objetivo real que existe independentemente de sua 
consciência. A imagem do mundo desse sujeito será sempre a 

                                                        
142 O autor utiliza o romance O processo, de Kafka (2013), como ilustração da 
adequada unidade entre o interno e o externo. O contraexemplo é o romance 
Malloy, do escritor Samuel Backett (2008). 
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reprodução consciente da realidade existente em-si, ou seja, 
desantropomorfizamante. 

E sim, visto que tal coincidência se realiza por dois modos: se, 
por uma parte, a formação é algo primariamente colocado pelo 
sujeito, isto é, não pode ser considerada uma realidade objetiva 
possuidora de uma dialética própria; por outra, é uma formação 
que “pode conter em sua estrutura objetiva um máximo de 
subjetividade objetivada sem que possa possuir, no entanto, 
subjetividade alguma no sentido de ser-sujeito (posto que é uma 
formação produzida)” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 234). 

Resta responder como a obra de arte supera esses dois 
extremos fundindo-os em um mundo apropriadamente humano. 
Quando a obra se realiza como arte, em seu todo fechado, cria um 
centro que acentua a subjetividade, bem como a objetividade. Essa 
posição intermediária, conquistada pela categoria da 
particularidade, libera os dois extremos de suas unilateralidades: 
liberta a subjetividade de sua particularidade escondida em si e 
libera a objetividade de seu distanciamento em relação ao humano. 
Essa união orgânica centrada na esfera estética, organiza um elo 
purificador sobre a personalidade humana, o que supera as 
extremidades. Isto é, produz-se, assim, com relação à realidade 
objetiva, uma reconciliação entre a interioridade humana e o 
mundo externo ao sujeito. Esses aspectos indicam, portanto, os 
motivos pelos quais a peculiaridade existente entre tal unidade é 
conseguida pelo predomínio da particularidade, visto que aqui se 
consagra a unidade purificadora entre essência e fenômeno. 

No caso da estética, a singularidade não pode se separar nunca 
da aparência, posto que, como o pensamento estético orienta-se à 
essência, obriga-se, guiado por tal orientação, a atender ao que 
cobra a universalidade. Essa movimentação dialética, implica, com 
efeito, que a particularidade tende a assumir a seguinte duplicidade: 
por um lado precisa alimentar as determinações e mediações que 
possam impedir o afastamento demasiado abstrato da 
universalização em relação à singularidade do fenômeno; por 
outro, mas ao mesmo tempo, deve possibilitar a concreta e real 
subsunção da singularidade sob a essência que, por sua vez, é 
elaborada mediante uma adequada universalização. Esse fato deixa 
visível os contornos da particularidade como categoria central do 
estético, haja vista que o centro conformado pela obra de arte, em 
sua função de produzir uma harmoniosa síntese entre os pares 
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dialéticos objetividade-subjetividade, aparência-essência, forma-
conteúdo evidencia que o centro conformado pela obra precisa 
fazer com que a particularidade seja superada tanto na 
singularidade quanto na universalidade (LUKÁCS, 1967, v.3). Sem 
tal movimento, do meio em direção aos dois extremos e retorno ao 
centro, não há garantia da função mediadora e depuradora da 
categoria da particularidade. 

A relação entre os pares dialético objeto-sujeito e interno-
externo desperta e necessidade da retomada de outro par dialético: 
forma-conteúdo, em razão pela qual o conteúdo e a interioridade 
apresentam determinada convergência, de modo geral na vida, mas 
que em estética se expressa como algo objetivo, mesmo que 
referenciado aos homens e mulheres. Importante relembrar que 
para a proposta estética de Lukács, a forma apenas pode se 
processar para um conteúdo específico, em que o criador recolhe 
de um objeto da realidade ou de um grupo de objetos seu material 
temático, ou seja, seu conteúdo vital experimentado e vivido. Esses 
elementos vitais, ganham forma na refiguração de um novo 
conteúdo expressado no corpo da obra concreta, acabada. Isto é, 
fechada em si mesma. A atividade artística consiste em explicitar, 
de maneira geral, partindo da eleição do material temático 
formador do conteúdo essencial, uma realidade fechada em si, 
própria ao humano. Dado pelo criador, portanto, ao material 
escolhido, uma forma tal que a unidade da obra mostre que seus 
conteúdos, decursos, proporções e intensificações desenvolveram-
se organicamente a partir dos elementos vitais inicialmente eleitos. 
Essa unidade orgânica precisa mostrar que a forma escolhida e 
executada pelo criador estava desde o início contida no material 
temático – conteúdo – eleito na fase da pré-conformação, estágio 
pré-artístico. 

Como na realidade objetiva o par dialético forma-conteúdo 
convive em uma unidade, em que se opera uma mutação 
ininterruptamente recíproca, portanto, o material temático da 
poesia – e das demais artes – está, ao nível pré-artístico, já dotado 
de uma forma estética, ou seja, guarda já, embrionariamente, a 
indicação de escolha da forma pela qual ganhará refiguração. A 
atividade do poeta precisa vencer a conformação vital imediata do 
material encontrado na seleção primária e, desse modo, encontrar 
uma forma estética adequada artisticamente a este conteúdo: uma 
forma que desencadeie uma nova imediatez evocadora posta na 
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obra. Disso desprende-se que a atividade conformadora, ou seja, a 
ação de dar forma a um conteúdo determinado, é contraditória e o 
criador precisa, para atingir a autenticidade artística, enfrentá-la à 
corps perdu. 

Por uma parte, o criador precisa descobrir formas novas em um 
determinado sentido, visto que a realidade concreta é esteticamente 
“neutra”, possuindo ordenação e hierarquia de suas categorias 
estranhas, profundamente, ao campo estético. Esse estranhamento 
acarreta que a objetividade dos objetos, seus sistemas de 
referências etc., sejam, de modo geral, distintos do que as leis das 
várias artes exigem da objetividade, de suas conexões, entre outros 
aspectos. Já, por outra parte, o reflexo estético é, apesar desse 
limite, uma refiguração da realidade que procura reproduzi-la tal 
como ela é em sua objetividade em-si, de modo tal como aparece 
determinada e concretamente em cada fragmento de realidade, 
possibilitando ao criador convertê-la em material temático do 
conteúdo artístico. Finalmente, esse complicado, contraposto e 
exacerbado jogo de tendências é o que pode levar até a identidade 
do conteúdo uma forma que possa consumá-lo na especificidade 
da obra conformada. A destruição – negação – das formas 
imediatamente dadas da realidade, portanto, pelo criador, leva já 
em si o momento da fidelidade em relação à realidade concreta. Tal 
destruição já funciona, pois, como uma superação dialética, em que 
qualquer descuido que não considere a negação com a preservação 
e a elevação do superado, pode levar ao fracasso artístico. 

Para que possamos concluir, com o autor, o debate das 
características gerais do par dialético objeto-sujeito para a esfera 
estética, abreviadamente podemos resumir, pinçando das ideias do 
poeta e filósofo alemão Schiller, o seguinte mote: “a matéria fica 
aniquilada pela forma”. Para que a dialética presente na estética se 
complete, contudo, acresce-se à sentença do poeta, conforme 
orienta Lukács (1966, v.2, p. 490), sua polar contraposição: “a 
matéria temática conformada aniquila, por sua vez, a forma”. Da 
seguinte maneira, portanto, entendemos a relação forma-conteúdo 
para a Estética de Lukács: como a forma artística é a forma de um 
conteúdo especificamente determinado, e como a prioridade será 
sempre deste e não daquela, podemos apontar que a matéria 
temática conformada na obra se sobrepõe ao negar a forma. 

Com o aclaramento da especificidade estética acerca do debate 
sobre o Sujeito-Objeto idêntico, já temos condições de aprofundar 
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a questão do fetiche em arte. Tematização que enfrentaremos no 
capítulo que se segue. 
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CAPÍTULO 7 – O CARÁTER 
DESFETICHIZADOR DA ARTE 

Toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar 
Eu vivo no mundo com medo do mundo me atropelar 
E o mundo por ser redondo, tem por destino embolar 

Desde quando o mundo é mundo, nunca pensou de parar 
E tem hora que até me canso de ver o mundo rodar 

(Siba Veloso) 
 

7.1 – Notas sobre a relação tempo-espaço 
 

Lukács, para apresentar a missão desfetichizadora que cabe a 
arte, retira de Marx a base para ampliar o conceito de Fetiche em 
estética. Com isso, o húngaro adianta que o fetiche consiste no 
fato de se pôr nas representações gerais objetividades 
independentes, cuja realidade não existem em-si, tampouco em 
relação ao sujeito. O mais importante para o recorte ao caso 
estético é que o conhecimento desfetichizador produzido na 
reflexão artística, re-transforma o fato refigurado no que ele é em-
si, sem mistificações transcendentes, ou seja, em uma relação entre 
homens, mulheres e seus pares. Nessa classe de reflexo, o decisivo 
é verificar se os intentos de refletir a realidade orientam-se para a 
desfetichização ou, pelo contrário, tende a cristalizar, eternizar o 
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fetichizado. Como a arte, em sua essência e autenticidade, carrega a 
tendência a desfetichização, caso renuncie a tal tendência, auto 
dissolve-se em seus próprios emaranhados. Isso é muito comum 
entre destacados segmentos da arte burguesa, principalmente a 
tardia, uma vez que aqui a reflexão artística tenda a abandonar seu 
conteúdo principal: a luta pela integridade do sujeito humano ao 
seu mundo. 

Como não poderia ser diferente, o ponto de partida deste 
debate é a vida cotidiana e seu materialismo espontâneo, que, 
como já debatido, não concentra nenhuma generalização em 
sentido de uma elaboração sistemática de mundo; expressa-se, 
nesse materialismo, como aponta Lukács (1966, v.2, p. 384), a 
necessidade da prática cotidiana em que o sujeito, “para poder 
afirmar-se e agir com êxito em seu mundo circundante, e inclusive 
para não ser aniquilado por este, tem que aprender a distinguir 
com a maior precisão possível entre o que não existe mais que em 
sua representação e o que existe com independência de sua 
consciência”. 

A arte, por sua natureza, assume uma posição filosoficamente 
materialista, pois tende a se reconhecer apenas no mundo 
realmente concreto e de existência objetiva. Esse caráter dissolve, 
neste mesmo mundo, as representações projetadas de modo a 
refigurar a realidade com falseamentos, fetichizadoramente. A 
autenticidade artística, mesmo que na maioria das vezes vá contra a 
vontade de seu criador, concentra a capacidade de projeção da 
conformação sobre um mundo terreno, próprio ao humano, 
esteticamente apropriado a ele e que, portanto, re-transforma toda 
tentativa transcendente em imanência humana, registrando a 
autoconsciência da espécie. Nesse conjunto de motivos radica-se a 
importância de se relacionar arte e sujeito da vida cotidiana, visto 
que aquela possui um caráter espontaneamente dialético e este 
aplica a dialética de modo frequente e espontâneo em sua prática 
na cotidianidade. Isso ocorre, de modo especial, quando esse 
indivíduo se enfrenta com uma realidade já conhecida; inclusive, 
nos casos cujo preconceito metafísico obstaculariza o avanço da 
ciência, tal materialismo tende a ganhar relevância filosófica.   

A espontaneidade da dialética transportada na prática tem, 
entretanto, outro significado para a esfera da arte, que se importa 
em refigurar a dialética objetiva e suas conexões de modo o mais 
adequado e completo possível. Aqui, não se trata, outrossim, de 
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um método, tampouco de resultados do esforço por refletir a 
realidade perante avaliações rigorosas, desantropomorfizadas, o 
que mais importa é o profundamente humano. Precisamente por 
esse motivo, certifica Lukács (1966, v.2, p. 387), que “somente a 
arte pode ir muito mais longe, pode ser muito mais radical que 
suas contemporâneas, a ciência ou a filosofia, na dissolução dos 
dados da vida fetichizados na obviedade ingênua”. É possível que 
no horizonte espontaneamente desmascarador de fetiches criado 
pela arte, produza-se, como valor positivo, algo que o modo de 
consideração da vida cotidiana, cegada pela fetichização, considere 
um nada ou atribua-lhe algo com valor negativo. 

Sobre a esteira de Hegel, o pensador magiar diz que se trata, 
simplesmente, da relação entre o conceito de movimento da 
matéria e o sujeito vivente em sociedade. Esclarece Lukács (1966, 
v.2, p. 390-1), que quando se aplica o conceito de movimento da 
matéria à sociedade e seus problemas é preciso experimentar 
objetivamente uma ampliação em relação ao conteúdo desse 
conceito, 

porque o movimento da matéria que se realiza na sociedade é de 
natureza muito mais complicada que o estudado na física, por 
exemplo. Essas complicações não transformam a essência do Em-si. 
Porém, apesar disso, é necessário e justificado inclui-las na expressão 
das situações humanas sociais. É importante sublinhar, neste caso, a 
objetividade. Pois a vida social produz ininterruptamente e com 
necessidade reflexos também subjetivos das relações entre o espaço e 
o tempo, reflexos que não alcançam já, ou não alcançam plenamente, 
o Em-si objetivo, e cuja verdade não pode estender senão em sua 
necessidade humana, em sua necessidade subjetiva. Há que praticar 
aqui, nos casos concretos, uma precisa divisão crítica, pois no terreno 
da subjetividade – sem dúvida socialmente condicionada – é possível 
uma tendência fetichizadora exatamente igual que a desfetichizadora. 

Esse debate torna-se ainda mais importante quando 
considerado perante a separação metafísica entre espaço e tempo. 
Essa divisão penetrou no pensamento da vida cotidiana e até em 
setores que a história da estética chama de arte de vanguarda, o que 
fez a discussão entrar no horizonte filosófico do modo fetichista, 
sobretudo, quando abordado por segmentos da ciência moderna 
inclinado ao chamado pensamento pós-moderno143. Para desfazer-
                                                        
143 Lukács (1966, v.2) diz não poder penetrar com profundidade no problema da 
dicotomia entre o tempo e o espaço, entretanto, precisa indicar que tal separação 
metafísica, fetichizadora, do espaço e tempo domina, sobretudo, desde da Crítica 
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se essa equivocada dicotomia, exige-se um melhor 
aprofundamento sobre os pontos onde se tangenciam a 
convergência natural entre a dialética espontânea – praticada no 
cotidiano – e a dialética sistemática – posta em prática 
conscientemente pela filosofia. A prática cotidiana e seu 
pensamento, encontram-se em um mundo de matéria em 
movimento, em que as coisas movidas se apresentam como coisa 
evidente, sendo desnecessário uma especial reflexão, ou seja, nessa 
forma de pensar admite-se o copertencimento de ambas entidades: 
o tempo e o espaço. Isto é, os diversos processos deixam de ser 
uma sucessão temporal e convertem-se, como alertou Marx 
(1996a) em O capital, em uma copresença espacial, em que várias 
mercadorias, por exemplo, são produzidas no mesmo espaço de 
tempo. Marx (1996a, p. 438), portanto, fornece os elementos em 
que o filósofo húngaro assenta sua base de reflexão sobre a 
equivocada dicotomia tempo e espaço. 

A observação de determinado quantum de matéria-prima, por 
exemplo, de trapos na manufatura de papel ou de arame na 
manufatura de agulhas, mostra que ela percorre, nas mãos dos 
diferentes trabalhadores parciais, uma seqüência cronológica de fases 
de produção até chegar a sua figura final. Mas se observarmos pelo 
contrário a oficina como um mecanismo global, vemos que a 
matéria-prima se encontra simultaneamente em todas as suas fases de 
produção de uma vez. Com uma parte de suas muitas mãos armadas 
de instrumentos, o trabalhador coletivo, formado pela combinação 
de trabalhadores detalhistas, estira o arame, enquanto 
simultaneamente com outras mãos e outras ferramentas o estica, com 
outras o corta, o aponta etc. De uma sucessão no tempo, os diversos 
processos graduais transformam-se em uma justaposição no espaço. 
Daí o fornecimento de mais mercadorias prontas no mesmo período 
de tempo. 

Como conclui o pensador alemão, portanto, existe o 
provimento de várias mercadorias terminadas no mesmo lapso de 
                                                                                                                        
de razão pura de kant até chegar na exagerada separação metaforicamente rígida e 
artificialmente mística dada pelo filósofo e ganhador do prêmio Nobel de 
literatura de 1927 Henri Bergson que separou as duas categorias, mediante a 
acentuação do valor de uma delas, em duas potências cósmicas que se 
contrapõem hostilmente. Aqui, acrescenta Lukács (1966, v.2), não nos interessa 
os detalhes e as variantes que este mito fetichizador ganha ao trato de Martin 
Heidegger, Ludwing Klages entre outros, em que o tempo aparece como 
Ormuz (o bem) e o espaço como Arimã (o mal); ou ao contrário, como 
compreendem Moller van den Bruck ou Hermann Broch, dentre outros. 
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tempo. Já no texto Trabalho, preço e lucro144, Marx (1996b, p. 110-11) 
escreve: 

O homem que não dispõe de nenhum tempo livre, cuja vida, afora as 
interrupções puramente físicas do sono, das refeições etc. está toda 
ela absorvida pelo seu trabalho para o capitalista, é menos que uma 
besta de carga. É uma simples máquina, fisicamente destroçada e 
espiritualmente animalizada, para produzir riqueza alheia. E, no 
entanto, toda a história da moderna indústria demonstra que o 
capital, se não se lhe põe um freio, lutará sempre, implacavelmente, e 
sem contemplações, para conduzir toda a classe operária a esse nível 
de extrema degradação. 

Dessa análise Lukács infere que, para o adequado tratamento do 
espaço e do tempo, há de se considerar um copertencimento 
dialético entre as duas entidades. Quando o pensador alemão fala 
que o tempo é o espaço da evolução humana, para Lukács não há 
aqui uma mera metáfora, uma vez que, para a natureza inorgânica, 
a direção unívoca, própria do tempo, já contém a irreversibilidade 
de processos determinados145. No caso da natureza orgânica e bem 
mais para a natureza social, tal irreversibilidade muda 
qualitativamente. Na Ontologia do ser social I, Lukács (2012, p. 144-5), 
sobre a dialética tempo-espaço, considera o seguinte: 

A despeito de toda heterogeneidade, por ser irreversível em relação 
ao espaço reversível, o tempo compartilha com o espaço as 
características da adimensionalidade e da incomensurabilidade. 
Ambos podem, de fato, ser medidos, o que constitui um fundamento 
de nosso conhecimento do mundo, e a mensurabilidade de modo 
algum é independente da espacialidade e da temporalidade; pelo 
contrário, estas determinam a natureza da medida, determinam o 
caráter objetivo. Porém, uma medida determinada não é 
proporcionada nem pelo espaço nem pelo tempo, os quais têm de 

                                                        
144 Informe pronunciado por Marx nos dias 20 a 27 de junho de 1865 nas 
sessões do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores. 
Publicado pela primeira vez em folheto à parte na cidade de Londres, no ano de 
1898, com o título Value, Price and Profit. (Nota de Leandro Konder na tradução 
da Editora Nova Cultural). 
145 Na Ontologia do ser social I, Lukács (2012, v.2, p. 339-40), alongou-se em 
discutir a inrrevescibilidade do tempo. Anuncia ele que a “história é um 
processo irreversível e por isso parece plausível, em sua investigação ontológica, 
tomar como ponto de partida essa irreversibilidade do tempo. É evidente que se 
trata aqui de uma conexão ontológica autêntica. Se esse caráter do tempo não 
fosse o fundamento irrevogável de todo ser, nem sequer emergiria a questão da 
historicidade necessária do ser.” 
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vincular-se a medidas empíricas e, considerados a partir da extensão 
espacial e do fluxo temporal, forçosamente são arbitrários e casuais. 

O mais importante desse debate para a discussão que agora se 
trata é o fato pelo qual o decurso temporal, por ser um fator 
determinante da vida, concentra o momento abarcante do reflexo. 
Assim, Lukács (1966, v.2, p. 389) entende que “esta constante 
coexistência do espaço e do tempo, o costume – ainda que poucas 
vezes consciente – desse fundamento do ser, o devir e a ação, deixa 
naturalmente as pegadas mais profundas na vida emocional dos 
homens”. Desse modo, o esteta pode apresentar o problema que 
agora quer estudar: a dialética tempo-espaço em estética. A análise 
agora pretende debruçar-se sobre a relação que o campo 
homogêneo mantém com o par dialético tempo-espaço. Para 
aplicar-se aqui a dialética geral é preciso considerar atentamente a 
grande escala de diferenças ao se passar para o campo da estética. 
Mesma consideração que se deve ter ao analisar as categorias 
quase-tempo e quase-espaço. Isso permite, averiguar o papel que o 
reflexo da realidade desempenha na organização da obra. Esse 
procedimento justifica-se em função da necessidade da produção 
ininterrupta, na vida social, de reflexos também subjetivos das 
relações entre o espaço e o tempo, como visto anteriormente 
guiados pelas mãos de Hegel, mas sob a crítica de Marx. 

Com esses apontamentos como base, o esteta monta a nova 
contradição a ser analisada, a divisão das artes em dois grandes 
grupos: o primeiro, em que o campo homogêneo é 
predominantemente temporal e o segundo, predominado pelo 
campo homogêneo espacial. Naquele campo, o exemplo utilizado 
pelo esteta é a música e a literatura146, neste ele usa como ilustração 
o caso das artes plásticas. Não se pode esquecer, evidentemente, 
que tal separação não existe em modo rígido, como querem as 
precipitadas avaliações metafísicas. Repetindo: não há divisão entre 
o tempo e o espaço no caso da estética, o que de fato ocorre é o 
predomínio, em determinadas artes do quase-tempo e em outras 
do quase-espaço. Nas palavras de Lukács (1966, v.2, p. 391): a 
homogeneidade espaço-visual existente no meio pictórico, ou a 
auditivo-temporal que age no meio musical, “não implica uma 

                                                        
146 Lukács (1966, v.2) chama a atenção para o fato de na aparição do quase-
tempo da literatura ser muito mais complicado, haja vista que seu conteúdo é 
bem mais determinado do que, por exemplo, no caso da música. 
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rígida contraposição metafísica de espacialidade e temporalidade de 
tal modo que, posta uma como base da homogeneidade, a outra 
tivesse que desaparecer totalmente da esfera do conformado”. Para 
o autor ocorre exatamente o contrário, visto que, a exigência 
decisiva imposta a todas as artes que não tem por base princípios 
abstratos formais é a criação de um mundo apropriado 
esteticamente ao humano, de modo que as determinações que 
constroem e consumam a obra se convertem em uma refiguração 
concreta, fechada em si e redondamente sensível das 
determinações objetivas da realidade. 

Como já demonstrado, o meio homogêneo de cada arte é o 
responsável por lapidar o que é mais importante para a 
conformação, dando assim lugar a uma seleção quantitativa-
qualitativa que ao eleger a reprodução de certas determinações, de 
dadas particularidades típicas, exclui outras ou atribui-lhes funções 
diversas. Portanto, a relação quase-tempo e quase-espaço no meio 
homogêneo de cada arte, antes de ser uma antinomia, é uma 
contradição movente-motora, pois, no caso aqui analisado, o que 
ocorre é uma fecunda contradição dialética. Com efeito, todo meio 
homogêneo que tem como característica principal – primária e 
imediatamente falando – uma conformação espaço-visual, precisa 
inserir um quase-tempo na totalidade de seu mundo conformado, 
do mesmo modo que o meio homogêneo de caráter predominante 
temporal constrói seu ‘mundo’ incluindo elementos do quase-
espaço. Para Lukács (1966, v.2, p. 393), inspirado em Zenón de 
Eleia147, é necessário analisar sempre os objetos em movimento, ou 
seja, “como de segundo a segundo se vive o passo do passado, 
pelo presente, até o futuro, não se vê a contradição da imediatez 
visível do instante”. Esse posicionamento põe mais uma pedra 
sobre a equivocada tese de ser o reflexo da realidade uma cópia 
fotográfica da vida cotidiana. De fato, a maioria das cópias 
fotográficas, as exceções servem para alimentar a regra, são rígidas, 
mortas e até irreais, mesmo sendo cópias fielmente mecânicas do 

                                                        
147 Para dissolver a antinomia, o autor apresenta o paradoxo da flecha de Zenón 
de Eleia como exemplo. Segundo o eleata, quando lançamos uma flecha, 
considerando como instantes as milhares de posições que ela assume durante o 
percurso, percebemos que a flecha não realiza movimento, uma vez que todo 
momento, tomado como instante, assume uma posição específica, anulando o 
próprio movimento. 
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instante de que se trate. Isso não exclui a possibilidade da 
fotografia como arte, o que deve ser estudado pelas especificidades 
da fotografia artística que, necessariamente, terá que 
antropomorfizar suas conformações. 

Com esses pressupostos aclarados, já se pode dissolver 
definitivamente mais esse aparente paradoxo em estética. 
Iniciemos pelo caso do quase-tempo na visualidade, em que a 
superação da contradição precisa ser buscada no movimento 
refigurado que é próprio do meio homogêneo da pura visualidade. 
Esse movimento precisa atingir uma exposição cujo o Onde e o 
Aonde se façam imediatamente vivenciáveis e que possam dar 
sensibilidade evocadora a qualidade, a direção e a essência do 
refigurado. Esse processo não pode destruir, de modo algum, o 
momento do instantâneo, único possível de ser conformado 
artisticamente. Essa articulação é a única que cria o âmbito de 
jogo, brincadeira e tensão em que todas as determinações 
desembocam no meio homogêneo da visualidade para que possam 
ser elaboradas por ele até produzir componentes propriamente 
orgânicos compreensíveis como estéticos. Uma vez superada a 
primeira imediatez, tal articulação cria o que o esteta chama de 
segunda imediatez estética, cujo o erguer-se como tal, guiado pela 
ação do movimento, destrói todas as formas fetichizadoras da 
cotidianidade. 

O que importa nesse processo é o “instante fecundo”148, visto 
que ele é para a arte o aspecto subjetivo das totalidades de 
determinações que a obra precisa alcançar objetivamente, sendo 
decisivo na transposição do quase-tempo no meio homogêneo da 
pura visualidade, o que constitui, desse modo, a face objetiva da 
problemática. As artes figurativas ou plásticas mostram, entretanto, 
também um aspecto subjetivo, articulado intimamente com a 
estrutura da obra, com sua função orientadora à evocação. Isto é, a 
especificidade dessa classe de arte cobra o detalhe como princípio, 
em que a contemplação precisa ser apreciada de maneira alongada 

                                                        
148 Lukács (1966, v.2, p. 394) citando Gotthold Lessing escreve: “Quanto mais é 
o que vemos, tanto mais teremos que lhe acrescentar com o pensamento. E 
quanto mais pensamos, tanto mais necessitamos crer que vemos”. Por isso, 
mesmo que Lessing tenha cunhado a expressão “instante fecundo” utilizando 
categorias epistemológicas e psicológicas próprias do século XVII, não diminui 
em nada o mérito de haver aclarado o problema, defende Lukács. 
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e repetidamente. Portanto, aqui se expõe o problema da relação 
entre a visualidade e a reprodução fixada em um instante. Nas 
palavras de Lukács (1966, v.2, p. 395), pudesse talvez objetar-se o 
seguinte: “a obra eterniza precisamente um tal instante e, a partir 
do ponto de vista estético, é de todo indiferente como se produz; 
sem dúvida pode se comprovar empiricamente que o nascimento 
de toda obra de arte requer tempo, porém isto não tem nada que 
ver com a essência estética da obra.” Como já insistentemente 
debatido, contudo, quando se verifica a profunda conexão que 
existe entre a composição e sua função orientadora à evocação no 
receptor, desfaz-se essas objeções, visto que o processo criador 
tem como base a relação do sujeito humano com a totalidade. 

Dessa discussão o que mais importa recortar é que as artes 
plásticas produtoras de um mundo conformado ao sujeito 
humano, o quase-tempo, que é subjetivo perante uma necessidade 
objetiva, ou seja, fundado na estrutura objetiva da obra, pertence 
essencialmente ao âmbito dessa produção de um mundo 
apropriado esteticamente. Utilizando as palavras de Lukács (1966, 
v.2, p. 398): “Trata-se somente da formulação geral do problema, 
da prova da existência de um quase-tempo objetivo e subjetivo, de 
sua função na criação de mundo por essas artes, de sua 
participação – sobretudo a do quase-tempo objetivo – na eficácia 
desfetichizadora da arte”. 

Já para a problemática em que o meio homogêneo é temporal, 
processa-se o efeito do quase-espaço, ou seja, a orientação da 
receptividade desenvolve para as artes que possuem esse meio o 
problema do quase-espaço. Diferentemente do problema do 
quase-tempo, presente nas artes predominadas pelo meio 
homogêneo da espacialidade, cuja produção permite o 
aparecimento de um quase-tempo objetivo e outro subjetivo, o 
quase-espaço exposto na temporalidade apenas permite um caráter 
subjetivo. Como argumenta o esteta, mesmo sem que a 
contradição desapareça totalmente, esse aspecto subjetivo é uma 
consequência necessária da natureza da orientação da receptividade 
cujo meio homogêneo temporal precisa contar, inevitavelmente, 
para produzir toda composição artística que se mova no tempo. A 
contradição formulada por Zenón de Eleia é um fato tão 
fundamental que necessita ser considerada também em seu aspecto 
temporal. Por isso, talvez o melhor modo de formular a diferença 
seja a seguinte: contemplado a partir do ponto de vista do espaço, 
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o momento do repouso, da constância parece predominar, e, 
assim, a unidade dialética apenas pode cobrar sua forma veraz pela 
introdução artística do Depois e do Antes. No entanto, como 
acrescenta Lukács (1966, v.2, p. 398-9), “a partir do ponto de vista 
puramente temporal, a mobilidade impõe-se de modo absoluto e 
ilimitado”. 

Para que se dissolva de vez por todas a antinomia, observemos 
que no caso do reflexo estético da realidade e sua relação com o 
par dialético tempo-espaço, tropeça-se com a contradição, dessa 
vez, de Heráclito de Éfeso: “Não é possível banhar-se duas vezes 
no mesmo rio”. Nesse caso, a tarefa do reflexo estético consiste 
em conceder à mudança seu direito ao momento de repouso, seja 
ela de permanência, ou de continuidade. Explicando melhor, 
Lukács (1966, v.2, p. 399) escreve: 

A diferença entre os aspectos e entre os meios homogêneos nos 
quais o reflexo estético manifesta a contradição e sua resolução tem 
como consequência que, o espacialmente considerado, produza-se 
um quase-tempo objetivo, enquanto que seu modo de manifestação 
na temporalidade cobra um caráter subjetivo. Porém em tudo isto 
preserva-se a origem objetiva: esta subjetividade se refere aos 
princípios objetivos últimos de composição da obra, enquanto que 
aquela não é mais que uma apropriação puramente receptiva da 
estrutura já conquistada da obra. O último copertencimento do 
quase-espaço subjetivo com a temporalidade pura, igual que a do 
quase-tempo com a especialidade correspondente, deve-se a que as 
contradições, de formulação contraposta, de Zenón e Heráclito 
orientam-se – em última instância – ao mesmo conteúdo factual, a 
que, a partir dos pontos de vista contrapostos, com não menos 
contrários pressupostos, as duas esforçam-se por dissolver 
dialeticamente a mesma fetichização da imediatez. Uma tarefa 
análoga – a de marchar separados e atacar juntos – planta-se aos 
meios homogêneos espacial e temporal no reflexo estético da 
realidade. 

Para exemplificar a simultaneidade e não-simultaneidade na 
temporalidade da música e na da literatura, o autor recorre a 
Nicolai Hartmann. Do filósofo alemão Lukács recorta que nos 
meios homogêneos dessas artes, principalmente na primeira, não 
se pode considerar apenas uma mera sucessão de vivências, é 
preciso destacar que a unidade permanece sendo temporal. Isso 
também é válido para o quase-tempo das artes plásticas que se 
move no meio da espacialidade, que é, por seu turno, inerente a 
esta. Entretanto, a simples negação da simultaneidade eliminaria a 
dialética que lhe move, uma vez que se trata da unidade entre a 
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simultaneidade e a não-simultaneidade. Portanto, é preciso 
produzir, constantemente, uma síntese contraditória da sucessão e 
da simultaneidade no processo de evocação. Para não deixar 
dúvidas, Lukács esclarece seu entendimento sobre o quase-espaço 
da música que, precisamente, necessita destacar a universalidade da 
música no reflexo da realidade; tem que mostrar que esta arte, 
limitada no imediato à pura audibilidade, à pura temporalidade é, 
no entanto, por sua essência, uma refiguração da totalidade da 
realidade, ou seja, um “mundo” no estricto sentido estético da 
palavra. O quase-espaço da música apenas pode cobrar sentido 
estético, cumprir, em seu âmbito de jogo, brincadeira e tensão, a 
missão que lhe cabe – destruir fetiches – somente se a 
simultaneidade por ele criada agir como momento da sucessão 
temporal. “Porém, uma tal limitação significa muito mais que o 
recém-citado momento do lugar no decurso temporal, a saber, a 
eficácia da irreversibilidade do tempo” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 
402). 

O tempo desempenha na vida cotidiana da humanidade, com 
efeito, um papel determinante que se reflete nas artes cujo meio 
homogêneo é predominantemente temporal como a música e a 
literatura, ou espacial como as artes plásticas149. O decurso 
temporal é momento abarcante do reflexo da esfera cotidiana, 
posto que ele é um fator determinante da vida. Entretanto, como a 
arte dá forma a autoconsciência humana, para que se fixe como 
consciente uma tal evolução, é preciso fazer claros, sensíveis e 
evocadoramente as bases nodais e os pontos de inflexão desse 
caminho. A produção do quase-espaço das artes em que a sucessão 
temporal aparece como uma simultaneidade, cria aquelas 
possibilidades de comparar-se os contrastes entre o Antes, o Agora 
e a perspectiva do Depois. Nessa produção, o sujeito receptor 
pode reconhecer-se para viver real e omnilateralmente a essência 
do novo surgido, por seu turno, dessa evolução. Quando, no caso 
da música, um motivo e ou uma melodia voltam, não se trata 
jamais, enfatiza Lukács (1966, v.2, p. 403), “de um mero retorno e 
sim um fazer-se presente de seu anterior modo de manifestação: é 

                                                        
149 Não há como estudar aqui, por suas especificidades, o cinema. Planejamos 
um livro específico para tratar do que Lukács (1967, v.4) chama de casos limites 
do estético, onde se inclui, além da chamada sétima arte, a arquitetura, a 
jardinagem, o artesanato artístico a música, entre outras questões limites. 
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apenas trampolim para fazer aparecer inequivocamente o 
radicalmente novo e alterado na situação novamente criada”. 

Os exemplos acima mencionados querem demonstrar, 
independentemente de se tratar do ponto de vista objetivo ou 
subjetivo, o que existe em comum entre o quase-espaço e o quase-
tempo. Com efeito, quando a unidade e a multiplicidade dialética 
desse mundo expressam-se no conteúdo conformado, bem como 
nas formas conformadoras, a obra realmente apresenta-se com a 
pretensão de ser um mundo apropriadamente ao estético. Esse 
mundo que o sujeito humano pode chamar de seu, não cria 
uma barreira insuperável entre o tempo e o espaço, ele não se 
limita a refigurar uma secção fetichizada pelo conteúdo, tampouco 
um aspecto formalmente fetichizado150. 

 
7.2 – Dialética determinação-indeterminação: um passo ao 
desfetiche 

 
Respaldado sobre a tematização acerca do caráter 

desfetichizador da arte, já se pode discutir o problema da 
determinação-indeterminação da objetividade estética. 
Problemática que se torna importante, uma vez que toda 
determinação, sem perder sua precisão e univocidade contém 
elementos de indeterminação, que, por sua vez, funcionam como 
protetores da univocidade. Trata-se de um fato básico relativo ao 
reflexo da realidade. Isto é, a contradição entre o número infinito 
das determinações dos objetos reais e as conexões também reais, 
por um lado, e as relações desses elementos com as limitações 
impostas aos homens e mulheres pelos limites da própria natureza 
humana e pelas suas finalidades práticas, por outro. Pela nitidez da 
problemática, seria oneroso explicar as mediações pelas quais esse 
problema também diz respeito ao campo estético. Basta dizer 
apenas que a arte apresenta a necessidade de ultrapassar, mesmo 
que de modo relativo, os condicionamentos antropológicos, as 
limitações humanas de captação do reflexo perante a realidade que 
se utiliza no método científico. Em uma expressão: em arte, os 
limites antropológicos tendem a converterem-se em forças 
positivas e frutíferas. Com efeito, mesmo que a esfera estética 
                                                        
150 Lukács reconhece que Adorno já havia descrito o caráter de quase-tempo na 
música, embora sem utilizar tal expressão. 
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reconheça seus princípios formulados com precisão, não conhece, 
na mesma medida, nenhuma regra geral universalmente aplicável 
ao exame de suas determinações. Quando a obra, em sua essência 
de ser evocadoramente definitiva, não ultrapassa os limites do 
pensamento humano, sejam eles cotidianos ou científicos, ela não 
se realiza como obra de arte em sua autenticidade. Toda obra 
precisa carregar, desde o seu início, desde a seleção na fase pré-
artística, elementos de indeterminação. Sem esse caráter, não 
cumpre sua função de refletir elementos humanos ocultos ou ainda 
inacessíveis. 

Em diálogo com o filósofo e poeta alemão Friedrich Schiller, 
Lukács destaca a especificidade da presente problemática para o 
caso da literatura. Das reflexões do poeta, o filósofo húngaro 
recorta o conceito de determinação absoluta do objeto em que, 
através de carta endereçada ao amigo Goethe, Schiller aponta que 
o fracasso de algumas obras está na eleição precária dos objetos a 
serem refletidos pela conformação artística. Se, por um lado, tal 
seleção padece de uma indeterminação, o que a faz cair em 
arbitrariedade; por outro, os critérios dessa seleção não podem 
fugir ao arcabouço de seu gênero artístico em cumprimento às 
exigências de cada espécie de arte. Para Lukács (1966, v.2, p. 407), 
com essas reflexões, Schiller refere-se ao: “[...] reto reflexo estético 
da realidade [que] tem que começar já antes que o trabalho 
artístico propriamente dito, que tem que desempenhar já um ativo 
papel na eleição da matéria, inclusive na vivência ‘pre-artística’ da 
realidade para que o processo de doação de forma se encontre já 
com semi-fabricados utilizáveis”. 

Já Gotthold Lessing, outro poeta e filósofo alemão 
contemporâneo de Schiller, ajuda ao esteta de Budapeste resgatar 
que, na literatura, os objetos a serem representados não podem se 
prestar ao puro e simples em-si. Essa classe de arte não deve 
apenas descrever situações pitorescas e personagens patéticos, seus 
objetos ou grupo de objetos devem ser escolhidos para conformar 
as ações humanas, as relações entre os homens e mulheres. Caso a 
literatura abra mão dessa seleção, deixará de lado a missão 
desfethizadora que lhe cabe. Lukács entende que, mesmo sem 
Lessing considerar, em sua análise, o conceito de fetiche, seus 
argumentos servem para fortificar a trincheira da luta contra a 
fetichização da realidade refletida, uma vez que a conformação 
literária apenas pode refigurar uma sociedade em que os homens, 
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mulheres e suas relações se encontrem em um mundo criado 
apropriadamente para eles, seus dilemas e destinos. Se a literatura 
for apenas descritiva, cairá fora o que lhe é essencial: a capacidade 
de desfazer os fetiches sobre a existência e destinos humanos. 

Ainda guiado por Lessing, o pensador magiar apresenta, por 
meio de Homero, um exemplo de como se processa na literatura o 
par dialético determinação-indeterminação. De modo bem claro na 
tipificação dos aspectos da personagem Helena de Troia, cuja 
refiguração o poeta grego limita-se a dizer como a beleza da 
mulher impacta os troianos ao ponto de ser raptada por Páris, fica 
evidente a presença do par determinação-indeterminação. Na 
aparência, essa situação pode parecer paradoxal, haja vista que o 
poema de Homero ganha duradoura eficácia por dar visibilidade 
sensível a vida interior humana, renunciando a conformar o modo 
de aparição externo de suas figuras, inclusive no caso de Helena, 
cuja beleza é decisivamente preponderante para o destino do 
drama humano, aqui uma guerra. Tal paradoxo perde sua rígida 
aparência quando se considera que nos autênticos dramas não 
existem descrições patéticas de suas figuras e, mesmo assim, as 
personagens fixam-se vivas na consciência e na memória das 
pessoas ao largo dos séculos. Quando se analisa atentamente essa 
questão, chega-se ao surpreendente resultado de encontrar na força 
de atração dessas personagens fixadas pelo tempo, assim como a 
Helena de Homero, a forma realmente viva de como recebem luz 
no contexto da trama, o que lhes faz concretamente sensíveis aos 
problemas humanos de sua época. Desse modo, a antinomia citada 
acima perde validez, independentemente de que a literatura 
moderna e contemporânea esteja cheia de descrições pitorescas151. 

Com a dissolução de mais esse aparente paradoxo, precisamos 
apontar para a questão da hiper-determinação, fenômeno pelo qual 
a literatura contemporânea assume como amalgama para enlaçar as 
suas personagens. Para que tal fenômeno possa melhor se delinear, 

                                                        
151 Lukács recorda que um narrador como Thomas Mann, inclinado a 
sensualizar, negou-se a identificar externamente seus personagens principais no 
seu livro Doutor Fausto. Para o autor húngaro, é notável o fato de que o 
romancista alemão, para as figuras secundárias, recorra, nesse livro, a uma 
descrição pitoresca. Sobre Thomas Mann, ver Lukács (1969). No ensaio Narrar 
ou descrever, Lukács (1965b) apresenta outros exemplos dessa determinação 
indeterminada. 
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atentemos para a seguinte pergunta: “A partir de onde vem a 
vitalidade das figuras, se sua aparição sensível fica indeterminada?” 
(LUKÁCS, 1966, v.2, p. 410). Diz o autor que se for formulado 
uma contra pergunta, ou seja, se se perguntar qual personagem de 
Émile Zola continua viva hoje na consciência da humanidade, visto 
que ele é lembrado por descrever pitorescamente suas figuras, a 
resposta será nenhuma. A de se pontuar a exceção de Naná152 que 
figura na memória como uma alegoria superficial e pitoresca  
durante o segundo império francês. Para Lukács, isso é resultado 
do fato de que em muitos casos da literatura, sobretudo da 
contemporânea, as descrições que pretendem ter precisão acabam 
desembocando em uma hiper-determinação supérflua, fugindo, 
portanto, da determinação-indeterminada necessária para fazer a 
autêntica literatura realista. O autor considera, a partir desses 
apontamentos sobre os exageros descritivos dos romancistas a 
partir principalmente do século XX, que o problema do par 
dialético determinação-indeterminação dos objetos da literatura 
dever ser debatido, do ponto de vista quantitativo-qualitativo, no 
âmbito da filosofia do detalhe no campo literário. 

Shakespeare é um exemplo lapidar de como a literatura pode 
dar vida à filosofia da história e assim cumprir seu papel 
desfetichizador, dado que para detalhar os acontecimentos da 
dissolução do feudalismo, o poeta não se preocupa em narrar os 
fatos, os acontecimentos, tampouco as conexões causais concretas. 
A preocupação principal do escritor inglês recai sobre as 
personagens típicas de tal decadência, suas paixões e destinos; o 
grande pano de fundo, ou seja, o fundamento histórico dos 
problemas humanos perante um mundo novo que se anunciava: “a 
filosofia da história do feudalismo moribundo, não sua crônica” 
(LUKÁCS, 1966, v.2, p. 412). O que importa para Shakespeare, 
                                                        
152 Naná é um romance escrito por Émile Zola (2013), concluído em 1880, 
sendo o nono número da série intitulada Fanfarrões, libertinas & outros heróis, cujo 
objetivo é descrever a história natural e social de uma família sob o segundo 
império francês. Naná é considerada uma das obras mais conhecidas de Zola 
tendo como personagem principal uma mulher que dá nome ao romance. O pai 
da personagem é um alcoólatra e a mãe uma lavadeira. A moça é, por sua sorte, 
portadora de um corpo escultural e uma sensualidade aflorada. Ela deseja ser 
artista de teatro, mas o talento para a empreitada é duvidoso. O que a leva a se 
transformar em uma luxuosa prostituta da sociedade francesa sob a corrupção 
dos contemporâneos de Napoleão III. 
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bem como para os autênticos realistas, é o significativo motivo 
histórico-filosófico que cada época propõe ao criador artístico. 
Contudo, desde a atalaia shakespeareana, lamenta Lukács, é seguro 
argumentar que a literatura se recarrega com motivações hiper-
determinadas, politicamente supérfluas que, por seu turno, fazem 
decair a esbeltez da composição. Isso desemboca na desarticulação 
do todo com as partes, a relação do detalhe com a totalidade, o que 
obstaculariza, consequentemente, o conteúdo poético153. Em Romeo 
e Julieta, mesmo no início da tragédia, por exemplo, não há 
necessidade de se explicar porque as duas personagens estão 
apaixonadas. 

 Sobre a tematização de como a literatura se encheu de hiper-
motivações e hiper-determinações da objetividade poética, explica 
Lukács (1966, v.2, p. 413) que 

A falta dessa esbeltez deve-se a que os escritores perderam a visão 
poética desfetichizadora que abarca a vida inteira, a que, por isso, 
recorrem nos decisivos princípios ordenadores dos mundos de suas 
obras determinações que pertencem aos preconceitos fetichísticos de 
sua época – como a omnipotência da herança patológica no caso de 
Zola – e inibem ou até impedem uma consequente conformação 
artística até o final do mundo refletido. Estes preconceitos 
fetichizadores são, como é natural, distintos segundo as épocas; na 
época de seu domínio e de sua difusão geral utilizam-se em realidade 
como substitutivo da conformação artística, porque sua mera 
presença suscita ilusões de determinação estética que frequentemente 
não existe em absoluto. Porém, com maior ou menor rapidez, 
aparecem depois outros fetiches em primeiro término, e a arte 
“grande” ou “vanguardista” de ontem resulta hoje rígida, morta e 
vazia. Como é natural, o extremo oposto resulta igualmente 
danoso154. 

Para que o escritor possa refigurar corretamente o nascimento 
de um grande amor em conflito com a sociedade, precisa 
compreender atentamente a dialética quantidade-qualidade e 
detalhe em relação à totalidade, o que fez Shakespeare de forma 
genial. Um detalhe estará justificado artisticamente quando 
manifesta um caráter, uma situação etc., mesmo que por inúmeras 
mediações, desde um novo ponto de vista relacionado com o 

                                                        
153 Para o esteta, essa destruição da esbeltez artística se refere unilateralmente 
aos aspectos formais da obra. 
154 No ensaio Tragédia e tragicomédia do artista no capitalismo, Lukács (1965a) 
aprofunda o debate sobre como o capitalismo imperialista encurralou a arte. 
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problema capital. Isso ocorre quando o artista consegue expressar 
algo essencialmente importante que sem a conformação artística 
permaneceria oculto, obscuro, velado, escondido etc. A quantidade, 
nesse processo, apenas tem relativo sentido estético quando 
relacionada às intenções últimas da obra. 

Como adiantado, esse problema não se resume somente ao 
campo literário. Esse complexo de problemas ao ser contemplado 
com maior atenção para o caso da literatura, expõe aspectos mais 
gerais da problemática da determinação-indeterminação dos 
objetos também nas artes figurativas. Enquanto na literatura o par 
dialético interno-externo aparece de modo muito complicado e 
intrincado, não podendo figurar como determinante, tampouco 
como critério, nas artes plásticas, por serem capazes apenas de 
conformar o externo, a problemática ganha outra dimensão. Aqui, 
o interno apenas pode expressar-se mediado pelo externo, o que, 
necessariamente, causa uma insuperável indeterminação. O meio 
homogêneo dessa classe de arte, com efeito, somente pode 
refigurar plenamente os objetos a partir do externo. Para 
conceituar-se a situação das artes figurativas de um modo 
esteticamente correto, é preciso clarear que o caráter peculiar 
verificado aqui não afeta à plena determinação estética da obra de 
arte. Nesse caso, o que conta esteticamente é a determinação 
pictórica visual. Basta lembrar a Mona Lisa de Leonardo da Vinci 
ou uma paisagem de Ruysdael que, mesmo existindo uma imensa 
documentação discutindo seus conteúdos internos – sobretudo 
acerca do primeiro quadro –, continuam sendo artisticamente 
muito determinadas por suas conformações externas155. 

Para explicar melhor o par dialético interno-externo nas artes 
plásticas, nada melhor do que os elementos concretos da 
cotidianidade, visto que a relação dialética existente em tal par, sua 
identidade última, apesar de toda contraditoriedade de sua 
manifestação, é um elemento objetivo da vida cotidiana. Em uma 
expressão: sem a contradição interno-externo na cotidianidade, 

                                                        
155 Nas obras de autêntica amplitude, o caráter de indeterminação do interior 
aponta mais energicamente à profundidade que o das obras médias. Pode-se 
ilustrar a argumentação com Hamlet ou Fausto. Ou ainda, pode-se dizer que nas 
artes plásticas, o aparecimento de tais tendências nos casos de Leonardo da 
Vinci, Miguel Ângelo, ou Rembrandt, por exemplo, não é mero acaso 
(LUKÁCS, 1966, v.2). 
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seria impossível o tráfico entre os homens e mulheres. Isso quer 
dizer que o reflexo dessa contradição na consciência dos sujeitos 
humanos precisa conter também uma imagem que se aproxime 
adequadamente da estrutura dialética objetiva. Essa objetividade 
não é suprimida pela indeterminação referente ao externo que 
existe nas interpretações das relações humanas, em seus fatos, em 
suas manifestações, entre outros elementos. Há que recordar que 
na esfera da cotidianidade chama-se, costumeiramente, 
conhecimento aquilo que dá resultados práticos, mesmo que em 
muitos casos seja algo extremadamente inseguro. Como argumenta 
Lukács (1966, v.2, p. 417), esse conhecimento tem como fonte uma 
“capacidade individual sintética de tratar os casos singulares, 
capacidade conseguida pela acumulação de experiências e 
observações”. Na cotidianidade, a singularidade particular do 
indivíduo intervém com toda a sua personalidade, ele é sujeito de 
seus atos; os homens e mulheres enfrentam-se uns com os outros 
estando ao nível de reflexões do materialismo espontâneo, ou seja, 
reagem segundo análogas fontes, com seus atos, reações etc. 
Assim, é inevitável e insuperável que na vida cotidiana se produza 
uma tal indeterminação da própria interioridade, visto que, mesmo 
havendo a superação em alguns casos, a heterogeneidade do 
pensamento cotidiano impede que isso fique claro e se solidifique. 
Portanto, é inevitável que, no pensamento da vida cotidiana, haja a 
produção de certa dose de indeterminação do interno que não seja 
superada. Em muitos casos isso ocorre em relação à própria 
interioridade. 

Esses são os parâmetros que dão o fundo vital a partir do qual 
se pode avaliar e até julgar a importância do interno nas artes 
figurativas. Obviamente, tal base vital, por seu modo grosseiro e 
heterogêneo de manifestar-se, experimenta essenciais modificações 
no campo da arte. Nesta esfera, são três os principais pontos de tal 
indeterminação. Em primeiro lugar, o externo reduz-se ao 
puramente visual. Em segundo lugar, a relação externo-interno 
tem característica essencialmente generalizadora. Por último, o 
receptor, quando se toma como referência o mundo conformado 
objetivamente pela refiguração plástica, encontra-se em relação 
análoga à mesma que mantém com os outros sujeitos na vida 
cotidiana. Pensemos, para ilustrar tal situação, por exemplo, uma 
paisagem, um animal, um conjunto de plantas, entre outras 
conformações. Sintetizando, enquanto que na vida e no 
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pensamento da cotidianidade, o sujeito age, impreterivelmente, 
guiado por uma finalidade prática imediata, mesmo que, às vezes 
muito mediadas; na refiguração plástica, ao contrário, processa-se 
uma suspensão dessas orientações de caráter teleológico. Tal 
suspensão ocorre independente das mais profundas e sutis 
questões como a amizade, o amor, a tristeza, a alegria, entre outros 
sentimentos humanos. 

Quando a representação figurativa do mundo circundante que 
não é humano aparece humanizada na arte, essa reprodução vem 
de um considerável esforço artístico por reproduzi-la 
antropomorfizadoramente ao sujeito humano em relação ao seu 
mundo objetivo. No caso das artes figurativas, tal esforço procura 
orientar-se de tal modo que essas relações apareçam puramente 
como propriedades visuais dos objetos representados, como suas 
relações recíprocas visuais. Na vida concreta, o que aparece isolado 
e encoberto pelas finalidades imediatas do dia a dia, nas artes 
figurativas, a partir de um esforço conformativo, ao converter-se 
artisticamente, levanta-se à universalidade guiado pela 
representação de um mundo apropriado ao humano e, por isso, 
perfeito e fechado em si, em seus elementos estéticos. É assim que 
a objetividade indeterminada exige seu ambiente de brincadeira, 
jogo e tensão, cujos conteúdos concretos, em virtude do ambiente 
criado por essa ludicidade, são determinados de um modo 
qualitativamente diverso de como ocorre na vida cotidiana. No 
espaço de jogo da pura visualidade, o receptor depara-se com um 
mundo objetivo precisamente determinado, mas que é um mundo 
apropriado esteticamente às suas necessidades humanas. Nele, a 
estrutura de conteúdo, assim como, sobretudo, a natureza de sua 
conformação visual, origina aquele ambiente lúdico cujo conteúdo 
é determinado-indeterminado diferentemente para cada obra dada. 
Além disso, gera também qualidades do que necessariamente deve 
ficar indeterminado, naturalmente, com especificidades para cada 
caso. 

Na arte, diferentemente da vida cotidiana, isso não permanece 
indeterminado porque o sujeito, finalisticamente comprometido no 
complexo de sua vida concreta, seja incapaz de penetrar 
completamente ou parcialmente o conteúdo particular; tal 
indeterminação adquire, claramente, uma determinação que é, 
sobretudo, algo determinado pela essência de conteúdo do 
complexo objetivo conformado. Vale esclarecer que essa análise 
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toma o ponto de vista do conteúdo e, decerto, ela é concreta e 
qualitativamente distinta daquela verificada na cotidianidade. Não 
se pode esquecer, entretanto, que o papel do conteúdo vai muito 
além desta orientação abstrata em bloco, uma vez que a 
determinabilidade do indeterminado, por exemplo, em uma 
paisagem é distinta do que é em uma natureza morta ou em uma 
cena religiosa. E mais: a qualidade específica que dá forma a obra, 
transforma necessariamente e de modo plenamente constitutivo, 
por força de sua dialética, o conteúdo. Isto é, a forma e o conteúdo 
são um todo captável ao receptor na expressão aparencial da obra. 

Para exemplificar o caso da relação indeterminação-
determinação nas artes plásticas, Lukács relembra uma observação 
de Rainer Maria von Rilke a propósito da natureza morta do pintor 
Paul Cézanne. Aquele, de modo brincalhão, diz que as maçãs 
pintadas por este pintor não podem ser comidas. As observações 
de Rilke, que à primeira vista podem até parecer grotescas e fora 
de lugar, para o esteta húngaro, acabam por iluminar 
energicamente toda a problemática histórico-social que rodeia a 
luta pelo novo travada pelo grande artista Cézanne. Neste artista 
fica claro todos os intentos de evitar, ao mesmo tempo, as 
tendências subjetivistas, bem como as que levaram seus principais 
contemporâneos a uma dissolução da unidade refigurada em 
pintura. “Essa luz ilumina a trágica luta de Sísifo cezanniana, seu 
esforço por captar o objeto, ao mesmo tempo, com mais verdade 
natural e com mais composição do que era possível àqueles outros 
pintores sobre a base de sua visão e de seu método” (LUKÁCS, 
1966, v.2, p. 347). Para este autor as frases do poeta Tcheco sobre a 
impossibilidade de se comer as maçãs de Cézanne apontam para a 
determinação-indeterminação que aqui se debate. Isto é, “a 
determinação simples pelo conteúdo da fruteira das maçãs 
concreta-se em um preciso valor de sensação e pensamento, no 
qual, no entanto, não se pode esquecer que essa consideração de 
Rilke não se refere, de todo modo, mais que a uma objetividade 
indeterminada” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 420). 

Depois de apresentar os elementos pertinentes ao debate acerca 
do par dialético determinação-indeterminação nas artes plásticas, o 
autor parte para discutir tal dialética agora na música. O caso da 
indeterminação desta arte é oposto ao verificado naquela. No 
mundo sonoro conformado, o interno cresce até atingir a maior 
determinação concebível. Já o externo, que foi a causa ou, ao 
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menos, ocasião da gênese do interno nas demais artes, tem agora 
que ficar em suma indeterminação. 

Esse é o motivo pelo qual, no meio homogêneo musical 
auditivamente conformado, a indeterminação ultrapassa a das 
demais artes. Tal meio, por se conceber como uma ordenação e 
orientação sistemática de um ordenado desdobramento da 
vitalidade interior humana, depende diretamente dos sentimentos, 
das sensações, dos pensamentos inseridos, por sua vez, nessas 
sensações, entre outros elementos. A determinação formal da 
música, por ser muito mais exata que em qualquer outra arte, acaba 
encontrando a contraposição de uma indeterminação referente ao 
objeto da vivência. Como é obvio, argumenta Lukács (1966, v.2, p. 
424-5), 

o grau excepcionalmente alto dessa indeterminação, que parece 
mudar em uma contraposição qualitativa com todas as demais artes, é 
um produto da evolução histórico-social. Quando [Eduardo] 
Hanslick nega-se a reconhecer a manifestação “pura” da música fora 
da instrumental, contrapõe metafísica, rígida, excludentemente um de 
seus produtos relativamente tardios – ainda, sem dúvida, de grande 
valor estético – à quase totalidade do passado e a importantes 
tendências da música contemporânea. Pois é um fato indiscutível que 
a música seguiu vinculada a tendências miméticas da palavra e do 
gesto não só na época de sua gênese, magicamente condicionada, 
senão também em períodos dilatados e muito distantes já de toda 
primitividade. A música totalmente “pura” é um resultado 
relativamente tardio da história. E ninguém negará que tampouco a 
música moderna rompeu completamente com essa vinculação ao 
mimético. 

Não é preciso ser musicólogo ou especialista como Hanslick, 
para perceber que a música nunca se libertou ou, pelo menos não 
completamente, de sua vinculação inicial de conteúdo mimético. A 
generalização ocorrida na música consiste, sobretudo, em que esse 
conjunto se levanta a uma altura emocional que, como atualmente 
vivida, realiza-se totalmente, altura que a obra de arte verbal, se 
realmente assim o for, não pode senão aludir no melhor dos casos 
e que, portanto, não se consuma plenamente senão na música. 

A linha divisória que separa, na música, a dialética 
determinação-indeterminação da hiper-determinação não pode ser 
rígida e metafisicamente analisada. Como nos casos da literatura e 
das artes plásticas, no meio musical, com efeito, não existe 
fronteira definida completamente que possa separar as obras 
autênticas, com sua determinação indefinida, das criações que 
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conformam a hiper-determinação. Nas obras autênticas, no 
entanto, o critério, ainda que a partir de uma evolução sócio-
histórica, deve ser parametrizado pelo caráter concreto que a 
indeterminação ganha, dialeticamente, na sua determinação 
presente na obra. Tal determinação deve ser buscada na esfera da 
vida, no âmbito de experiências humanas desencadeadoras das 
mais profundas vivências musicais, que, entretanto, o meio 
homogêneo musical apenas pode indicar o caminho, ou seja, por 
ser um reflexo indeterminado, a música somente pode refigurar tal 
representação conseguindo precisão e univocidade em sua forma e 
em sua determinação emotiva e evocadora. O par dialético 
determinação-indeterminação aqui estudado, portanto, no que se 
refere ao mundo formal da música, vive em coexistência orgânica 
com o mundo de objetividade indeterminada, correlacionado, por 
seu turno, com tal mundo, bem como ao que dele é evocado 
emotivamente156. 

Essa tematização foi necessária para esclarecer qual o papel da 
arte no processo de desfetichização, uma vez que tal problemática 
aclara como o pensamento científico, costumes, convenções entre 
outras construções sociais distanciam, por exemplo, o simples 
significado de uma palavra do conceito atribuído a ela na 
cotidianidade. Tal distanciamento ilustra como determinadas 
construções históricas cristalizam certos conceitos que acabam por 
desviar o pensamento cotidiano de sua prática e de sua percepção 
adequada da realidade, fetichizando-o. O adequado tratamento 
dessa questão, deve recuperar o estudo da inerência e sua relação 
                                                        
156 Música programática, música de programa ou música descritiva apresenta o 
objetivo de evocar ideias ou imagens extra-musicais no ouvinte, procurando 
representar musicalmente uma cena, uma imagem, uma sensação etc. Já o termo 
Lied (no plural em alemão: Lieder), grosso modo, quer significar para nosso 
idioma: canção. Originalmente em alemão o termo foi criado para designar a 
chamada Kunstlied (canção artística), usada, por sua vez, para expressar 
musicalmente sentimentos descritos em forma de letras. A chamada música de 
programa é talvez, como entende Lukács (1966, v.2), o caso mais típico da hiper-
determinação em música. O princípio pelo qual essa proposta musical alastrou-
se por todo o mundo assenta-se exatamente em seu caráter hiper-determinado. 
Contudo, como a fronteira não é nítida, o cuidado deve ser redobrado ao se 
analisar a chamada música de programa, visto que, segundo o esteta, até o 
compositor francês Claude-Achille Debussy considerou a pastoral – pequena 
ópera interpretada por pastores – como música de programa de baixa qualidade. 
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com as categorias da substância e do acidente. 
Para concluir o debate que relaciona dialeticamente as 

categorias causalidade, casualidade e necessidade, o filósofo faz 
menção ao caso da pintura em comparação ao exemplo da 
literatura157 e logo depois indica, brevemente, como a problemática 
se dá na música. Para enlaçar a discussão na literatura e na música, 
Lukács (1966, v.2, p. 458) relembra que entre a necessidade e a 
casualidade devemos considerar a hierarquia categorial existente 
entre substancialidade e a causalidade, uma vez que “a necessidade 
ou a casualidade de um movimento dependem da medida em que 
esse movimento fundamente ou destrua a substancialidade, a 
essência de toda a figura, ou se comporte naturalmente em relação 
a ela”. Para especificar melhor esse processo nas artes plásticas, o 
autor cita o exemplo de Miguel Ângelo, em que a obra mostra 
movimentos, quando se analisa a partir do ponto de vista da vida 
cotidiana, que deveriam ser considerados como “exageros”, ou 
seja, casuais. Não obstante, “cobram, graças a essa fonte, uma 
profunda necessidade que se impõe avassaladoramente, enquanto 
que os movimentos ‘cuidadosamente justificados’ da arte 
acadêmica não conseguem se levantar nunca por cima do nível do 
casual”158 (LUKÁCS, v.2, 1966, p. 458). Obviamente, há um outro 
polo, contraposto ao cuidado acadêmico, em que reina a 
excentricidade do acaso, ou seja, falta uma autêntica 
substancialidade da formação artística. 

O caso da música é ainda mais claro. Nessa arte, a vinculação 
dos sons nunca pode ser simples ou empiricamente causal. Quem 
responsabiliza-se por determinar a vinculação dos sons em sua 
                                                        
157 Como é natural, complementa Lukács (1966, v.2), a importância compositiva 
desses elementos não pode ser considerado do mesmo modo que na literatura e 
na pintura, em razão da diferença existente entre o espaço real desta arte e o 
quase-espaço daquela. 
158 O filósofo magiar diz que Shakespeare é outro bom exemplo demonstrativo 
de como os realmente grandes artistas ultrapassam a mera causalidade ao 
concentrarem na obra uma força substantiva nascida na realidade que penetra na 
obra com toda intensidade. Para Lukács (1966, v.2, p. 460) o poeta inglês destaca 
“mediante paralelismos ou contrastes o específico do caráter de Hamlet ou de 
Lear, chegando inclusive às vezes a aprofundar a caracterização do personagem 
mediante esses procedimentos. Em grandes narradores como Tolstoi ou Keller 
podem obviamente identificar-se, com variações de gênero e pessoais, métodos 
e meios artísticos análogos”. 
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imediaticidade, são leis exatamente formuláveis. 
Contraditoriamente, a mera fundamentação dessas leis, mesmo em 
sua exatidão, jamais poderá gerar uma necessidade musical. Apenas 
por intermédio do fato da consumação pôr-se ao serviço da 
substancialidade é que há a superação artística da casualidade, 
própria de uma sucessão de sons. Essa superação ocorre mesmo 
que, a partir do ponto de vista musical imanente, a obra esteja bem 
regulada. Na outra cara da moeda, a história da música documenta 
muitos casos em que as composições musicais contradizentes com 
determinadas regras e que, por isso entendem-se como casuais, 
erguem-se à categoria da necessidade e até conseguem 
fundamentar novas leis. Isso confirma as inferências de Lukács 
(1966, v.2), uma vez que tais obras, postas como momentos de 
substancialidade, são portadoras de uma concepção 
completamente inovadora. 

Depois de ter plantado as bases para que se possa compreender 
o caráter desfetichizador da arte, agora, para que se analise com 
segurança a função social do complexo artístico, torna-se 
necessário tematizar as categorias psicológicas em relação à arte, 
tarefa que será apreendida logo a seguir. Após se iluminar esses 
problemas, retomar-se-á o debate sobre a problemática da função 
social da arte, o que estará expresso no último capítulo do presente 
livro. 
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CAPÍTULO 8 – SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE 
TERCEIRA ORDEM                                                    

A FLEXIBILIZAÇÃO DA RIGIDEZ LÓGICA DA 
LINGUAGEM 

O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa 
era a imagem de um vidro mole que fazia uma 

volta atrás de casa 
Passou um homem depois e disse: Essa volta 

que o rio faz por trás de sua casa se chama 
enseada 

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro 
que fazia uma volta atrás de casa 

Era uma enseada 
Acho que o nome empobreceu a imagem 

(Manoel de Barros) 
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8.1 – O problema e seu alcance em estética 
 

A finalidade principal da discussão em torno das categorias 
psicológicas que cercam o estético é mostrar como essa classe de 
reflexo atua nos indivíduos singulares, isto é, como os elementos 
peculiares ao campo estético separam-se das formas de reflexo 
próprias da cotidianidade, bem como dos de caráter científico. Por 
isso, a denominação de categorias psicológicas. A dificuldade na 
empreitada inicia-se no fato de que a estética é uma disciplina 
eminentemente filosófica; como a orientação lukacsiana tem como 
base o materialismo-dialético, para que a investigação seja 
adequada, é preciso reconduzir a articulação dialética dos 
fenômenos psicológicos a dados fisiológicos. Por esse motivo, o 
diálogo principal de Lukács será com as pesquisas de Pavlov, visto 
que, segundo o autor húngaro, o cientista russo conseguiu um 
avanço significativo no campo da reflexologia159. Ademais, uma 
psicologia que se pretenda materialista não pode se limitar apenas a 
esclarecer as leis da determinação fisiológica, uma vez que a 
explicação materialista dos fenômenos psicológicos pressupõe, 
obviamente, uma detalhada investigação das múltiplas e articuladas 
interações que o sujeito elabora com o entorno. 

A estética, portanto, mesmo como uma disciplina filosófica, 
precisa recorrer a uma psicologia reflexológica. Mas esta deve 
apresentar critérios científicos claros, pois precisa contribuir com a 
tarefa de aclarar os inúmeros problemas postos sobre a esfera 
artística. A proposta aqui apresentada pretende apenas propor às 
ciências dedicadas à reflexologia uma pergunta cuja resposta, 
desenvolvimento, entre outros desdobramentos, somente cabe ser 
respondida em sua inteireza pelos especialistas no assunto; isto é, 
pela própria psicologia. Para enfrentar a contradição de se 
posicionar sobre o conjunto de problemas trazidos pelas categorias 
psicológicas que, por sua vez, são impostos pelos fatos concretos 
da vida cotidiana e seus rebatimentos no campo da arte, sem ser 

                                                        
159 Vitor Marcel Schühli (2011) e Newton Duarte (2008) são dois autores que 
investigam, cada um a seu modo, as proximidades e os distanciamentos entre 
Lukács e Vigotski. 
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especialista, o autor apela à sentença hegeliana segundo a qual não 
é necessário ser sapateiro para saber onde o sapato aperta. 

Sob tais pressupostos, o objetivo de dedicar-se à psicologia 
reflexológica é inserir um terceiro nível de sinalização, chamado 
por Lukács de sistema de sinalização 1’. O que propõe o autor 
húngaro com este novo nível? Considerando apenas uma 
apresentação de partida, o filósofo propõe que entre o primeiro 
sistema de sinalização, os reflexos condicionados – chamado pelo 
autor de sistema de sinalização 1 – e o segundo nível de 
sinalização, a linguagem – chamado pelo esteta de sistema de 
sinalização 2 –, existe um terceiro nível, cujo desdobramento e 
interação com a humanidade seria dado pela fantasia, conceituado 
pelo esteta como terceiro nível de sinalização, que estaria dentro do 
que o autor chama de sinais de sinais160. 

A reflexologia de Pavlov é importante para essa tematização por 
considerar, sobretudo, o reflexo condicionado como um conceito 
específico dentro do gênero da associação. Para o cientista russo, 
todo estímulo depende, absolutamente, da totalidade do entorno. 
Não se pode analisá-lo de modo isolado: é preciso investigá-lo em 
suas conexões, fixações, mudanças, entre outros fatores, em relação 
à totalidade. Apenas dessa maneira, a vinculação com as novas 
situações recebe justificativa em relação ao real, fazendo com que a 
conexão concreta seja cada vez mais precisa. Caso essa justificativa 
não se verifique, começa o processo de inibição. Essa explanação 
possibilita a Pavlov inferir corretamente que a realidade é a 
agrupação de muitos objetos concretos sob uma representação 
geral. Para o pensador magiar, as considerações do pesquisador 
russo servem até este preciso ponto161. Quando Pavlov tenta 
deduzir desses acertados apontamentos a conclusão de que o 
sujeito humano é igual ao animal, seus avanços perdem-se em 
falseamentos. O limite está, justamente, na ausência do debate 
acerca da importância do papel preponderante do trabalho na 
hominização do ser social. Faltam aos estudos pavlovianos as 

                                                        
160 Recordemos o debate feito entre Lukács e o antropólogo Gehlen acerca da 
fantasia do movimento, tematizado no capítulo 5 do presente livro. 
161 Para o filósofo húngaro, a descrição pavloviana é claríssima: “Tome você 
qualquer som determinado, por exemplo, uma voz que sirva ao animal como 
sinal, por acaso de um inimigo que ele evita” (PAVLOV apud LUKÁCS, 1966, 
v.3, p. 16). 
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necessárias referências ao fato de que o sistema de sinalização 2, 
para se fixar como uma linguagem articulada, depende de sua 
interação dialética com o trabalho, cuja preponderância ontológica 
cobrada pela dialética é deste sobre aquela. Para economizar 
apontamentos feitos anteriormente, basta agora apenas relembrar 
que a divisão social do trabalho e seu desenvolvimento 
contribuíram, inegavelmente, com a aproximação, com a 
reciprocidade, com a colaboração conjunta dos membros 
individuais da sociedade, o que fez clarear, em cada indivíduo, a 
consciência da utilidade da interação recíproca entre tais membros. 
Foi o devir histórico, com efeito, que mostrou nitidamente aos 
homens e mulheres a necessidade de que eles teriam de colaborar 
uns com os outros, ou seja, dizer algo ao seu par, desse ponto 
desprende-se o nascimento da linguagem articulada. 

Para que as considerações da relevância da fantasia na vida 
humana não se percam em falsidades místicas e assim passem a 
desconsiderar a preponderância da divisão social do trabalho, é 
preciso distinguir com nitidez as sínteses dos múltiplos fenômenos 
produzidos pela interação dos dois sistemas (1 e 2) com a fantasia. 
A fantasia é muito importante para o desenvolvimento social do 
indivíduo em seu pensamento cotidiano e também em sua relação 
com o fazer científico. Pavlov, apesar dos limites acima apontados, 
tem o mérito de ter rompido com a simplificação mecanicista em 
relação à associação, à percepção, entre outros modos de captação 
da realidade. Mesmo diante desse avanço, é necessário ir além e 
considerar, tendo como base a divisão social do trabalho, que os 
produtos da fantasia não podem, pura e simplesmente, serem 
aplicados diretamente sobre a base dos reflexos condicionados. 

A justificativa para esse cuidado refere-se ao fato de que tais 
reflexos se relacionam, por uma parte, de modo imediato, ao 
mundo externo. Os experimentos pavlovianos documentam que 
esses reflexos, a partir de acontecimentos repetitivos, um após o 
outro, podem vincular dois fenômenos reais em si, mesmo que tais 
ocorrências sejam heterogêneas entre si. Já no caso da fantasia, a 
vinculação possui uma proximidade tal que torna possível sua 
ocorrência em casos que, anteriormente, não se verificou tal 
aproximação na realidade, nem objetiva, tampouco subjetivamente. 
Desse modo, as associações convertem-se em material da fantasia 
que os combina de modo “livre”, atendendo à finalidade de 
produzir no sujeito um melhoramento em sua maneira de captar o 
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mundo. Isso expõe a natureza do que o pensador húngaro chama 
de terceiro nível de sinalização, ou ainda, sistema de sinalização de 
terceira ordem (S1’), próprio do caráter da fantasia. 

Por outra parte, tal “liberdade” de combinação de sinais de 
primeira ordem é relativizada, mesmo considerando-se o fato de o 
sujeito ser “livre” para combinar ao seu desejo os elementos 
provenientes desse nível de sinalização. Portanto, para que o 
indivíduo tenha êxito em sua vivência cotidiana, para que possa se 
impor em seu mundo circundante, conforme indica Lukács (1967, 
v.3 p. 27), “as elaborações das funções primárias (os modos de 
funcionamento dos sinais de sinais) têm que ser tais que 
reproduzam corretamente a realidade referente à finalidade de cada 
caso, em quanto às determinações, legalidades etc., relevantes para 
dito fim”. 

Esse debate permite ao autor inferir que na vida, bem como no 
âmbito das atividades intelectuais superiores, a fantasia e o 
pensamento rigoroso entrelaçam-se constantemente. Com a 
contraposição rigidamente metafísica entre o pensamento e a 
fantasia, em que esta é interpretada muito unilateralmente, ou seja, 
em vinculação única ao fantástico, produz-se o obscurecimento da 
real situação. O máximo que esse tipo de rigidez pode considerar é 
que apenas em referência à esfera estética opera uma determinada 
fantasia. Assim, fica escondido o fato primordial de que a fantasia 
é um elemento imprescindível a toda prática humana, o que cria 
obstáculo ao adequado entendendimento da relação entre 
cotidiano e arte. 

É necessário compreender, com efeito, que os três momentos a 
saber: os reflexos condicionados, a fantasia, e o pensamento 
mesclam-se em movimento continuo, bem como transformam 
incessantemente o sujeito. Esse adequado entendimento apenas 
pode ser compreendido quando contemplar-se a gênese subjetiva 
do problema – as categorias psicológicas –, o que permite chegar a 
conclusão de que a natureza dos sinais de sinais existente na 
fantasia se expressa com a maior intensidade no sujeito que sente o 
mundo. Essa correta apreensão, possível apenas quando se 
considera a divisão social do trabalho e sua influência sobre o 
desenvolvimento diferencial entre os sentidos humanos, permite 
identificar um sistema de sinalização superior. Esse sistema, do 
mesmo modo como a linguagem e o pensamento, fundamenta-se 
nos reflexos condicionados; porém, ao mesmo tempo, o ultrapassa. 
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O que turva a interpretação, tanto a idealista como a mecânica, é o 
fato de que essa ultrapassagem, ao se apoiar profunda e 
imediatamente nos reflexos condicionados, acaba por não se 
distinguir deles. 

Para o caso do campo artístico, a análise sobre esse terceiro 
sistema de sinalização permite que a estética mostre sua gênese nas 
necessidades e nas capacidades dos homens e mulheres em sua 
evolução histórica. Por esse motivo, a investigação do sistema de 
sinalização 1’ precisa começar pelas manifestações do fenômeno 
que são, frequentemente, fixadas de modo menos duradouro, para 
depois, passo a passo, subir até atingir suas formas “puramente” 
substantivas. Como Pavlov conhece apenas dois níveis de 
sinalização, ele entende que não se deve conceber a divisão entre 
eles anatomicamente. Tal separação deve ser vista de modo, 
principalmente, funcional. Para Lukács, essa afirmação soa de 
modo bastante convincente, haja vista que o sujeito humano, como 
já apontado, não se submeteu a nenhuma transformação 
fisiológica, tampouco estritamente antropológica, desde que 
completou seu processo de hominização162. O que causa um 
gigantesco abismo, de fato, entre o sujeito humano em início de 
socialização e o animal mais desenvolvido, como comprovado 
pelas pesquisas do marxismo clássico, é o trabalho e a linguagem163. 
O fundamento fisiológico da nova classe de atividades e ocupações 
– em que se incluem os sistemas de sinalização pavloviano e 
obviamente o terceiro nível elaborado por Lukács – deve-se às suas 
relações recíprocas, sendo de princípio, portanto, funcional, nunca 
anatômico. Ressalva-se, para evitar os constantes 
desentendimentos, que o sujeito humano recebeu da natureza 
todas as possibilidades potencializadas em seu devir que, por sua 
                                                        
162 Os estudos etnográficos e paleantrológicos, aos quais tivemos acesso até a 
data da redação do presente livro, não distinguem precisamente hominização de 
humanização. A maioria das pesquisas sinonimizam as duas expressões. Em 
nosso modo de entender, a literatura sobre a problemática carece ainda de uma 
boa investigação que relacione a dialética entre hominização e humanização, em 
que esta apenas pode se erguer e ganhar substantividade sobre aquela. 
Esperamos um espaço adequado onde possamos aprofundar a questão com o 
devido rigor que o tema solicita; lamentamos o fato de não se poder tematizar a 
problemática aqui. 
163 Ver na Grande Ontologia, sobretudo no capítulo A reprodução, como Lukács 
(2013) desenvolve a relação entre os complexos sociais. 
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vez, é produto dos próprios homens e mulheres (CHILDE, 1986). 
Em uma expressão: autoproduzido, essencialmente, no processo 
de trabalho. 

O decisivo para esse panorama problemático é a necessidade 
objetivo-subjetivo da evolução do trabalho, sua capacidade de 
reagir adequado e criativamente a situações criadas pelo próprio 
trabalhador e por isso, cada vez mais, carregadas de elementos 
novos. Para enfrentar esse conjunto sempre crescente de 
novidades, o sujeito humano precisa desenvolver um sistema de 
reflexos. Para os demais seres vivos, que contam apenas com os 
reflexos incondicionados, as novidades não podem ser percebidas 
e incorporadas ao desenvolvimento. Para o esteta húngaro, uma 
das mais importantes demonstrações de Pavlov foi aclarar, através 
de experimentos com cães, como apresentam-se as diferenças 
típicas em relação à capacidade que eles têm de formar reflexos 
condicionados. As experiências feitas com esses animais 
comprovaram que eles se adaptam rápida ou lentamente, de modo 
fácil ou sob crises nervosas, entre outras contradições, às 
mudanças demandadas pelas situações de cada caso. Obviamente, 
não se pode utilizar as experiências pavlovianas e adaptá-las 
diretamente a outros animais, tampouco sem mediação ao caso 
humano, uma vez que mesmo nos homens e mulheres que, por sua 
natureza social, são orientados para a novidade, podem ocorrer 
situações incrivelmente insólitas, levando ao fracasso as atividades 
psíquicas superiores. De todo modo, como já deve ter ficado claro, 
a capacidade humana de agir diante de situações inesperadas – 
novas – repousa sobre um amplo e profundo sistema de reflexos 
condicionados e incondicionados. 

Com esses apontamentos iniciais, o autor espera ter delimitado 
a problemática que envolve a questão do sistema de sinalização 1', 
contido no conjunto de sinais de sinais, chamado também, 
repetimos, de terceiro nível de sinalização. A proposta de estudo de 
Lukács (1967, v.3, p. 35) pretende mostrar que, em consequência 
do desenvolvimento do trabalho, de sua divisão social, “produz-se 
a necessidade de novas conexões, de modos mais complicados de 
reagir a realidade, de perceber nela conexões mais complicadas, de 
agir de um modo novo correspondente às novas situações”. Esse 
processo produz, em consequência da natureza do trabalho, no 
próprio processo laborativo, “reflexos que, embora não se 
levantem por cima da sensibilidade imediata de um modo 
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ostensivamente abstrato como a linguagem, não são – como 
pensava Pavlov – simples reflexos condicionados, senão que se 
parecem mais com a linguagem em sentido de que são sinais de 
sinais.” Isto é, já na própria atividade de trabalho, produz-se 
reflexos que, mesmo não se comparando à sensibilidade abstrata-
imediata da linguagem, são sinais de sinais. O sistema de terceira 
ordem situar-se-ia, como entende o esteta, entre os reflexos 
condicionados e a linguagem. Por isso, com o objeto de destacar a 
posição intermediária entre os reflexos condicionados e a 
linguagem, o autor considera coerente denominar esse tipo de 
reflexo de sistema de sinalização 1’. 

 
8.2 – Linguagem e fantasia: uma interação dialética 

 
 Depois de delimitar o problema em que se situa o sistema de 

sinalização 1’, agora é preciso descrever seu desenvolvimento. Em 
primeiro lugar é necessário considerar que essa classe de sinais não 
entra em contradição com a razão, tampouco guarda a pretensão 
de ultrapassar os critérios utilizados pela linguagem. Em segundo 
lugar, o fato de existir uma diferença entre os dois sistemas não 
exclui a existência de um terreno comum entre eles. Esse múltiplo 
campo de transição que há entre os dois sistemas significa que, 
para a apreensão adequada da realidade, o sujeito necessita de 
ambos, uma vez que são dois modos de comportamento 
psicológico-subjetivo diversos diante de objetos reais que 
concentram uma identidade e uma diversidade. Portanto, os 
silogismos do terceiro sistema de sinalização, tanto quanto os do 
segundo, são chamados a dar respostas ao sujeito sobre o 
verdadeiro e o falso que se apresentam em sua realidade cotidiana. 

Para melhor posicionar-se diante desse conjunto problemático, 
torna-se necessário pressupor, com base em estudos anteriores, 
que nem a evocação, tampouco o condicionamento do sujeito 
humano, realizariam-se sem a eficácia constante do sistema de 
sinalização 1’, ou seja, sem fantasia. O que importa na vida 
concreta – e é dela, repetimos, que a arte tira suas refigurações – é 
a comunicação entre sujeitos humanos que aprendem a reagir a 
partir de seu modo de comportamento centrado na vida cotidiana, 
geralmente embasado na maneira imediata de sentir o mundo em 
sua volta. Isto é, como define Lukács, o tato de sentir e reagir 
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perante a vida, que, por seu conteúdo, tal reação é plenamente 
racional, sendo produzida pelo mecanismo fisiológico-psicológico 
do sistema de sinalização 1’164. Por sobre esse quadro, Lukács 
apresenta sua tese guia para enfrentar o presente debate. Isto é, 
como escreve o autor, “negar [em arte] a prioridade do verbal e 
intelectual não implica a menor concessão a nenhum 
irracionalismo”, uma vez que, retrospectivamente, “toda ação 
dotada de tato pode descrever-se e analisar-se com toda exatidão a 
partir do ponto de vista do pensamento e da linguagem” 
(LUKÁCS, 1967, v.3, p. 39). Mesmo sendo a linguagem o meio 
decisório que regula o tráfico entre os homens e mulheres, não 
existe nenhum estágio da evolução histórico-social na qual tal meio 
tenha operado exclusivamente como mediador desse tráfico. 

Em todas as ocasiões, desde que o sujeito humano se constituiu 
como tal, a linguagem, como apoio à comunicação, sempre contou 
com a colaboração de gestos diversos, de sons ainda não 
articulados, entre outros modos de manifestações comunicativas. 
Imaginemos, para que esse fenômeno se clarifique, determinados 
acontecimentos que, por intermédio de uma autêntica evocação, 
podem provocar em algumas pessoas a reflexão sobre importantes 
conexões ético-humanas. Esse processo catártico pode mover o 
sujeito a contemplar a situação sob efeito da produção da fantasia 
que a expressa, por exemplo, na entonação da voz, em sua 
agilidade ou na brandura/ violência dos gestos, dos movimentos 
etc. Esse conjunto comunicativo põe sobre os demais o feito 
evocativo de serenidade, calma, disciplina, agitação, nervosismo, 
entre outras manifestações humanas. Tal movimento, por brotar 
das iniciativas imediatas da prática do pensamento cotidiano, 
muitas vezes nasce sem ter como base considerações intelectuais 
ou morais, decerto que tais considerações jamais podem ser 
desprezadas. Nesse comportamento intervém, assumindo papel 
decisivo, por meio do motivo desencadeador e da ação intuitivo-
evocadora sobre os demais, a evocação da fantasia sensível e da 
fantasia motora. Importante frisar que tal efeito pode, inclusive, ser 
produzido sob plena consciência de seu produtor. 

Portanto, o conhecimento das pessoas que operam na 
                                                        
164 Tato, no sentido aqui dado pelo filósofo magiar, refere-se à capacidade das 
pessoas de perceber situações e distinguir de outras. Propomos como exemplo a 
personagem príncipe Míchkin, protagonista de O idiota, de Dostoiévski (1943). 
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cotidianidade seria impossível de se produzir sem uma apelação ao 
terceiro nível de sinalização. Nesse sentido Lukács relembra que, já 
nas sociedades primitivas, o específico domina plenamente o 
individual. Nessa formação social, a questão do conhecimento não 
se apresenta como problema predominante para o tráfico humano. 
Essa problemática surge na dissolução da sociedade primitiva que, 
por sua vez, teve dependência ontológica da evolução social do 
trabalho e do consequente desdobramento e desenvolvimento das 
forças produtivas. Se um ser social quer preservar sua existência 
nas novas condições sociais surgidas com essa dissolução, necessita 
criar uma também nova capacidade para lidar com o tráfico 
humano. Essa nova capacidade, para Lukács, chama-se exatamente 
a “arte” de produzir seus conhecimentos sobre o mundo. 

Vai ser a dissolução do comunismo primitivo e, 
consequentemente, a desagregação da unidade entre o externo e o 
interno que, por sua vez, imporá a legibilidade deste a partir 
daquele como o espaço de contradição onde a arte vai deitar seu 
desenvolvimento. Essa inversão exige, para que o conhecimento 
do indivíduo se processe, que o interno veja o externo como 
contrário. O que expressa externamente o interior tem como 
origem uma interioridade contraposta ao que se deveria expressar. 
Desse momento em diante, por exemplo, um sorriso pode não 
expressar alegria, uma expressão de tristeza pode apenas querer 
evocar, no receptor, concordância com uma tese contrária. Com a 
evolução sempre progressivamente contraditória da sociedade, a 
refinada dialética entre o par interno-externo fica, cada vez mais e 
por mais aguda que seja, longe de ser reduzida a uma tipologia. 
Esse é o motivo em que o esteta justifica ser compreensível, 
sobretudo depois das ideias de Kierkegaard e do existencialismo, 
em todos os terrenos do conhecimento, a presença da tendência ao 
agnosticismo com a proclamação da incognoscibilidade dos 
homens e mulheres: a insuperável heterogeneidade entre o par 
dialético interno-externo que sobrepõe uma incógnita que mata as 
esperanças da existência de todo indivíduo. Mesmo sem as 
melhores condições de aprofundar filosoficamente a questão, o 
autor aponta para a impossibilidade de o sujeito humano produzir 
conhecimento sem a criação de uma tipificação. Não é possível à 
humanidade compreender o sujeito humano como indivíduo sem 
que se produza tal tipificação, mesmo que de modo inconsciente, 
uma vez que todo conhecimento humano se encontra no 
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entroncamento da continuidade da vida individual do sujeito na 
sociedade. Isso demonstra ser impossível conseguir um 
aproximado conhecimento do sujeito humano sem levar em conta 
um material comparativo, de prévias experiências em cada caso 
singular, independente de que isso ocorra consciente ou 
inconscientemente. 

Esse debate põe em relevo a categoria da autenticidade. Para 
não repetirmos palavras de Engels sobre como se solidifica o fim 
do comunismo primitivo, relembramos apenas que a nova 
sociedade conhece bem comportamentos tipificados como os da 
astúcia, do engano, da hipocrisia entre outros elementos surgidos 
com a sociedade de classes165. Sem nos alongarmos muito, basta 
fazer o leitor pensar em uma conversação, qualquer que seja, em 
que os interlocutores precisam estar atentos à tonalidade da voz, 
aos acentos da fala – às vezes quase imperceptíveis –, suas pausas, 
silêncios, progressões, retomadas, os gestos que a acompanham, 
dentre muitos outros aspectos. Tais elementos, em uma grande 
quantidade de casos, assumem maior importância para que os 
debatedores compreendam adequadamente o diálogo do que 
propriamente o significado literal das palavras proferidas na 
discussão. Adverte Lukács (1967, v.3, p. 56-7), porém, que a 
unicidade, “a incomparabilidade da individualidade de cada homem 
cristalizaria na muda rigidez do inefável se não fosse articulada na 
totalidade contínua, pondo-se em relação com a alteridade dos 
demais”. 

Como desenvolve o pensador magiar, por razões linguísticas, é 
obvio que seria impossível a produção do conceito de que uma 
pessoa é grande ou pequena sem ser tomado como parâmetro 
outro sujeito. Isso resulta que seríamos impotentes perante os 
complexos fenômenos da vida interior se não nos fosse possível 
incluir toda uma gama de novas experiências na vida cotidiana a 
partir de comparações, estimações, aproximações e 
distanciamentos, consciente ou inconscientemente, no curso 
progressivo e ativo das vivências anteriores. De fato, a expressão 

                                                        
165 “Os interesses mais vis – a baixa cobiça, a brutal avidez de prazeres, a sórdida 
avareza, o roubo egoísta da propriedade comum – inauguram a nova sociedade 
civilizada, a sociedade de classes; os meios mais ultrajantes minam e perdem a 
velha sociedade sem classes das gens: o furto, a violência, a perfídia e a traição” 
(ENGELS, 1984, p. 109). 
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linguística nem poderia ser produzida se em tais relações já não 
existisse, como fator ontológico, o material vivencial necessário 
para a criação da expressão que carregará um significado que, por 
seu turno, é retirado do modo como o sujeito capta e percebe o 
seu entorno. Aqui, vê-se claramente a dialética entre a linguagem e 
o sistema de sinalização 1’, isto é, aquela torna-se necessária para 
dar significado, por intermédio de uma expressão linguística, a algo 
existente que, através do sistema de sinalização de terceira ordem, 
se manifesta cobrando uma significação lógica da linguagem. O 
terceiro nível de sinalização, por sua vez, somente pode 
desenvolver-se sobre a base de uma linguagem. Precisamente em 
sua unicidade, essa relação, portanto, realiza-se no ato de pôr o 
individual em relação com o típico. Para que a dialética se complete 
sem lacunas, é preciso considerar que ela é determinada a partir do 
seguinte fato elementar: a existência do tráfico entre os homens e 
mulheres. 

Alguns pontos são decisivos nessa dialética e não podem ser 
desprezados. Inicialmente é necessário atentar para o modo como 
se capta o singular, em razão pela qual a cadeia lógica, em sua 
melhor formação, rompe-se, se em momentos decisivos o sujeito 
não estiver de acordo, em sua psique, com o que lhe é apresentado 
logicamente. O resultado dessa ruptura é psicologicamente 
impossível. Isto é, caso o elo lógico torne-se contraditório ao 
entendimento da personalidade do indivíduo do caso dado, por 
mais convencido que ele esteja logicamente, mas se sua psique não 
estiver de acordo, para que se garanta ao o sujeito uma coerência 
psicológica, romper-se a cadeia lógica. Aqui, vale recordar que o 
aprofundamento individual humano, em muitos casos, é um 
problema de autenticidade no sentido dito anteriormente. Em 
seguida, para esse conjunto de problemas, os dois sistemas de 
sinalização superiores complementam-se mutuamente. Depois, o 
fundamento da dialética aqui presente tem como suporte que 
ambos sistemas carregam a possibilidade principal de um 
afastamento da realidade166. Por fim, caso cada um desses sistemas 
agisse separadamente, sem mútua colaboração, seria impossível ao 

                                                        
166 Para Lukács (1966, v.3, p. 59): “Do mesmo modo que um encadeamento 
puramente lógico dos indícios pode levar a graves erros, assim também todo 
conhecimento do homem, toda psicologia baseada no sistema de sinalização 1’ 
é, segundo uma ajustada expressão de Dostoiévski, uma espada de dois gumes.” 
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sujeito aproximar-se à realidade. 
O desenvolvimento progressivo da sociedade vai impondo o 

crescente aperfeiçoamento desses sistemas de sinalização. Mesmo 
diante de tais exigências e aperfeiçoamentos, contudo, eles apenas 
podem produzir uma crescente aproximação, jamais uma 
coincidência perfeita. Assim, perante a reciprocidade dialética que 
há entre os sistemas superiores de sinalização e a necessidade 
imposta ao sujeito humano de agir, de modo cada vez mais 
adequado, diante dos problemas de seu cotidiano, precisamos 
observar a história da sexualidade e do erotismo, pois daremos 
mais nitidez ao nosso problema167 

É claro que a vida sexual dos animais se desenvolve exclusivamente 
no terreno dos reflexos incondicionados e condicionados; incluindo 
os chamados caracteres sexuais secundários (Darwin) pertencentes 
sem discussão a esse âmbito. Porém, a regulação social da sexualidade 
submete importantes decisões ao sistema de sinalização 2. Este fato 
fundamental não se anula pela circunstância de que as regras assim 
criadas ajam como costume, convenções etc., isto é, convertam-se em 
reflexos condicionados. Pois em casos duvidosos as decisões são 
tomadas sobre a base de critérios intelectuais (riquezas, relações 
familiares etc.). É obvio que alguns mitos, em cuja interpretação há 
que se precaver contra fáceis modernizações, mostram que o amor 
individual abre caminho progressivamente com a origem da 
civilização168. Entretanto, é característico da concepção então 
dominante que esse amor individual não se considere naqueles 
tempos “normal”. Muito mais se apresenta aos homens como prêmio 
ou castigo divinos. Por distintos que sejam os destinos da Helena 
homérica e da Fedra de Eurípides, e por longo que seja o caminho 
que leva de uma à outra, o fato é que ambas têm esse caráter em 
comum (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 60). 

O que mais merece ser extraído desse tema é o fato da abertura 
de um novo e grandioso campo de ação para o sistema de 
sinalização 1’, além de destacar a sua imprescindibilidade. Com 
essa nova e poderosa ferramenta o sujeito humano começa, por 
diversas mediações, a tomar consciência de que muitos de seus 
problemas estão para além do mundo dos reflexos imediatamente 
condicionados. Essa tomada de consciência, aclara, no indivíduo, 
quais são as qualidades singulares do outro que produzem uma 
                                                        
167 Mais uma vez, lembramos que na Grande Ontologia, sobretudo no capítulo A 
reprodução, Lukács (2013), desenvolve mais alguns aspectos acerca da sexualidade. 
168 Uma interessante crítica à família monogâmica é apresentada por Sergio 
Lessa (2012). 
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vivência peculiarmente necessária para dar vazão à sua sexualidade. 
Mesmo que com base em reflexos incondicionados, a palavra 
erotismo contém uma aura atmosférica de sexualidade. Mas com o 
desenvolvimento social, aparta-se o sexual da situação dada 
inicialmente, em que o ato sexual era exclusivamente articulado à 
reprodução da espécie. A problemática da sexualidade consegue 
mostrar que, mesmo no caso limite da reprodução, as relações 
sexuais humanas na sociedade contemporânea adquirem uma nova 
configuração: um condicionamento social, mas que resulta em um 
gigantesco âmbito de ação para o terceiro nível de sinalização, uma 
vez que a captação e conexão inteira de um ser humano apenas 
pode se dar por outro ser humano, ou seja, em relação ao 
semelhante. Como grafou Marx (2008b), o homem até para isolar-
se o faz em sociedade. 

Com a utilização de diálogo entre as personagens 
shakespearianas Otelo e Desdêmona, Lukács ressalta que a 
utilização verbal se torna insuficiente para dar conta de um quadro 
como o refigurado por Shakespeare (1974), em que todas as 
categorias morais, intelectuais usadas para explicar o que se sente 
não alcançam o ponto do que se deseja expressar. Em casos como 
esses, retirado da vida, a mais notável admiração, o mais poderoso 
elogio e a mais profunda demonstração de desejo podem resultar 
frios e sem a desejada conspiração erótica planejada pelos falantes. 
Para que se processe o campo de sedução, é preciso todo um 
conjunto pessoal que ponha em movimento os pensamentos, 
transformando-os em sentimentos por intermédio dos gestos, da 
tonalidade da voz, da conspiração revelada por meio do olhar, 
entre outros elementos que ponham as personalidades físicas em 
contato com a aura erótica. Justamente, o meio pelo qual esse 
âmbito de ludicidade se processa, em que a captação e a conexão, a 
elaboração do jogo plasma-se em sentimento exclusivamente 
humano ao qual denominamos de amor, é, especialmente, o campo 
onde processa-se o sistema de sinalização 1’169. 

                                                        
169 O filósofo reconhece que não tem como atender plenamente ao que o tema 
requer, por isso apela à arte, em especial à literatura, como suporte para que o 
leitor melhor possa entender as encruzilhadas do amor. Escreve Lukács (1966, 
v.3, p. 62) o seguinte: “Quando mais intensamente se individualiza o amor, tanto 
mais intervém o pensamento na ‘estratégia e tática’ das relações amorosas”. O 
romance Ligações perigosas, do escritor francês Pierre François Choderlos de 
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Sem sombra de dúvidas, as diferenciações e sínteses dos 
desdobramentos, cada vez mais visíveis, da evolução das relações 
sócio-históricas dos homens e mulheres complexifica-se 
crescentemente com tal evolução. Os complexos resultados desse 
movimento relacionam-se com a fantasia motora e com a fantasia 
emocional desenvolvidas, por seu turno, progressivamente no 
curso da divisão social do trabalho. Para o esteta de Budapeste, os 
versos de Goethe servem muito bem para ilustrar a importância do 
sistema de sinalização de terceira ordem para o desdobramento do 
erotismo: “[…] penso e comparo,/ vejo com olho que apalpa,/ 
apalpo com mão vidente”170. 

Para dar mais ênfase aos efeitos que o sistema de sinalização de 
terceira ordem tem na compreensão da realidade, o autor relembra 
que a expressão “à primeira vista”171, dita por uma pessoa quando 
impressiona-se com outra, retrata bem como os sinais de sinais 
podem conduzir a erros e acertos em face do primeiro contato, 
uma vez que, nem sempre, a primeira impressão permanece depois 
que a convivência se estabelece com alguma estabilidade. 
Independente do senso cotidiano que repete ser a primeira 
impressão a que fica, no entanto, para Lukács essa contradição 
ilustra bem a possibilidade de um sujeito experimentar algo 
essencial sobre o caráter de outro indivíduo utilizando um sistema 
evocador. Portanto, o que mais importa agora é destacar a função 
especificamente evocadora que o sistema de sinalização 1’ assume 
na vida cotidiana. Como a estética não inventa a vida, sendo a arte 
que desta retira suas refigurações, considerar, a partir do ponto de 
vista do conhecimento fisiológico-psicológico do sujeito humano a 
categoria da evocação ou da fantasia como exclusivamente 
                                                                                                                        
Laclos (2002), complementa o filósofo, serve como fonte de uma verdadeira 
enciclopédia de experiências amorosas em que a inteligência é chamada a mediar 
tais relações. Esse romance, publicado em 1782, foi considerado escandaloso 
por narrar as relações de libertinagem de membros aristocráticos de uma 
sociedade educada para o pedantismo. Choderlos de Laclos (2002) narra seu 
livro com tensão e desníveis morais que apontam para a decadência da 
aristocracia francesa de então. 
170 Ver: MOURÃO-FERREIRA, David. Introdução à poesia de Goethe. In: 
Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 168/169, Jul. 2004, p. 327-331. 
171 A música À Primeira Vista, de Chico César (1995) e o filme At First Sight (À 
Primeira Vista), de Irwin Winker (1999) são dois exemplos, cada um a seu modo 
refigurativo, de conformações artríticas sobre a expressão à primeira vista. 
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estéticas são, para o filósofo, equívocos que precisam ser 
desviados. É preciso considerar a evocação como um modo 
particular de comunicação na vida cotidiana, tanto ativa 
quanto passivamente. Esse modo evocador consubstancia uma 
grande mescla de fenômenos produzidos pelo tráfico constante, 
intenso e extenso socialmente condicionado entre os homens e 
mulheres. Com o desenvolvimento desse tráfico, há a necessidade 
da ampliação do conceito de comunicação. Complementado pelo 
sistema de sinalização 1’ e em articulação de reciprocidade dialética 
com o que se expressa mediante a linguagem, o ato de comunicar-
se ganha outra dimensão172. 

Lukács (1967, v.3, p. 73), relembra a importância de considerar-
se a relação trabalho-ócio para o processo do tráfico entre os 
humanos e consequentemente para a solidificação do sistema de 
sinalização de terceira ordem na sociedade: 

Há que tomar não apenas o trabalho, senão também o ócio, nascido 
precisamente sobre o fundamento do trabalho. A linguagem e os 
modos de manifestação do sistema de sinalização 1’ – muito diversos 
e heterogêneos entre si – foram produzidos no processo histórico-
social que começa com a hominização do homem graças ao trabalho. 

                                                        
172 Seria interessante aprofundar as indicações feitas pelo pensador magiar acerca 
do desenvolvimento dos reflexos condicionados na educação. Contudo, pela 
proposta do presente livro, não temos como seguir tais apontamentos tão 
preciosos, sobretudo, para o debate escolar. Para não deixar o leitor totalmente 
sem indicações, limitamo-nos a citar o seguinte: “As características típicas do 
aluno bom, mal, aplicado, perverso, inteligente, limitado etc., convertem-se 
progressivamente na prática em reflexos condicionados que costumam 
desencadear reações espontâneas e até juízos propriamente ditos. Quanto mais 
plenamente correspondem os tipos assim formados aos princípios conscientes 
elaborados pelo pensamento, tanto mais fixa é a forma que tomam os reflexos 
condicionados. Porém, o autêntico pedagogo vê claramente que as 
individualidades não correspondem sempre aos rótulos típicos assim fixados; as 
exceções – talentos não subsumível sob o tipo normal escolar bom e aplicado, 
fases evolutivas problemáticas não subsumível sob a preguiça, a falta de atenção 
etc., – não podem se perceber nem se entender senão sobre a base de um exame 
da autenticidade do núcleo humano subjacente à contraditória superfície, ou 
seja, com a ajuda do sistema de sinalização 1’. (Os romances de Makarenko 
distribuem numerosos exemplos disso.) O sistema de sinalização 1’ trabalha, 
pois, aqui como controle e correção da rigidez dos reflexos condicionados que 
foram originariamente princípios intelectualmente elaborados” (LUKÁCS, v.3, 
1966, p. 64-5). 
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Portanto, os dois sistemas de sinalização superiores nasceram a 
partir de suas relações com o trabalho. Porém, “é obvio que o 
trabalho cria para o homem condições de vida, necessidades, 
capacidades etc., que ultrapassam necessariamente o terreno do 
trabalho em sentido estricto”, o que é bem mais evidente no caso 
do sistema de sinalização 2 (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 73). Vai ser o 
campo da arte, como já adiantado, que proporcionará ao sistema 
de sinalização de terceira ordem uma nobre objetivação em forma 
de uma finalidade clara: alargar a forma de compreensão da vida 
humana. 

Com tais considerações destacadas, já podemos apresentar 
algumas considerações sobre a importância do sistema de 
sinalização 1’ para a vida. A primeira e mais importante é que tal 
sistema encontra na esfera estética o lugar supremo e mais 
adequado para cumprir suas finalidades. Esse sistema, ao mesmo 
tempo em que mantêm importantes conexões com os reflexos 
condicionados, ultrapassa-os. Sua atuação se torna necessária à 
medida que o desenvolvimento social promove uma nova 
totalidade psíquica com conteúdos e conexões estruturais também 
completamente novos que alteram, consequentemente, o caráter 
das representações, bem como das intuições. Como a arte tem uma 
imensa pluralidade, não há como esse sistema assumir no campo 
da estética a exatidão carregada nos conceitos linguísticos. O novo 
sistema de sinalização concentra em sua natureza um certo caráter 
de incerteza, por isso mesmo está mais próximo da linguagem do 
cotidiano – carregada de antropomorfismo – do que da ciência – 
necessariamente desantropomórfica, como já visto aqui. 

Esses apontamentos são suficientes para deixar claro que os 
reflexos reunidos sob a denominação de sistema de sinalização 1’ 
não podem ser concebidos, em modo algum, como simples 
reflexos condicionados no sentido de Pavlov, senão que são sinais 
de sinais. Enquanto a linguagem, desde o princípio, encarrega-se 
de conceituar os objetos de uma maneira que se pretende 
inequívoca, lógica, os modos de manifestação do sistema de 
sinalização 1’, entretanto, encontram-se dispersos, sem objetivar e 
sem vinculações recíprocas, a não ser as promovidas pela vivência 
imediata do sujeito. Portanto, enquanto que a linguagem tem a 
função de dar sentido lógico aos objetos, o sistema de terceira 
ordem, em relação de reciprocidade dialética com ela, assume a 
função de flexibilizar a rigidez imposta pelo silogismo linguístico. 
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8.3 – Sistema de sinalização 1’ na arte: o movimento comovedor 

 
Para que possamos dar mais consistência à descrição do 

fenômeno e assim ascender a um posicionamento com melhores 
condições para expor o papel do sistema de sinalização 1’ na arte, 
exige-se, agora, o esclarecimento sobre dois importantes 
problemas: 
• Estudar alguns reflexos condicionados que existem em 

alguns animais domésticos e, 
• Analisar o problema de algumas patologias presentes em 

certos artistas consagrados como grandes pela história da arte. 
Para atendermos à primeira questão, destarte, vejamos, por 

meio do diálogo empreendido por Lukács, principalmente, com 
Engels e Pavlov, alguns casos de reflexos produzidos em 
determinados animais domésticos que se aproximam à classe de 
terceira ordem. Desse debate, merece atenção os fatos cuja 
interpretação, se feita apenas sobre a base dos reflexos 
condicionados, trazem resultados muito problemáticos. Tais fatos, 
porém, podem ser plenamente compreensíveis. Para isso precisa se 
admitir a existência de determinados indícios e até de completa 
presença do sistema de sinalização 1’, como as descritas por 
Pavlov, em animais que se encontram em situações vitais, ou os 
domesticados. Para Lukács (1967, v.3, p. 84), “precisamente a 
doutrina pavloviana da fixação funcional, não anatômica, de todos 
os reflexos, e a possibilidade” que tal fixação traz em relação à uma 
transição entre os níveis de reflexos, abre, por sua vez, a 
possibilidade de que o sistema de sinalização 1’ seja o órgão da 
satisfação das necessidades adaptativas assim produzidas. 
Dependendo da exigência da adaptação do ser vivo ao mundo 
externo, em nosso caso dos animais ao mundo humano, essa 
transição processa-se de cima para baixo ou o inverso. Tal 
transição, contudo, existe apenas em possibilidade. Não se pode 
disso inferir que os animais produzem, como os homens e 
mulheres, um sofisticado sistema de sinalização de terceira ordem, 
visto que no caso humano, tal sistema trabalha em colaboração 
dialeticamente constante com a linguagem e com o trabalho. 

Além dessas constatações, a discussão sobre o comportamento 
dos animais domésticos perante a produção de um sistema de 
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sinalização superior serve também para o autor comprovar a 
importância do trabalho na sociabilidade humana e, 
consequentemente, na evolução da arte. Como argumenta Lukács 
(1967, v.3, p. 82): a atividade humana de trabalhar e as formas 
sociais desprendidas deste ato que se desenvolvem em 
reciprocidade dialética com o trabalho percorrerem “um longo 
caminho (um caminho de trabalho próprio) antes de que o homem 
fora capaz de construir o conceito de número. É impossível que 
alcance essa evolução o animal doméstico, posto na nova existência 
já constituída sem estar fisiologicamente preparado para ela.” Isso, 
comprova também que a relação entre esses animais e o destacado 
sistema apenas pode se realizar enquanto uma possibilidade. Isto é, 
não é seguro que vá ocorrer em todos os animais domesticados e 
nas mesmas proporções. 

Para desenvolver a segunda questão, ou seja, como desdobra-se 
o sistema de sinalização de terceira ordem nas enfermidades 
mentais humanas, o autor levanta a seguinte hipótese: em alguns 
casos de loucura, sobretudo, na esquizofrenia, há a manutenção da 
capacidade de expressão por intermédio do sistema de sinalização 
1’, enquanto que se verifica deformações e profundas perturbações 
na capacidade de pensamento e, portanto, na expressão linguística, 
ou seja, no sistema de sinalização 2. Explicando melhor, Lukács 
considera, como ponto de partida, que na linguagem a perturbação 
é maior e mais grave do que no caso da sinalização de terceira 
ordem, se é que aqui há distúrbio. Obviamente, o esteta está 
tratando de casos específicos de loucura, o que quer dizer ser 
necessário muito cuidado com as generalizações, principalmente, 
as rigidamente metafísicas e aquelas afinadas à precipitação do 
idealismo em sua versão burguesa. 

A necessidade para que esse estudo seja apresentado como 
introdução para o tratamento da relação entre o sistema de 
sinalização 1’ e a arte justifica-se em virtude de existir uma grande 
e vasta literatura relacionando atividades artísticas com a loucura. 
Geralmente, os resultados de tais pesquisas são, entretanto, 
dogmáticos e preconceituosos. Sendo assim, acabam por favorecer 
algumas tendências que sobrestimam as produções dos 
esquizofrênicos como faz, por exemplo, o surrealismo, bem como 
determinados estetas defensores da loucura como contentora da 
inibição. Soma-se a esse quadro, o fato de que “as histórias das 
clínicas são, como compreende-se, especialmente problemáticas 
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quando se trata de artistas importantes, que são precisamente os 
que permitiram observações mais instrutivas” (LUKÁCS, 1967, 
v.3, p. 86-7). Como complementa Lukács (1967, v.3, p. 86-7): “às 
vezes não se conhecem mais que os anos de loucura aguda, e 
muitas vezes se ignora se determinadas obras de arte surgiram ou 
não nas pausas, com consciência sem perturbar etc173. 

Sobre como comportam-se os dois sistemas de sinalização 
superiores nas pessoas acometidas por determinadas patologias 
psíquicas, Lukács (1967, v.3, p. 96-7) chega às seguintes conclusões: 
não é por acaso, que toda a grandiosa literatura sobre a loucura se 
resuma às artes plásticas; “é verdade que os loucos escrevem 
frequentemente poesias, porém a destruição do sistema de 
sinalização 2 costuma acarretar a produção de absurdos tão 
manifestos que nem sequer a maior simpatia pelo surrealismo 
consegue ver aqui grandes logros artísticos”. Para melhor 
desenvolver esse apontamento, o autor apoia-se no histórico 
clínico do poeta alemão Friedrich Hölderlin, especialmente no 
recorte que recai sobre o período posterior ao segundo quadro de 
agravamento da enfermidade do poeta. Ao analisar poemas desse 
período, Lukács (1967, v.3, p. 100) entende o seguinte: “Esses 
poemas mostram que a capacidade de recepção autenticamente 
poética do mundo e, sobretudo, a capacidade de transpor o visto e 
sentido em uma linguagem evocadora, conserva-se em Hölderlin 
ao menos intermitentemente inclusive no último estágio da 
loucura.” 

O estudo sobre parte da produção do poeta Hölderlin é 
satisfatório para que o filósofo de Budapeste possa comprovar 
determinados pontos de sua hipótese inicial, ou seja, a 
possibilidade de que haja certa autonomia relativa no 
funcionamento do sistema de sinalização 1’ em relação ao outro 

                                                        
173 Para o autor, a deficiência dessas informações pode ser verificada nitidamente 
no caso de Van Gogh. Interessante também observar o que se comprovou nas 
pesquisas de Nise da Silveira (1992). A pesquisadora brasileira, mesmo que sob 
orientação de Jung, constatou a possibilidade do desenvolvimento da capacidade 
de pintar em loucos. Como contraexemplo podemos citar a tentativa 
documentada por Viviane Mosé em comprovar a existência de uma produção 
poética em Stela do Patrocínio (2001). O texto defende a existência de uma 
poesia oral em Stela durante o período em que ela esteve internada para 
tratamento psíquico na Colônia Juliano Moreira. 
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sistema superior de sinalização. Ao mesmo tempo, o esteta 
consegue inferir porque a literatura sofre mais com patologias 
como a esquizofrenia do que as artes plásticas, uma vez que a 
expressão artística da linguagem precisa reagir necessariamente 
com muito mais sensibilidade, bem como com maior rapidez às 
perturbações do sistema de sinalização de segunda ordem do que é 
necessário ao campo homogêneo que é formado puramente pela 
visão, a exemplo do desenho e da pintura. 

Com tais esclarecimentos sobre a autonomia relativa do sistema 
de sinalização de terceira ordem em ralação à linguagem, bem 
como perante a problemática da manifestação do terceiro nível de 
sinalização na vida cotidiana ser muito disperso e com aparência de 
grande heterogeneidade, já se pode, enfim, clarear como este 
sistema opera na vida. A partir desse entendimento, mostrar-se-á, 
em seguida, como ele atua no campo da arte. O ponto de partida 
acolhe os anteriores estudos que compreendem ser o sistema de 
sinalização 1’ composto pela inteligibilidade dos movimentos, pela 
interpretação dos gestos, da voz: tonalidade e entonação, dentre 
outros fatores que são, tal qual a linguagem, imprescindíveis para 
uma adequada compreensão do comportamento dos homens e 
mulheres e suas relações com os semelhantes e com o mundo que 
os cercam. Para que o problema fique melhor posicionado, 
contudo, é preciso relembrar a importante diferença estrutural e 
funcional entre os dois sistemas superiores de sinalização. 
Enquanto na vida cotidiana não há como se utilizar o sistema 2 
sem, imediatamente, levar em conta sua concreta objetivação na 
linguagem, sua rigidez silogística; na arte, a objetivação referente ao 
sistema 1’ não pode ser conseguido do mesmo modo como a 
objetivação universalizante que ocorre na linguagem. Na arte se 
opera, como visto, uma flexibilização da rígida lógica empreendida 
na linguagem, como demostrado na epígrafe registrada no início 
deste capítulo com a poesia de Barros (2001). 

Perante esses pressupostos e depois de se ter analisado o S1’ 
perante a sua relação com a subjetividade, agora, os objetivos aqui 
plantados destinam-se a estudar o sistema de sinalização 1’ ao nível 
de sua suprema objetivação. Como a análise continua navegando 
no campo filosófico, o ponto de partida será a própria arte, dado 
que até agora a subjetividade apenas se contemplou em sua 
imediatez psicológica-fisiológica a partir da objetivação suprema, 
entendendo-se somente a partir dela; “agora há que expor a 
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mesma conexão, porém ao inverso: teremos que partir da 
subjetividade e conceber as objetivações, as formações estéticas, 
como satisfação e cumprimento de necessidades e capacidades 
subjetivas”; portanto, os objetivos aqui apresentados precisam 
descrever o papel do sistema de sinalização 1’ na criação e na 
recepção das obras de arte” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 102). 

Para se iniciar o debate, é preciso posicionar o funcionamento 
desse sistema, inicialmente, perante a vida e, depois, com relação à 
arte. Do ponto de vista do sujeito, o núcleo central dessa diferença 
dá-se pela seguinte distinção: enquanto na vida cotidiana há o 
domínio absoluto da prática, nas formações estéticas produz-se a 
suspensão das atividades práticas imediatas da cotidianidade. Para 
o papel do sistema 1’, isso resulta em uma intensificação 
quantitativa-qualitativa tanto para o produtor quanto para o 
receptor artístico. Ao que se refere à arte, verifica-se essenciais 
modificações ou até mesmo a inversão de algumas proporções 
produzidas costumeiramente pela cotidianidade, posto que há o 
despertar de uma instantânea, convincente e comovedora 
impressão de que, por exemplo, uma ameaça de morte ou um 
assassinato de uma pessoa, converte-se, em seguida, em uma 
refiguração. Isto é, a representação artística não é, absolutamente, 
igual a uma ameaça de assassinato ou a morte de alguém na 
realidade, ela é a vivência de uma atmosfera distinta da do 
cotidiano. Essa inversão não pode ser vista, jamais, como uma 
ruptura com a realidade, do modo como as correntes subjetivistas 
preferem entender essa fundamental distinção entre o original 
produzido pela realidade e sua refiguração. 

A orientação à eficácia evocadora anexada à criação de uma 
sucessão de momentos embasados na conexão atmoférica tem 
como função estabelecer a exigência de uma subordinação de 
todos os meios de reflexo e reprodução da realidade ao sistema de 
sinalização 1’. Importante salientar que quando a atmosfera se 
prepara e se desenvolve convenientemente, não se elimina a 
possibilidade de que existam violentos câmbios e contrastes de 
ordens distintas. Assim, o que antes, do ponto de vista da análise 
objetiva das obras de arte, era denominado pelo esteta de meio 
homogêneo exige agora sua fundamentação e sua equivalência 
psicológica. Desse novo ponto de vista, desprende-se que a origem 
e a eficácia do meio homogêneo, a subordinação dos reflexos 
condicionados e do sistema de sinalização de segunda ordem ao 
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sistema de sinalização de terceira ordem, não significa, de modo 
algum, uma simples subjetivização. Ao contrário, tal subordinação, 
de modo ineliminável, sempre precisará pressupor a refiguração o 
mais correta possível da realidade objetiva, haja vista que esta se 
reelabora na medida em que, com o apoio do sistema de 
sinalização 1’, produz, graças a sua forte eficácia evocativa, uma 
direção consciente. 

No mesmo processo, não se pode afirmar que há uma ruptura 
com a realidade, uma vez que os elementos produzidos pelo real, 
em seu modo concreto de manifestar-se, criam constantemente 
efeitos dessa classe que, por sua vez, apenas podem provocar êxito 
de modo secundário. Mesmo secundarizados, tais efeitos, 
convertem-se agora no princípio central que dinamiza e coordena 
cada uma dessas totalidades. Todavia, até esse aspecto 
secundarizado precisa ser analisado com esmero, em razão pela 
qual há um duplo caráter em sua relação com a realidade. Se, por 
uma parte, “as formações de que se trate nascem da realidade, das 
necessidades dos homens que vivem nela e se enfrentam 
continuamente com ela”, já, por outra, “esse tipo de 
desenvolvimento significa desde o primeiro momento um salto 
qualitativo frente ao comportamento normal do homem com a 
realidade” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 105). Por esses motivos, o 
filósofo refere-se ao sistema de sinalização 1’ como de ordem 
suprema, uma vez que, psicologicamente, ele expressa-se, na vida, 
como uma complementação dos demais reflexos, agindo quase 
sempre na transição entre um sistema e outro; contudo, envolvido 
no campo homogêneo de cada arte de que se trate, assume sua 
supremacia, destacando-se radicalmente do modo como opera na 
vida cotidiana. A supremacia de manifestação desse sistema fica 
evidente ao contemplar-se que a imagem provida por ele refere-se 
a um número de eventos vitais incomparavelmente maior do que 
os que se referem à maioria dos fatos da vida cotidiana. Mais ainda: 
por serem revelados por sobre um enfoque qualitativamente 
distinto dos existentes na maneira concreta da prática cotidiana, 
fixam-se como supremos. Comparado com os reflexos do sistema 
de sinalização de segunda ordem, os de terceira ordem, como 
expõe Lukács (1967, v.3, p. 108), amplificam e aprofundam as 
vivências e experiências da vida “por meio de uma generalização 
das alusões sensíveis imediatas à tipicidade dos fenômenos da vida, 
enquanto que aqueles não podem comunicar mais que fatos 
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singulares com a estrita abstração necessária para o ser conhecido”. 
 Como é da natureza da cotidianidade que o comportamento 

receptivo do sujeito entregue ao objeto seja, geralmente, apenas a 
preparação da prática, surge dessa capacidade e dessa disposição da 
recepção, de modo mais nítido, o sistema 1’. O problema aqui é 
que quando se processa no sujeito os sinais através do sistema 1’, 
há a impressão de que não se produz a separação deste em relação 
ao sistema de sinalização incondicionado, tampouco do 
condicionado. Explicando melhor: tomemos por exemplo a 
palavra mesa. Em uma refiguração ela contrapõe-se à mesa real, ou 
seja, as duas entidades, mesa real e a refiguração encontram-se 
manifestamente em contraposição. Mas, o receptor apenas pode 
contrapor uma mesa refigurada a uma mesa existente efetivamente 
em sua realidade dada. Então, para que se possa distinguir de um 
modo ainda mais claro as principais características do sistema de 
sinalização 1’ em relação ao primeiro sistema, bem como ao 
segundo, o esteta elenca três principais diferenças entre eles. 
• Primeiro: mesmo quando a vivência evocadora reconduz o 

sujeito à realidade, esse retorno é radicalmente distinto do modo 
como efetiva-se no sistema de sinalização 2. No caso do sistema 1', 
é preciso considerar a distância incorporada pelo acento emocional 
antropomorficamente ligado ao sujeito da vivência que, ao se 
deparar com a obra, a contempla como uma aquisição de caráter 
acabado, definitivo, em contraposição aos elementos que 
necessitam de correções e verificações conceituais vindos do 
sistema 2. Diferentemente, deste sistema, naquele, cada 
conformação estética enraíza-se sozinha, e para que produza sua 
relação evocativa com o sujeito receptor necessita, 
impreterivelmente, de uma instantânea comoção catártica. 
• O segundo ponto desta distinção refere-se à objetivação. 

No sistema de terceira ordem, a objetivação que se realiza não 
suprime, tampouco supera a vinculação subjetiva do mundo 
concreto refigurado pela obra. Em sua fidelidade objetiva à 
realidade, ao contrário, as formações estéticas precisam da 
referência do sujeito receptor, dado que a existência esteticamente 
conformada está vinculada, ineliminavelmente, à possibilidade de 
provocar efeitos evocadores no receptor. O sujeito que 
experimenta a comoção catártica nascida da refiguração do real, a 
vive a partir de um mundo apropriado a si, que, mesmo existindo 
com independência de sua consciência, para figurar como obra, 
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necessita, ao mesmo tempo, do sujeito que vai receptar a 
refiguração. 
• O terceiro ponto a se destacar é que este sujeito é um ser 

social. Não vive sozinho em-si. Para que viva socialmente, precisa 
viver também para-si. Como já enfatizado neste texto a partir das 
reflexões de Marx (2008b): o homem até para isolar-se, precisará 
estar em sociedade. 

A recepção proposta pelo campo estético destaca a 
sociabilidade existente no sujeito revelando-a à superfície 
vivenciada. Na esfera artística, a inteligibilidade social é de efeito 
emocional imediato e refere-se ao sujeito. Ele, por seu turno, 
afetado pelos reflexos da obra de arte, precisa possuir, 
inevitavelmente, seus sentimentos, emoções e articulações como 
membro de uma coletividade. Como destaca Lukács (1967, v.3, p. 
111): “O sentimento elevador do ânimo, que desencadeia neste 
caso a mimese, entra na experiência do sujeito na medida em que 
este é parte de um coletivo.” Inclusive e especialmente a partir do 
ponto de vista psicológico, acrescenta (Lukács, 1967, v.3, p. 110-
11): “A inteligibilidade evocativa imediata, imanente à obra de arte, 
é inimaginável [...] sem essa com-positividade efetiva da socialidade 
do objeto e de sua vivência”. 

Como debatido, não é a arte que cria um sistema de sinalização 
necessário para seu desenvolvimento, este nasce na vida cotidiana. 
Uma vez concluída a produção de um sistema de sinais de sinais 
adequado ao desencadeamento de vivências, não obstante, seu 
caráter de sinalização de terceira ordem aparece muito mais 
claramente na esfera estética que na vida concreta. Isso ocorre, em 
virtude de o princípio estético produzir os efeitos, em qualquer 
tempo e lugar, a partir dos elementos da vida cotidiana. Ou seja, 
para usarmos um exemplo já ilustrado, uma pedra, um pedaço de 
pau, ou um artefato qualquer, quando refigurados artisticamente, 
não perdem sua conexão com a realidade; são, no entanto, bem 
mais que pedra, como complementa as palavras do esteta: “o 
funcionamento do sistema de sinalização 1’ na arte distingue-se do 
que tem na vida precisamente por essa sua fixação”. Esta 
naturalmente produziu-se passo a passo, gradualmente. Mas como 
nasce e se processa esse sistema? “Segundo toda verossimilhança, 
começa com as danças miméticas, que seguramente não 
respondiam a uma intenção consciente de arte” (LUKÁCS, 1967, 
v.3, p. 113). Podemos ilustrar, sem incorrer em exageros, a 
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refiguração conformada pelo compositor Jorge Bem em inspiração 
na mística oração a São Jorge: 

Jorge sentou praça na cavalaria/ E eu estou feliz porque eu também 
sou da sua companhia/ Eu estou vestido com as roupas e as armas 
de Jorge/ Para que meus inimigos tenham pés, não me alcancem/ 
Para que meus inimigos tenham mãos, não me peguem, não me 
toquem/ Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam/ E 
nem mesmo um pensamento eles possam ter para me fazerem mal/ 
Armas de fogo, meu corpo não alcançará/ Facas, lanças se quebrem, 
sem o meu corpo tocar/ Cordas, correntes se arrebentem, sem o 
meu corpo amarrar/ Pois eu estou vestido com as roupas e as armas 
de Jorge/ Jorge é de Capadócia, viva Jorge!/ Jorge é de Capadócia, 
salve Jorge!/ Perseverança, ganhou do sórdido fingimento/ E disso 
tudo nasceu o amor/ Perseverança, ganhou do sórdido fingimento/ 
E disso tudo nasceu o amor/ Ogan toca pra Ogum/ Jorge é da 
Capadócia/ Jorge é da Capadócia. 

No entanto, como já ressaltado, a humanização concreta das 
finalidades mágicas, por intermédio de seus elementos alegórico-
transcendentes, forja a imanência das formações que cria seu meio 
homogêneo. Para o filósofo, com a linguagem da psicologia, esse 
meio assim seria expresso: “a continuidade da direção ativa e 
passiva ao nível do sistema de sinalização 1’” (LUKÁCS, 1967, v.3, 
p. 113). 

Esse é um salto decisivo na história da humanidade e, por 
conseguinte, na história da arte, uma vez que, a incorporação à 
vida psíquica do criador e do receptor de uma fixação permanente, 
firme, imutável conseguida pela objetividade dos efeitos do sistema 
de sinalização 1’, permite a esses dois polos do tráfico artístico, 
definitivamente, acessar o meio pelo qual se processa a 
peculiaridade estética. Como, independente da teleologia já 
descrita, os movimentos humanos, seus gestos, palavras, 
tonalidade, entonação etc., estão submetidos, desde o primeiro 
momento, a um ritmo determinado, a partir do ponto de vista 
subjetivo-psicológico, a mera adaptação à realidade conseguida 
com o apoio do sistema de sinalização 1’ converte-se em uma 
crescente conquista da realidade. Levando-se em consideração que 
a vida concreta produz, cada vez mais, novos e mais complexos 
ritmos, cuja relação quantitativa-qualitativa cobra uma possibilidade 
de desenvolvimento ilimitado, torna-se necessário que retomemos 
alguns aspectos do ritmo em relação ao sistema de sinalização 1’. 

Por uma parte, o ritmo mantém a peculiar natureza refigurativa das 
formações estéticas, seu caráter de entidades fiéis à realidade e que, 
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no entanto, não são reais; e, por outra parte, converte-se em eficaz 
veículo da direção ou orientação estética, da vivencialidade imediata 
de sua ordenação teleológica. O fato básico do estético, a 
peculiaridade de seu modo de refletir a realidade, de sua psicologia 
como sinais de sinais, ou seja, sua distinção referente à realidade 
imediata e sua conjuração de uma nova imediatez na refiguratividade 
produzida pelo homem, cobra no ritmo, na articulação rítmica, um 
apoio decisivo, sobretudo pelo mero fato de que o ritmo 
homogeneíza os objetos que capta e suas conexões, e não somente 
em-si, senão também para-si, precisamente em referência à 
vivencialidade de seu ser, de suas conexões, de sua unificação, até 
fazer deles uma totalidade concreta (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 115). 

Portanto, a síntese de um inteiro grupo de fenômenos vitais que 
são necessários para possibilitar uma unidade orgânica já existia na 
vida cotidiana como peculiaridade do sistema de sinalização 1’. A 
função de tal sistema é iluminar, instantaneamente, partes 
importantes da realidade objetiva intensificando-a até conseguir 
uma qualidade nova, suprema e superior que mantém uma 
indissolúvel referência ao sujeito humano. Mas, como o ritmo 
inclui-se organicamente no processo do sistema de sinalização 1’? 
Quando a universalização do ritmo, conquistada no processo de 
trabalho, assume a função principal de ordenar inteiramente a 
formação, dinamizando sua estrutura, bem como orientando a 
direção dessa recepção, ele está organicamente integrado a esse 
sistema de sinais de sinais. 

A dança, a música de acompanhamento, o canto e a linguagem 
nas primeiras formações miméticas servem de exemplo para 
ilustrar o argumento de que a simples observação – sinalização de 
primeira ordem – e seu acesso à consciência – sinalização de 
segunda ordem – são produzidos por intermédio do ato de 
trabalhar com a aplicação utilitária do ritmo. Isso é suficiente para 
comprovar a tendência generalizadora do sistema de sinalização 1’, 
sua capacidade de revelar, ao sujeito humano, característica da 
relação do sujeito com a realidade. Caracteres pelos quais os 
homens e mulheres não tinham consciência do que realizavam: 
agiam sem saber adequadamente o que faziam. Esse processo, que 
se refere ao mote marxiano (não o sabem, porém o fazem) ilumina 
a natureza e o espaço de ação em que a eficácia do sistema 1' 
opera, bem como aclara o objeto de seu reflexo: os homens e 
mulheres em suas relações com o gênero humano. 

Aqui, nossa tematização, que gira em torno da relação desse 
sistema de sinais com a arte, encontra-se com outro conjunto de 
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problema muito importante para o campo artístico, a saber, a 
relação da arte com o complexo educativo, uma vez que a condição 
generalizadora do sistema de terceira ordem faz suscitar a seguinte 
problemática: qual a função da educação como elemento promotor 
da capacidade estética do sujeito? Para que se possa avançar até o 
adequado tratamento da relação educação-arte, antes, temos que 
relembrar o seguinte: no desenvolvimento dialeticamente 
contraditório das necessidades sociais, existe, por um lado, a 
importância da função educadora da arte no desprendimento do 
sistema de sinalização 1’ e, por outro, que o papel desempenhado 
pela arte na expressividade dos dados antes ocultos, apenas pode 
ser desvelado por intermédio da entrada em ação desse sistema. 
Entretanto, para que a explicação seja fértil, torna-se preciso 
recordar a intervenção do meio homogêneo que opera como filtro 
lapidador da heterogeneidade do cotidiano. 

A importância desse filtro para a relação arte e educação dever 
ser notada quando ele aparece, primeiro como um escuro e, 
mesmo assim, rico sentimento, que se situa, exatamente por essa 
contradição, apartado de uma perfeita conceptualização. Isto é, 
temos que recordar os três passos de como age o meio 
homogêneo, em seguida, já teremos melhores condições de 
avançar. Portanto: em primeiro lugar ele estreita “e especializa o 
reflexo da realidade, por exemplo, reduzindo-o a visualidade, 
audibilidade etc.; em segundo lugar levanta esse aspecto particular 
do mundo ao nível de uma universalidade que afeta 
profundamente o homem”; e, por último, “realiza as necessárias 
generalizações não como abstrações conceituais, senão de tal 
modo que procura, encontra e faz sensível o típico no caso 
singular conformado” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 123). Como 
relembrado, destarte, por meio desse filtro, torna-se possível, como 
expressão claramente articulada, a percepção do que não é 
explicável com palavras: o inefável174. 

                                                        
174 Segundo Lukács (1967, v.3, p. 123), os realmente grandes artistas 
“generalizam uma nova situação da evolução da humanidade descobrindo sua 
tipicidade concreta, convertem seus descobrimentos em posse duradoura do 
gênero humano transpondo o que ainda parece caótico ou não totalmente 
formulado em relação aos homens em novos meios expressivos de seu meio 
homogêneo.” Acreditamos que no próximo capítulo, quando se debate a 
característica que a arte carrega de eliminar o fetiche, ficará mais claro o que 
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Esse processo, faz com que cada arte, em seu estilo próprio, 
acompanhe um tipo específico de “linguagem” que abarca 
importantes elementos do sistema de sinalização 2. Desse modo, 
diferentemente dos reflexos incondicionados, os princípios 
universalmente inteligíveis do sistema de terceira ordem precisam 
ser aprendidos e ensinados, visto que não nascem da 
espontaneidade da prática da vida cotidiana, como, de maneira 
geral, brotam a grande maioria dos reflexos condicionados. Aqui, 
forma-se uma interessante contradição que se manifesta na 
diferença existente entre os dos sistemas de sinalização superiores. 
Como esclarece Lukács (1967, v.3, p. 123): “A língua tem que e se 
pode aprender no sentido estricto da palavra; ainda que não 
poucas palavras podem ter significações múltiplas [...]”; já no 
sistema 1’, esse caráter inequívoco não é garantido, ou seja, não 
existe uma relação direta e rígida entre o signo e o objeto, uma vez 
que a refiguração presente nessa classe de sinalização orienta-se, no 
caso da vida e bem mais no da arte, “à novidade, à singularidade, 
ao especificamente típico da unicidade.” 

Esse processo de aprendizagem é de um novo tipo, pois se 
direciona, como visto, a uma nova “linguagem”. O curso da 
aprendizagem dessa nova “linguagem” artística dá-se de modo 
lento e contraditório. Isso se justifica pelo modo firme como são 
fixados os reflexos condicionados, cuja rigidez obstaculariza a 
caminhada em direção a uma nova “linguagem”. Tal obstáculo se 
dirige contra o desvelamento das transformações em germe na 
sociedade – o novo –, o que dificulta a eliminação dos 
impedimentos que, por seu modo de agir, favorecem a abertura 
para que se concretize um mundo de nova ordem175. Não podemos 
esquecer que esse tipo de aprendizagem se processa em referência 
ao sujeito, atropomorfizadoramente, carregando em si a evocação 
a um signo dado. Isso resulta que, no campo da arte, apenas se 
pode aprender determinada capacidade de criação e recepção, 
nunca um alfabeto ou uma sintaxe definida conceitualmente. 
Como aponta Lukács (1967, v.3, p. 124), trata-se, muito mais, de 
um processo de “exercitação e treinamento que se aprende em 
sentido estricto”. Para evitar os costumeiros mal entendimentos, 

                                                                                                                        
agora aponta o esteta. 
175 Como indica Lukács (1967, v.3), cada arte possui sua “linguagem” particular. 
Por isso, é preciso “aprendê-la” por ela própria. 
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no entanto, é preciso destacar, outra vez, as diferenças entre a arte 
e a vida. Os sinais da arte projetam-se conscientemente até a 
evocação, enquanto que na vida o sujeito humano se vê, por assim 
dizer, assaltado pelos fatos que provocam tais reações, e o efeito 
evocador de uma reação assim costuma ser tanto mais intensa 
quanto menos se percebe sua intenção evocadora. 

Não obstante, para que possamos contrapor aqui as velhas 
concepções e principalmente as novas tendências de destruição da 
razão, é necessário destacar, com claridade, que em tal aspecto da 
aprendizagem se manifesta o caráter de sistema de sinais de sinais. 
Aqui, o sistema 1’ carrega a acentuação do sentido peculiarmente 
objetivado e a maneira exata de tais sinais. A complexidade dessa 
classe de aprendizagem se processa no fato pelo qual os sinais 
estéticos são evocações que, a princípio, responsabilizam-se por 
refigurar constelações emocionais muitas vezes motivadas em 
antecipar novidades: o que ainda não é. Por esse motivo, o 
apreendido até o momento pode, igualmente, dependendo de cada 
caso, promover ou inibir a capacidade de produção e recepção. 
Esse é o contexto em que o conceito de técnica, embora seja 
imprescindível para a arte, precisa aplicar-se com muita precaução 
e reservas, pois, como confirma Lukács (1967, v.3, p. 124), “no seu 
terreno mais próprio, na produção, a natureza da técnica consiste 
precisamente em racionalizar e mecanizar, fazer que funcionem 
‘por si mesmas’ no possível, as operações necessárias em cada 
caso”. Para o problema da sinalização de sinais, isso acarreta 
“como consequência a tendência psicológica a fixar subjetivamente 
em forma de reflexos condicionados a maior parte possível do 
processo de trabalho” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 124). 

Essa constatação não autoriza a aplicação do conceito de 
técnica à produção artística por uma analogia direta. O decisivo no 
caso da arte é a irrepetibilidade176. O artista tem que se entregar a 
um processo de aprendizagem que segue a dialética, negar, recriar e 
superar constantemente: 

Por grande, pois, que seja a capacidade técnica de um artista (e tem 
que ser), a essência do estético obriga-lhe, em cada obra, a começar 
de novo a receber e reproduzir a realidade como si antes não 
houvesse visto nada nem dado forma a nada. Aqui manifesta-se 
claramente a contraditoriedade fecunda e autenticamente motora da 

                                                        
176 Interessante verificar, sobre a relação arte e técnica, o debate que Walter 
Benjamin (2012) faz sobre reprodutibilidade e técnica.   
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esfera estética: o “ofício” de um artista – que nunca é suficientemente 
grande, nem suficientemente exercitado e exitoso – apenas é 
autêntico quando resulta inseparável de una constante disposição a 
voltar a aprender radicalmente sobretudo fenômeno essencialmente 
novo. Se se relaxa essa contraditória unidade, a técnica acaso grande e 
bem formada converte-se em um obstáculo para a verdadeira criação, 
o artista converte-se em um virtuoso em sentido pejorativo e seu 
modo de representação desemboca em maneira (LUKÁCS, 1967, v.3, 
p. 125). 

Por essa exposição de motivos, o processo educativo em arte 
precisa ser analisado perante suas contradições motoras. Isto é, 
essa “aprendizagem” precisa revelar o novo da “linguagem 
artística” que se processa frequentemente de modo lento e 
necessariamente contraditório. Portanto, qualquer arte possui uma 
específica “linguagem” que se torna necessária sua 
“aprendizagem” para que se possa acessar o conteúdo vivencial 
das peculiaridades das obras. Não se pode, entretanto, esquecer 
que esse processo de “aprendizagem” não é, por um lado, somente 
uma assimilação dos correspondentes ‘vocábulos’, tampouco, por 
outro, apenas uma determinada educação que apure o juízo de 
gosto do receptor com a finalidade de conseguir certa 
inteligibilidade da capacidade receptora da obra. Tal aprendizagem 
se trata, usando as palavras de Lukács (1967, v.3, p. 130), do 
desenvolvimento da “capacidade de receber ou formar os 
particulares reflexos 1’ desencadeados pelo meio homogêneo da 
arte de que se trate”. Como complementa o autor, “o pluralismo 
da esfera estética aparece claramente neste ponto”, uma vez que 
“cada arte tem sua ‘linguagem’ particular, que tem que se 
‘aprender’”; por isso, o filósofo insiste na necessidade do ensino e 
da aprendizagem da arte, mediante o exercício e o treinamento, 
“mesmo que se trata muito mais do conteúdo, os quais, no 
entanto, referem-se à imprescindíveis e ‘aprendíveis’ pressupostos” 
(LUKÁCS, 1967, v.3, p. 130). 

Esse debate acaba por tocar na questão da problemática do 
caráter consciente ou inconsciente no processo de criação artística, 
importantíssima quando se estuda as categorias psicológicas da 
arte. Para que possamos enfrentar essa questão, é preciso atentar 
para a observação metodológica feita pelo autor em relação aos 
dois problemas principais a serem superados quando estuda-se o 
consciente-inconsciente. Por uma parte, a relação real entre os 
polos dessa problemática é ainda muito pouco estudada, já, por 
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outra, é necessário advertir que a chamada psicologia profunda177 
fetichiza e mitologiza a compreensão acerca do inconsciente, pois 
o apresenta como um armazenador autônomo das potências 
psíquicas dos homens e mulheres, dificultando o adequado 
entendimento da relação consciente-inconsciente. Para o filósofo 
de Budapeste é preciso romper com a hipostasiada compreensão 
de que esses dois polos se relacionam à vida psíquica do sujeito 
humano como potências separadas e que apenas entram em 
contato como totalidades independentemente fechadas em si. 

Sobre diálogo crítico acerca de alguns postulados de Kant, 
Schelling e Freud, Lukács (1967, v.3, p. 136) infere o seguinte: 
“entre a consciência e a inconsciência opera uma interação 
recíproca e ininterrupta, e de que o homem pode transformar com 
toda consciência muitas coisas em funcionamento inconsciente; 
este é, neste caso, o momento dominante.” O objetivo em estudar 
esse conjunto problemático para o caso da estética pretende 
comprovar que o movimento entre esses dois elos produz na 
psique humana uma coerente soma de elementos conscientes e 
inconscientes. 

O fato do sistema de sinalização 1’ expressar o que não cabe 
somente no conceito não autoriza que o denominem de instinto. A 
expressão instinto, com efeito, não pode dar conta do que ocorre 
com o fenômeno ocorrido pela fixação possibilitada pelo sistema 
de sinalização 1'. A essência desse sistema “consiste precisamente 
em uma adaptação ininterrupta às situações sempre novas, em 
decisões razoáveis e instantâneas nas novas situações, e na 
preparação de outras situações novas etc” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 
136). A diferença fundamental entre este sistema e o instinto 
manifesta-se de modo bastante nítido na dialética consciência-
inconsciência. 

Para exemplificar essa discussão, pode-se destacar o fato de que 
nenhum sujeito humano poderia pensar, tampouco criar, caso 
tivesse presente durante todo o tempo em sua consciência, a 
                                                        
177 A Psicologia Profunda é uma disciplina cuja criação é atribuída a Freud. Ela 
tem como objetivos de estudo a organização classificatória das neuroses. Seu 
criador conclui, entre inúmeras outras considerações, que o inconsciente tem 
dificuldade de fazer uma precisa distinção entre lembrança e fantasia. Para 
Freud, adverte Lukács (1967, v.3), a utilização das mãos pelo trabalho é um 
modo muito eficaz para desenvolver a libido sexual. 
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totalidade de sua recordação. A aplicação exitosa de métodos 
mnemotécnicos comprova a possibilidade de transformar-se certas 
recordações em reflexos condicionados bem fixados, visto que 
essas recordações, costumeiramente, conservam-se do melhor 
modo quando são usadas continuamente. Ao contrário, perdem-se 
no esquecimento, geralmente, quando levam muito tempo sem 
serem utilizadas. Quando o estudo dessa problemática considera o 
indivíduo em interação de reciprocidade dialética com a sociedade, 
como um ser social em constante desenvolvimento e não em 
isolamento artificial, tem-se maiores chances de chegar a um 
adequado encaminhamento da questão. 

Não há dúvida de que quanto maior for a consciência falsa de 
um indivíduo, maior são as possibilidades de um conflito com o 
mundo que lhe circunda. Aqui, o autor considera ser adequado 
mencionar o problema da inibição: repressão. Em um dos 
extremos da tipificação dessa inibição, está o tipo construído por 
Miguel de Cervantes, em que desaparecem todas as repressões a 
determinada conduta reprovada socialmente. Já no outro limite, 
encontramos uma adaptação extrema a situações que contradizem, 
energicamente, as necessidades do sujeito humano de que se trate. 
Sem desprezar as inúmeras transições existentes entre esses 
extremos, nos dois casos citados o indivíduo precisa desenvolver 
em si, o mais intensamente possível, os elementos mais 
importantes para sua consciência. Isto é, os homens e mulheres, 
mesmo que em sua imediatez externa, mas articulado ao seu 
entorno, convertem conscientemente em objeto de seu 
comportamento o que lhes repudia, enquanto que verdadeiramente 
o apreciado por eles passa a um inconsciente reprimido. 
Independente de que essas perturbações também tenham origem 
fisiológicas, o que importa aqui é o destaque sobre a estrutura 
social causadora dessa fissura entre o consciente-inconsciente, 
desequilibrando o sistema de reflexos ao causar a contraposição 
hostil entre este par dialético. 

Para Lukács (1967, v.3), o conhecimento das indissolúveis inter-
relações entre os componentes primariamente sociais e os 
elementos originariamente psico-fisiológicos da realidade psíquica 
dos homens e mulheres, bem como de seus modos de 
funcionamento, pode ser melhor observado quando se discute a 
questão das paixões. O autor justifica essa posição com base nas 
inferências de Spinoza, que ao se referir a esse estado sentimental 
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indica ser a paixão uma ideia confusa, cuja passagem à consciência 
a faz perder seu caráter originariamente apaixonado. O que 
interessa ao filósofo magiar é que, nesse estado, o papel da 
consciência no processo psicológico de guiar as atividades 
humanas costuma apresentar-se de modo ainda mais complexo do 
que no comportamento médio vital dos indivíduos. Como aponta 
o autor, mantendo o diálogo com Spinoza: quanto menos 
ultramundano e ascético é um ideal, mais rica e intensa é a vida 
íntima da humanidade. “Pois a riqueza anímica é a elaboração 
intensiva do que o homem recebe do mundo externo e possuí em 
si mesmo como dado”178 (LUKÁCS, 1967, v3, p. 142). 

Portanto, o que mais interessa acerca do debate sobre a paixão é 
a sua capacidade de enriquecer a questão do sistema de sinalização 
de terceira ordem. Aqui, refere-se ao fato de que os pensamentos, 
bem como as ações conscientemente executadas, as manifestações 
espontâneas, o que se fixa na memória etc., possuem uma 
existência que goza de uma relativa autonomia. Quando tais 
conteúdos são levados à consciência, suscita, no indivíduo, 
contradições de diversas ordens. Nesse processo contraditório, 
quando um fato é comprovado pela consciência, não demonstra 
que a segurança conscientemente conseguida pela resposta seja 
dada pelos assim chamados mistérios do inconsciente. Em 
realidade, infere Lukács, o que ocorre é a ampliação de uma 
pergunta feita permanentemente à vida, ou seja, um estímulo 
permanente para conhecer-se melhor a si mesmo e conhecer 
melhor, com mais amplitude e profundidade, os semelhantes. 

Já que a paixão é algo tão movente na vida humana, sobretudo 
porque tem nascedouro nas contradições da cotidianidade, qual é, 
então, a distinção entre ela e os sentimentos corriqueiros do 
cotidiano? 

A partir de um ponto de vista objetivo, as paixões distinguem-se 
dos afetos correntes, principalmente, em dois sentidos qualitativos, 
                                                        
178 Observa o autor, sobre essa opção, que a personalidade real dos homens e 
mulheres costuma ser muito mais complicada do que a visão que eles têm de si 
próprios. “Ainda eliminando em seguida os casos grosseiros de autoengano por 
vaidade etc., fica o fato de que o homem não sabe o que propriamente quer, o 
que propriamente é, até que as circunstâncias lhe põem perante uma necessidade 
de escolher na qual sua existência espontânea anterior tem que se confirmar ou 
se recusar, ter continuidade ou alterar-se” (LUKÁCS, 1966, v.3, p. 142-3). 



                                           331         

que, sinteticamente, assim podem ser expostos: por um lado, elas 
crescem no sujeito humano até atingir uma força excludente que 
exige, energicamente, sua satisfação, pondo em reflexão o que é 
maléfico ao indivíduo; por outro, elas impõem resistência à força 
que enfrenta os obstáculos externos e internos. Com efeito, essa 
classe de sentimento não é apenas mera parte da vida interior que 
cabe ao indivíduo a promoção ou a inibição segundo as 
circunstâncias internas e externas. Ao sujeito, somente cabe senti-la 
e transformá-la em uma motivação, uma sublimação ou, no limite 
do caso negativo, em uma enfermidade psíquica. A paixão 
autêntica, psicologicamente falando, deve ser capaz de produzir 
consciência, além de carregar a possibilidade de estar fincada, 
conscientemente, no mundo em que vivem os homens e mulheres. 

É preciso, para concluir a questão das paixões em sua relação 
com a consciência-inconsciência e o sistema de sinalização 1’, não 
desprezar, em hipóteses quaisquer, que a qualidade mais aguda e 
profunda das paixões se desdobra e cresce no terreno das 
contradições e interações entre o indivíduo e o seu contexto 
histórico-social179. O mais importante a ser recortado da 
problemática que envolve a paixão e o sistema 1’ situa-se, pela 
natureza desse sistema, para além dos meramente conceitos 
lógicos; refere-se ao fato de que a natureza desse sistema de sinais 
de sinais põe-no em estricto paralelismo com o sistema de 
sinalização 2, separando-o, ao mesmo tempo, dos reflexos 
condicionados e incondicionados. Dessa maneira, a atuação do 
sistema 1' consegue dar respostas para uma forma específica de 
consciência. No caso tratado da paixão, por exemplo, tal sistema é 
capaz de captar e elevar à consciência, o que não ocorreria por 
obra pura da linguagem180. 

                                                        
179 É evidente que as mais profundas tendências de um sujeito humano a levar 
uma vida que guarde acordo com algumas das autênticas necessidades sociais 
pode provocar, disso não se pode duvidar, choques com o mundo circundante e 
divisões no próprio sujeito. Contudo, isso não é garantia absoluta de que assim 
será. Para Lukács, alguns exemplos podem servir de contraponto dando provas 
irrefutáveis de que o problema não pode ser analisado de modo metafisicamente 
fechado. O esteta cita, para ilustrar seu argumento, o amor matrimonial do 
escritor Robert Browning com a poetisa Elizabeth Barrett, a tranquila vida de 
muitos cientistas, bem como de diversos artistas, entre muitos outros casos. 
180 Por essa demonstração, não se pode pensar que há aqui a defesa de um 
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Para concluir, falta distinguir com mais claridade como opera, 
na recepção, bem como na criação artística, o consciente-
inconsciente em relação ao modo de funcionamento do sistema de 
sinalização de terceira ordem. Do ponto de vista do receptor, há 
uma desconexão temporal de suas relações com a realidade 
concreta, o que detém os intentos do sujeito em ordenar 
mentalmente o percebido em relação à realidade. O receptor, de 
acordo com o ideal da receptividade, entrega-se totalmente ao 
conformado, “vive” no “mundo” criado pela obra, visto que, 
como já adiantado, a relação do sistema 1’ com a arte é 
qualitativamente distinta. Isso ocorre, pois, o meio homogêneo, em 
sua função lapidadora, guia e orienta a receptividade a uma 
experiência continua que a dirige para a conformação posta em 
prática na obra. Esse processo faz com que o receptor, absorvido 
pelo mundo de reflexo reproduzido pela arte, perceba toda a 
recepção do conformado por intermédio, exclusivamente, do 
sistema de sinalização 1’. 

A relação consciente-inconsciente, a partir do ponto de vista da 
criação artística que, por sua vez, é dada pela fixação dos reflexos 
de ação inconsciente na vigília da consciência artística, precisa ser 
muito mais intensa e desenvolvida do que costuma ser no caso das 
demais atividades. Isso se justifica em virtude de que o processo de 
criação é uma atividade muito peculiar, com grande complexidade 
e com caráter teleológico. A consciência, contudo, é uma 
característica psicológica geral das atividades teleológicas, 
principalmente as do trabalho, enquanto que a criação artística se 
distingue das demais atividades pela necessidade de um exame 
crítico constante e, consequentemente, pela diminuição do papel 
dos elementos inconscientes. 

Ao mesmo tempo em que a criação artística necessita de 
consciência para pôr em prática seu papel social, precisa, em 
relação dialética, de uma consciência ainda não efetivada, o que 
Lukács chama de ainda não-consciente. O meio homogêneo será o 
elo capaz de resolver essa contradição, pois unifica as tendências 
da linguagem e do sistema de sinalização de terceira ordem que, 
como visto, andam juntas. Com a intenção de complementar essa 
unificação, tal meio “recebe, com efeito, sua substância das mais 
                                                                                                                        
irracionalismo ou niilismo. Ao contrário, como muitas vezes admitido, não 
existiria o sistema 1’ sem a colaboração recíproca da linguagem. 
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profundas fontes pessoais do criador; porém, por outra parte, é o 
único veículo que pode levar esse tipo de reflexo fundado no 
sujeito a una objetividade geral, à capacidade de brotar 
evocativamente em todos os homens” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 
154). Como ilustração a seu argumento, o esteta utiliza-se do 
seguinte exemplo: “Quando digo mesa ou cão, fica registrado um 
objeto cuja existência é independente da percepção subjetiva” 
(LUKÁCS, 1967, v.3, p. 161). Já na captação que se processa por 
meio do sistema 1’, ocorre uma inseparabilidade em relação ao 
sujeito vivente, “ainda que, naturalmente, também neste caso os 
sujeitos [viventes] existem em-si, independentemente do sujeito 
[criador ou receptor]” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 161). Não há dúvida 
de que, a univocidade observada na linguagem formal das 
autênticas obras de arte, seja uma comprovação nítida de classe de 
consciência sui generis promovida pela arte. Explicando de outro 
modo: através de uma extraordinária e patética visibilidade de 
determinado aspecto da cultura pessoal, de uma ampliação e 
aprofundamento da receptividade em relação a tudo que necessita 
de destaque e enriquecimento para o desenvolvimento ampliado 
dos indivíduos, surge na conformação artística uma forma peculiar 
de consciência, nos termos de Lukács (1967, v.3): uma 
autoconsciência que funciona como memória da humanidade. 

 
8.4 – Linguagem poética: o cume da racionalidade humana 

 
Com a intenção de exemplificar como se dá a utilização da 

“linguagem” artística que, como vimos, monta-se sobre o terceiro 
nível de sinalização, recorre-se à cotidianidade e à ciência para 
delas criar os elementos de diferenciação e aproximação à esfera 
estética. Assim, para as comunicações científicas, de maneira geral, 
qualquer expressão linguística utilizada na exposição precisa limpar 
ao máximo possível as ambiguidades, as incertezas, as oscilações e 
as ambivalências, bem como as cargas emocionais impressas pelas 
palavras, propondo para cada termo e para cada frase uma 
univocidade de sentidos. Já na vida cotidiana, relembrando, as 
palavras, os gestos, entonação, entre outras variações da voz, são 
manifestadas com grande carga emocional e, portanto, múltiplas de 
sentidos. 

Ao se analisar as interações psicológicas, descobre-se um dado 
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muito importante para as investigações estéticas, ou seja, há um 
intricado parentesco entre a cotidianidade e a arte. De um lado 
dessa familiaridade encontra-se o cotidiano com sua flexibilidade, 
já do outro, vê-se a arte, com sua evocação. O ato de falar e ouvir 
na linguagem cotidiana mostra sua constante interação com a 
“linguagem” poética. Tal interação é extraordinariamente múltipla, 
as duas unem-se e separam-se ao mesmo tempo por intermédio do 
salto qualitativo que a segunda consegue em relação à primeira. O 
trampolim, segundo Lukács (1967, v.3, p. 166), “é aqui o 
distanciamento da particularidade, tanto em sentido subjetivo 
quanto no objetivo; esse distanciamento equivale à totalidade 
intensiva que se produz na expressão poética por obra de uma 
generalização específica.” 

A justificativa para debater o que o filósofo chama de 
linguagem poética explica-se pelo fato de que os estudos 
relacionados ao sistema de sinalização 1’, até agora apreendidos, 
referem-se a elementos puramente visuais e auditivos. Quando se 
fala de poesia, o campo de ação do sistema 2 torna-se muito 
importante por transpor para o campo conceitual, portanto verbal, 
a racionalização consciente de cada caso dado. No campo das artes 
da palavra, não se pode prescindir da fundamentação do meio 
homogêneo que apenas pode criar forma por intermédio do 
sistema de sinalização 2. Em uma expressão: na poesia, a 
linguagem encontra um campo de atuação para agir como se fosse 
um sistema 1’, ou seja, funciona aqui como os reflexos auditivos e 
visuais operam na música e nas artes plásticas, respectivamente, 
por exemplo. No caso da poesia, a novidade decisiva é o caráter de 
totalidade da expressão, sua capacidade de dizer o inefável. O mais 
importante para que o debate avance é observar que na vida 
cotidiana todas as categorias utilizadas para a prática encontram-se 
mescladas em suas finalidades particulares. 

Nos casos da ciência e da arte ocorre a superação dessa 
heterogeneidade peculiar à natureza da linguagem cotidiana. Mas, 
como já sabemos, cada um desses campos supera a cotidianidade 
em direções contrapostas. Portanto, a linguagem poética nasce da 
língua desenvolvida na vida cotidiana dos homens e mulheres, 
mesmo campo de onde brota a linguagem científica. O decisório a 
ser considerado para o caso da poesia é a referencialidade ao 
sujeito humano e, como aponta Lukács (1967, v.3, p. 168) 
“precisamente ao homem total, íntegro, completo ao homem 
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como tipo”. Com efeito, a função social da arte é, conforme 
certifica Lukács (1966, v.3, p. 170), “transformar em um mundo 
refletido no homem e para o humano específico todo o mundo, 
reconhecido e conquistado pelo homem, da objetividade em si”. 
Utilizando nossos termos: construir um mundo para chamar de 
seu! 

A transformação operada aqui pelo meio homogêneo da 
palavra processa-se de modo duplo. Para que possa captar e dar 
visibilidade a tensão existente entre o conceito e a representação, 
esse meio precisa preservar os resultados do conceito, ao mesmo 
tempo em que necessita superar sua forma abstrata 
desantropomorfizadora. Tal duplicação, ou seja, a superação da 
abstração desantropomorfizadora com uma simultânea 
preservação do reflexo da realidade objetiva a ser refigurado 
constitui, por assim dizer, a essência da linguagem poética. Em 
uma expressão: a conquista do mais alto patamar que a 
racionalidade humana já visitou. 

Essa dialética apenas é possível em vista de que na vida 
cotidiana, na ciência e na poesia a comunicação entre os sujeitos se 
dá com as mesmas palavras. Isto é, para utilizarmos os termos de 
Lukács (1967, v.3, p. 170): “a objetividade da realidade transforma-
se mimeticamente, somente, na medida na qual o mais essencial 
para a humanidade aparece presenteado como essência da 
realidade mesma, no centro da refiguração”. Obviamente, a 
antropomorfização posta em ação pela atuação do meio 
homogêneo da linguagem – aqui atuando como um sistema 1’ –, 
tem como seu princípio unificador essencial o comportamento 
humano, as contradições mais relevantes do destino dos homens e 
mulheres que, na poesia, passa a ser refigurado. A heterogeneidade 
existente na vida cotidiana ganha, na linguagem poética, uma 
sensível lapidada, o que filtra o modo de operar ingênuo, 
espontâneo e empirista do materialismo do pensamento 
espontâneo da cotidianidade, ganhando forma antropomorfizadora 
que, quando autêntica, generaliza o destino da humanidade, 
registra sua autoconsciência. 

O que mais importa destacar na ação do meio homogêneo da 
“linguagem” poética pode ser bem expresso através da sentença de 
Protágoras, que entendia ser “o homem a medida de todas as 
coisas”. O valor estético de uma ideia expressa poeticamente o 
comportamento humano e é a partir da conformação estética, 
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desde o instante em que nasce, que o sujeito humano, em um 
mundo apropriado esteticamente a ele, serve como medida de 
todas as coisas. Disso, Lukács quer ressaltar a sua principal tese 
sobre a literatura, ou seja, contemplada a partir do ponto de vista 
do reflexo linguístico poético da realidade, todos os princípios 
formadores da literatura resultam em conduzir seus meios para 
expor os destinos dos modos de comportamento tipicamente 
humanos. Com a relevância do típico, a singularidade articula-se 
manifestamente nessa tipicidade, sendo possível por intermédio 
dela representar a evolução da humanidade em-si. 

O sistema de sinalização de terceira ordem flexibiliza a rigidez 
lógica da linguagem, possibilitando que a poesia de Manoel de 
Barros (2001), por exemplo, expresse uma enseada como “uma 
cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa”. Essa 
compreensão permite, por sua explicação, que a presente 
exposição considere ser a poesia o mais alto nível de racionalidade 
alcançado pela humanidade181. 

Sobre tais apontamentos, resta-nos, para finalizar as 
considerações sobre a Grande Estética de Lukács, apresentar alguns 
elementos conclusivos. Optamos, para atender a uma inconclusa 
guisa de conclusão, articular em um mesmo capítulo – aqui o 
último – os apontamentos do esteta sobre a função social da arte. 
Justificamos tal opção por ser o papel social da arte, em qualquer 
que seja o debate, uma polêmica constante. Portanto, ao 
tematizarmos a função social do complexo artístico, pleiteamos 
apresentar os elementos principais pelos quais a arte registra a 
autoconsciência da humanidade, o que faremos no capítulo a 
seguir, o último da presente exposição. 

Para terminarmos o presente capítulo, do modo como o 
iniciamos, ou seja, lançando mão de uma poesia como forma de 
utilização desta descoberta exclusivamente humana para demostrar 
ser a poesia o cume da racionalidade humana, terminaremos o 
capítulo com um fragmento do poema de João Cabral de Melo 
Neto (1994), O cão sem plumas: 
                                                        
181 Reforçamos que o exemplo dado por este poeta, entre muitos outros apenas 
permitido aos poetas, leva o escritor do presente livro a considerar a poesia 
como o mais alto nível da racionalidade humana. Ou como refinou, em uma de 
nossas aulas, a professora Iziane Silvestre Nobre: “A poesia é o cume da 
racionalidade humana!”   
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Espesso 
como uma maçã é espessa. 
Como uma maçã 
é muito mais espessa 
se um homem a come 
do que se um homem a vê. 
Como é ainda mais espessa 
se a fome a come. 
Como é ainda muito mais espessa 
se não a pode comer 
a fome que a vê. 
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CAPÍTULO 9 – FUNÇÃO SOCIAL DA ARTE                                                        
A CRIAÇÃO DE UM MUNDO APROPRIADO 

ESTETICAMENTE AO HUMANO 

Meu povo e meu poema crescem juntos 
como cresce no fruto 

a árvore nova 
No povo meu poema vai nascendo 

como no canavial 
nasce verde o açúcar 

No povo meu poema está maduro 
como o sol 

na garganta do futuro 
Meu povo em meu poema 

se reflete 
como a espiga se funde em terra fértil 

Ao povo seu poema aqui devolvo 
menos como quem canta 

do que planta 
(Ferreira Gullar) 
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9.1 – Coincidência entre sujeito humano e humanidade: para abrir 
o debate 

 
Não há como se tematizar a função social da arte sem antes 

relacioná-la à sociedade. Quando a função do complexo artístico é, 
para seus criadores, uma questão obvia, não há necessidade de 
submeter a análise ao comportamento estético, visto que as obras 
por si já demonstram sua capacidade de dialogar com o chão 
social. A atual oscilação quanto ao papel da arte, sobretudo na 
sociedade contemporânea, nasce da situação de se considerar a arte 
sobreposta aos valores humanos. Dessa sobreposição, resulta que 
o comportamento artístico não poderia desembocar, em outra 
coisa, senão em um caráter masoquista que orienta a criação 
artística para o pessimismo182. 

Com essa oscilação como pano de fundo, Lukács, depois de 
debater com Diderot acerca do comportamento subjetivo 
originário da arte de atuar, chega a seguinte conclusão:  o artista 
autenticamente genial inspira-se na realidade vivida por seus pares, 
daqui retira os elementos de sua refiguração. Ele jamais poderá ter 
como inspiração um mundo suspenso da vida mesma das pessoas, 
em que haja, por outro lado, a transposição direta dos sentimentos 
à arte e ao comportamento artístico. A grande sensibilidade apenas 
pode receber rebatimento no lugar que lhe corresponde: o 
movimento da vida de quem a vive, em que as reais contradições 
podem ser refletidas com a maior profundidade possível. Essa 
sensibilidade, como pensa Diderot, não é a qualidade de um 
grande gênio. Em todo caso, complementa Lukács, a genialidade 
não pode ser o ponto decisivo para a arte. A característica 
fundamental, predominantemente decisiva, é a profundidade com 
que a realidade vai ganhar reflexão refigurativa nas obras. 

A coisa é quase obvia e aparece repetidamente no curso da 
formação da consciência estética, haja vista que, como as 

                                                        
182 Sobre essa questão duas observações precisam ser pontuadas: primeiro que 
isso não elimina, em modo algum, as determinações objetivas que estão sendo 
analisadas pelo filósofo como elementos da constituição do fator estético; 
depois, que ao se falar em masoquismo pessimista, toma-se como referência os 
artistas autênticos, aqueles que conseguem produzir sob o manto capitalista 
obras de grande relevância para a história humana. Sobre esse debate, verificar 
as indicações feitas por Lukács (1965a). 
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formações miméticas estão antes de tudo chamadas a evocar 
sentimentos, paixões, prazeres, dissabores, entre outras situações 
humanas, qualquer que seja o elemento que provoque tal evocação, 
precisa viver essas situações intensamente: “a autenticidade e a 
profundidade de sua paixão transmite-se então ao receptor”; como 
exemplo limite para tal situação, o filósofo húngaro lembra a 
reflexão de Matthias Claudius: “O maestro Arouet disse: estou 
chorando,/ e Shakespeare chora” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 92). 
Conclui o pensador magiar que a grandeza de Shakespeare não se 
deve ao fato de que chore “autenticamente”, e sim ao seu 
verdadeiro, amplo e profundo poder de refletir o lamento humano. 
Nessa capacidade de refletir os problemas da humanidade está 
ancorada a função social da arte! 

Com esse debate apreendido, Lukács (1966, v.2) chega a 
seguinte conclusão: o princípio determinante do conteúdo da arte 
concentra o problema geral do reflexo estético. Isto é, esse 
princípio, relativamente definitivo, é a capacidade de reunir uma 
forma estética que esteja o mais aproximado possível à realidade, 
ou seja, deve encarar o objetivo de despertar no receptor a vivência 
da totalidade intensiva e extensiva da realidade. Nas palavras de 
Lukács (1966, v.2, p. 101): “A forma artística surge como um meio 
para expressar um conteúdo socialmente necessário de tal modo 
que se produza um efeito evocador concreto e geral, que constitui 
também uma necessidade social.” Contudo, e considerando as 
oscilações gerais em relação à claridade dos modos de 
manifestação das necessidades que influenciam no caminhar da 
arte, é o desejo manifestado em tais necessidades, por sua natureza, 
uma “exigência do dia” para a reflexão artística. Mesmo que a 
orientação de princípio do processo criador encontre-se em campo 
especificamente estético, e objetive-se como formação autônoma, a 
reflexão aqui produzida não pode dá às costas às exigências da 
vida. 

A relação necessidade social e reflexo artístico, para ganhar 
tessitura, precisa dialogar ainda com o porvir, com as novidades: o 
germe do que virá a ser necessário. O atendimento artístico às 
exigências do dia a dia, destarte, tem que recolher das demandas 
significativas do momento de que se trate na história da 
humanidade sua matéria a ser conformada: sua orientação. Como 
escreve Lukács (1966, v.2, p. 153), “nesses casos pode muito 
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facilmente ter lugar uma ignorância ou interpretações equivocadas 
da significação real, ou seja,” 

o ganho artístico aceita-se só como satisfação do dia, enquanto que o 
valor real não se faz consciente até muito depois (efeito de 
Shakespeare em sua época); e até pode produz-se uma recusa ou uma 
insensibilidade completa. Todas essas complicações, cujo número, 
natureza, etecetera, ainda se pode aumentar muito, não alteram o fato 
de que se trata de um dado estrutural e básico da origem das 
correntes artísticas. Sobretudo porque os caracteres essenciais e 
fundamentais dessa situação são muito mais gerais que a mera relação 
entre a criação artística e as necessidades intelectuais humanas da 
cotidianidade. Trata-se mais bem do esquema genético de toda 
novidade, seja teórica ou prática, na ciência, na política, na moral ou 
em arte. 

Precisamente, são os artistas que desenvolvem suas 
sensibilidades no sentido de captar e refigurar essas exigências do 
dia e suas novidades, o porvir. Entretanto, há na arte também 
artistas avançados e outros não: sempre haverá criadores que 
seguirão receptando e representando artisticamente a realidade ao 
modo reacionário, esta atitude é neles hábito, costume e até 
intenção presente. Isso em nada altera o fato básico principal, visto 
que, seguramente, não é mero acaso que frequentemente sejam os 
grandes artistas, mesmo que nem sempre, os que possuem um 
certo pressentimento da tarefa social que deu vida a suas criações, 
conformadas especificamente para tais situações. Alguns, como o 
caso citado do poeta inglês, por sua aguçada sensibilidade sobre as 
aspirações de seu tempo, conseguem antever os problemas do 
porvir. Portanto, as transformações entre as relações sociais dos 
homens e mulheres entre si, do metabolismo de sociedade com a 
natureza, afeta diretamente, mesmo que com intensidade diversa, 
os complexos vivenciais que imediatamente influenciam nos 
fundamentos do modo evocativo das distintas artes e dos 
diferentes gêneros artísticos. 

Quando debatemos os pressupostos mundanos das obras de 
arte, vale agora relembrar, procuramos avançar sobre os elementos 
constituídos pelo campo estético que possibilitam ao fazer humano 
ter contato com as maiores verdades da vida. Esse contato, essa 
elevação a um patamar de superioridade em relação ao cotidiano, 
apenas torna-se possível por intermédio do mundo próprio das 
obras de arte. A rigorosa e complicadíssima legalidade que 
atravessa e penetra o sistema relacional e objetivo das obras de arte 
faz com que cada uma delas seja um objeto único: sui generis, cuja 
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existência estética mantém-se vigente com independência plena em 
relação ao sujeito, contrapondo-lhe um insuprível ser-em-si. Aqui, 
especificamente, radica o outro aspecto da obra de arte como um 
mundo próprio, ou seja, ao mesmo tempo em que existe 
independentemente do sujeito, sua existência estética é de caráter 
tolamente antropomórfico. O reflexo humano-sensível é quem 
forma essa legalidade, a sua existência estética descansa, 
exclusivamente, na capacidade de evocar um mundo nos sujeitos 
receptores. Portanto, um mundo próprio que não é somente para- 
si, mas que precisa também e, inseparavelmente, dessa outra 
determinação: um mundo apropriado esteticamente aos humanos. 
Isto é, o que foi conceituado até aqui sobre antropomorfismo da 
esfera estética tem agora sua máxima e autêntica consumação. 
Com uma expressão: a arte possibilita que o sujeito humano 
crie um mundo para chamar de seu! 

No campo da estética, os aspectos decisivos da contradição do 
mundo próprio da arte expressam-se de maneira rica, fecunda e 
movente como qualidade da objetividade fechada em-si, 
independente do sujeito, por um lado, e, por outro, como o mais 
profundo descobrimento do que é realmente essencial descansar 
no sujeito. Apenas com o desenvolvimento pleno desses dois 
polos, tal contradição pode ganhar fecundidade. Isso quer dizer 
que o indivíduo apenas pode conhecer a si mesmo se ele conhecer 
o mundo em seu entorno, ou seja, a vida que, inexoravelmente, 
tem que viver ativamente em um mundo tal como é. Essa verdade 
do estético, complementa Lukács (1966, v.2, p. 178) “faz do 
autoconhecimento e do conhecimento do mundo um movimento 
circular: o reto impulso do ‘conhece-te a ti mesmo!’ leva o homem 
ao mundo, a conhecer seus semelhantes, a sociedade em que atua, 
a natureza, o campo de ação e a base de sua atividade: para fora”. 

Esse é o específico modo em que a arte pode levantar o sujeito 
humano a sua mais autêntica plenitude. Por isso, como é coisa dos 
homens e mulheres que vivem no mundo para outros sujeitos que 
também vivem o mesmo mundo, o mundo próprio da arte não 
pode ser utópico, nem subjetivamente, tampouco objetivamente, 
visto que não aponta jamais ao transcendente: por cima do sujeito 
humano de seu mundo concreto. Para ilustrar esse caráter 
mundano, não transcendente das obras de arte, Lukács (1966, v.2, 
p. 178), cita versos de Novalis: “Um deles aí chegou – levantou o 
véu da deusa de Sais. Mas que viu ele? Viu maravilha das 
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maravilhas!  – ele mesmo”183. Isso é o mundo próprio do humano, 
em que as supremas possibilidades concretas de sua vida: 
sociedade e natureza encontram-se perante a suas próprias forças. 

Para que não existam embaraços, vale esclarecer que os 
conhecimentos produzidos e propagados pela arte são de ordem 
distinta do que se produz no campo científico. Aqueles pertencem 
ao que o autor chama de espécie confusa de conhecimento. Não se 
pode contemplar a peculiaridade da posição artística esperando 
que ela forneça o mesmo rigor que é cobrado da ciência. Caso a 
arte seja analisada desde este ponto de vista, perder-se-á no campo 
nublado dessa exigência e tornar-se-á irreconhecível como arte. O 
que a obra de arte oferece, pode ser compreendido, ao mesmo 
tempo, como mais e menos conhecimento: “Mais que 
conhecimento, porque a arte é frequentemente capaz de descobrir 
fatos até então inalcançáveis ao conhecimento” em sentido 
epistemológico (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 179-80). Pode, por outro 
lado, ser também menos que conhecimento, visto que o oferecido 
por ela, do ponto de visto do rigor necessário cobrado pela 
metodologia científica, exige um caráter de faticidade, validação, 
veracidade, experimentação, entre ouros atestados científicos. Da 
arte não se pode exigir uma “prova” verificável, exigência 
necessária ao conhecimento sistematizado na ciência. Desde o 
ponto de vista do conhecimento em sentido amplo, “a vida 
cotidiana e a arte encontram-se, pois, muito próximas. Em ambas 
esferas existe um gigantesco depósito de planejamentos e 
observações que podem ser de extraordinária importância para a 
evolução da ciência” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 178). Nessas duas 
esferas, não obstante, não há como processar-se uma real 
consumação que lhes garantam as determinações das legalidades 
conceitualmente objetivas do campo científico. O que ocorre 
corriqueiramente ao longo das análises sobre arte, sobretudo, em 
sua vertente burguesa idealista, agudizada pela decadência teórica, 
apenas serve de prova aos nossos argumentos sobre a real 
contraposição entre os dois tipos de conhecimento. Para essas 
vertentes, o campo da estética deve sobrepor-se ao método 

                                                        
183 Novalis nasceu na Alemanha e foi batizado com o nome Georg Philipp 
Friedrich von Hardenberg. Com esse pseudónimo, o poeta influenciou 
decisivamente o chamado primeiro romantismo alemão (segunda metade do 
século XVII). Ver Novalis, (1947, p. 257). 
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científico. O fato de que, de modo grosseiro, as chamadas teorias 
da intuição advindas do irracionalismo contraponham 
metafisicamente esses dois modos de conhecimento, 
hierarquizando o artístico sobre o científico, não muda o fato 
básico. 

O fato primordial de que a arte resulta do ócio dependente, por 
sua vez, da divisão social do trabalho, não a faz um objeto de luxo 
da civilização. A verdadeira arte preocupa-se em romper com 
costumes, tradições, entre outros elementos que, mesmo sendo, em 
sua maior parte, inevitáveis ao metabolismo da vida cotidiana, 
podem danificar e, comumente, danificam a humanidade presente 
nos homens e mulheres. Para Lukács (1966, v.2, p. 182-3), aqui a 
arte tem um rendimento duplo: 

por uma parte, o digno de lembrança fixa-se artisticamente em uma 
forma que corresponde a seu valor: no momento em que o ato 
subjetivo singular de recepção dá lugar a uma recordação perde o 
decisivo caráter que tem na vida cotidiana, posto que aquele ato – em 
princípio ao menos – pode sempre evocar-se outra vez. Ainda que o 
objeto assim fixado desapareça da memória individual, fica 
permanentemente fixado na memória da humanidade, ao menos 
seguem seu princípio. Por outra parte, o que se incorpora a essa 
memória é o digno de recordação, o que amplia, enriquece e 
aprofunda nosso conceito de homem, de suas relações com a 
natureza à que está vinculado. A persistência, ou seja, a 
reprodutibilidade, unifica-se aqui de modo inseparável com a eleição 
correta: a memória da humanidade não fixa mais que o importante e 
não se recarrega com o supérfluo. 

Essa questão é, pela essência de seu conteúdo, uma 
problemática da ética.184 Entre o problema do dever no reflexo 
evocador-mimético da realidade e o problema de seu efeito 
adequado, ou seja, entre a ética e a estética também há uma zona 
de contato, assim como ocorre no caso visto do conhecimento. A 
eleição praticada pela memória da humanidade, no sentido da 
dignidade, em que o valor cria um campo misto que, por seu turno, 

                                                        
184 Lukács planejou escrever um livro exclusivamente dedicado à ética. Não o 
realizou, no entanto. Aqui, o esteta se lamenta não poder debater densamente a 
relação entre a ética e a estética. Um pouco mais adiante, ao se tematizar a 
catarse, abordar-se-á tal relação. Não há pretensão, contudo, do adequado 
aprofundamento da problemática da ética. Sobre os apontamentos lukacsianos 
acerca dessa categoria, ver: LUKÁCS, Georg. Notas para uma ética. São Paulo: 
Instituto Lukács, 2016. 
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aguça uma proximidade paradóxica entre a ética e a estética, serve-
nos para esclarecer também o conjunto de problemas recém 
estudados: a coincidência e diferenciação entre o conhecimento 
produzido nos campos da estética e da ciência. 

Sobre uma suposta amoralidade a priori da arte, ou seu 
contrário, entendemos que ética e estética, cada uma a seu modo, 
retiram suas matérias do terreno concreto onde vive o sujeito 
humano, seu material é a vida dos homens e mulheres. Em ambas 
esferas, a prática imediata encontra-se unida a todos os resultados 
dos campos diferenciadores e objetivadores, para, em seguida, 
depois de verificada sua autenticidade por este mesmo terreno 
social, voltar a influenciar na unidade dessa sociedade. Não vai ser 
a ética em si a esfera que se converte em matéria para a estética, ou 
o contrário. Efetivamente, os dois campos – assim como a ciência 
–, retiram sua matéria de reflexão do terreno da vida cotidiana 
concreta, retroalimentada, por seu turno, pelas autênticas 
objetivações superiores da humanidade como a ética, a estética e a 
ciência, por exemplo. A tensão produzida pela reunião de todas 
essas determinações para constituir o mundo próprio das obras de 
arte é, em última instância, a mesma tensão, guardando as 
distinções entre cada campo, entre o sujeito humano e a 
humanidade que nele habita. Tal tensor subjaz à conformação 
objetivo-subjetiva manifestando-se no próprio processo de tensão, 
bem como na própria conformação. 

 Devido ao fato de que tanto o detalhe quanto o todo trafegam 
juntos nessa mesma tensão, ambos aspiram à singularidade 
extrema e, ao mesmo tempo, à maior generalização possível, 
produzindo assim a elevada e complicada vitalidade do típico que 
se consegue no movimento do particular. Se a estrutura é 
considera sob o efeito da tensão existente entre o indivíduo e sua 
humanidade, objetivamente, o caráter tenso manifestar-se-á mais 
abertamente na refiguração estética. Esse efeito acarreta um 
soerguimento, uma ampliação e um aprofundamento do homem-
inteiro. Isso se evidencia nas características que se repetem em 
quase todas as interpretações estéticas, embora que com descrições 
até bastantes distintas, como é comum ao irracionalismo, 
sobretudo em sua vertente da decadência, agudizada pelo 
pensamento pós-moderno. Tais interpretações deformam 
completamente o caráter adequadamente dialético-social do reflexo 
da arte. 
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Entre as muitas confusões acerca da tensão existente entre o 
sujeito humano, sua humanidade, a sociedade e a refiguração 
artística, as teorias da empatia e da ilusão são duas das mais 
equivocadas. Ambas, cada uma, certamente, a seu modelo próprio 
de se equivocar, em última instância, rebaixam o comportamento 
artístico ao nível do cotidiano. Mais perigosa e mais confusa são as 
interpretações de Nietzshe. Quase contemporânea a teoria da 
empatia, a tese da embriaguez dionisíaca como base na autêntica 
relação do indivíduo com a arte, coloca no centro da estética uma 
necessidade desesperada e profundamente estéril. Não por acaso 
essas ideias estabelecem-se e ganham seguimento justamente no 
período imperialista. A teoria nietzsheniana sobre a prática 
artística, segundo compreende Lukács (1966, v.2, p. 190), expõe a 
“monotonia da vida cotidiana, embrutecedora e sem alma, a 
habituação a ela, coisificadora e consumidora da alma, provoca 
como reação – porém sem romper o marco objetivo – a 
necessidade de estímulos intensos”. 

A autêntica tensão estética, naturalmente, não pode ter nada 
que ver com o filisteíssimo trivial, tampouco com “profundo” ou 
bêbedo exame vindo do irracionalismo. Do ponto de vista 
objetivo, tal tensão surge na arte pela criação da relação 
conformada entre o sujeito humano e a humanidade que nele 
habita, bem como pela produção do crescimento de figuras e 
objetos até que a presença destes se convertam em momentos 
essenciais. Já no ponto de vista subjetivo, o processo dá-se pela 
vivência da receptividade em virtude daquela profunda necessidade 
de manutenção da vivência do essencial. O que Lukács (1966, v.2, 
p. 192) quer destacar tem como referência a necessidade 
manifestada na estética de epigrafar o que é essencialmente 
importante para a continuidade da vida humana, uma vez que, 
“para o que tem olhos e ouvidos, para o que tem sensibilidade 
capaz de captar as relações autênticas reais entre o homem e o 
mundo”, essa coordenação do melhor que brota na vida tem, na 
realidade humana, uma segura evidência. 

Como a arte, no entanto, detecta esse material a ser epigrafado? 
• Por meio do que representa a grandeza de cada tempo em 

seu contexto histórico determinado. 
• Pela penetração intensa, como uma realidade, no destino 

da humanidade na consciência dos homens e mulheres. 
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• Pela apreensão da vivência de si mesmo, no presente, como 
parte da humanidade que tem um passado e cuja importância é ter 
sido percorrido e superado. 

Com efeito, é a dialética da evolução histórica da sociedade, 
com seus saltos, recuos e contradições, que faz do sujeito vivente, 
“cada vez mais individual, e, visto de um modo imediato, cada vez 
mais autônomo” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 193). 

Nesse processo a arte desempenha um papel de suma 
importância, embora seja raramente reconhecido em toda sua 
amplitude e dimensão. O exemplo da tendência dialética à 
identidade, existente entre a exterioridade e a interioridade, 
funciona como um momento decisivo de toda conformação 
artística, visto que sua fonte imediata é a ação evocadora própria 
das obras de arte. A nova imediatez, em que se constitui a obra, 
apenas pode ser efetivada, por uma parte, quando a mais profunda 
intimidade cobra uma forma de manifestação imediatamente 
perceptível, sensível e externa, e adequada a sua mais profunda 
essência, e, por outra, somente pode ocorrer no mundo das obras 
correspondentes à interioridade humana em sua maior amplitude. 
Esse tipo de conformação satisfaz-se abundantemente com os 
novos conteúdos produzidos por essas evocações, de modo que de 
acordo com as exigências desses conteúdos amplia-se, aprofunda-
se e afina-se, constantemente. Vale ressaltar que, inclusive, torna-se 
necessário, perante as novas necessidades de evocação, a exigência 
de um conteúdo radicalmente diferente. Ele surge daquele mesmo 
fundamento dos sistemas formais de evocação que também são 
radicalmente novos. Desse conjunto de problemas, suscitados pela 
tensa dialética da identidade externa-interna, o que se tira 
decisivamente para as discussões posteriores é o seguinte: o que, 
em termo médio da vida cotidiana, é mero fato externo, factum 
brutum posto diante dos homens e mulheres, aparece para a 
evocação mimético-estética em sua mais profunda necessidade. 
Isso revela a necessidade objetiva, histórico-social e, ao mesmo 
tempo, a relação dessa necessidade ao indivíduo concreto, aos seus 
mais profundos sustentáculos interiores como, por exemplo, o 
desenvolvimento e a riqueza da humanidade. 

Com mais esses fatores elencados, Lukács (1966, v.2, p. 197) 
prontifica-se a enriquecer, mais ainda, a missão particular da arte. 

A arte consegue fixar os momentos (homens e destinos, causas e 
ocasiões, reações emocionais a todo isso etc.) que encarnam na sua 
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singularidade individual esta vinculação indissolúvel com o geral e 
permanente, os momentos nos quais se faz imediatamente evidente 
que o homem não somente reconhece neste contexto seu mundo 
próprio, o coproduzido por ele, isto é, pela humanidade da qual faz 
parte, senão que o vive ademais como tal mundo próprio; a arte fixa-
os para toda a humanidade como momentos de sua evolução, como 
momentos da hominização do homem. O permanente das obras de 
arte, o efeito que cria sua perduração, é o estar fixadas nessa 
continuidade como algo essencial que já não pode se perder; tal é o 
sentido próprio do fato de que as obras de arte deem forma ao 
mundo próprio dos homens. 

Retomando a questão acerca da tensão, ela é, portanto, 
introduzida na vida da mimese artística pelos homens e mulheres, 
voltando a eles próprios, de modo que a imanência humana assim 
estabelecida se enriqueça constantemente. Desse processo, saem os 
elementos que levantam o sujeito por sobre ele mesmo, 
construído, por sua vez, no devir humano. Quando isso ocorre, ou 
seja, no momento em que o sujeito se eleva por sobre o cotidiano, 
torna-se um indivíduo renovado. Ao realizar esse processo, a 
tensão assim estabelecida produz também um outro momento 
muito importante. Em outras palavras: a tensa coincidência, no 
imediato, entre sujeito humano e humanidade revelada na obra e 
na vivência estética, presta ao presente uma perduração do que é 
relevante socialmente, bem como transforma o essencial do 
passado da humanidade. Retirado do decurso da evolução, a obra 
pinça desse passado o que é humanamente mais essencial e o faz 
aparecer em um “aqui e agora” que se torna latente, visível e 
vivenciável na atualidade. 
 
9.2 – A catarse como categoria geral da estética 

 
Não há como se posicionar sobre a missão social da arte como 

desfetichizadora sem considerar os estudos de Marx (2006) sobre o 
fenômeno da forma fantasmagórica do aparecimento da 
mercadoria. Esse fenômeno tornas as relações humanas como se 
fossem relações entre coisas, conforme já esclareceu Marx (2006). 
Por isso, a grande missão histórico-universal da arte encontra nas 
palavras de Lukács (1966, v.2, p. 268) suas mais profundas raízes: 
“a arte é capaz de levantar o latente à atualidade, de prestar ao que 
na realidade é silencioso uma inequívoca expressão evocadora e 
compreensível”. E com um fragmento de Tasso, utilizado por 
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Goethe, Lukács (1966, v.2, p. 268) procura exemplificar como isso 
ocorre. “E se um homem comum se cala em seu martírio, um deus 
me concedeu o dom de dizer o que eu sofro”. 

No que se refere especificamente ao campo artístico, a tese é 
clara: a arte é um veículo que desfetichiza o pensamento cotidiano 
de seus dogmas nocivos. Como visto no debate sobre o par 
dialético interno-externo, a arte consegue fazer a mais elevada 
articulação, mesmo que a partir de uma determinação 
indeterminada, entre a interioridade e a exterioridade do indivíduo. 
Essa articulação apenas é possível por meio do tráfego da 
cotidianidade à universalidade, do homem-inteiro ao homem-
inteiramente. A ruptura com as inclinações meramente imediatas 
do cotidiano luta por abrir seu caminho ao universal e a uma real 
adequação de um mundo esteticamente apropriado ao humano, 
sendo que, à arte coube o papel de explicitar as mais profundas 
necessidades humanas. À arte cabe a função de arrancar as 
máscaras que, aparentemente, são naturais à vida, entretanto, são 
desfigurações da essência humana e, por isso, escondem o 
fundamento e o princípio unitário da existência da vida dos 
homens e mulheres. A desfetichização artística funciona como uma 
ação de salvaguarda da essência permanente do gênero humano, 
ou seja, protege o que é digno da autoconsciência humana: o que 
merece ser preservado e o que precisa sair do beco oculto do 
fetiche. 

A desfetichização posta em operação pela arte é, primariamente, 
de conteúdo. Ela age já na seleção vital, momento pré-artístico; 
isto é, no ato em que o artista seleciona e elege um objeto ou um 
grupo de objetos para, a partir daí refigurar a realidade com 
intenção de dialogar com a totalidade. Este ato que, como já visto, 
implica numa tomada de posição do criador, altera a 
proporcionalidade do reflexo estético em comparação com à 
imediatez da vida cotidiana: planeja uma superação185. Exatamente 
nesse ponto insere-se a missão defetichizadora da arte. Isto é, 
articular seus desvelamentos ao caráter histórico e processual da 
sociedade, já que o descobrimento de como funciona a natureza 
em sentido stricto é tarefa da ciência. Ao estético, cabe destruir os 
                                                        
185 No capitalismo, o efeito desfavorável da fetichização das formas e dos 
conteúdos da vida é mais intenso, aumentando na proporção inversa ao número 
de artistas que conservam uma vigilância contra as consequências desses fatos. 
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fetiches presentes no pensamento cotidiano, descortinar para o 
sujeito humano a realidade tal como ela se apresenta em cada caso 
dado, bem como convertê-la em propriedade dos sentidos, 
impressões, sentimentos e pensamentos humanos. 

A arte consegue quebrar um triplo aspecto do fetiche que, por 
sua vez, procura esconder e ou dificultar o desnudamento da real 
natureza do mundo, o que, para o caso da arte, redunda, repetimos, 
em uma natureza humana. Em primeiro lugar, desfetichiza o 
entorno dos homens e mulheres, o mundo externo que no decurso 
na vida os formam e pela qual são dialeticamente formados. Em 
segundo lugar, a arte dá forma, precisamente-assim a tal mundo, 
conformando-o esteticamente às necessidades humanas, 
recortando, por seu movimento, determinada etapa do 
desdobramento interno do sujeito humano. Da articulação desses 
dois momentos surge o terceiro aspecto: a unitária universalidade 
conseguida entre o conteúdo e a forma artística que, ao refigurar 
um mundo adequado esteticamente ao humano, proporciona a 
fusão dialética entre o interno e o externo. 

Para comprovar que nesse movimento processual se produz a 
verdadeira desfetichização, Lukács (1966, v.2, p. 430), relembra os 
versos de Novalis sobre a Deusa de Sais: ao romper com esse 
fetiche da separabilidade entre o extremo e o interno, “ao realizar a 
concepção de Novalis – tão problemática para a vida quanto 
profundamente verdadeira para a arte – de que o destino e o 
ânimo são, em última instância, o mesmo, toda arte autêntica cria 
esse mundo ‘natural’ para o homem, sua pátria para o homem, sua 
pátria ‘natural’”. 

Apenas por intermédio da substancialidade da obra e sua fusão 
na substancialidade humana, dada pela subjetividade do indivíduo 
criador, a arte pode cumprir a missão humana de que “toda obra 
de autêntica substância se converte para o receptor em um 
chamamento que apela à sua própria substancialidade ou sublinha 
evocadoramente em sua consciência a distância que internamente 
lhe separa de uma tal substancialidade” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 
478). Naturalmente, também nesse caso, o problema 
especificamente estético culmina, de modo qualitativamente 
acentuado, com um problema da vida cotidiana concreta. Isto é, a 
característica decisivamente mais importante dessa classe de 
reflexo é a coincidência entre a objetividade e o centro mais íntimo 
e essencial dos homens e mulheres. 
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A catarse, como categoria geral da estética, é o elemento que 
comprova a função social da arte, pois, por meio dela, a 
consciência estética da receptividade assume a reflexão sobre os 
fundamentos e os pressupostos da necessidade da vivência estética. 
Diferentemente do processo criador, na recepção, o efeito da obra 
percorre um caminho inverso. Aqui, ele é modestamente mais 
simples, sua orientação dá-se no mundo da obra e ocorre com o 
apoio do meio que subjaz a conformação formal, que, por sua vez, 
possibilita o sistema formal. Essa simples e imediata relação de 
receptividade se processa por intermédio de uma dupla 
determinação: se, por uma parte, ela depende do caráter 
puramente predominante dado pelo conteúdo da vivência do 
receptor, por outra, essa vivência apenas poderá ser estética se 
conseguir evocar as formas da obra de arte. O conteúdo é, 
também na recepção, o mundo esteticamente conformado que 
constitui o objeto da vivência pura e imediatamente receptiva 
impressa pela forma particular sobre o conteúdo concreto da obra 
de que se trate. Esse duplo caminho, sem perder o contato com a 
realidade, já denota uma certa separação em relação à vida 
cotidiana, razão pela qual a mundanidade das obras de arte, por 
consistir em uma tal confrontação do receptor com a essência da 
realidade concreta, já não é a realidade mesma, mas apenas seu 
reflexo esteticamente conformado. 

Esse processo de elevação do sujeito receptivo por sobre o 
cotidiano, dado, por seu termo, pela criação de uma mundanidade 
expressa na obra, revitaliza a problemática da transformação do 
homem-inteiro em homem-inteiramente orientado, por um meio 
homogêneo, à universalidade. Não se pode perder de vista que o 
movimento produtor, na recepção, da necessidade de transformar 
o homem-inteiro em homem-inteiramente, dá-se do seguinte 
modo: pela suspensão, em relação ao cotidiano, da atividade e da 
finalidade que se processa, ao mesmo tempo, de modo consciente 
e transitório. O conteúdo de tal transformação processa-se quando 
o sujeito humano se isola do mundo, mas sem sair dele. O 
indivíduo se desprende do contexto imediato e mediado da vida 
cotidiana, inicia a caminhada, que por força de sua orientação, mira 
exclusivamente à contemplação de um aspecto especificamente 
selecionado. Essa elevação, mesmo que temporariamente 
determinada, ocorre de tal modo que, ao receptor, o mundo 
aparece refigurado como uma totalidade intensiva das 
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determinações decisivas. 
A suspensão, que, por sua força, oferece ao sujeito humano 

novos conteúdos para ampliar seu universo vivencial, torna-se 
possível graças ao poder orientador e evocador que o filtro do 
meio homogêneo faz penetrar na vida anímica do receptor. Tal 
filtro lapida o modo habitual com que o indivíduo contempla o 
mundo, impondo-lhe um mundo, agora, esteticamente apropriado 
à sua humanidade. Com a elevação, o sujeito receptor está apto a 
receber os novos conteúdos, pois os vê de um modo também 
contemplativamente novo, recebe esse novo mundo conformado 
às suas necessidades com sentidos e pensamentos rejuvenescidos. 
A transformação, portanto, amplia consideravelmente a recepção 
enriquecedora de conteúdo e formas efetivas, bem como as que se 
encontram em potência na psique humana. A capacidade de 
reconhecer e desfrutar desse conjunto de novidades relacionais 
objetivas, destarte, é proporcionado pela ação do meio homogêneo 
que orienta o indivíduo a desenvolver sua capacidade perceptiva e, 
assim, apropriar-se dos conteúdos das novidades. 

O contexto da vida humana inteira, quando lapidado pelo meio 
homogêneo, permite sua interrupção com uma consequente 
superação, irrompendo na vida anímica do homem-inteiro, 
situando-lhe como receptor do que mais importa ser registrado no 
decurso da humanidade. Se de fato, esse sujeito pode converter-se 
em portador de tal recepção, apenas esse processo de irrupção é 
capaz se suspendê-lo completamente de seu cotidiano, entregando-
lhe todo o efeito da obra. Como todo processo de irrupção ocorre 
sob muitos conflitos, aqui também se produzem muitas 
possibilidades e limitações. Diante do infortúnio de não se poder 
tratar aqui, de modo absoluto, todas as possibilidades e limites 
sociais da eficácia das obras de arte, apenas, por sua 
importantíssima contradição, destacamos o fato de uma obra, 
mesmo que nascida sobre uma base proletária, poder adquirir 
eficácia no seio da burguesia – o inverso também é possível. 
Existem muitos casos documentados pela história da arte que 
registram tal fato. A personagem Fígaro da trilogia de Pierre de 
Beaumarchais, a obra de Gorki, o filme O encouraçado Potemkin de 
Serguei Eisenstein, toda a obra de Bertolt Brecht, entre outros 
exemplos que podem comprovar essa indicação (LUKÁCS, 1966, 
v.2). Do outro lado da moeda, e em interligação íntima com o 
problema, porém, seria uma simplificação grosseira conceber que 
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em tais resistências à entrega receptiva se limitaria a uma tendência 
antiartística. Para Lukács (1966, v.2, p. 497), ao contrário disso, “é 
perfeitamente possível que uma sensibilidade artística viva e 
apaixonada e o pressentimento de sua infalível eficácia entrem em 
conflito com as tarefas vitais do homem inteiro que vive na 
realidade concreta”. Diante dessa constatação, o autor declara que 
a arte não pode existir apenas para facilitar determinadas tarefas 
sociais, mesmo que a luta ideológica condicionada histórico-
socialmente, tente impor-lhe essa função. 

Com esses apontamentos em tela, já se pode melhor categorizar 
o entendimento sobre catarse. Esse conceito permitirá uma 
aproximação mais rica à função social da arte, ou seja, qual a tarefa 
que este complexo tem que cumprir na sociedade?186 Considera 
Lukács que, como as demais categorias relevantes ao campo 
estético, a origem primária da catarse também se encontra na vida 
cotidiana. A arte retira desse campo os efeitos catárticos já 
existentes. Todo efeito artístico, para ser o que é, precisa conter 
determinada evocação ao mais profundo interior humano, ao seu 
núcleo, ao mesmo tempo em que, inseparável de tal evocação 
elabora uma crítica da vida, da sociedade, das relações produzidas 
entre o mundo, os homens, mulheres e a natureza. Isso garante ao 
campo da arte um caráter positivo em referência a desfetichização 
das relações sociais187. 

A catarse é o efeito mais eficaz que age na promotora elevação 
que leva o homem-inteiro ao homem-inteiramente. Como vemos 
debatendo ao longo das linhas lukacsianas sobre estética, mesmo 
que de modo ‘invisível’, a evocação artística toma de seu conteúdo 
determinada força que, por meio do campo homogêneo específico 
de cada arte, se faz eficaz ao orientar as vivências do receptor ao 
centro de sua humanidade. Como a experiência humano receptiva 
é, do ponto de vista imediato, uma vivência de conteúdo, 

                                                        
186 Inicialmente, a partir de diálogo com a teoria de Lessing, que aponta ser a 
catarse uma transformação das paixões em disposições virtuosas, Lukács visita a 
filosofia da Antiguidade, sobretudo as ponderações de Aristóteles acerca de tal 
categoria. 
187 Lukács aponta que na doutrina pedagógica de Makarenko, por exemplo, é 
possível de se verificar a inter-relação entre a catarse e a vida: a refiguração e a 
aplicação consciente à vida. Lamentavelmente não há tradução para o português 
dos textos onde Lukács dialoga com Makarenko. 
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manifesta-se assim, através da conformação da obra, um novo 
mundo, um mundo esteticamente apropriado ao humano que o 
eleva a um patamar de superior humanidade, desperta 
interiormente nele o homem-inteiramente. Nas palavras de Lukács 
(1966, v.2, p. 501): “A transformação do homem inteiro da 
cotidianidade no homem inteiramente tomado que é o receptor em 
cada caso, ante cada concreta obra de arte, move-se precisamente 
na direção de uma tal catarse, extremamente individualizada e, ao 
mesmo tempo, de suma generalidade”. 

Na relação entre forma e conteúdo, concentrada na obra de 
arte, encontram-se articulados mutuamente dois importantes 
complexos relacionais. O primeiro refere-se à obra em relação à 
realidade objetiva como totalidade, e o segundo relaciona-se à 
possibilidade de influenciar, em alguma medida, o espírito do 
receptor. Essa articulação está relacionada à crítica da vida188. 
Quando mais aprofundados e ampliados forem os conteúdos 
conformados identitariamente na forma, mais profunda e ampliada 
será tal capacidade crítico-evocativa. Com a crítica à vida em 
primeira ordem, temos as melhores condições para enriquecer a 
função social da arte para a existência inteira dos homens e 
mulheres, visto que, como o processo artístico carrega a 
capacidade de desfetichizar, seu papel é o de regulador da saúde 
espiritual da humanidade, adoecida pelo progresso, sobretudo, o 
capitalista. Como argumenta Lukács (1966, v.2, p. 503): o estado 
normal, a saúde dos homens e mulheres, está na possibilidade de 
seu desdobramento e desenvolvimento omnilateral, “realizada em 
alguns períodos históricos para uma parte ao menos das classes 
dominantes, exigida para a humanidade inteira pelas tendências 
democrático-revolucionarias e socialistas, as quais são ademais, em 
princípio, capazes de realizá-la”. Como complementa logo em 
seguir o autor, a missão mais importante da arte é precisamente a 
que, a níveis culturais já muito desenvolvidos, leva ao que Goethe 

                                                        
188 Lukács justifica porque usa a expressão “crítica da vida”, em vez do termo 
“crítica da sociedade”. Ele explica que, mesmo existindo grande proximidade e 
vinculação entre as duas expressões, a utilização da palavra “vida” não pretende 
negar esse ineliminável vínculo, apenas destina-se a descrever a universalidade 
dos conteúdos que evoca a arte de um modo mais compreensível. Haja vista 
que, como as profundezas do humano, seus sentimentos também são enraizados 
na trama de sua vida inteira. 
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postulou como nuclearidade humana, “a que desperta, robustece e 
promove as tendências vitais adequadas a isso, a que é capaz de 
inibir e inclusive suprimir as tendências contrapostas” (LUKÁCS, 
1966, v.2, p. 506). 

Para que a categoria da catarse tenha uma melhor baliza, torna-
se necessário esclarecer o conceito de omnilateralidade, definida 
nas linhas lukacsianas, do ponto de vista do sujeito, como a 
possibilidade de um desenvolvimento total do indivíduo, o 
desdobramento e desenvolvimento de todas as suas capacidades, 
de todas as possíveis relações sociais com a vida. Tal possibilidade 
mantém-se, ao mesmo tempo, como a aspiração do sujeito 
humano a um patamar superior de convivência social. Esse é o 
preciso sentido em que a omnilateralidade é um ideal dentro de 
uma possibilidade. Para utilizar as expressões do próprio autor: “a 
meta de um infinito processo de aproximação” (LUKÁCS, 1966, 
v.2, p. 504). 

Para este autor, portanto, omnilateralidade 
É sempre uma aspiração, um esforço, um intento de aproximar-se à 
infinitude extensiva e intensiva que está contida em si – ou, em outras 
palavras, desenvolve-se objetivamente – nessa omnilateralidade; e 
precisamente essa proporção entre o esforço e a tarefa impõe como 
necessidade tanto uma pluralidade de caminhos como um caráter 
somente aproximado às consecuções possíveis189 (LUKÁCS, 1967, 
v.4, p. 116). 

Centrado no horizonte dessa meta o homem-inteiramente 
movido por essa realização extraordinariamente múltipla, 
encontra-se perante uma realidade concreta prenhe de uma 
variedade de infinitas possibilidades. O decisivo para o conceito de 
sujeito humano omnilateral, em relação aos efeitos evocativos 
causados pela arte, que aqui chamamos de catarse, é que mesmo 
considerando em cada obra de arte consumada existir a realização 
desse ideal, por mais possível que seja o efeito de uma satisfação 
na consciência receptiva, que aparenta superar o conceito de ideal, 
a realização factual do sujeito humano omnilateral segue sendo 
inalcançável na pletora desses atos. Portanto, o tráfego do homem-
                                                        
189 Para Lukács, (1967, v.4, p. 41), “[…] a maioria das formações sociais põe 
obstáculos ao desenvolvimento omnilateral do homem.” Esse desenvolvimento 
pleno das capacidades humanas, porém, requer, sobretudo “um instrumental 
produzido pelo homem mesmo e que complementa, amplia e aprofunda sua 
existência natural” (LUKÁCS, 1967, v.4, p. 41). 
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inteiro com vivência na cotidianidade para o homem-inteiramente 
com a experiência receptiva de uma autêntica obra de arte, significa 
sempre um passo a mais na direção de uma aproximação à 
omnilateralidade dos homens e mulheres. No processo de crítica à 
vida posto em andamento pela arte, esta ‘limita-se’ a explicitar uma 
intensificação já presente naquela, ainda que, sem dúvida, guiada 
por uma mudança qualitativa dada pelo arcabouço estético. 

Para retomar a crítica à vida em relação ao par dialético núcleo-
casca, visto quando debatemos a capacidade desfetichizadora da 
arte (capítulo 7), é preciso recordar que o caráter nuclear do 
indivíduo apenas poderá nascer de suas relações subjetivamente 
autênticas com a realidade. Caso tais relações sejam falseadas, o 
sujeito humano concreto, inclusive como personalidade, rebaixa-se 
a uma mera casca. A relação núcleo-casca é mais ética do que 
estética. Por esse motivo, para o caso estético, esse conjunto 
problemático apenas pode ser tratado, e ainda assim alusivamente, 
com a referência a um grupo de exemplos, uma vez que seu 
amplíssimo papel na vida, cria uma série de ramificação com o 
campo da estética, impedindo que seja abarcado de modo 
sistematicamente adequado. Sua alusão, sem o necessário 
aprofundamento, pretende apenas indicar grandes linhas do ciclo 
vital que surge das exigências sociais posta aos homens e mulheres 
e portanto, à refiguração artística. 

O filósofo magiar, orientado pela mão de Goethe, conclui suas 
fundamentações filosóficas sobre a catarse, procurando situa-la de 
modo que se faça possível ulteriores inferências sobre seu papel 
perante a relação existente entre a ética e o estético190. 

Do efeito produzido pela refiguração artística, cria-se a 
comoção que, com fundamento, pode se chamar ética. No 
imediato, mescla-se à comoção receptiva “pelo novo que 
desencadeia nele cada obra individual um sentimento 
concomitante negativo, um pesar, uma espécie de vergonha por 
não ter percebido nunca na realidade, na própria vida, o que tão 
‘naturalmente’ se oferece na conformação artística”; em tal 
comoção e contraste esta contida “uma anterior contemplação 
fetichizadora do mundo, sua destruição por sua própria imagem 
desfetichizada na obra de arte e a autocrítica da subjetividade” 
(LUKÁCS, 1966, v.2, p. 507). Os argumentos utilizados por 
                                                        
190 Sobre esta questão ver a análise da Artur Bispo Santos Neto (2011). 
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Goethe referem-se diretamente as artes plásticas, mas Lukács 
(1966, v.2, p. 508) os estende também para as demais artes. 
Vejamos: 

O enriquecimento e o aprofundamento que suscita toda autêntica 
obra de arte plástica – pelo qual, seja dito de passo, o sentido artístico 
dos homens desperta-se e desenvolve-se – são quase inimagináveis 
sem uma tal comparação, ainda que esta não passe de um sentimento 
concomitante apenas consciente, e independentemente de que a 
eficácia de seu acento emotivo seja forte ou débil. (Aqui vemos de 
novo que a vivência artística receptiva não se pode compreender sem 
ter em conta o Antes.). A censura ao Antes, a exigência para o 
Depois, ainda que ambos apareçam quase apagados na imediatez da 
vivência, constituem um conteúdo essencial do que antes chamamos 
forma maximamente generalizada da catarse: uma sacudida tal da 
subjetividade do receptor que suas paixões vitalmente ativas exigem 
novos conteúdos, uma nova direção, e, assim purificadas, convertam-
se em embasamento anímico de “disposições virtuosas”. 

Estando claro agora o que é e como funciona a comoção 
catártica para o campo estético, sua relação com o Antes e com o 
Depois do efeito produzido pela obra, já se pode dar alguma 
nitidez aos pontos de contato e separação entre a ética e a estética. 
Toda consideração sobre a ampliação e aprofundamento advindo 
da comoção catártica da verdadeira arte, precisa ser seguida do 
objeto de reserva para que possa proteger os efeitos 
autenticamente artísticos de procedimentos metafisicamente 
rígidos, fora da dialética materialista. Cada efeito catártico é um 
reflexo depurado, filtrado e fruto da concentração consciente 
produzidas pelas comoções que tem páreo na vida concreta, 
mesmo que em alguns casos esse nascedouro se dê em germe. 
Disso, tira-se que o rompimento desencadeado pela crise catártica, 
no receptor, apenas reflete o que é vitalmente essencial nos 
acontecimentos de sua vida objetiva, mesmo que em prospecção 
de futuro. O conteúdo comum entre a ética e a estética é a vida 
concreta, no entanto, para o problema catártico da primeira, o 
elemento de partida a ser considerado é que, do ponto de vista da 
regulação da vida humana, essa comoção constitui um caso limite 
e, sobretudo particular, entre as possibilidades eticamente 
possíveis. Para a ética, mesmo sendo possível soluções duradouras 
por sobre fortes comoções emocionais, o decisivo é que haja uma 
consequente hierarquia por sobre todo e qualquer entusiasmo, por 
mais sincero e apaixonado que ele seja. 

Já para o campo estético, a ambiguidade e a mutação dos 
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contrapostos, que precisa ser filtrada para a ética, é agora 
valorizada. Esse múltiplo espaço de tensão, jogo e ludicidade 
exacerba-se de modo amplificado pelo fato de que a catarse 
artística tem o poder de despertar nos receptores efeitos 
eticamente negativos. Tal negatividade precisa ser entendida a 
partir do ponto de vista do que a sociedade, em suas contradições 
histórico-contextuais, considera como bem ou mal. A história da 
arte é rica em documentar casos em que, independentemente da 
intenção do criador, o efeito catártico da obra encontra caminhos 
eticamente problemáticos, obscuros, insatisfatórios e, inclusive, 
negativos. Tal fato, geralmente, tem maior possibilidade de ocorrer 
com obras que cobram do receptor comoções intensas sobre a 
violência191. Para que a análise possa melhor se posicionar com 
relação ao fato de que a mutação do efeito catártico-estético pode 
levar o receptor a tendência de uma pura negatividade moral, é 
necessário reconhecer três relevantes circunstâncias que se 
articulam no seio desse processo problemático. 
• Primeiro, há de se considerar que os elementos 

históricos, com toda a riqueza de suas contradições sociais, 
manifestam-se nas categorias éticas. 
• Segundo, no que se refere ao futuro, as novidades 

histórico-sociais, consideradas progressivamente novas, 
frequentemente expressam-se de modo altamente contraditório. 
• Terceiro, o moralmente recusável em cada momento 

histórico, não, necessariamente, redunda em fracasso social. Há 
diversos casos em que se estabelecem normas morais negativas em 
virtude do sucesso ou fracasso do socialmente alcançado. 

A comoção catártica conseguida com o processo estético não 
pode abrir mão de dialogar com a ética. No entanto, essa 
articulação não pode, com a mesma intensidade, ser entendida 
como uma subordinação daquele a esta. O elo de ligação entre as 
duas esferas ocorre pelo fato de que ambas retiram seus temas do 
cotidiano. Com efeito, a estética não pode dispensar a ética; não 
obstante, o compromisso da catarse artística é, em primeiro plano, 
com o cotidiano. Terreno onde as duas encontram, repetimos, seus 
materiais vitais. 

A iluminação desses pontos permite a presente problemática se 

                                                        
191 O filme Clube da luta (1999) serve para exemplificar. 
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levantar por sobre os próprios pés. Ou seja, a pergunta a ser 
respondida é a seguinte: qual a influência moral do efeito catártico-
estético da arte na vida social? 

Lukács responde que o fechamento interno da obra de arte, sua 
totalidade omnicompreensiva, arredondada, carrega em si a 
desobrigação do vínculo absoluto entre ética e estética. Isso se 
justifica pelo fato de que a limitação deste campo a uma 
“casualidade”, em que se acentua essencialmente a “suavização dos 
costumes”, pode também degenerar em “debilidade”, dificultando 
qualquer previsão moral. O fechamento da obra em uma 
mundanidade esteticamente arredondada recusa, por ser 
apropriado a si, os efeitos moralizantes imediatos.   

Essa questão não pode ser encerrada sem se recordar que, na 
Antiguidade, catarse estética e comportamento ético andavam 
juntos, visto que a estreita vinculação entre a cidadania grega e a 
ética: entre a estética e a ética impossibilitavam a separação. 
Interessante notar que Lessing, ao retomar os clássicos gregos, 
pretendeu atualizar o debate da catarse perante as chamadas ilusões 
heroicas que pensavam em ressuscitar a polis no contexto da 
Revolução Francesa. Para Lukács (1966, v.2, p. 514): “A ruína 
destas ilusões produz o estado da sociedade, o indivíduo e a 
ideologia (no mais amplo sentido) causante dos complicados e 
multívocos fenômenos que temos analisado”; não obstante, essa 
tentativa apenas complica ainda mais “a relação existente entre a 
catarse estética e o comportamento ético, o qual, entretanto, não 
deixou de existir. Renunciar a ela seria renunciar a toda arte 
superior”. 

A peculiaridade da imediatez do estético radica, precisamente, 
no fato de refigurar um mundo apropriando esteticamente ao 
humano, adequando à cismundanidade. Essa mundanidade 
consiste em pôr uma superação da imediatez do cotidiano, 
produzindo uma outra, mais nova e requintada, que não se 
encontra em nenhum outro terreno da vida social, mesmo que seja 
ele o ético. Com essa superação, o sujeito receptor encontra sua 
mais profunda humanidade justamente nesse novo e refigurado 
“mundo”. As características dessa cismundanidade, desse novo 
“mundo”, são as seguintes: por uma parte, sua forma aparencial é 
diversa da realidade existente em-si, apresentando, como elemento 
principal, determinada diversidade qualitativa. Por outra parte, 
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porém, conserva a estrutura essencial do mundo em-si e sua 
estrutura categorial. A função dessa cismundanidade da obra 
consumada é praticar simplesmente, no mundo concreto, uma 
determinada reagrupação, uma específica transformação funcional. 
A processual reagrurpação produz a adequação da capacidade 
receptora da humanidade, adapta o vivente às necessidades das 
vivências e experiências humano-sociais. Esse conjunto de motivos 
explica porque é impossível ao reflexo estético converter-se em 
base da atividade social, seja ela ética ou de outra ordem, uma vez 
que por sua essência, a estética não pode ser a 

base imediata da atividade social, como entretanto pode a ilusão, cuja 
essência consiste precisamente em confundir-se – de modo errôneo – 
com uma refiguração verdadeira e praticamente aproveitável da 
realidade. A chamada ilusão consciente rebaixa a arte ao nível de um 
sonho diurno, e elimina da série de suas possibilidades de influência 
precisamente aquelas cuja forma mais rica é a descrita catarse, a 
saber, o efeito que desencadeia o choque do mundo objetivo 
esteticamente refletido com a mera subjetividade cotidiana 
(LUKÁCS, 1966, v.2, p. 517). 

Se, de um lado, há a validez geral da catarse, por outro, existe a 
recusa de toda teoria da ilusão. Ambos os fatores indicam para o 
fato básico em estética: a simultaneidade de uma cismundanidade 
conquistada em suas formações que ultrapassa, com elevação, a 
cotidianidade. Tal duplicidade unitária de tendências que, na 
aparência divergem ou até se contrapõem, expressa-se quando a 
vivência catártica é experimentada. Consequentemente, a aparição 
e consumação da catarse manifesta-se de modo também duplo: ao 
mesmo tempo em que a catarse é um critério decisivo da perfeição 
da obra é o princípio pelo qual se determina a função social da 
arte192. Isto é, o importante papel que concentra a natureza do 
Depois do efeito causado pela comoção. Em outras palavras: 
quando o homem-inteiramente, após ter se jogado completamente 
ao efeito artístico de uma obra, regressa ao patamar de homem-
                                                        
192 Vale observar, como advertência, que existem três tipos principais de desvios 
do princípio catártico-estético em literatura: A mera literatura, a arte 
sentimentalista, e as tendências retórico-publicísticas. Nesses exemplos podemos 
observar a carência narrativa da convicção artisticamente poética que cede o 
lugar para fatos, dados e elementos estatísticos descritivos. Isso pode redundar 
na impossibilidade de se produzir a verdadeira ampliação e aprofundamento dos 
destinos humanos, o que pode dificultar a vivência catártica (LUKÁCS, 1966, 
v.2). 
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inteiro do cotidiano, em razão de ter experimentado a comoção 
catártica, jamais será o mesmo. Seu Depois está comprometido 
para sempre! 
 
9.3 – O Depois da vivência receptiva: a criação definitiva de um 
mundo propriamente humano 

 
Para compreender, com a devida claridade, a peculiaridade 

específica do reflexo antropomorfizador estético, e o modo como 
essa nova forma de apreensão da realidade concentra-se no 
desenvolvimento da autoconsciência da humanidade, teremos que 
recordar o seguinte: a contraposição entre utilidade 
desantropomórfica para o trabalho, de um lado, e o adereço 
excessivo sem utilidade imediata para o processo produtivo, de 
outro. Tal polarização, por ter rebatimentos no comportamento 
subjetivo dos trabalhadores, precisa ser retomada. Ou seja, 
“consciência de” e “autoconsciência de”. Comecemos pelo duplo 
significado do termo autoconsciência: se, por um lado, a palavra 
significa consciência de si mesmo, assentamento firme do sujeito 
em seu ambiente concreto, por outro, quer dizer a iluminação de 
uma consciência e do ser que a subjaz pela própria força intelectual 
concentrada sobre si mesmo. Aquele significado é o mais antigo e 
resulta inimaginável sem referência a um retorno concreto. A outra 
concepção, ou seja, como algo puramente interno, que se abstrai 
do mundo e se refere apenas ao sujeito, é bastante tardia e acaba 
por obscurecer completamente a essência do fenômeno. 

Para melhor expor o conceito, Lukács, mais uma vez, utiliza-se 
das ideias de Goethe. Mesmo que o poeta alemão tenha se 
recusado a associar, em sentido literal, o conceito de 
autoconsciência ao de “conheça-ti a ti mesmo”, suas reflexões são 
utilizadas pelo filósofo húngaro como aporte para aproximar-se da 
categorização aqui pleiteada193. Para Lukács, embora Goethe tenha 
                                                        
193 Interessante notar que a concepção de cultura em Gramsci (2004, p. 60) 
parte, exatamente, da expressão “conheça-te a ti mesmo”.  Para o do pensador 
sardo: “Conhecer a si mesmo significa ser si mesmo, ser o senhor de si mesmo, 
diferenciar-se, elevar-se acima do caos, ser um elemento de ordem, mas da 
própria ordem e da própria disciplina diante de um ideal. E isso não pode ser 
obtido se também não se conhecem os outros, a história deles, a sucessão dos 
esforços que fizeram para ser o que são, para criar a civilização que criaram e 
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expressado-se de forma até enérgica recusando-se a ver a 
autoconsciência como uma orientação à interioridade do sujeito, ao 
sujeito humano real e inteiro, tal relação fica claramente visível nas 
formulações do poeta. Essa autoconsciência, avança Lukács (1966, 
v.1, p. 253), “na vida cotidiana refere-se tão intensamente à prática 
imediata como a consciência do mundo externo, em progressiva 
antropomorfização”. Do mesmo modo como o nascedouro do 
estético é um análogo desprender-se da autoconsciência sobre a 
prática cotidiana, a gênese da “consciência de” relaciona-se com a 
independentização do reflexo científico da realidade. 

Ficará mais evidente para o leitor como se processa a relação da 
autoconsciência da humanidade com a estética, quando 
recordarmos, abaixo, alguns apontamentos acerca do ritmo. Aqui 
importa apenas lembrarmos que tal conceito tem como objeto o 
entorno concreto do homem-inteiro em sociedade, o intercâmbio 
social com a natureza, mediada pelas relações de produção. Com 
esse entendimento podemos formular melhor a questão da 
mundanidade, ou seja, por detrás de qualquer atividade artística 
encontra-se a seguinte questão: “Até que ponto é realmente este 
mundo um mundo do homem, um mundo que ele possa afirmar 
como mundo próprio, adequado a sua humanidade?” (LUKÁCS, 
1966, v.1, p. 253). A generalização antropomórfica do complexo 
artístico, completamente contraposta à desantropomorfização da 
ciência, “consiste em que o artisticamente conformado se liberta 
da individualidade meramente particular” e, com isso, também da 
satisfação prático factual imposta pela necessidade, “cismundana 
ou ultramundana, mas sem perder o caráter de vivencialidade 
individual e imediata” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 253-5). 

Essa é uma generalização sensível e se manifesta no homem-
inteiro do cotidiano que se baseia conscientemente por uma 
orientação antropomorfizadora. Esse tipo de generalização 
apresenta, com precisão, a tendência de fortalecimento e 
aprofundamento de sua característica de vivência na imediaticidade 
do indivíduo. 
                                                                                                                        
que nós queremos substituir pela nossa. Significa ter noção sobre o que é 
natureza e suas leis a fim de conhecer as leis que governam o espírito. É 
aprender tudo sem perder de vista a finalidade última, ou seja, a de conhecer 
melhor a si mesmo através dos outros e conhecer melhor os outros através de 
si.”   
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Pois, preservando a individualidade no objeto e em sua recepção, 
destaca o genérico e supera, desse modo, a mera particularidade. 
Com isso fica muito mais clara que na vida cotidiana a 
referencialidade do objeto à sociedade e o intercâmbio desta com a 
natureza, ainda que sem tomar uma versão conceitual. 
Simultaneamente, levanta-se a um nível superior a determinação da 
autoconsciência, levanta-se da estreita e particular esfera do 
meramente cotidiano e cobra uma generalidade muito distinta, sem 
dúvida, da acadêmico-científico-cultural (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 255). 

Com esse posicionamento sobre a autoconsciência e sua relação 
com a mundanidade, podemos ver que o princípio que move a 
estética, a unidade assim conseguida por intermédio dos diversos 
tipos de reflexos estéticos, é a resultante de um largo e 
contraditório processo de evolução, que apenas pode ser 
apreendido quando, finalmente, se está consumado: post festum. 

O reflexo estético procura consumar, por meio de suas 
generalizações, o que há de típico – essa tipicidade jamais aparece 
em forma abstrata – no gênero humano, procurando elevar essa 
tipicidade a um superior desenvolvimento evolutivo. Por isso, a 
verdade estética não tem a pretensão de se fazer uma entidade 
existente com independência dos próprios indivíduos. A 
profundidade verdadeiramente vital desse reflexo descansa, em 
que, mesmo apontando sempre para o destino da espécie humana, 
jamais separa esse destino da vida dos indivíduos que compõem a 
espécie. Isto é, a peculiaridade do estético mostra sempre à 
humanidade na forma de indivíduos e destinos individuais. 
Primeiramente, no modo como esses sujeitos possuem sua 
imediatez sensível que se destaca da imediatez da cotidianidade, 
precisamente, pela intensificação, ao mesmo tempo, de sua 
humanidade e de sua individualidade. Depois, mas relacionado 
dialeticamente com este primeiro momento, pelo modo como 
apresenta-se nos indivíduos a tipicidade da espécie humana, 
mesmo sem supressão da sua imediatez. 

Disso desprende-se que é impossível ao reflexo estético 
reproduzir a realidade como uma simples fotocópia imediatamente 
dada. Entretanto, essa elaboração não pode se limitar à 
imprescindível seleção do essencial dos fenômenos194. Cabe ao 
reflexo estético, no ato da própria reflexão, manter 
inseparavelmente na elaboração o momento de tomada de posição, 

                                                        
194 Esse papel é também tarefa do reflexo científico da natureza. 
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seja ela positiva ou negativa em relação ao objeto esteticamente 
refletido. A posição simultânea destes objetos que constitui a 
historicidade ineliminável de toda obra de arte, não pode se limitar 
a fixar simplesmente um fato em-si, como faz a ciência. A arte 
eterniza um momento da evolução histórica do gênero humano. 
Assim, a verdade artística, do ponto de vista do que precisa ser 
descoberto, é uma verdade histórica. Como expõe Lukács (1966, 
v.1, p. 260): “sua verdadeira gênese converge com sua verdadeira 
vigência, porque essa não é mais que o descobrimento e 
manifestação, a ascensão da experiência de um momento da 
evolução humana que formal e materialmente merece ser assim 
fixado”. 

Essa conjunção de fatores acaba por revelar ao sujeito que age 
nessa cotidianidade um elemento ontológico dos mais importantes 
para o posterior desenvolvimento social: a autoconsciência do 
trabalhador. Essa revelação faz desencadear uma série de 
importantes momentos mediadores. Assim, a categorização de 
autoconsciência começa na “[…] satisfação pelo melhor 
rendimento e alívio do trabalho, e antes de tudo a autoconsciência 
do homem trabalhador, alimentada por essas vivências e 
experiências [cotidianas]” (LUKÁCS, 1966, v.1, p. 273). Com o 
passar do tempo e o desenvolvimento, mesmo que lento e 
contraditório, das forças produtivas, produz-se uma evolução que, 
cada vez mais, vai abandonando essa vinculação inicial. Tal 
abandono não entra em contradição com a vinculação em-si, ao 
contrário, a faz mais plausível. De fato, o ritmo, com seu 
desenvolvimento, diferenciação etc., chega a ser de suma 
importância para algumas práticas mágicas que desembocam no 
estético como as danças, por exemplo. Inclusive para os sujeitos 
humanos das culturas ditas mais desenvolvidas, o ritmo chega a 
exercer uma espécie de feitiço195. Na formulação de Lukács (1966, 
v.1, p. 288), “isto é, o que, por uma parte, produz uma 
                                                        
195 Lukács lembra, para ilustrar essa questão, que tanto Platão quanto Goethe 
deixaram-se levar por algum tipo de feitiço do ritmo. Enquanto o filósofo 
clássico considera a harmonia e o ritmo como “dons divinos” que os homens 
devem a seus máximos companheiros de festas, as musas e seus senhores 
(Apolo e Dionísio), o poeta alemão, por sua vez, expressa esse fundamento 
emocional de um modo completamente livre da mitologia: “O ritmo tem algo 
mágico, e até nos faz crer que o sublime nos pertence” (GOETHE apud 
LUKÁCS, 1966, v.1, p. 288).    
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intensificação de nossa autoconsciência, de nossa capacidade de 
dominar o entorno e nossa própria mesmidade”. No entanto sem 
que, por outra parte, esclareça a origem desse poder, bem como os 
meios pelos quais operam. 

Com base no trânsito entre o útil e o agradável – 
tendencialmente estético – Lukács (1966, v.1, p. 314), sente-se em 
melhores condições de apresentar uma sistematização mais rica 
acerca do conceito de autoconsciência, aqui relacionando-o a 
criação, pela arte, de um mundo próprio para os homens e 
mulheres: 

O conteúdo e a forma apontam inequivocadamente para o 
desenvolvimento da autoconsciência, no duplo sentido que temos 
descrito. Esta autoconsciência não pode se desdobrar mais que 
criando um mundo de objetos no qual o mundo apareça como 
mundo do homem, como mundo no qual não é o homem 
estrangeiro, como mundo, mas bem, que, mesmo expressando a 
essência da realidade que existe com independência dele, é ao mesmo 
tempo um cosmos criado pelo homem e adequado à sua essência. 

Estando claro como processa-se os primeiros passos em 
direção ao registro da autoconsciência, podemos agora retornar à 
tematização do Depois. 

Com o conceito de catarse estética articulado ao Depois da 
vivência receptiva, é possível delinear como processa-se, por 
intermédio da refiguração alcançada pela obra em sua consumação, 
a relação da catarse com a autoconsciência. Recorde-se que o 
reflexo artístico tem como uma de suas peculiaridades a suspensão, 
mesmo que temporária das finalidades práticas imediatas 
demandadas pela vida cotidiana. A resultante dessa suspensão 
proporciona, por meio de seu efeito duradouro, que o conteúdo 
concentrado na obra se insira como um momento precioso para a 
história da evolução dos homens e mulheres. Aqui, é preciso 
recordar também a importância do conteúdo retirado das 
contradições humanas, imanentemente plasmadas no todo da obra. 
Ele é uma refiguração do presente, do passado, bem como uma 
perspectiva do futuro, que, por sua essência mundana, é visto e 
germinado no presente. É da especificidade da peculiaridade 
estética expressar sempre a verdade da vida. Por meio do conteúdo 
vital, a arte resume a tensão que há nas singularidades da vida, 
sintetiza o jogo existente entre a possibilidade e a necessidade, 
entre o factível e o significativo. Nessa classe de reflexo, por tomar 
como princípio a unidade da diversidade manifestada em uma nova 
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imediatez, a tensão de jogo organiza-se e orienta-se em seu meio 
homogêneo que, por sua força depuradora, desfaz a aparente 
confusão. Ao fazer brotar à superfície o que é mais profundo e 
oculto do conteúdo vital, registra-se o que necessita de relevo, o 
que é imprescindível para a vida humana. Essa preciosidade é 
chamada de autoconsciência da humanidade. 

Sobre essa constelação de fatores, a catarse produzida pela obra, 
consegue o seguinte fenômeno: 
• Revela novos fatos obscurecidos e até ocultados pela 

imediatez primeira da vida cotidiana. 
• Ilumina, com uma nova e mais potente luz, o que já 

era conhecido. 
• Possibilita que as novidades qualitativas dessa 

suspensão modifiquem a percepção e a capacidade receptiva. 
• Dota o receptor de uma lente que lhe aclara novos 

fatos e novas conexões. 
•  Renova as relações de indivíduo com o mundo e 

consigo mesmo. 
Independentemente da duração dessa elevação comotiva, as 

anteriores decisões do indivíduo – o Antes – não podem ser 
modificadas. Elas apenas perduram suspensas enquanto durar o 
movimento catártico efetivado pela obra. Isto é, o receptor, logo 
após o efeito da obra, retorna ao seu cotidiano com as mesmas 
finalidades concretas que antes ele tinha, em razão da qual a 
peculiaridade dessa suspensão que leva do homem-inteiro ao 
homem-inteiramente não se refere diretamente a seus esforços 
anteriores, ao Antes da vivência catártica. As reflexões sobre o 
passado, a exemplo da Ilíada de Homero (2015) e da Antígona de 
Sófocles (2007), entre muitos outros casos, apenas podem iluminar 
e orientar, como se fossem a articulação entre o farol e o 
retrovisor, o presente e o futuro. Nessa lista, sem incorrer em 
exageros, pode-se incluir a Capitu de Machado de Assis (1994), 
entre diversos outros exemplos, naturalmente é preciso considerar 
que cada personagem/ obra obedece a uma refigiração que atende 
a um específico hic et nunc. 

Esse é o cenário em que se deve posicionar o estudo da 
problemática do Depois da comoção, ou seja, como a vivência 
estética irradia transformações sobre o Depois de sua vivência. A 
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advertência necessária para que possamos seguir adiante com a 
análise é a seguinte: deve-se negar todo e qualquer intento pedante, 
rígido e doutrinariamente metafísico de analisar-se o modo de 
viver e pensar da vida cotidiana em relação à comoção catártica. 
Com efeito, o posicionamento adequado do Depois, 
proporcionado pela peculiaridade do efeito estético, deve ser 
analisado, segundo argumenta Lukács (1966, v.2, p. 531), como um 
“novo acesso à realidade, à essencialidade da existência que aparece 
nela, ao sentido já aparencial de seu núcleo; uma visão sintética até 
a unidade, visão capaz de descompor mais agudamente e de 
compor mais audazmente do que pode se fazer o homem da 
cotidianidade”. 

Portanto, não se pode cobrar da arte a solução direta dos 
problemas da realidade como o faz ramos significativos da 
retórica-publicística, inclusive com a participação de notáveis 
artistas. Outro perigo a se desviar é a intenção de que a arte tenha 
que formatar um determinado tipo de indivíduo, como ficou 
famosa através da expressão de Stalin “engenheiros de almas”, cuja 
pretensão era que a atitude do artista pudesse ser orientada para a 
construção de determinada tarefa social. Esse tipo de exigência ao 
reflexo artístico, apenas pode produzir uma obra sem 
aprofundamento acerca dos problemas concretos da humanidade, 
dando às costas à problemática nascida das contradições existentes 
entre as pessoas e o mundo, bem como negando-se a vincular a 
efetiva tomada de posição em relação aos conflitos mais profundos 
da evolução humana. “A relação manifestada entre a socialidade da 
arte e a possibilidade de uma verdadeira consciência dela não 
contém ainda, naturalmente, nenhum constrangimento que 
imponha a simplificação inadmissível da peculiaridade do reflexo 
estético” (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 534). Com esse tipo de 
obrigação, a arte põe-se perante o risco de perder a universalidade 
e a multiplicidade das obras. 

Aqui, cabe retomar a questão da ética, uma vez que, como já 
registrado, a arte precisa refletir os problemas éticos de seu tempo. 
Entretanto, seu compromisso é com o destino da humanidade. Por 
fim, mesmo sendo redundante, optamos em repetir que, para ser 
cumprida a função social da arte, ela tem que se voltar, em 
primeiríssima ordem, para o cotidiano. Mesmo chão de onde a 
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ética tira suas motivações.196 
É preciso se preservar, nessa classe de reflexo, no pluralismo da 

obra, sua aproximação ao ideal humano, mesmo que no sentido da 
omnilateralidade do sujeito humano, ou seja, no cumprimento da 
obra consumada é apenas permitido um ideal, uma proximidade ao 
ideal humano, nunca um atendimento completo em sentido literal. 
Como confirma Lukács (1966, v.2, p. 536), o Depois da 
experiência receptora pode assim ser resumidamente descrito: “a 
irrupção do meio homogêneo da individualidade da obra nas 
vivências do homem inteiro converte-lhe finalmente em receptor 
propriamente dito, orienta sua concentrada capacidade receptiva” 
até o que lhe é ofertado em cada caso dado, transformando-o em 
homem-inteiramente apto à recepção. O poder evocador das 
formas, mediado pelo meio homogêneo, mantém esse receptor 
envolvido com seu novo mundo, apropriado esteticamente a ele, 
impondo-lhe um inter-travamento de sua essência a um também 
novo conteúdo que lhe é apropriado esteticamente. A dialética 
monta-se quando esse novo conteúdo é adquirido, plantando no 
sujeito humano a tarefa de que ele insira tal novidade em seu 
interior, na sua imagem de mundo guardada anteriormente, 
obrigando-o a transformá-la de modo que corresponda a novidade 
adquirida e adaptada agora a sua vivência. O Depois consiste 
exatamente no modo como esse sujeito receptor, ainda como 
homem-inteiro, livra-se de suas sugestões e já, como homem-
inteiramente, elabora o adquirido transformando-o em algo 
decididamente novo para sua vida desse instante em diante. 

Ainda é preciso repetir que esse tráfego é momentâneo. Logo 
após a catarse, evidentemente, há a reconversão do homem-
inteiramente receptivo em homem-inteiro da cotidianidade. O 
essencial desse movimento dialético de negação, preservação e 
superação é o seguinte: não há transformação literal nas finalidades 
práticas imediatas dos homens e mulheres, cuja comoção da 
vivência estética os suspendeu temporariamente. Isto é, não há 

                                                        
196 No primeiro subitem do capítulo 15, do volume 4 da edição espanhola da 
Grande Estética, Lukács se dedica a aprofundar a relação entre ética e estética. 
Como explicado no início da presente publicação, planejo escrever um terceiro 
livro sobre a Estética do húngaro dedicado exclusivamente a esse quarto volume. 
Esperamos que nessa futura oportunidade possamos debater melhor as 
proximidades e distanciamentos entre ética e estética. 
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alteração primária direta em tais atividades, visto que somente 
quando o efeito catártico exige de modo suficiente uma 
determinada força, as novas finalidades brotadas dessa exigência 
surgem, mesmo que renovadas, em consequências mediadas pelas 
anteriores. 

Nas autênticas obras de arte o traço comum do Depois do 
efeito estético é evidente. A influência modificadora da obra 
orienta-se predominantemente ao comportamento geral do 
homem-inteiro de Antes da vida cotidiana. Ao ter contato com tal 
influência, a vivência transforma o indivíduo, catarticamente, em 
homem-inteiramente tomado pela receptividade que, por sua força, 
guia o retorno do homem-inteiro com vistas ao Depois. Todas as 
peculiaridades da obra, através do meio homogêneo, criam nesse 
estado receptivo uma influência que exerce efeitos, às vezes tênues 
e quase imperceptíveis e em outras potentemente visíveis, que 
atingem e sacodem o mais essencial existente no centro e na 
periferia do homem-inteiro. Como nesse estado transitório a 
relação centro-periferia (núcleo-casca) tem um caráter imediato, 
meramente formal, Lukács (1966, v.2, p. 538), adverte ser preciso 
atentar para o fato de que as “impressões que não parecem afetar 
mais que as manifestações periféricas da vida podem facilmente 
acumular-se até alcançar o mais essencial, e o centro humano, 
esteticamente movido, não perde nunca sua íntima vinculação com 
a periferia da vida”. Portanto, é a peculiaridades da obra dada pela 
relação identitária forma-conteúdo, pela unidade essência-
aparência, pelo pluralismo das artes e das obras, que garante a essa 
classe de reflexo atuar sobre o sujeito humano, ao ponto de plantar 
sobre ele uma transformação que o faz sentir a necessidade da 
crítica da vida. Precisamente por essa força orientadora à crítica da 
vida, ao desfetiche do entorno humano, posto em prática pelo 
reflexo estético, ocorre uma modificação nos planejamentos 
ulteriores das atitudes concretas da vida do sujeito receptivo. 

A sacudida que a comoção catártica processa sobre o centro da 
essência humana e que se irradia sobre a periferia do indivíduo, 
pondo em movimento todo o seu comportamento em relação à 
vida, faz suscitar dois falsos extremos acerca da relação entre a arte 
e a sociedade. Se, por um lado, planta-se a falsidade de que a arte é 
a força transformadora decisiva da evolução social, de outro, 
apresenta-se, igualmente falso em seu extremismo oposto, a 
concepção de que a arte não tem absolutamente nenhuma 
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influência concreta na prática social dos homens e mulheres. Para 
o filósofo magiar, a verdade artística e sua mais essencial 
profundidade deve ser procurada no meio termo desses falsos 
extremos, para usar a expressão emprestada de Aristóteles, em um 
tertium datur (lei do terceiro excluído). Isto é, o decisivo para uma 
caminhada em direção do ideal de sujeito humano omnilateral é a 
transformação que se processa no indivíduo; contudo, não haverá 
modificação concretamente nova no sujeito se não houver 
transformação concreta nas relações de produção, causadas, 
obviamente, pelas contradições da luta de classes. 

Como explica Lukács (1966, v.2, p. 539): “Toda alteração das 
relações de produção cria novas condições de vida para os 
homens”. Isso ocorre em todo o espaço da vida cotidiana, 
incluindo as relações que, de modo complexo e muito complicado 
em suas mediações, tem que ver com a esfera de produção 
propriamente dita. Como a arte intervém nesse movimento de 
modo muito indireto e mediado, forma-se a opinião, muito 
difundida por setores da burguesia, de que a arte não tem 
influência alguma sobre a sociedade197. O papel social da arte nessa 
constelação dialeticamente contraditória é, portanto, “meramente” 
o de preparar as capacidades anímicas dos homens e mulheres para 
as novas e necessárias formas de vida humana, por isso o ideal de 
um ser omnilateral. Como a arte guarda os efeitos subsidiários 
acumulados do modo vivenciável dos valores humanos do passado, 
ela é capaz de mostrar, precisamente, em sua plena totalidade 
humana, as formações que se transformam totalmente no cenário 
histórico. Motivo pelo qual a arte tem como dizer “quais são os 
valores humanos que merecem se desenvolver, quais os que devem 
se preservar” e até ter continuidade, e quais devem ser esquecidos 
(LUKÁCS, 1966, v.2, p. 540). 

A arte, com efeito, mesmo que influenciada intensamente pelas 
tendências objetivas e subjetivas de sua época, para não renunciar a 
seu humanismo universalista, ao qual estão contidas as mais 
profundas, ocultas e agudas posições classistas, precisa preocupar-
se com o seguinte: a ampliação do âmbito dos pensamentos e dos 
sentimentos dos homens e mulheres, porque põe à “superfície da 
                                                        
197 Na Grande Ontologia, no capítulo dedicado ao estudo da ideologia, Lukács 
(2013) indica que a arte, tal qual a filosofia, partilha da condição de ser uma 
ideologia pura. 
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vivencialidade o que está objetivamente contido em uma situação 
histórica. Trate-se de um poema de amor ou de uma natureza 
morta, de uma melodia ou uma fachada arquitetônica, o produto 
artístico expressa o histórico referido ao homem” (LUKÁCS, 
1966, v.2, p. 541). Esse espaço de atuação da arte, a faz revelar 
aquilo que sem sua reflexão seria, talvez, enterrado. Tal reflexão, 
confirma, de modo mais concreto, por seu turno, a importância do 
âmbito de atuação que dispõe o Depois da receptividade estética. 
O que mais importa retirar da relação entre a arte e a sociedade, 
com fins de definir a função social daquela, é que entre as duas há 
uma relação reciprocamente dialética. Explicando melhor: a vida 
cotidiana fornece os elementos que serão fertilizados pelo reflexo 
artístico e devolvidos à vida quando alcançam a pletora da história 
humana, a atalaia dos homens e mulheres. Portanto, não é função 
da arte decidir diretamente qual o caminho a ser seguido pela 
sociedade, tampouco pode abrir mão da possibilidade de 
influenciá-lo, mesmo que por meio de muitas e complexas 
mediações. Para que possamos resumir essa dialética em uma 
expressão: da vida para a arte e desta para aquela! 

Repetimos aos leitores, mais uma vez, que chegamos a estas 
ponderações graças à ontologia pedestre dialético-materialista 
aplicado ao reflexo estético, orientadas, por sua vez, pelas linhas do 
esteta húngaro. Com efeito, apenas essa metodologia, por respeitar 
as indicações do próprio objeto – a estética –, está em condições 
de indicar as orientações e direções de princípio em que se 
manifestam e brotam as complicadas e múltiplas interações 
ocorridas nos movimentos do processo vital do gênero humano. 
Tendo essa concepçõe como base, é preciso percorrer um longo, 
rigoroso e retorcido caminho que leva das experiências pré-
artísticas do criador, cuja vida dirige à arte as suas indagações e 
exigências, até o processo catártico do Depois da receptividade. 
Nesse momento de comoção receptiva, o conquistado pelo reflexo 
estético da realidade, pela refiguração artística, volta a circular na 
veia social dos homens e mulheres, influenciado seus pensamentos, 
sentimentos, decisões e destinos. 

 
9.4 – O registro definitivo da autoconsciência: um milagre 
mundano 
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Para que possamos encaminhar nossa exposição sobre a Estética 
de Lukács para um fechamento, entendemos conveniente articular 
o em-si com o para-nós, uma vez que, como no caso do reflexo 
estético há a conquista de uma nova verdade para os homens e 
mulheres, acarretando para essa problemática uma também nova 
fisionomia, portanto, esse debate parece atender bem a uma 
articulação conclusiva. Isto é, a opção por encerrar a presente 
exposição sobre a tematização da relação entre o em-si e o para-
nós, justifica-se por possibilitar o aclaramento definitivo de como a 
autoconsciência da humanidade é registrada pela arte. 

Como visto anteriormente, a vida humana é o ponto de partida 
e chegada dessa circularidade dialética, cuja imposição para que 
assim o seja é dada pela essência da transformação estética do em-
si em um para-nós. Como o momento consumado na obra registra 
a autoconsciência humana, para que atinja sua plenitude social na 
vivência estética da receptividade do Depois, precisa estar 
preparado desde as vivências pré-artísticas do criador. Após tal 
preparação, deve seguir seu curso até a conclusão da obra, 
consumando-se na individualidade desta, em razão pela qual a arte 
não é apenas a consciência dos homens e mulheres acerca de algo 
existente com independência da vontade do sujeito, ainda que 
contenha este momento. 

A conquista da realidade objetiva, várias vezes exposta como 
fundamento imprescindível de toda arte, a infinitude intensiva do 
conteúdo, a crítica da vida, a universalidade do estético, que se revela 
no pluralismo das artes e das obras, todos esses momentos são 
caminhos até uma tal autoconsciência da humanidade. O mundo, 
mudo em si para os homens, e a própria mudez do homem perante o 
mundo e perante si mesmo, dissolvem-se com essa autoconsciência 
em uma nova capacidade de expressão (LUKÁCS, 1966, v.2, p. 543). 

Para formar uma adequada compreensão do que representa o 
em-si e sua relação com o para-nós, o que permite, por sua 
importância, uma melhor iluminação da evocação em estética, 
exige-se retomar a relação cotidiano-suspensão. Aqui, 
necessariamente, os momentos subjetivos do em-si devem ser 
refletidos pelo sujeito levando em consideração suas características 
imanentes que, no entanto, devem ser analisadas perante o campo 
estético. Isto é, opera nessa esfera, com muita intensidade, a 
purificação da personalidade do criador guiada pela particularidade 
que, por sua via, segue a finalidade já indicada pela obra em germe, 
ou seja, a particularidade já se põe a serviço da finalidade artística, 
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indicada na fase pré-artística. A confirmação de como o humano 
recebe forma artística nesse movimento, ou seja, a revelação de 
que, agora, o mais importante é o mundo apropriado ao estético, 
compreender-se-á por meio de outra duplicidade. Primeiramente, 
quando a obra reflete a realidade, o real deve ser incluído no ser-
em-si refletido com toda sua concretude. Depois, a subjetividade 
que reflete essa realidade deve ser capaz, pela mundanidade 
nascente em tal reflexão, de elevar em todos os homens e mulheres 
o em-si a uma vivencialidade imediata, o que, por sua vez, 
confirma como o humano recebe forma artística por meio de tal 
movimento. É essa circularidade dialética que parte do em-si e 
chega ao para-nós na forma estética, que confirma, por meio da 
mundanidade, a presença imanente da autoconsciência na obra. 

Para dar mais nitidez a tematização da importância de um em-si 
refigurado em um para-nós, recorremos a obra, pois, como 
certifica Lukács (1967, v.3, p. 309), só ela “é capaz de despertar e 
desenvolver a autoconsciência do indivíduo no mais alto sentido da 
palavra. Essa finalidade é inalcançável sem uma refiguração fiel do 
Em-sí no objeto representado.” Na vida cotidiana, a coincidência 
entre essência e aparência é enganosa; na arte, pela purificação que 
a particularidade impõe à imediatez, a coincidência torna-se um 
milagre mundano. Porém, para que não se caia nas costumeiras 
irracionalidades, é preciso repetir, energicamente, que esse milagre 
é terreno e mantém os pés bem fixados ao chão de sua gênese, de 
seu momento histórico, de seu hic et nunc. Em uma expressão: ele é 
pedestre. Com efeito, essa unificação imediata da aparência com a 
essência na nova imediatez suscitada na obra, está distante de ser 
uma ‘invenção’, expressa, repetindo, para evitar mal-entendidos, 
aspecto da realidade que existe em-si. 

Essa coincidência dá uma nova cara ao par (para-si)-(para-nós). 
Na esfera estética, o primeiro elo do par já tem que trazer um 
conteúdo orientado aos homens e mulheres, ou seja, o em-si já 
contém elementos do para-nós, que denominamos, com o autor, 
de primeira imediatez. Para complementar a circulariedade 
dialética, o para-nós precisa, pela evocação, transformar-se em 
novo em-si: segunda imediatez. 

Resta responder quem opera o milagre mundano! 
Formulando em outros termos: quem dá ao problema do (para-

si)-(para-nós) essa profundidade? O responsável pelo milagre 
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mundano é a particularidade, pois, como já tematizamos, significa 
o movimento de ponto médio-central – purificador – que move a 
mediação entre a individualização e a generalização. O particular é 
o principal responsável por garantir a unificação da duplicidade 
estética. Por isso, como insiste o esteta magiar, a particularidade é o 
que confirmar existir no campo estético essa peculiaridade. 

Do ponto de vista científico, considerando inclusive quando as 
pessoas são o objeto de estudo, como no caso das chamadas 
ciências da sociedade, é uma única e grande suspensão das 
finalidades humanas particulares subjetivas. No campo da estética, 
a situação é outra, uma vez que o centro ativo da particularidade, 
por um lado, supera conservando a singularidade, o que lhe 
garante uma maior proximidade à vida cotidiana, pois se relaciona 
diretamente com o sujeito individual. Já, por outro lado, quando a 
universalidade é superada sob o movimento de preservação das 
generalidades, resulta na elevação de toda singularidade por cima 
de sua idiossincrática condição anterior. Isso a liberta das 
vicissitudes puramente privadas e produz nos objetos e nas 
conformações, já em curso, tal peculiaridade: um reinado 
intermediário capaz de unificar organicamente a aparência imediata 
do cotidiano com a transparência do mundo aparencial. Esse 
processo unificador faz com que o brilho reluzente da essência 
cobre seu valor decisivo. Esse brilho é quem ilumina o 
substancialmente humano; nessa luz mora o centro-médio 
organizador ao qual chamamos particularidade. Cabe a 
particularidade, para ela se fazer valer, enquanto categoria central 
da Estética de Lukács, desenvolver objetivamente, no ser-em-si, os 
momentos que a espécie humana necessita para se entender 
melhor, ou seja, praticar sua autoconsciência. Lembremos, como 
exemplo, o que nos disse Carlos Drummond de Andrade, na 
epígrafe do capítulo 3, onde tematizamos a particularidade.    

Não existe segurança se esta autoconsciência é verdadeira ou 
falsa. Nesse ponto, pode-se dizer que ocorre do mesmo modo 
como na consciência objetiva – pensa-se no problema da ideologia 
(LUKÁCS, 2013). Contudo, os critérios de verdade são diversos 
para cada caso. No caso da ciência, não se pode abrir mão do 
caráter desantropomórfico de cada problema dado. No campo em 
que opera a arte, o critério é a persistência ou, para usar outros 
termos, a recepção da evolução da consciência da espécie humana. 

Todos os sentimentos, todas as ideias, todos os ânimos e todos os 
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atos, sejam bons ou maus, tem sua verdade a partir do ponto de vista 
dessa autoconsciência, quando distante de submergirem-se sem 
deixar pistas no fluxo daquela evolução, convertem-se em momentos 
de sua modificação. Plantando assim o problema, compreende-se 
sem dificuldade por que é tão central a categoria da particularidade 
no intento de encontrar uma solução. Pois não há dúvidas que 
momentos como os decisivos, momentos de modificação da 
evolução da humanidade, tem certa tendência a se deixar generalizar, 
porém sem abandonar, por isso, o terreno do concreto ser-assim; e 
por outra parte, tais momentos são também individuais, singulares, 
mas sem se deter em uma mera singularidade privada. As duas 
exigências apontam ao centro, à particularidade, que não será aqui em 
modo algum um simples ponto de encontro de tendências 
contrapostas, senão, pelo contrário, o centro que levanta ambos lados 
à peculiar síntese da autoconsciência (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 317). 

Com o aclaramento de como a particularidade inclina-se para 
registrar a autoconsciência, falta agora retomar – com mais 
elementos – a relação mantida entre o particular e o típico. Isso 
justifica-se, uma vez que, na esfera estética, a particularidade 
assume a forma do típico. Para iniciar, relembramos que o típico 
funciona como um terreno intermediário onde torna-se possível 
encontrar a concentração de uma determinada significação 
humana, cujos elementos generalizadores permitem apreender a 
individualidade dos homens e mulheres. Tal terreno processa-se 
por meio de situações, atitudes, comportamentos etc., em que o 
sujeito humano tem sua individualidade singular intensificada. 

A tipicidade deriva da particularidade, uma vez que, a posição 
central do particular no reflexo estético, ao procurar a 
transformação do em-si no para-nós, distancia-se de uma 
universalização exata e verificável desantropomorficamente. Na 
arte, a reflexão, diferentemente da do reflexo da ciência, há uma 
tomada de posição já na fase pré-artística. O criador, ao fazer sua 
eleição, toma partido favorável ou contrário ao que quer dar 
forma. Na vida cotidiana e na prática científica, para que aja êxito 
nas tarefas determinadas em cada caso, o que importa é o caráter 
desantropomórfico do objeto, o seu ser-em-si. A tomada de 
posição do artista, independentemente de ser a favor ou contra ao 
objeto, por meio de uma refiguração antropomórfica, cobra forma 
por intermédio do “fato de que essa tomada de partido determina 
a essência de sua existência estética precisamente em sua 
objetividade estética” (LUKÁCS, 1967, v.3, p. 319). Na esfera 
estética, os desejos, as contradições, os sucessos, os insucessos, 
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entre outras situações humanas, cobram um caráter evocador. Tal 
característica evocativa forma o que o esteta húngaro chama de 
segunda peculiaridade do estético. 

Já se pode demonstrar, depois do entendimento de como o 
típico relaciona-se com a categoria da particularidade, a estrutura 
objetiva de como o em-si funde-se no para-nós até formar a 
autoconsciência. Como a obra é um todo fechado em si e só tem 
validade autêntica quando registra o hic et nunc da história em que é 
refigurada, a particularidade que, por seu movimento, permite 
captar o típico de cada situação, de cada destino humano em 
determinada situação dada, possibilita a unificação da duplicidade 
em que o em-si se funde no para-nós, formando uma unidade 
ineliminável. 

É preciso responder, agora, a seguinte pergunta: como opera a 
particularidade do para-nós na esfera estética? Lukács (1967, v.3, p. 
323) responde que “para poder comunicar aos homens o Ser-em-si 
de sua própria espécie, esse para-nós tem que produzir em si 
mesmo as propriedades de um novo Em-si; para cumprir as 
funções autênticas de um para-nós, tem que assumir a forma de 
um Em-si.” Vale observar que essa fusão se dá na forma de um 
novo em-si, nunca por sobre a realidade como se apresenta 
efetivamente. Esse novo em-si é a refiguração dada artisticamente, 
a forma de um conteúdo determinado, nunca o real mesmo. A 
forma modificada, conformada pela reflexão artística precisa 
flexibilizar e até quebrar a certeza dura e crua dos conceitos 
lógicos, precisa ocultar e, em certos casos, até eliminar o em-si real. 
Essa forma do em-si transformado em um para-nós estético, 
garante o significado estrito do que concentra o reflexo da arte. A 
evocação encarrega-se de trafegar entre os homens, mulheres e 
entre eles e a sociedade/ natureza, o que se converte em mediação, 
o que os faz reconhecer, no em-si refigurado, as tendências 
evolutivas de sua própria história. Disso resulta um aprofundando 
das vinculações entre os dramas existentes no terreno humano198. 

Para que não haja dúvidas de como a arte garante o registro da 
autoconsciência, temos que diferenciar autoconsciência de 
                                                        
198 Já no jovem Marx, quando do desenvolvimento de sua tese sobre Epicuro, 
Lukács alerta que a repulsão é a primeira forma de autoconsciência. A categoria 
do para-si, por seu termo, mesmo pertencendo ao grupo de descobrimentos 
hegelianos, ganhou acento de precisão nas pesquisas de Marx, Engels e Lênin. 
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consciência. Para tal distinção Lukács (1967, v.3, p. 333) dialoga 
com Marx para apontar que “as comprovações puramente 
científicas dos fatos, obviamente subjacente a tais atividades, 
produz somente uma consciência dos homens acerca de si 
mesmos” e que, de maneira geral, ela nem sempre, tampouco 
necessariamente, passa à prática. Por outro lado, a transformação 
dessa consciência em autoconsciência, o que transforma o para-si 
em um para-nós, apenas é conseguido por meio do reflexo 
estético. Isto é, a criação desse novo ser-para-si dos destinos 
humanos produz, por seu termo, um novo comportamento nos 
homens e mulheres. O fato de que as determinações dos 
conteúdos essenciais para a esfera estética estejam dadas 
concretamente na vida mesma, apenas confirma sua imanência. 
Nesse ponto há uma correspondência entre a esfera estética e o 
campo científico, o que não muda em nada as determinações 
basilares da peculiaridade estética. 

Desse modo, onde estaria a prova posta na obra por uma 
evocação que possibilita o trafego do em-si desantropomórfico 
que, por meio do para-nós, alcança, na perfeição da obra, certo 
caráter que o faz um novo em-si, distinto daquele, agora 
antropomorfizado? Para Lukács (1967, v.3, p. 335), a situação no 
campo estético precisa considerar que a concepção imediata da 
perfeição tem que ser por força sumamente multívoca: a 
“perfeição é aqui a coincidência da essência com a aparência, do 
interno com o externo, em um objeto concreto (particular), 
incorporado orgânico-artisticamente a uma conexão concreta 
(particular) de acordo com as legalidades (particulares) de seu meio 
homogêneo.” Não se pode esquecer a seguinte advertência: a 
verdade que o ser-para-si de toda obra de arte, como existente 
para-si, encarna na vida, nunca é a vida mesma. Com isso 
advertido, mais uma vez, pode-se indicar o local onde encontra-se 
aquela perfeição. Em uma expressão: a verdade refigurada pode 
estar em um objeto qualquer, em um momento da natureza, em 
uma situação humana corriqueira e em inúmeros outros eventos da 
vida mesma. Não obstante, repetimos, essa perfeição é 
mundanamente estética, nunca pode ser a vida concreta. 

O fechamento em-si perfeito é sempre pluralístico e carrega um 
caráter particular. Isto é, uma perfeição das determinações 
particulares dadas em cada caso, as quais podem ser benignas ou 
malévolas, podem atrair dignidade, admiração, pavor, horror 
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indignação, entre tantas outras emoções humanas. A perfeição, a 
existência evidente que assim se revela, com efeito, não tem como 
suprimir a necessidade de uma avaliação moral, entre outros 
aspectos do tecido social, uma vez que a relatividade pluralística 
não implica diretamente em relativismo geral. Dessa pluralidade o 
que se irradia, ao contrário, é a expressão da inesgotável riqueza do 
significativamente mundano captado pelos sentidos dos homens e 
mulheres. 

Então, onde se expressa o ser-para-si da obra de arte? Expressa-
se, pois, responde Lukács (1967, v.3 p. 336), em uma importante 
verdade da vida: “a de sua infinitude imanente, que se mostra 
como infinitude intensiva de cada uma de suas partículas, e 
proclama assim o afastamento de toda transcendência da 
‘perfeição’ e da ‘existência.’” Desse modo, já podemos entender 
que o fato distintivo das obras de arte dos demais tipos de reflexos 
e de todas as demais objetivações existentes na vida processa-se 
porque sua forma mais geral é o ser-para-si. 

Para que fique devidamente esclarecido o caráter desse ser-para-
si de toda obra de arte, porém, é preciso advertir que ele é muito 
mais que uma mera generalidade, vai além de uma abstrata 
repulsão de todo ser-outro (lembremos das indicações de Marx 
vistas na nota de roda pé 198); ele não poderia nem existir se não 
tivesse como fundamento uma particular subjetividade para 
construir unitariamente sua totalidade concreta, para fazer com 
que até os detalhes mais tímidos pudessem aparecer conformados 
na obra. A obra de arte, que é para-si, é, como entende Lukács 
(1967, v.3, p. 337) pois, “um ‘mundo’ uma espécie do Em-si 
objetivo, que se enfrenta ao receptor em seu intocável ser-assim, 
com necessidade fundada.” Do mesmo modo, contudo, como essa 
objetividade converte a obra de arte em totalidade e penetra por 
todos os seus poros, assim também sua totalidade e todos os seus 
momentos são, ao mesmo tempo, modos de aparição e 
manifestação de uma subjetividade determinada e particular, que, 
por sua vez, é inseparável de tal objetividade. 

Diante desse plano, pode-se retornar a grande polêmica da 
estética de Lukács, qual seja: há aqui um Sujeito-Objeto idêntico? 
Lukács (1967, v.3 p. 337-8), sobre tal polêmica, diz que ainda 
precisava dizer com mais exatidão o seguinte: 

uma formação na qual a subjetividade e a objetividade se eleva a 
unidade orgânica. Isso demonstra, como expusemos antes, que a 
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subjetividade aqui manifesta não é um sujeito real. Sujeito real é o 
criador artístico, o qual, no entanto, enfrenta-se ao mesmo tempo 
com um duplo Em-si: o mundo real refigurado pelo artista e a visão 
que o criador tem de tal mundo, que se enfrenta também como Em-
si, como objetividade a sua pessoa privada […]. Também é sujeito 
real o receptor em sua relação com a obra, a propósito da qual 
tampouco pode se falar de uma identidade de sujeito e objeto. 

A universalidade desse ser-para-si, segundo entende o filósofo 
de Budapeste, quando considerada imediatamente, apresenta três 
momentos, a saber: 

1. Formal: em que, mediante o desenvolvimento e a 
preservação de seu ocultamento em si mesmo, pode se pôr 
em uma tal relação universal com o ser-para-si, igualmente 
estruturado, de cada sujeito humano, de cada relação 
humana, de cada objeto que, por sua vez, é também 
mediado pela universalidade. 

2. Conformadora: visto que sempre descobre a possibilidade 
de um ser-para-si significativamente amadurecido que o 
pode fazer encontrar uma forma para abarcá-lo. 

3. Receptiva: dado que a elevação à forma de um específico 
ser-para-si apela à autoconsciência de cada sujeito humano. 

Ademais, toda ação estética capacita cada sujeito individual para 
que se ponha em situação de se conectar, íntima e orgânica, com 
tudo o que a humanidade fez ou sofreu, conquistou ou 
abandonou, possibilitando ao indivíduo a viver amplamente as 
criações em que é partícipe, ou seja, como elemento de sua própria 
existência. Há uma palavra que define isso: autoconsciência. Isto 
é, como certifica Lukács (1967, v.3, p. 340): “A verdade última da 
dação artística de forma descansa precisamente nessa 
universalidade” [...], que somente ela pode iluminar e assim 
permitir que se comunique aos homens e mulheres. 

Para se fixar concretamente a importância dessa consciência de 
si próprio e definitivamente deixar claro sua importância para um 
mundo em que se possa chamar de seu, precisa ser dito que a 
universalidade da autoconsciência tem no ser-para-si das 
individualidades das obras seu portador. Esse mensageiro se 
manifesta em uma ubiquidade capaz de comunicar 
evocadoramente momentos singulares do processo de evolução, 
fixando no sujeito humano seu pertencimento à espécie, bem 
como ao crescimento da humanidade, o que o faz, por fim, 
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possuidor de uma autoconsciência. No caso da particularidade, o 
poderio do campo estético, convém reprisar, supera a 
universalidade e a singularidade no movimento da particularidade. 
Desse mesmo modo, o ser-para-si aqui funciona como um 
movimento organizador, um elã que trafega para a universalidade. 
No processo dialético das categorias, para o caso objetivamente 
científico, o para-si opera como um mero, mesmo que 
imprescindível, elemento de mediação entre o abstrato em-si e o 
concreto em-si-para-si. Processo tal, como já debatido, necessário 
para satisfazer a compreensão, pela consciência, da realidade. Em 
uma expressão: registrar a consciência humana. 

Na esfera estética, o lugar central ocupado pelo ser-para-si tem 
início quando se atomiza os órgãos da recepção do mundo, 
seguindo até que uma pluralidade incomensurável de obras 
individuais seja conseguida. A universalidade desse processo não 
poderia ser senão ilimitadamente pluralístico. Isto é, o encontro de 
todas as obras com o seu objeto unitário: a evolução da 
humanidade, é também, inevitavelmente, plural. Não obstante, é 
precisamente aqui onde se impõe a verdade da universalidade 
como ubiquidade. Com efeito, a ubiquidade do para-si é a 
expressão categorial dessa constelação. Apenas assim há a 
possibilidade de um conteúdo vivido, de cada vida humana, 
converter-se em matéria-prima para a arte. Foi a relação do sujeito 
singular em sua evolução concreta com a espécie, a evolução 
histórico-social da humanidade, mesmo que sem ter consciência 
disso, que criou esse exclusivo instrumental capaz de atingir tal 
finalidade: registrar a autoconsciência humana. 

O artista, para registrar essa autoconsciência, precisa abarcar 
todos os matizes existentes entre as alegrias e os sofrimentos que a 
experiência humana pode sentir em sua vida mundana, exigindo 
das obras aquele acento que eleva essa mudez específica a uma 
linguagem autoconsciente, articulando-a, ao mesmo tempo, a tal 
acento. Não por acaso, o esteta húngaro conclui suas reflexões 
sobre o Depois do efeito receptivo utilizando a epígrafe a seguir, 
cujo mote serviu de inspiração para que Goethe refigurasse 
artisticamente o seu último grande amor: “E se um homem 
comum se cala em seu martírio, um deus me concedeu o dom de 
dizer o que eu sofro”. Diante de tanta profundidade, consideramos 
conveniente, para terminar nossa síntese sobre a Grande Estética de 
Lukács, ilustrar, ao menos, quatro estrofes do poema Elegia de 



                                           382         

Marienbad – os dois primeiros e os dois últimos –, composto pelo 
poeta alemão em sua comoção catártica acerca do sofrimento 
sentido perante uma proposta de amor recusada199.    

Que ora devo esperar de algum rever, 
Da flor ainda fechada deste dia? 
Com Paraíso e Inferno a te envolver, 
Na indecisão tua alma se angustia! - 
Adeus, ó dúvidas! No umbral dos Céus 
Ela te leva a alçar nos braços seus. 
 
No Paraíso então foste acolhido, 
Como se jus fazendo à vida eterna; 
Finda a esperança, e o desejo contido, 
Cá estava pois a meta mais interna, 
E ao contemplar da singular beleza 
Secava a fonte ansiosa da tristeza. 
… 
Amigos fiéis, deixai-me aqui a sós, 
Em meio às fragas, entre musgo e lodo! 
Tomai um rumo! O mundo se abre a vós, 
A terra é vasta, o céu, sublime todo; 
Sondai, juntai as partes com critério, 
Sempre a estudar o natural mistério. 
 
Perdendo o Todo, eu mesmo, que era outrora 
Favorito dos deuses, me perdi. 
A me provar mandaram-me Pandora, 
Que mais riscos que bens trazia em si; 
À boca dadivosa eles me alçaram 
E, ao separar-me dela, me arrasaram. 
A arte é resultado da contraditória evolução histórica da 

humanidade, não existindo, destarte, a partir de uma capacidade 
apriorística e originaria dos homens e mulheres. Esse resultado, 
que consegue registrar a autoconsciência da humanidade, garante à 
arte a mais autêntica prova da imanência humana. 
                                                        
199 Goethe (2010), quando tinha já 72 anos, apaixonou-se debilmente pela jovem 
Ulrike von Levetzow, que acabara de completar 17. Diante da recusa da jovem 
em casar-se com o poeta, ele, ao se encontrar num pequeno balneário chamado 
Marienbad, escreveu esse poema que é considerado um dos melhores da poesia 
alemã. O poema foi composto em 23 estrofes de seis versos cada; sua proposta 
de rima baseia-se no esquema (ABABCC). 
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Lembramos, para finalmente concluir, que José Saramago 
(2002), ao se apropriar de uma fábula de La Fontaine para criticar a 
justiça burguesa, se utiliza da expressão “justiça pedestre”. É isso, 
caros leitores e leitoras, que coube a Lukács: desenvolver em sua 
monumental Estética a demonstração de que a arte é a mais 
poderosa prova da imanência humana, pois extrai das contradições 
sociais o que há de mais mundano, utilizando essa substância para 
registrar a autoconsciência da humanidade, uma autoconsciência 
que não poderia ser de outra forma senão mundanamente 
pedestre. Ou como refletiu João Guimarães Rosa (1986, p. 568), a 
arte é o aporte mais humano que uma pessoa tem a seu favor para 
enfrentar o mundo; ela não pode derivar de transcendências: na 
arte não há deus e “O DIABO [TAMBÉM] NÃO HÁ! É O QUE 
EU DIGO, SE FOR... EXISTE É HOMEM HUMANO”. 
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POSFÁCIO                                                                                     
por Antonino Infranca200 

Deribaldo Santos me convidou para escrever o posfácio do seu 
belo livro sobre a Estética de Lukács. Aceitei com orgulho este 
convite porque é uma honra para mim, pois considero Santos um 
estudioso sério e rigoroso, e seu livro é de fato um livro denso de 
argumentos, assim como a Estética de Lukács. Santos me convidou 
a fazer-lhe a crítica e não perderei o convite. Mas compreendo por 
crítica o termo grego κρισις (crise), que significa distância ou 
fratura e tomarei distância das teses de Santos, pelo simples motivo 
de que eu tenho as minhas ideias, que não são obviamente as suas 
e vice-versa. Não inventarei críticas, como frequentemente fazem 
os redatores de posfácios, querendo quase sobrepor-se ao autor do 
livro que deveriam concluir. Por outro lado, ao confrontar uma 
interpretação de uma obra monumental, como a Estética de Lukács, 
é impossível ter ideias idênticas ou interpretações idênticas. A 
diferença é óbvia e quem não leva em consideração esta situação 
trivial é aquele que deseja, sob qualquer condição, impor suas 

                                                        
200 Tradução de Marteana Ferreira de Lima. 
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ideias ao invés de não as expor. Não há apenas uma interpretação 
de obras tão complexas, como a Estética de Lukács, nem tampouco 
uma interpretação que possa ser superior às demais. Pode-se 
reconhecer, no máximo, que uma interpretação é mais exaustiva 
que outra. Naturalmente, por razões óbvias de espaço, vou me 
limitar a interagir com alguns temas atualmente apropriados para 
mim, como deveria fazer todo diligente de posfácio, e não poderei 
interagir com a enorme massa de ideias e interpretações que 
Santos expõe no seu livro, portanto renuncio à ideia de ser 
exaustivo. Eu prefiro encontrar sua dissidência, de modo que o 
diálogo entre nós dois, que se inicia aqui, possa ter continuidade 
em qualquer outro lugar. Será uma maneira de nos expressarmos, 
mas também de nos reencontrarmos, como dois amigos que 
somos: respeitosos das ideias e interpretações do outro. 

O livro de Santos se abre com uma dupla oposição: 
antropomorfização versus desantropomorfização, imanência 
versus transcendência. Também partirei desta oposição para fechar 
o livro de Santos. 

Não há dúvida de que a transcendência é uma forma de 
desantropomorfização, ou melhor, de exteriorização da 
desantropomorfização fora do homem, uma alienação do homem 
numa dimensão superior a si mesmo, superior tanto no sentido de 
melhor quanto de maior. O super é sempre um exterior, um maior, 
ainda melhor. Santos revela, com razão, que o idealismo é o alvo 
polêmico de Lukács, porque o idealismo realiza uma 
desantropomorfização transcendente, isto é, eleva o humano fora 
do homem em um mundo superior, um mundo das ideias, onde as 
contradições são sempre externas às coisas e não mais a sua 
essência objetiva. Lukács, por outro lado, desenha uma estética 
imanente e materialista, onde a contradição é a essência das coisas, 
a sua melhor essência. 

A contradição essencial é, para Lukács, recolhida do trabalho, o 
momento em que a consciência do homem se torna a essência das 
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coisas para o homem. Considere o fato de que as coisas que têm 
sua própria realidade fora do mundo humano podem ser 
transformadas em coisas construídas, fabricadas, produzidas pelo 
homem, e depois em coisas para o homem. O maior exemplo é 
alcançado na produção artística, em que coisas, objetos, materiais 
são exaltados em sua objetividade ou materialidade – dizemos 
coisalidade – para se tornarem obras de arte. O que seria a 
escultura de Michelangelo sem o brilho deslumbrante do mármore 
de Carrara, que é o material de “Pietà” ou “David”? Ou pensar nas 
cores de Leonardo e na sua técnica de produção das cores? Santos 
argumenta que o trabalho cria a possibilidade concreta, 
historicamente determinada, de uma nova forma de existência dos 
objetos. Esta possibilidade concreta se torna realidade tanto no 
mundo das mercadorias quanto no mundo da arte. Naturalmente, 
Marx nos recorda que esta atividade não é totalmente livre, mas 
que atua dentro de leis naturais que a limitam, por um lado, mas 
que se tornam o instrumento de sua realização, por outro lado. Na 
verdade, o homem, o artista realiza a sua atividade dentro das leis 
naturais, dentro das características objetivas das coisas. Diante e 
através da natureza das coisas, o homem, o artista, elaborando as 
coisas, as transfere do mundo da natureza ao mundo humano, ao 
mundo da arte. 

Santos observa que, somente quando as coisas entram no 
mundo humano – digo que elas se tornam coisas para o homem – 
assumem uma caracterísitca individual: o mármore de Carrara que 
é originalmente material natural, pelas mãos de Michelangelo e os 
seus instrumentos, assume uma individualidade absoluta e 
indissolúvel, torna-se o “David” ou a “Pietà”. Na obra de arte se 
encontram elementos diversos: a matéria natural, a ideia do artista, 
que é, por sua vez, o espelhamento da natureza na mente do 
artista. O artista dá nova forma à natureza, segundo sua própria 
ideia, a qual, por seu turno, não pode ser transferida na matéria 
assim como se apresenta na mente do artista, mas pode ser feita 
apenas seguindo às leis da natureza: a ideia pode se tornar coisa, 
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apenas se for uma ideia materialmente possível. Vasari narra que 
Michelangelo pretendia esculpir homens e não estátuas, porém os 
homens não podem ser esculpidos, mas podem ser representados 
em mármore, apenas se sua forma antropomórfica é perfeitamente 
conhecida (Michelangelo era um profundo conhecedor da 
anatomia humana). Portanto, o dar forma antropomórfica à 
matéria pode ser obtido apenas se se considera o homem como se 
ele não fosse um homem, mas uma coisa para estudar, analisar, 
subdividir (desantropomorfização). E este é o espelhamento 
científico. Santos é ainda mais preciso: o espelhamento científico, 
que é desantropomorfizador, é diferente do espelhamento artístico, 
porque este é sempre um espelhamento antropomórfico. Eu digo: 
as obras de arte são coisas-para-o-homem feitas pelo homem com 
todas as modalidades e faculdades, entendidas como capacidade de 
fazer, típicas do homem. 

Entre o espelhamento científico e o espelhamento artístico não 
há uma contradição, como pareceria acima. Santos é muito 
oportuno em lembrar que a sua relação é paralela: ambos se 
confrontam com a realidade, mas as suas finalidades são, 
obviamente, diversas; aliás, o espelhamento científico, apesar de 
sua tendência natural para o materialismo, muitas vezes é 
entendido como um procedimento transcendente, assim como a 
religião. A religião é o campo típico e tradicional da 
transcendência, oposta ao campo da imanência, que é o da arte e 
da ciência. Santos lembra que a desantropomorfização, porém, é 
típica do procedimento científico, enquanto a arte e a religião são 
tradicionalmente dois processos antropomórficos. As obras de arte 
podem inspirar sentimentos de transcendência, tanto que a religião 
tradicionalmente usou a arte neste sentido, mas sempre permanece 
bem ancorada no campo da imanência, precisamente por causa do 
caráter antropomórfico que possuem. 

Imanência e transcendência, antropomorfização e 
desantropomorfização também colocam profundas questões éticas, 
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que Lukács não aborda diretamente, mas não as evita. Entre outras 
coisas, a Estética foi a sua primeira obra sistemática, que deveria 
seguir uma Ética que ele deixou como simples esboço, querendo 
fazer preceder pelo sujeito da ética, isto é, o ser social. Eis que a 
Ontologia do ser social foi a segunda obra sistemática, mas a sua 
redação foi de tal forma exigente que Lukács não conseguiu 
elaborar a sua Ética. Aqui, pretendo apenas mencionar alguns 
temas éticos presentes na Estética para chegar a algumas 
conclusões. Em primeiro lugar, Lukács afirma que a arte é a 
manifestação da consciência da humanidade. A consciência é um 
tema antigo do filósofo húngaro. A sua obra marxista mais famosa, 
História e consciência de classe, superada pela Ontologia do ser social, 
centra-se sobre o tema da consciência, da definição de uma 
individualidade, de uma indivisibilidade entre o ser humano, o seu 
trabalho, o seu pertencimento de classe, o seu ser imerso na 
dimensão temporal e histórica. Na Estética, a consciência é 
consciência do gênero humano, de um sentido de pertencimento 
ao gênero (Gattungsmässigkeit), portanto a particularidade do 
pertencimento à classe social (o proletariado) é superada no 
pertencimento ao gênero humano (universalidade). 

Santos assinala que esta concepção da arte, substancialmente 
otimista, entra em contraste com a atitude ou a autoconsciência 
dos artistas, frequentemente pessimistas até o masoquismo (veja 
Van Gogh). Lukács, sobretudo nos seus escritos de crítica literária, 
onde aborda as questões da subjetividade do artista, estabelece 
uma nítida distinção entre o artista e a obra de arte, argumentando 
que muitas vezes a obra de arte vai além das intenções do artista. 
O exemplo apresentado por Lukács é de Balzac, reacionário nas 
suas posições políticas subjetivas, mas um grande realista e, 
portanto, crítico do capitalismo incipiente nas suas obras literárias. 
A objetividade da obra de arte permite, por outro lado, a fruição 
da própria obra, porque o usufruidor supera a subjetividade do 
artista – do qual ele pode ignorar totalmente a subjetividade – e se 
relaciona diretamente com a objetividade da obra de arte, a ponto 
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de extrair dela os valores éticos e morais que se tornam seus, isto é, 
que passam a fazer parte da sua subjetividade. Se esse processo de 
assunção de valores e subjetivação deles for realizado, então o 
reflexo artístico que subjaz à obra de arte demonstra toda a sua 
universalidade. O pertencimento ao gênero se realiza, a consciência 
do artista se torna consciência universal, compartilhada. É criada 
uma forma de relação de natureza substancialmente política: o 
artista e o usufruidor se tornam parte do mesmo mundo ético, 
bem como estético, compartilham valores comuns e, dessa forma, 
o consenso é dado à obra dos outros; há um reconhecimento da 
obra do artista no consenso do usufruidor. 

Aqui se aborda um ponto extremamente importante da 
concepção estética de Lukács porque sobre esta forma de 
consenso se fundam os traços fundamentais (Grundrisse) da política 
e da ética. Consentir à obra de outros é uma atitude 
substancialmente política, mas também é um ato ético, porque 
signica consentir não apenas os valores artísticos, mas também 
éticos do artista. O usufruidor reconhece um valor para a obra de 
arte, na qual o artista expressa não somente os seus valores 
estéticos, mas também a sua concepção total do mundo e, 
portanto, também os seus valores éticos, morais e políticos. Pode-
se chegar à situação paradoxal – anteriormente indicada a 
propósito de Balzac – que um artista expressa na sua obra valores 
que ele pessoalmente não compartilha, mas que são objetivamente 
– porque realisticamente – expostos na sua obra. Esta é a função 
social, política e ética da arte. Esta rede de relações intersubjetivas 
entre artistas e usufruidores é esse mundo, que Santos afirma ser o 
mundo que o homem pode chamar de “seu mundo”. 

Por essa razão, para conhecer o mundo dos homens, 
historicamente ou não, só é possível conhecendo a arte. Quem 
deseja conhecer o Renascimento italiano deve conhecer 
Michelangelo ou Leonardo e os outros artistas italianos; quem 
deseja entender o que foi a barbárie nazista não pode fazê-lo a 
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menos que conheça “Guernica”. Mas direi mais: na interioridade 
dos artistas se encontra a universalidade não apenas das formas 
artísticas de uma época, mas também os seus valores morais e 
éticos universais, de qualquer época. A ética renascentista está 
representada nas obras de arte da época: a concepção de um 
mundo tranquilo e sereno, finalmente humano após o 
obscurantismo medieval, em que, no máximo, há espaço para uma 
dramatização subjetiva, como aquela de Michelangelo. A reação 
indignada de Picasso à barbárie nazista está representata em 
“Guernica”, bem como a tragédia universal de uma humanidade 
aniquilada. 

Estes são aspectos daquilo que Santos chama “perdurabilidade” 
(perduração) da obra de arte, isto é, o permanecer constante no 
tempo a testemunhar o que a humanidade era em certo grau de sua 
evolução histórica, sem esquecer que se pode superar o plano da 
historicidade da obra de arte para alcançar o plano dos princípios 
universais: “La Pietà” pode representar universalmente a dor de 
uma mãe cujo filho foi assassinado, “Guernica” pode representar 
universalmente a indignação diante de qualquer forma de barbárie. 
Assim a arte ultrapassa o para-si histórico até chegar ao em-si 
universal. 

Na arte, portanto, há um contraste entre dois tempos: o tempo 
histórico, transitório e mutável e a eternidade da humanidade. Este 
contraste se manifesta no tempo da vida cotidiana, porque na vida 
de cada dia, vivemos estas duas dimensões temporais, sendo a vida 
cotidiana o âmbito no qual se desdobra a maior parte da existência 
humana. Ética, estética, ciência, mas também religião e magia, se 
encontram estritamente interagindo com a vida cotidiana. A arte 
pode representar momentos de ruptura da tranquila rotina 
cotidiana, mas quem pode negar que a guerra, em determinados 
lugares do planeta e em determinados momentos históricos, seja 
uma dimensão cotidiana (“Guernica”) – esperadamente superável, 
porque uma vida em tempo de guerra não é vida, mas 



                                           398         

sobrevivência. Cada verdadeiro cristão deveria reviver na sua vida 
cotidiana o sacrifício de Cristo como o vive intensamente sua mãe 
(“La Pietá”) e, se nem todos os cristãos são capazes de conviverem 
com esse sacrifício, podem vê-lo representado no mármore für ewig, 
eternamente, aquele sentimento de profunda partilha do sacrifício 
do próprio filho. 

A questão da vida cotidiana está intimamente ligada à dialética 
entre homem inteiro e homem inteiramente comprometido. Como 
está claro, para Lukács, o homem inteiro é o homem que vive 
imerso na dimensão da vida cotidiana, enquanto o homem 
inteiramente comprometido é aquele que se dedica a uma única 
forma de objetivação, como recorda Santos. No fundo, o homem 
inteiramente comprometico é o homem estranhado e o 
estranhamento é o grande tema que Lukács desenvolve na Ontologia 
do ser social, assim como desenvolveu em História e consciência de classe, 
isto é, o grande problema da sociedade capitalista. O homem 
inteiramente comprometido é aquele que objetiva a sua essência 
humana apenas de uma maneira, de forma parcelada e unilateral, 
como era o ser social descrito na obra de 1923. Neste livro, Lukács 
definia este fenômeno como coisificação, a redução do ser humano 
à coisa, aqui sublinha a unilateralidade das capacidades de 
objetivação do ser humano. É a rejeição ética de uma antropologia 
capitalista, que reduz as capacidades do homem a coisa ou a uma 
só capacidade dominante entre as demais. 

A arte, por tudo que foi escrito acima e também por muito 
mais, é uma das melhores formas de superação da fetichização das 
coisas, típica da sociedade capitalista, portanto, é uma das melhores 
formas de superação do estranhamento, porque a arte abre o 
sujeito à multilateralidade da inteira humanidade. Na obra de arte o 
usufruidor vai além do próprio estranhamento, porque descobre o 
humano do artista e, ao mesmo tempo, o humano que estava nele 
e que apenas com a fruição da obra de arte aflora ao nível da 
consciência. A descoberta do humano é o passo definitivo em 
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direção ao sentido de pertencimento ao gênero humano, porque se 
instala aquela relação dialética entre artista, obra de arte e 
usufruidor que é o fundamento da própria arte. O artista produz 
arte não apenas para exprimir-se, mas também para que sua obra 
seja observada, analisada e estudada, apreciada e tornada 
patrimônio de cada usufruidor singular e da humanidade inteira, 
para além das possíveis diferenças de época, cultura, língua e 
gênero. 

Além disso, o usufruidor não terá apenas um artista de 
referência, caso contrário, transformaria a arte deste artista em um 
fetiche, mas apreciará e desfrutará da arte de vários artistas, várias 
subjetividades, cada uma com a própria abertura em direção ao 
universal. De tal modo, o homem inteiro da vida cotidiana se 
transforma no homem inteiramente capaz de sentir e produzir, por 
sua vez, a multilateralidade do inteiro social. É assim que as duas 
categorias lukacsianas passam da dialética da contradição absoluta 
à contradição complementar. A sua relação não é mais entre 
positivo e negativo, mas é análoga aquela que existe entre pai e 
filho: se não existe um, não pode existir o outro, e vice-versa. 

Uma das categorias estéticas lukacsianas que levam à reflexão 
ética é a particularidade. Toda obra de arte tem uma peculiar 
particularidade própria, que supera a fetichização porque a obra de 
arte é irrepetível na sua particularidade – toda cópia não é o 
original, por mais sofisticada que seja. Como recorda Santos, na 
particularidade está contida também a universalidade da obra de 
arte e a inerência é a categoria lógica que permite fazer emergir 
esta universalidade. Não se pode deixar de reconhecer que a 
Estética impulsionou Lukács a elaborar uma lógica, mesmo que não 
a tenha expressado com uma obra autônoma. Com os exemplos 
das obras de arte, feitos até agora, é fácil argumentar que a força 
viril é representada em “David” de Michelangelo, assim como a 
dor materna na “Pietà” ou a brutalidade da guerra em “Guernica”. 
Naturalmente outras obras podem expressar esses valores 
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universais na sua própria particularidade sem ter que substituir as 
obras aqui elencadas, aliás expressando esses mesmos valores, o 
mesmo conteúdo, com formas diversas. Tudo isto amplia a riqueza 
multiforme da arte, e com essa a riqueza dos valores humanos. 

O reconhecer-se nos valores que o artista inseriu na obra 
permite ao usufruidor da obra elevar a própria singularidade à 
universalidade do gênero humano. Esta é uma outra característica 
fundamental da arte. Esta relação dialética entre singularidade, 
particularidade e universalidade pode também ser estabelecida de 
forma casual, nem sempre isto corresponde à intenção do artista – 
lembre-se do que foi dito a propósito de Balzac. É uma concepção 
típica do Lukács ontólogo que a casualidade se transforma em 
causalidade desencadeando um processo teleológico. Com esta 
concepção, Lukács queria defender-se de um perigoso desvio 
idealista: a impostação do universal. Pode-se argumentar que o 
universal é pré-constituído do particular, enquanto Lukács sustenta 
que a universalidade nasce do reconhecimento que o sujeito põe 
em prática diante da particularidade da obra de arte. Pode-se 
pensar que o universal estava contido na subjetividade do 
usufruidor, e talvez isso seja verdade, mas sem dúvida não teria 
emergido até sua consciência sem a fruição da obra de arte. 
Exatamente a arte é a “autoconsciência da humanidade”, e como 
tal esta vem à consciência, esta conscientização dos valores 
artísticos, estéticos, éticos, ocorre de acordo com a singularidade 
do usufruidor, isto é, numa forma particular que vai para além de 
qualquer previsão do artista. Neste sentido, pode-se afirmar que o 
usufruidor se torna parte da obra. 

A politização – o reconhecimento é consenso que, por sua vez, 
é uma categoria da política – é o fundamento da fruição artística, 
assim como o reconhecimento é o fundamento da ética. Não se 
pode negar que Lukács reproduz de forma original temas que 
aparecem na dialética hegeliana, como o reconhecimento, e 
também marxiana, como o valor. Naturalmente o valor-de-uso não 
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é a categoria principal da arte – pelo menos antes da época 
contemporânea –, mas o valor sem dúvida é uma categoria 
artística. 

Como prometi no início, paro aqui, tratei das questões que para 
mim são atualmente essenciais na obra de Lukács. Não posso 
prestar um serviço completo ao meu amigo Deribaldo, mas estou 
convencido de que sua própria obra ainda está inacabada, à sua 
análise da Estética de Lukács falta uma reflexão sobre as artes 
singulares as quais Lukács dedica a sua atenção e que compõem 
grande parte do segundo volume de sua Estética. 

E então uma análise arqueológica seria apropriada, isto é, uma 
busca por princípios dominantes, das obras estéticas juvenis. Mas 
estas últimas observações certamente não são críticas, porque é 
substancialmente desonesto dizer o que falta em uma obra: o 
revisor deve revelar o que está presente na obra, o posfácio deve 
indicar caminhos que podem ser explorados, presentes na obra, 
mas que o autor da obra, por qualquer motivo, não percorreu. 
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