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RESUMO 
A exposição propõe‐se a delinear os elementos  fundamentais de compreensão do marxismo como uma 
ontologia  do  ser  social,  sobre  cuja  base  deverá  ser  tratado,  em  suas  devidas  especificidades,  o  tema 
central  desta Mesa.  Foi Gyorgy  Lukács  (1885‐1971),  reconhecidamente,  quem  resgatou  em Marx  uma 
ontologia materialista de novo tipo, superadora da tradição metafísica e idealista. Denunciando o domínio 
secular  da  teoria  do  conhecimento  e  delatando  radicalmente  as  tendências  filosóficas  do  seu  tempo, 
mormente  o  neopositivismo  com  seu  potencial  globalmente manipulador,  Lukács  assevera  que  “uma 
tentativa de realmente reconduzir o pensamento do mundo para o ser só pode suceder pelo caminho do 
redespertar da ontologia do marxismo”  (Prolegômenos para uma Ontologia do Ser Social, 2010, p. 68). 
Traduzindo um ponto de vista rigorosamente (onto)histórico da essência humana, em sua gênese, como 
em  seus  complexos  e  contraditórios  desdobramentos,  o  marxismo,  assim  arrancado  dos  porões  do 
determinismo, está  fundado no ato do  trabalho, o qual  transforma o meio natural com a  finalidade de 
produzir os bens materiais necessários à existência dos homens e, ao mesmo tempo em que cria o novo, 
cria um ser radicalmente novo, capaz de atividade livre e consciente: o ser social. O trabalho, definido por 
Lukács como a primeira práxis, não esgota o  ser  social, ao contrário, num processo de complexificação 
contínua,  põe  incessantemente  novas  necessidades,  para  cuja  resolução  surgem  e  se  desenvolvem  os 
diferentes  complexos  sociais  que  configuram  a  plenitude  da  práxis  humana,  como  a  linguagem,  o 
conhecimento, a ciência, a educação, a arte etc. No cumprimento de sua função precípua, cada um dos 
demais complexos sociais mantém com o trabalho uma relação de dependência ontológica e autonomia 
relativa,  conquanto,  no  limite,  influenciam‐se  mutuamente  sob  o  primado  da  totalidade.  Lukács  é 
suficientemente claro quanto à relação trabalho‐conhecimento quando explicita: “O trabalho é um ato de 
pôr  consciente  e,  portanto,  pressupõe  um  conhecimento  concreto,  ainda  que  jamais  seja  perfeito,  de 
determinadas  finalidades  e  de  determinado  meios  [...]”  (1978,  p.  8/9).  Ademais,  aponta,  contra  as 
ideologias a serviço da conservação da ordem, a relevância insuprimível, para o avanço da práxis social, do 
conhecimento  sempre mais descolado do domínio  imediato  rumo  a uma  esfera ontologicamente mais 
universal e autônoma. Nosso  filósofo húngaro não se debruçou sistematicamente sobre o complexo da 
educação. Contudo, como demarcam alguns  importantes estudiosos, seu edifício categorial articulado a 
esparso, aponta, porém significativos apontamentos sobre a questão, permitindo situar a educação como 
um  complexo  universal  destinado,  a  um  só  tempo,  a  garantir  a  continuidade  do  gênero  humano  e  a 
constituição do indivíduo como partícipe de seu gênero. Considerar a relação de dependência ontológica e 
autonomia  relativa  que  conjuga  a  educação  ao  trabalho,  em  qualquer  forma  histórica,  implica, 
certamente, em desembaraçá‐la do círculo de ferro do reprodutivismo. Por outro  lado, demanda que se 
descarte o papel redentorista do complexo educativo frente à superação dos males sociais, produzidos no 
escopo do trabalho explorado. Com efeito, a superação dessa forma de trabalho, em nome do trabalho 
associado, reafirma‐se, na ontologia marxiana, como ponto de partida da emancipação humana. 
 
Palavras‐chave: Marxismo; Ontologia; Trabalho; Educação. 
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ELEMENTOS DE COMPREENSÃO DO MARXISMO COMO UMA 
ONTOLOGIA DO SER SOCIAL 

 

Maria Susana Vasconcelos Jimenez1 

 

Resumo 

 

A exposição propõe-se a delinear os elementos fundamentais de compreensão do 
marxismo como uma ontologia do ser social, sobre cuja base deverá ser tratado, em 
suas devidas especificidades, o tema central desta Mesa. Foi Gyorgy Lukács (1885-
1971), reconhecidamente, quem resgatou em Marx uma ontologia materialista de 
novo tipo, superadora da tradição metafísica e idealista. Denunciando o domínio 
secular da teoria do conhecimento e delatando radicalmente as tendências filosóficas 
do seu tempo, mormente o neopositivismo com seu potencial globalmente 
manipulador, Lukács assevera que “uma tentativa de realmente reconduzir o 
pensamento do mundo para o ser só pode suceder pelo caminho do redespertar da 
ontologia do marxismo” (Prolegômenos para uma Ontologia do Ser Social, 2010, p. 
68). Traduzindo um ponto de vista rigorosamente (onto)histórico da essência humana, 
em sua gênese, como em seus complexos e contraditórios desdobramentos, o 
marxismo, assim arrancado dos porões do determinismo, está fundado no ato do 
trabalho, o qual transforma o meio natural com a finalidade de produzir os bens 
materiais necessários à existência dos homens e, ao mesmo tempo em que cria o novo, 
cria um ser radicalmente novo, capaz de atividade livre e consciente: o ser social. O 
trabalho, definido por Lukács como a primeira práxis, não esgota o ser social, ao 
contrário, num processo de complexificação contínua, põe incessantemente novas 
necessidades, para cuja resolução surgem e se desenvolvem os diferentes complexos 
sociais que configuram a plenitude da práxis humana, como a linguagem, o 
conhecimento, a ciência, a educação, a arte etc. No cumprimento de sua função 
precípua, cada um dos demais complexos sociais mantém com o trabalho uma relação 
de dependência ontológica e autonomia relativa, conquanto, no limite, influenciam-se 
mutuamente sob o primado da totalidade. Lukács é suficientemente claro quanto à 
relação trabalho-conhecimento quando explicita: “O trabalho é um ato de pôr 
consciente e, portanto, pressupõe um conhecimento concreto, ainda que jamais seja 
perfeito, de determinadas finalidades e de determinado meios [...]” (1978, p. 8/9). 
Ademais, aponta, contra as ideologias a serviço da conservação da ordem, a 
relevância insuprimível, para o avanço da práxis social, do conhecimento sempre mais 
descolado do domínio imediato rumo a uma esfera ontologicamente mais universal e 
autônoma. Nosso filósofo húngaro não se debruçou sistematicamente sobre o 
complexo da educação. Contudo, como demarcam alguns importantes estudiosos, seu 
edifício categorial articulado a esparso, aponta, porém significativos apontamentos 
sobre a questão, permitindo situar a educação como um complexo universal 
destinado, a um só tempo, a garantir a continuidade do gênero humano e a 
constituição do indivíduo como partícipe de seu gênero. Considerar a relação de 

																																																								
1  Ph.D em Educação. Professora da Linha Marxismo, Educação e Luta de Classes (E-Luta) do 
Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará. Diretora 
Emérita do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário (IMO/UECE). E-mail: 
susana_jimenez@uol.com.br 
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dependência ontológica e autonomia relativa que conjuga a educação ao trabalho, em 
qualquer forma histórica, implica, certamente, em desembaraçá-la do círculo de ferro 
do reprodutivismo. Por outro lado, demanda que se descarte o papel redentorista do 
complexo educativo frente à superação dos males sociais, produzidos no escopo do 
trabalho explorado. Com efeito, a superação dessa forma de trabalho, em nome do 
trabalho associado, reafirma-se, na ontologia marxiana, como ponto de partida da 
emancipação humana. 

 

Palavras-chave: Marxismo; Ontologia; Trabalho; Educação.  

 

Introdução 

 

A Mesa que temos a honra de coordenar reúne pesquisadores vinculados a 

dois distintos grupos de estudos marxistas e três diferentes universidades, sendo que o 

primeiro vem, há mais de duas décadas, articulando estudiosos vinculados à 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e à Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

enquanto o segundo grupo representa a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), que promove este importante Simpósio.  

Conforme anunciado no Resumo acima exposto, o tema da Mesa assenta-se 

sobre os pressupostos fundamentais do marxismo refundado por Gyorgy Lukács como 

uma ontologia do ser social. Nesse escopo, como veremos, contemplam-se, a partir da 

obra madura de Lukács, categorias marxistas fundamentais atinentes às relações entre 

o complexo do trabalho, o processo de desenvolvimento onto-histórico do ser social e 

a formação humana. Sobre esta base, agora conjugada ao aporte de Mészáros, 

estudioso e antigo discípulo de Lukács, são trazidas à discussão duas problemáticas 

encravadas no contexto da crise estrutural do capital: por um lado, trata-se do 

conhecimento paradigmatizado como complexo produtivo central, tese que pretende 

demolir os pilares da sociedade centrada no trabalho como produtor da riqueza, 

conforme os postulados de Marx; por outro, delineiam-se os princípios e rumos de 

uma educação tecnológica e profissional, “reconfigurada”, em última análise, em 

função dos interesses capitalistas, no quadro da  presente crise, particularizando, nessa 

trilha, o caso brasileiro.  

No texto que abre e presente Mesa, apresentamos alguns elementos 

introdutórios à construção da ontologia do ser social de Lukács, destacando, com o 

aporte de seus intérpretes maiores, o filósofo húngaro, que, em sua obra de 
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maturidade, recupera o marxismo em seu sentido mais amplo e rigoroso, ou seja, 

como uma teoria do gênero humano, estabelecendo as bases materialistas 

imprescindíveis para a ética marxista que não lhe foi possível escrever no decurso de 

sua vida.  

 

Lukács e a ontologia do ser social rumo a uma ética 

 

Os oitenta e seis anos que condensaram a fecunda existência de Gyorgy 

Lukács (1885-1971) não lhe bastaram para concretizar o grande projeto que tomara 

para si ao concluir sua Estética, em 1960, projeto que, como relata Tertulian (2010), 

esse filósofo marxista húngaro, até os últimos momentos de sua vida, alimentou	 a	

esperança	 de	 realizar.  Tratava-se, como é por demais sabido, de elaborar uma Ética 

marxista, para cuja realização sua monumental Ontologia do Ser Social, como 

assevera o mesmo autor (2010, p. 382), “aparecia como um prelúdio”. 

Os grandes estudiosos de sua obra de maturidade não nos deixam perder de 

vista o entrelaçamento da ontologia com a ética, estabelecido por Lukács, 

invariavelmente enfatizando o lugar da ontologia na trilha dos propósitos 

investigativos do filósofo.  

José Paulo Netto (2012, p. 12), a propósito, reiterando o caráter introdutório 

ou preparatório da Ontologia, explicita, com respeito à Ética, que, ao 

 

[...] avançar para a construção da sua Ética, Lukács foi levado a reconhecer 
que haveria de fundá-la expressamente […] na especificidade do ser social. 
Havia, portanto, de estabelecer, em primeiro lugar, a determinação 
histórico-concreta do modo de ser e de reproduzir-se do ser social, 
pressupondo que, sem uma teoria do ser (uma ontologia) social, a ética 
seria insustentável (enquanto uma ética materialista e dialética).  
 
 

Na avaliação de Mészáros (2013, p. 25), por seu turno, “[…] toda a discussão 

futura a respeito da Ontologia do ser social, de Lukács, não deve desconsiderar o fato 

de a obra ter sido concebida como parte integrante de seu empenho em explicitar o 

quadro referencial ético próprio das relações humanas socialistas”.  

A partir da ontologia, assegura, ainda, Oldrini (2002, p. 116), Lukács “pode 

dar importantes passos em frente também no sentido do esclarecimento dos problemas 
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éticos” (p. 116), observando, ademais, (p. 64), que o projeto de uma ética marxista 

começa a esboçar-se como um “outro filão de pesquisa” no campo de interesses de 

Lukács, já pelo final dos anos de 1940. 

Reportando-se mais recentemente à questão, Lessa (2014) ainda extrai 

diretamente do corpo da ontologia “o delineamento geral da Ética que Lukács 

pretendia escrever” (p. 53), presumindo, com base em suas investigações em curso, 

que haveria “bem mais acerca da ética, de sua função social e de sua evolução, na 

Ontologia, do que inicialmente avaliávamos” (p. 37), reportando-se longamente à 

“única passagem na Ontologia em que Lukács, sinteticamente, discorre sobre a 

essência da ética” (p. 46), em Para uma Ontologia do Ser Social (Vol. II).  

Compõem o conjunto da obra ontológica de Lukács, ao lado dos dois volumes 

da Ontologia, os Prolegômenos para uma Ontologia do Ser Social, redigidos pouco 

tempo antes de sua morte, mais precisamente no outono de 1970, sem que lhe 

restasse, como estima Tertulian (2010), o tempo de revisá-los. De forma devidamente 

contextualizada, Tertulian (2010, p. 384) explicita, no posfácio da edição brasileira, 

que Lukács teria escrito os Prolegômenos com o propósito de “expor em termos mais 

claros e sintéticos o seu programa de reconstrução da Ontologia”, findando estes, a 

rigor, por representar “uma vasta conclusão” de sua obra. Constituindo-se, 

rigorosamente, o último grande texto filosófico de Lukács, estes teriam, conforme 

Tertulian (2010, p. 382), “o valor de um testamento”.  

Para além dos manuscritos relativos à Ontologia e aos Prolegômenos, Lessa 

(2014) relembra, muito oportunamente, que o legado que nos deixou Lukács inclui, 

também, um volumoso conjunto de Notas para sua pretendida Ética. Ainda que não 

passem de anotações de caráter muito pessoal, além de difusas e imprecisas, 

rigorosamente desprovidas de importância científica ou filosófica, remarca o autor (p. 

55) que tais Notas “compõem a melhor indicação disponível do que viria a ser a Ética 

que pretendia escrever Lukács”2.  

Tertulian (2010, p. 385) destaca, mais uma vez, que a Ontologia – cujos dois 

grandes volumes foram, pela primeira vez, publicados pela Editora Luchterhand: o 
																																																								
2 Informa Lessa (2014) que o compêndio de Notas deixadas por Lukács foi organizado e editado por 
Gyorgy Iván Mezei e publicado, em 1994, pelo Arquivo Lukács de Budapeste, valendo, aqui, delatar 
que, não obstante importantes manifestações internacionais ao contrário, o histórico Lukács Archívum 
está a cerrar suas portas por obra do governo húngaro. Reproduz a edição organizada por Mezei a 
edição bilíngue preparada por Lessa, a qual é, aqui, referenciada.			
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primeiro, em 1984, e o segundo, em 1986 – representa, verdadeiramente, a obra 

póstuma de Lukács, anotando com precisão:  

 

Na ocasião em que “o desmoronamento do marxismo” é apresentado, com grande 
espaço na mídia, sobretudo da França e da Itália, como fato evidente, o paradoxo da 
história fez com que surgisse nesse momento a Ontologia de Lukács, a mais 
ambiciosa e a mais importante reconstrução filosófica do pensamento de Marx 
que foi possível registrar nos últimos decênios (aspas do autor, negritos nossos). 
 
 

É interessante conferir, ainda, a apreciação de Lessa (2014) quanto ao período 

de quase duas décadas transcorrido, não por acaso, entre a morte de Lukács e a edição 

completa de sua Ontologia (incluindo a publicação em alemão, da Editora 

Luchterhand, como a italiana, esta última, com tradução de Scarponi levada a termo 

através da Editora Riuniti e da Editora Guerrini & Associati, entre 1976 e 1990), 

para, então, inserir nesse contexto, igualmente à luz dos paradoxos produzidos pela 

história, o significado ideológico da obra madura do filósofo húngaro. 

Acompanhemos a análise de Lessa (2014) delineada na Introdução das Notas 

para uma Ética. Os fatos históricos desmedidos que rasgaram o cenário da história ao 

longo dessas duas décadas, aproximadamente, teriam sonegado à humanidade 

qualquer um dos seus presumíveis futuros quer fossem “sovieticamente moldado” ou 

“regulamentado pelos valores do Bem-Estar”, no tempo mesmo em que avançava 

sobre a humanidade, inexoravelmente, uma profunda e demolidora crise do sistema 

do capital, definida por Mészáros (2002) como de natureza estrutural. Diante desse 

quadro extremamente adverso – em que “[…] a crise destrói o velho, mas ainda não 

anuncia as tendências futuras de sua superação, não sendo possível muito mais do que 

o reconhecimento de que o presente não tem futuro […]” –, Lessa pondera: “Uma 

reprodução social que funda um presente que não possui futuro demanda, espontânea 

e necessariamente, ideologias que tratem o futuro como algo não apenas 

desimportante, mas até mesmo como inexistente”3. 

Dentre os porta-vozes de uma multiplicidade de paradigmas presentistas, de 

diversos matizes e dimensões de impacto e fetiche, que passam, sucessivamente, a 

frequentar a cena ideológica a serviço do capital, os emissários da sociedade do 

conhecimento (um dos sub-temas a ser debatido nesta Mesa, diga-se de passagem), a 

exemplo de Fukuyama e tantos outros citados por Lessa, vão decretando, um a um, o 

																																																								
3 Todas as citações do parágrafo encontram-se em Lessa (2014, p. 7). 
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fim da história, no mínimo, conjugando o futuro no presente contínuo da barbárie 

capitalista. 

Ironicamente, contudo, “[…] ao lado das necessidades ideológicas pelo 

cancelamento do futuro, há necessidades que a elas se contrapõem […] que brotam 

das desumanidades postas pelo capital e, por outro lado, da possibilidade de as 

superarmos pela constituição de uma sociabilidade comunista, no sentido originário 

desse termo, o de Marx e Engels”. Tais necessidades, prossegue Lessa, “fornecem o 

solo social para a sobrevivência e o desenvolvimento da abordagem ontológica do 

mundo em que vivemos – Lukács (e, novamente, Mészáros) à frente” (LESSA, 2014, 

p. 10). 

Com efeito, demarca Tertulian (1996), com a devida propriedade, que Lukács 

“pretendia restabelecer a autonomia ontológica do real, a sua totalidade intensiva e a 

sua irredutibilidade à pura manipulação” (p. 61, aspas do autor). O próprio Lukács 

denunciou no primeiro volume de sua Ontologia: “Há tempos, a manipulação deixou 

para trás o estágio das experiências e postulados; hoje, ela exerce seu domínio sobre 

toda a vida, da praxis econômica e política à ciência” (LUKÁCS, 2012, p. 47). Este 

filósofo apontava, ademais, os interesses da burguesia como uma das mais 

importantes bases ideológicas para “a recusa gnosiológica de uma ontologia 

materialista da natureza e da sociedade levada às últimas conseqüências” 4 (LUKÁCS, 

2010, p. 63). Nesse sentido, adverte: 

[...] só da correta colaboração de experiência cotidiana prática e conquista científica 
da realidade pode ocorrer uma aproximação legítima da verdadeira constituição do 
ser, mas que os dois componentes também podem assumir funções que inibam o 
progresso, sem falar dos elementos puramente ideológicos, que podem se tornar 
estímulo ou obstáculo para essa colaboração, segundo os interesses das classes 
sociais (LUKÁCS, 2010, p. 41). 
 
 

Como resultado, em suma, das diferentes ordens de dificuldades de colocar o 

pensamento acerca do mundo sobre o ser (um ciclo temático sobre o qual se debruça 

na primeira parte dos Prolegômenos, com notável riqueza de detalhamentos 

																																																								
4	De uma outra forma, expressa Mészáros, a vocação perenemente anti-ontológica do capital, quando 
assevera: o “[...] aspecto mais problemático do sistema do capital, apesar de sua força incomensurável 
como forma de controle sociometabólico, é a total incapacidade de tratar as causas como causas, 
não importando a gravidade de suas implicações a longo prazo. Esta não é uma dimensão 
passageira (historicamente superável), mas uma irremediável dimensão estrutural do sistema do capital 
voltado para a expansão que, em suas necessárias ações remediadoras, deve procurar soluções para 
todos os problemas e contradições gerados em sua estrutura por meio de ajustes feitos estritamente nos 
efeitos e nas consequências” (MÉSZÁROS, 2002, p. 104, negritos nossos).   
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filosóficos e históricos), assevera Lukács (2010, p. 39-40) que “a abordagem 

ontológica do conhecimento da realidade ficou gravemente comprometida do ponto 

de vista teórico e sua renovação atual tem de recomeçar desde o início em certo 

sentido, e – com exceção da ontologia fundada no método de Marx – só em raras 

questões isoladas pode recorrer a precursores históricos”. Nessas circunstâncias, está 

convicto de que “uma tentativa de realmente reconduzir o pensamento do mundo para 

o ser só pode suceder pelo caminho do redespertar da ontologia do marxismo” 

(LUKÁCS, 2010, p. 68). 

De todo modo, conforme aponta Tertulian (2003, p. 293), Lukács revelara, nos 

últimos anos de sua vida, que, “após a longa noite do período stalinista, que pervertera 

e mutilara o pensamento marxista em sua própria estrutura, as categorias 

fundamentais desse pensamento deviam ser submetidas a um reexame radical”. Nesse 

sentido, “sua missão era ser […] um dos pioneiros desse ‘renascimento do 

marxismo’” (aspas simples de Tertulian). 

No horizonte desse “renascimento”, o marxismo desponta como uma 

ontologia de novo tipo, marxista, crítica e materialista, uma ontologia do ser social, 

fundada sobre a premissa da radical historicidade da essência humana e da 

possibilidade da emancipação dos homens mediante a superação do capital.   

Ainda, de acordo com Tertulian (1996, p. 60), o empenho de Lukács cumpre o 

propósito de sobrepujar duas deformações essenciais imputadas ao pensamento de 

Marx: 

[…] O determinismo unívoco, que absolutiza o poder do fator econômico, tirando a 
eficácia dos outros complexos da vida social, é condenado com rigor não inferior 
àquele usado para condenar a interpretação teleológica, que, por sua parte, fetichiza 
a necessidade ao considerar toda formação social ou toda ação histórica como um 
passo no caminho para a realização de um fim imanente ou transcendente.  
 
 

Mais ainda, quando, em sua obra madura, assume a tarefa de resgatar o legado 

de Marx do terreno pantanoso das deturpações a este imputadas, Lukács vai deixar 

evidente que Marx teria, ao fim e ao cabo, edificado uma teoria do gênero humano, o 

que implicaria no tratamento das complexas e contraditórias relações entre 

individualidade e generidade, estabelecidas a partir do trabalho como categoria que 

funda o ser social. 

Apressamo-nos a enfatizar que, nesse complexo de relações, Lukács não 

deixaria de situar a proeminência da luta de classes. 
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Assim, explicita Lukács (2010, p. 101, grifos nossos):  
 

[…] o gênero, que determina os homens singulares e se constrói com sua 
existência e práxis, não é apenas um processo cada vez mais diferenciado e por 
isso criador de sempre novas diferenciações, mas é – a partir de certa fase de 
desenvolvimento –, por sua essência ontológica, um resultado de forças em luta 
recíproca que são colocadas em movimento socialmente: um processo de 
lutas de classes na história do ser social. Portanto, o homem singular que busca 
se reproduzir socialmente pelas decisões alternativas de sua práxis, precisa, na 
maioria esmagadora dos casos […] assumir posição sobre como imagina o 
presente e o futuro da sociedade na qual, mediado por tais decisões, ele se 
reproduz individualmente, como ele a deseja enquanto ser, que direção do 
processo corresponde a suas idéias sobre o curso favorável de sua própria vida e 
da de seus semelhantes. 
 
 

Também na interpretação de Oldrini (2013, p. 26), para Lukács,  

 

[…] a aquisição imediata de maior eficácia do método marxiano (a da luta de 
classes como força motriz decisiva da história do gênero humano enquanto fator 
operante ontologicamente) não pode ser apreendida plenamente sem o 
entendimento de que todas as decisões das quais surge a individualidade humana 
como tal, como superação da mera singularidade, são momentos reais validados e 
que validam o processo global. 
 

O estudioso italiano (2013, p. 25) ainda adverte: “a crença na possibilidade do 

surgimento de uma generidade humana abstratamente universalista, não dialética, não 

mediada pelas lutas sociais concretas, pertence à bagagem das mistificações 

ideológicas típicas da metafísica burguesa”, algo, por certo, radicalmente estranho à 

letra e às convicções de Lukács. 

Na esteira do pensamento de Marx, Lukács reitera como tese central da sua 

Ontologia do Ser Social o processo de trabalho, como práxis primeira e modelo de 

toda práxis, protoforma da atividade propriamente humana, a qual “repousa primária e 

irrevogavelmente na praxis” (LUKÁCS, 2010, p. 71)5 . Com efeito, para Lukács 

(2010, p. 74), “a práxis, como base do ser do homem, e de todos os momentos de seu 

ser, produz necessariamente essa superação do mutismo do gênero, como base do seu 

autodevir já na fase mais primordial”, tornando-se, progressivamente, “meio universal 

de domínio do homem sobre seu ambiente, instrumento adequado daquilo que 

distingue o trabalho, como adaptação ativa do homem ao seu ambiente, de qualquer 

adaptação pré-humana”  (LUKÁCS, 2010, p. 57).  

																																																								
5 É oportuno recuperarmos, aqui, uma consideração de Lukács (2012, p. 28) que parece acertar em 
cheio o coração da prática pedagógica dos nossos dias, conforme se denunciará também ao longo dos 
trabalhos desta Mesa: “[…] essa concepção universal da práxis foi estreitada, tratada de modo 
puramente imediato e, assim, desfigurada na filosofia moderna, no pragmatismo e no behaviorismo”.  
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  Num processo de complexificação contínua e dinâmica, o trabalho põe 

incessantemente novas necessidades, para cuja resolução surgem e se desenvolvem os 

múltiplos complexos sociais que configuram a práxis humana, a exemplo da 

linguagem, do conhecimento, da ciência, da educação, da arte, da política etc. Não há 

que se perder de vista, outrossim, que cada um dos demais complexos sociais sustenta 

com o trabalho uma relação de dependência ontológica e de autonomia relativa e, só 

assim, poderia assumir sua função própria no processo de reprodução social. Os 

diferentes complexos mantêm, por fim, com o trabalho, uma relação de determinação 

recíproca, influenciando-se mutuamente sob o primado da totalidade social. A 

sociedade define-se, agora, rigorosamente, como um complexo de complexos, 

deitando por terra, definitivamente, o economicismo e o fatalismo.   

Recuperando as três esferas ontológicas que compõem o cosmo – inorgânica, 

orgânica e social6 –, Lukács assevera que o trabalho traz à luz uma nova qualidade de 

ser, que, sem perder o vínculo com as esferas inorgânica e orgânica, passa a ser regido 

por uma legalidade própria, aquela que alcança a dimensão de um ser que se 

desprendeu do determinismo natural, tornando-se capaz de ação consciente e livre, 

com todos os heterogêneos e contraditórios desdobramentos que instituem a evolução 

histórica dos homens, como, em última análise, o homem como sujeito de seu devir.  

Assim é que, num movimento complexamente mediado, surge, em função das 

necessidades geradas no contexto das relações de produção dos meios de subsistência, 

a sociabilidade de classes e, com ela, a propriedade privada atrelada ao trabalho 

alienado. Desde o advento do trabalho alienado e da propriedade privada, vele 

lembrar, a produção da base material que garante a reprodução da sociedade vem se 

efetivando a partir de diferentes modos de dominação do homem pelo homem, 

prevalecendo, a partir da revolução burguesa, o trabalho assalariado. 

 Por isso, nosso filósofo destaca que a essência da propriedade privada e sua 

relação com os indivíduos está atrelada à formação da sociabilidade de classes em um 

dado contexto histórico. Desse modo, de forma alguma, o complexo da alienação se 
																																																								
6 “Nossas considerações visam determinar principalmente a essência e a especificidade do ser social”, 
diz Lukács em seus Prolegômenos, esclarecendo, a seguir: “Mas, para formular de modo sensato essa 
questão, […] não se devem ignorar os problemas gerais do ser, ou, melhor dizendo, a conexão e a 
diferenciação dos três grandes tipos do ser (natureza inorgânica e orgânica e a sociedade)” (LUKÁCS, 
2010, p. 35). Nesse sentido, anota à p. 58 da mesma obra: “[...] o problema fundamental está em 
conceber como ponto central da consciência ontológica de si tanto a unidade ontológica última dos três 
modos importantes do ser como sua diferença estrutural no interior dessa unidade, sua seqüência nos 
grandes processos irreversíveis do ser do mundo”. 	
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configura em mediação inerente à natureza humana, embora devamos ressaltar que os 

níveis de degradação da essência humana são intensificados com o desenvolvimento 

do sistema capitalista, ainda de forma mais perversa, devemos acrescentar, no quadro 

da crise estrutural do capital. 

	 A imposição dos severos limites ao desenvolvimento da vida genérica dos 

indivíduos pela sociabilidade alienada da reprodução do capital representa a própria 

alienação da vida humana entre os indivíduos. Isto é, a carência de sentidos produz 

subjetividades também carentes de sentidos e fundamentadas pela lógica do ter em 

detrimento do ser. Não é descabido enfatizar, contudo, que Lukács, após Marx, 

entende os limites engendrados pela sociedade de classes à plena relação entre o 

indivíduo e o gênero humano, jamais como algo inerente à natureza humana, mas 

como elementos contraditórios de caráter histórico, passíveis, portanto, de superação 

revolucionária. 

Segundo compreendia Lukács, com efeito, os fundamentos da ontologia 

materialista de Marx, quais sejam, a essência e as determinidades do ser social, suas 

relações com o ser em geral e a irreversibilidade processual do desenvolvimento 

histórico do ser, em sua dinâmica operatividade, “produzem um processo – em última 

análise – unitário, que cria, de maneira crescente, as condições para que a humanidade 

supere os estorvos de sua pré-história e que possa começar a sua história efetiva” 

(LUKÁCS, 2010, p. 374). 

Na acepção de Mészáros (2013, p. 39), vale notar, “o confronto original entre 

o ser e o dever ser confirmou-se como uma dimensão estruturadora fundamental do 

todo o pensamento de Lukács”. Assim sendo, aquele que, segundo o testemunho vivo 

de seu antigo discípulo, “nunca aceitou o imediatamente dado em sua imediaticidade 

crua,” jamais renunciando às “perspectivas finais do socialismo “(MÉSZÁROS, 2013, 

p. 67), no ponto mais maduro de sua trajetória, vai consignar, em termos ontológicos, 

uma teoria da emancipação humana, erigida sobre a possibilidade aventada por Marx 

de superação do trabalho alienado como condição de resolução do antagonismo entre 

o indivíduo e seu gênero, intrínseco à sociedade de classes, rumo à construção de uma 

sociabilidade na qual indivíduo e gênero, dialeticamente compatibilizados, podem 

realizar sua mais plena liberdade.  

Nota conclusiva 
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Conforme a interpretação de Lessa, a ética de base materialista que Lukács 

(2014, p. 52) um dia pretendia desenvolver presume que, somente nesse estado de 

coisas, isto é, apenas quando superada a exploração do homem pelo homem, será 

possível “a objetivação cotidiana dos valores éticos”. 

Na verdade, Lessa (2014, p. 10) não poderia ter sido mais feliz quando – ao 

postular o óbvio o qual o capital não pode encarar de frente, de que “o futuro é a 

grande questão do presente” – afiança, sem meias palavras: “é nessa dimensão (e 

apenas nessa) que a crítica revolucionária pode se alicerçar e é apenas e tão somente 

para essa crítica que serve a obra de Lukács (e a de Mészáros)”.  

Em plena concordância com o estudioso contumaz da ontologia, asseverando 

que o resgate da dimensão ontológica do marxismo é imperativo para o enfrentamento 

da crise da sociabilidade atual, encerramos o presente texto, esperando ter oferecido 

uma base consistente para o encaminhamento dos trabalhos que serão apresentados a 

seguir. 
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