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Esta comunicação visa mostrar os resultados até o momento alcançados em meus estudos 
preparatórios para a tese de doutorado que versa sobre o problema da relação de 
conformidade e não-conformidade entre o pensamento de Lukács e Marx. Esta discussão leva 
em consideração a possibilidade de que os princípios estruturantes presentes na última grande 
obra do filósofo húngaro, que se norteia pela noção de que o pensamento marxiano é uma 
filosofia proponente de uma viragem ontológica, teve como apoio fundamental a leitura que 
Lukács fez da obra de Nicolai Hartmann. 

A linha de trabalho desenvolvida em meus estudos possui três diretrizes básicas: 
1. efetuar o rastreamento e exposição das categorias constitutivas e dos princípios 

ontológicos fundamentais do ser social, tais como pensadas e analisadas por Lukács na última 
fase de seu pensamento, dirigindo-se prioritariamente para a análise de suas tematizações em 
relação àqueles lineamentos por ele determinados como os mais fundamentais na dinâmica do 
ser social. 

2. A luz destas determinações, como segundo passo, caberá avaliar a pertinência da 
afirmação de Lukács acerca da existência de uma ontologia não explicitada em Marx, 
buscando determinar as possíveis semelhanças e dissonâncias existentes entre o pensamento 
de ambos. 

3. Em um terceiro momento, caberá empreender um estudo do conjunto de textos de 
Nicolai Hartmann diretamente relacionados aos problemas tratados na ontologia lukácsiana, 
no intuito de verificar sua influência nas elaborações do último Lukács. 

 
Todo o vigor dos escritos ontológicos de Lukács possui duas direções básicas: volta-se 

contra as leituras mecanicistas provenientes principalmente do stalinismo ao mesmo tempo 
em que procura combater a crítica dos adversários de Marx, demonstrando como a 
incompreensão - e mesmo a recusa - de toda e qualquer propositura ontologica encontra-se 
circunscrita em necessidades prementes da própria configuração da sociedade. O combate 
sugerido por Lukács ao predomínio das reflexões lógico-epistemológicas tem a perspectiva 
que concilia a posição teórica com a necessidade prática. Contra o predomínio manipulatório 
a que se viu reduzida a ciência no mundo do capital, a ontologia recoloca o problema 
filosófico essencial do ser e do destino do homem. Neste sentido, a incursão lukácsiana no 
debate da ontologia não é fruto de inclinações particulares ou pessoais, mas surge do 
“entendimento de que a realidade deve ser transformada e não simplesmente manipulada e 
gestada” (Scarponi, Introdução à Ontologia do Ser Social I, XII), e que, para tanto, uma série 
de questões tanto do campo prático quanto teórico devem ser tratadas sob uma nova 
perspectiva. 

O ponto de partida é o reconhecimento da fecunda inflexão promovida pelo pensamento de 
Marx em relação à toda a trajetória da filosofia: "o objeto da ontologia marxista, 
diferentemente da ontologia clássica e subseqüente, é o que existe realmente: a tarefa é a de 
investigar o ente com a preocupação de compreender o seu ser e encontrar os diversos graus e 
as diversas conexões em seu interior"1. Instaura-se, portanto, uma inflexão com os padrões 
científicos predominantes desde o século XVII, que pode ser entendida como 

uma estrutura de caráter completamente novo: uma cientificidade que no processo de 
generalização, nunca abandona este nível (existência em-si), e que não obstante, em 
cada singular adequação aos fatos, em cada reprodução ideal de um nexo concreto, 
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examina continuamente a totalidade do ser social e deste modo sopesa continuamente 
a realidade e o significado de cada fenômeno singular; uma consideração ontológico-
filosófica da realidade existente em si que não vaga por sobre os fenômenos 
hipostasiando as abstrações, mas ao contrário, se põe, criticamente e 
autocriticamente no mais elevado nível de consciência, só para poder tomar cada 
existente na plena forma de ser que lhe é própria, que é específica propriamente deste. 
Nós cremos que Marx criou assim uma nova forma tanto de cientificidade geral quanto 
de ontologia, que é destinada no futuro a superar a constituição profundamente 
problemática, não obstante toda a riqueza dos fatos descobertos, da cientificidade 
moderna.2 [OSS I, 275] 

O enfrentamento promovido por Lukács funda-se na advertência imperativa da necessidade 
de retorno a Marx sem as peias erguidas pelo marxismo em geral. Trata-se de varrer das 
páginas da obra marxiana uma discussão totalmente estranha à sua letra: por exemplo, aquelas 
afirmações que acusam em Marx a existência de um determinismo unívoco da esfera da 
economia que, ao absolutizarem a potência do fator econômico, relegam ao segundo plano a 
eficácia dos outros complexos da vida social. Ao contrário de um determinismo, como 
ressaltam grande parte de seus adversários e até mesmo de seus auto-proclamados seguidores, 
o cerne estruturador do pensamento econômico de Marx se funda na concepção da 
determinação recíproca das categorias que compõem o complexo do ser social. 

Este peculiar, paradoxal, raramente compreendido, método dialético, repousa na já 
acenada convicção de Marx, segundo a qual, no ser social o econômico e o extra-
econômico continuamente se convertem um no outro, estando em uma insuperável 
interação recíproca, da qual, como mostramos, não deriva nem um desenvolvimento 
histórico extraordinário privado de leis, nem uma dominação mecânica ‘imposta por 
lei’ do econômico abstrato e puro. 

É a partir da interação e inter-relação destes momentos - que se encontram em um estado 
de determinação reflexiva - que se forma a estrutura sobre a qual se desdobra o processo de 
socialização do homem. As categorias da produção e reprodução da vida desempenham a 
função de motor central desta dinâmica, todavia, só podem se exercer tal função sob a forma 
de um “momento ontologicamente primário de uma interação entre os complexos que vêm a 
existir na dialética objetiva entre acaso e necessidade”. A base econômica permanece sempre 
como o momento preponderante, fato que não implica a eliminação da relativa autonomia das 
superestruturas; tal interação se expressa de maneira definitiva na dialética de mútua 
reciprocidade determinativa existente entre estas e a esfera da econômica. Neste sentido, as 
esferas superestruturais da sociedade não são simples epifenômenos da estrutura econômica. 
Longe de constituírem um reflexo passivo, estas estruturas podem agir (ou retroagir) sobre a 
base material em maior ou menor grau, sempre, entretanto, no interior das “condições, 
possibilidades ou impedimentos” que esta lhe determina. 

Importa ressaltar que indicativos importantes que encontramos na obra marxiana nos 
auxiliam a demonstrar que tais determinações não são meras considerações que Lukács 
imputa a Marx. Muito embora Marx nunca tenha escrito um texto diretamente voltado a tais 
questões, existem passagens bem elucidativas no conjunto de sua obra que apontam para a 
correção das afirmações lukácsianas. Em um arco que compreende desde o período dos 
Manuscritos de Kreusnach (1844) até seus últimos escritos econômicos, estes indícios se 
fazem presentes sob a forma de lineamentos acerca das categorias do ser social, que agem 
como vigamentos fundantes do modo de investigação marxiano. Vemos por exemplo, nas 
linhas dos Manuscritos Econômicos Filosóficos, a constatação enfática que reforça a linha de 
raciocínio desvelada, na qual se afirma que “um ser não objetivo é um não ser”, destacando de 
maneira explícita o caráter sensível e relacional de todo ser. Perspectiva que é em grande 
medida reafirmada em suas obras posteriores, quando nos Rohenwurf (1857-8) Marx retoma 
tais princípios ao afirmar que as categorias são “determinações da existência, formas de ser”. 
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Ou ainda nas Glosas Marginais ao ‘Tratado de Economia Política’ de Adolf Wagner (1880), 
onde Marx, mantendo o mesmo veio analítico, ao refutar as críticas contra ele dirigidas por A. 
Wagner, afirma em um tom decisivo: “Eu não parto nunca de conceitos [...] Meu ponto de 
partida é a forma social mais simples que toma o produto do trabalho na sociedade 
contemporânea, a mercadoria. É a essa que analiso [...] na forma sob a qual ela aparece”. 
Destaque seja dado nesta passagem para a recusa em lidar com conceitos fundados a priori 
que atuariam como parâmetros pré-estabelecidos para a investigação do objeto; aqui também 
as determinações do ser atuam como metro crítico para a fundação do conhecimento. 

No entanto, apesar dos indicativos elucidados, a leitura lukácsiana que propõe um maior 
rigor na tarefa de “retorno” a Marx não se encontra livre de problemas. Mesmo desvelando 
aspectos fundamentais da obra marxiana, sua reflexão não deixa de ser um percurso que se 
encerra eivado de dissonâncias em relação ao próprio pensamento de Marx. Sob este aspecto 
os estudos empreendidos até agora abriram as portas para a percepção de dois problemas 
básicos na análise que Lukács realiza em relação à obra de Marx. O primeiro diz respeito à 
forma pela qual Lukács trata as categorias do complexo trabalho, que à primeira vista parece 
apresentar importantes disparidades em relação ao tratamento que Marx dispensa à mesma 
questão. O segundo problema, que se relaciona de forma direta com o primeiro, refere-se à 
determinação lukácsiana da dinâmica interna ao processo de desenvolvimento do ser social. 

Entre os dois pensadores há por centro a convergência fundamental que sustenta o caráter 
universal do trabalho, revelando os momentos preponderantes das articulações categoriais que 
formariam em seu conjunto, os andaimes sobre as quais é criado o campo de possibilidades da 
efetivação do devir humano. Na obra de Lukács o trabalho é determinado como o complexo 
originário que instaura a diferença específica do homem com as outras formas do ser. Para 
Lukács, o complexo laboral humano constitui a unidade entre o pôr efetivo de uma dada 
objetividade e a atividade ideal prévia diretamente regida e mediada por uma finalidade 
específica. Com o surgimento do trabalho, a natureza – que tem na causalidade o princípio 
geral de seu movimento – passa a ser mediada pela consciência que sob a regência da 
realização de uma finalidade, a partir dos próprios nexos causais da natureza lhe impõe novos 
direcionamentos, desdobrando-os em formas completamente inusitadas quando comparadas 
com os resultados alcançados pelos processos naturais. 

Na seqüência destas determinações acerca do trabalho Lukács intensifica sua análise 
demonstrando como estes mesmos atos do pôr teleológico podem aparecer de forma 
diferenciada quando se considera o objeto sobre o qual incidem suas ações. O trabalho é 
definido como o modelo originário de toda práxis social; não apenas da atividade material dos 
homens, mas de sua própria atividade ideal e social. Os designados “pores” teleológicos 
primários atuam de forma direta sobre um dado objeto ou elemento natural, enquanto que os 
“pores” teleológicos secundários têm como finalidade a consciência de outros homens, ou 
seja, “não são mais intervenções imediatas sobre objetos da natureza, mas intencionam 
provocar estas intervenções por parte de outras pessoas”3. 

A análise dos atos do pôr teleológico secundários fornece a base para a compreensão do 
processo de desenvolvimento das fases superiores da sociabilidade, cuja gênese pode ser 
encontrada na forma originária do trabalho. A dinâmica inerente às interações categoriais do 
trabalho não apenas instaura a origem humana como também determina a dinâmica das 
formas superiores da prática social. Nas formas superiores de sociedade os “pôres” 
teleológicos secundários ocupam lugar de destaque, assumindo o papel preponderante na 
dinâmica deste processo. Estas formas de teleologia tornam-se mais “desmaterializadas” uma 
vez que se desvinculam da relação direta com o momento material da prática laborativa. São 
elas que mais tarde darão origem a dimensões importantes da prática social, tais como a ética, 
a ideologia, e inclusive - e esta é uma questão crucial para Lukács – é por meio delas que 
podemos vislumbrar a gênese das ações políticas. Precisamente por isso, são também 
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designadas por posições socio-teleológicas. 
É importante fixar tal determinação: tanto a questão do trabalho quanto da complexificação 

da dinâmica da sociedade humana, com o advento das formas superiores da vida social, são 
tratadas prevalentemente a partir da determinação recíproca e da superação da 
heterogeneidade entre teleologia e causalidade. Essas categorias formam, no interior das 
elaborações lukácsianas, a base analítica de toda e qualquer ação do ser social. 
Desenvolvendo estes fundamentos iniciais Lukács postula que todo o processo social é posto 
em movimento por meio das ações teleológicas individuais, mas que em sua totalidade estes 
atos não possuem uma finalidade determinada, resultando daí todo um movimento que opera 
por meio de nexos causais espontâneos. Afirmação que nos leva, portanto, a entender que no 
plano da totalidade do ser social está presente toda uma malha de nexos que atuam sob a 
forma de uma “causalidade social”. 

O desenvolvimento de toda esta temática em Lukács a primeira vista parece constituir uma 
novidade frente ao tratamento de Marx, pois mesmo sendo possível verificar a presença das 
categorias da causalidade e da teleologia na obra marxiana – nunca de uma forma direta, diga-
se de passagem - a importância que elas assumem na construção da ontologia lukácsiana 
revelam uma distinção na forma do seu desenvolvimento que podem resultar em conclusões 
bem distintas. Caberia indagar se Marx, ao não utilizá-las, não impugna todo o tratamento 
dado às questões relativas ao ser social a partir do par categorial teleologia e causalidade. Em 
outras palavras, tratar-se-ia de uma recusa em considerar a problemática da relação 
sujeito/objeto, homem/natureza – e mesmo da dinâmica interna ao processo de 
desenvolvimento do ser social - mediante categorias que se tornaram tradicionais a partir da 
filosofia kantiana e hegeliana? 

Aparentemente não existe apenas uma distinção no uso das categorias, mas os objetivos da 
análise marxiana parecem não desempenhar a mesmas funções prescritas por Lukács. A 
reciprocidade de determinação é tratada em Marx não por meio da interação das categorias da 
teleologia e causalidade, mas, em termos mais amplos, como integração reflexiva entre 
momento material e o momento ideal, entre a estrutura e a superestrutura, determinando o 
momento preponderante no modo como os indivíduos manifestam sua vida. A ênfase no 
complexo trabalho existente no interior de sua análise compreende a atividade sensível 
humana como um complexo dinâmico entre subjetividade e objetividade: o trabalho é o locus 
em que se desdobra a ação humana junto à natureza e que implica por sua especificidade a 
dinâmica que intermedeia tanto a construção da subjetividade como da objetividade. 

A tese que provisoriamente sustentamos é a de que Marx busca sempre a especificação das 
determinações mais gerais, ou em outros termos, por meio da intensificação ontológica, quer 
o mais rico de determinações, buscando deste como vislumbrar o complexo concreto tal como 
este se realiza em dado contexto. Já Lukács, em direção inversa, enfatiza o geral que permeia 
toda particularidade. 

Este conjunto de problemas sinteticamente esboçados constitui apenas parte do caminho a 
ser trilhado em nossa pesquisa. Os estudos até então realizados mostram que se o cotejamento 
da Ontologia de Lukács com os lineamentos ontológicos de Marx torna-se uma tarefa 
imprescindível para responder com precisão a questão proposta por Eörsi ao próprio Lukács, 
“até que ponto esta teoria foi elaborada pelo próprio Marx?”, ele não basta para abordar a 
complexidade dos problemas suscitados. Seguindo apontamentos feitos pelo próprio filósofo 
húngaro, é necessário avaliar os indícios presentes em sua Ontologia, que fornecem a nítida 
impressão de que partes estruturantes de seu pensamento encontram respaldo direto nas 
elaborações operadas por Nicolai Hartmann. É o que podemos constatar nas páginas do seu 
livro, onde são nítidas as convergências e semelhanças que o tratamento da relação entre 
teleologia e causalidade possui com as considerações que Hartmann efetua em torno das 
mesmas questões, em sua obra Teleologisch Denken. A relação teórica entre os dois 
pensadores merece por isso, especial destaque em toda consideração séria sobre a origem das 
reflexões ontológicas no pensamento de Lukács. 



De fato Hartmann, em momentos importantes da ontologia lukácsiana, aparece como 
interlocutor privilegiado. Sua relevância transcende as páginas do capítulo que Lukács 
consagra à análise e à crítica do seu pensamento. Encontramos o reflexo – direto e indireto – 
de suas elaborações em várias passagens, porém em pelo menos em três momentos – além da 
já referida relação teleologia-causalidade – elas parecem possuir grande relevância nas 
postulações de Lukács. 

Primeiramente cabe destacar que as freqüentes críticas de Lukács ao predomínio da 
gnosiologia em detrimento das determinações ontológicas, se aproximam de maneira evidente 
daquelas desenvolvidas por Hartmann no livro Zur Grunklegung der Ontologie. Quanto a este 
ponto pouco é necessário acrescentar. Basta dizer que entre os três pensadores – Marx, 
Lukács e Hartmann – existe a convergência fundamental que sustenta que as categorias do 
pensamento são “determinações da existência”, “formas de ser”, ou para usarmos termos de 
Hartmann, são constituídos a partir “dos princípios do ser”. Aspecto que em Hartmann é 
pronunciado de forma evidente pela determinação do conceito de intentium recta, que 
assumindo uma posição contrária à intentium obliqua, entende que toda e qualquer apreensão 
mental dos nexos ontológicos deve partir das conexões e interações próprias do ser, sem a 
prévia consideração gnosiológica, ou seja, que parta de uma reflexão preliminar sobre as 
condições e possibilidades do conhecimento. Desta forma é rechaçada de antemão toda a 
problemática lógico-gnosiológica, na elaboração destes pensadores. 

O segundo momento destas influências hartmannianas aparece nas considerações efetuadas 
por Lukács sobre as interações e inter-relações existentes entre as três formas do ser – 
inorgânico, orgânico e social – que são praticamente idênticas aos “axiomas da estratificação 
dos seres”, desenvolvidos pelo pensador alemão no livro Der Aufbau der realen Welt. 
Conforme já mencionamos, Lukács adverte que a correta compreensão da ontologia do ser 
social pressupõe a consideração da interação entre os vários modos do ser, o que significa 
dizer que a ontologia do ser social pressupõe a explicitação de uma ontologia geral. 

A propósito das considerações lukácsianas acerca da inter-relação entre a esfera do ser 
social e do ser da natureza é Hartmann quem parece oferecer a base para as determinações 
lukácsianas. Basta citar duas leis dos axiomas da estratificação do seres tal como postuladas 
por Hartmann, para demonstrar a forte identidade das determinações desenvolvidas por 
Lukács: 

2. As categorias de um extrato inferior constituem o fundamento ontológico do 
superior e são indiferentes em relação a este. É certo que toleram a supraconfiguração 
e supraconstrução; mas não as fundamentam. O extrato ontológico superior não pode 
existir sem o inferior; mas este pode ser sem aquele. 

4. O novum do extrato categorial superior é por completo ‘livre’ frente ao inferior. 
Apesar de toda sua dependência, afirma sua autonomia. A estrutura do mais alto, 
assim superposto, não tem espaço livre algum no inferior; mas se põe acima dele.4  

Conteúdos semelhantes podem ser encontrados em Lukács. Para ele, as esferas inferiores 
possuem o caráter de uma base necessária sobre a qual se desdobra o processo de reprodução 
dos seres imediatamente superiores. Base sem a qual as esferas mais elevadas do ser jamais 
chegariam a se realizar. Todavia, a determinação dos complexos inferiores não é o elemento 
mais decisivo para as esferas superiores, na medida em que este vem sempre acompanhado de 
uma série de outras categorias e complexos que, além de constituírem a especificidade da 
nova forma de ser, determinam de modo preponderante a diretriz do seu processo de 
reprodução. A tendência evolutiva universal e comum a todas as esferas do ser é, portanto, 
marcada pela subssunção das propriedades e atributos dos graus inferiores àqueles mais 
complexos e evoluídos. O que significa dizer que as categorias dos graus inferiores, quando 
retornam nos graus superiores, são reprocessadas e alçadas a um novo patamar, configurando 
na nova escala do ser um elemento articulado no interior de um complexo. 
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Comparados aos termos ditados por Hartmann as elaborações de Lukács em torno das 
mesmas questões parecem possuir uma harmonia indiferenciável, e sob este aspecto não 
podemos deixar de considerar o fato de que os axiomas da estratificação dos seres, tal como 
desenvolvidos por Hartmann, fornecem ao pensador húngaro meios conceituais importantes 
para a explicitação deste conjunto de problemas na filosofia marxiana. 

O terceiro elemento a ser considerado em nossa pesquisa reporta-se ao tratamento que 
Lukács realiza acerca das categorias da modalidade, que fornecem indícios significativos de 
que o ponto de partida de suas reflexões são as críticas, conquistas e inovações introduzidas 
por Hartmann em duas importantes obras: Der Aufbau der realen Welt e Philosophie der 

Natur. O objetivo de Lukács ao lidar com as categorias modais – necessidade, possibilidade e 
casualidade - é confrontar toda e qualquer postulação que afirme a existência de uma 
necessidade ineliminável no processo de construção da sociabilidade, que compreenda a 
necessidade como categoria prevalente que direciona a dinâmica social de uma forma rígida, 
e, ao mesmo tempo, se posicionar contra a existência de uma teleologia na história, tal como 
assevera filosofia hegeliana. Ao tratar de todo este complexo de problemas Lukács parece 
retomar Hartmann quando este afirma que “a necessidade é uma categoria modal subordinada 
à realidade e às determinações inscritas no coração dos fenômenos” (Tertulian, idem, XV). O 
que significa afirmar que a necessidade não pode ser entendida como uma categoria 
onipotente e transcendente, que constrói, sob a forma de uma diretriz extrínseca, a realidade e 
os fenômenos, mas, pelo contrário, deve ser vista como resultado dos seus processos de 
interação. A necessidade deriva dos nexos que se formam nos processos reais, de forma que, 
quando se modifica o curso dos fenômenos e das determinações da realidade, esta categoria 
passa a exprimir as conexões que dái surgem. A introdução, por mero acaso, de novas 
determinantes em um dado contexto gera um efeito que possui um “caráter necessário e 
irreversível”. Neste sentido, o acaso, ou a casualidade, constitui parte da própria formação da 
necessidade. O que nos remete, tal como salienta Lukács, à determinação marxiana da 
realidade (que por via de conseqüências resvala na determinação das categorias modais) como 
“uma síntese de múltiplas determinações”. Deste modo, segundo Lukács, não há um a priori 
para o conhecimento da necessidade, mas esta pode ser somente apreendida a posteriori. Se o 
debate lukácsiano parte dos lineamentos ontológicos prescritos por Hartmann, ele não se 
limita a eles, pois, por meio de uma interlocução constante com a obra de Marx, o pensador 
húngaro procura estabelecer em termos mais amplos a especificidade destas categorias no 
âmbito da esfera do ser social – coisa que, segundo Lukács, Hartmann não realiza 
devidamente. Os escritos de Hartmann neste contexto parecem ter servido, tal como adverte 
Nicolai Tertulian, como catalisador para as reflexões lukácsianas. 
 


