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RESUMO 
 
MARINELI, F. Método à procura de objeto: conceito de visão do mundo na obra de 
Lucien Goldmann. 2021. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
O presente trabalho analisa a gênese e a função do conceito de visão do mundo 
(Weltanschauung) na obra do sociólogo romeno-francês Lucien Goldmann (1913-
1970), considerando a importância das questões que suscita para as ciências 
humanas. Resultado da conjugação da teoria marxista com as chamadas ciências do 
espírito, o conceito promovido por Goldmann pode ser considerado um índice da 
situação das ciências humanas em geral, e do marxismo em particular, em meados 
do século XX. A pesquisa foi realizada a partir da análise imanente do conjunto de 
escritos do autor, em língua original, permitindo a confrontação das suas 
considerações de ordem metodológica com as análises histórico-sociológicas 
empreendidas, o que tenciona explicitar a forma específica que o conceito de visão 
do mundo assumiu ao longo da produção goldmanniana, incluindo a relativização de 
seu uso pelo autor nos estudos de sociologia da literatura, efetuados na década de 
1960. 
 
Palavras-chave: Lucien Goldmann. Visão do mundo. Totalidade. Teoria sociológica. 
Estruturalismo genético. Marxismo. Weltanschauung. 



 

ABSTRACT 
 
MARINELI, F. Method in search of an object: the concept of worldview in the work 
of Lucien Goldmann. 2021. Dissertation (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
This research analyzes the genesis and role of the concept of worldview 
(Weltanschauung) in the work of the Romanian-French Sociologist Lucien Goldmann 
(1913-1970), considering the importance of the questions it raises for a reflection upon 
the human sciences. The conjugation, promoted by Goldmann, of Marxist theory with 
the so-called sciences of the spirit can be considered one of the indicators of the 
situation of the human sciences in general, and of Marxism in particular, in the mid-
twentieth century. The research was conducted from the immanent analysis of 
Goldmann's oeuvre, in its original language, allowing for the confrontation of his 
methodological considerations with his historical-sociological analyses, seeking to 
explain the specific form of emergence of the concept of worldview throughout the 
Goldmannian production, including the relativization of its use in his studies of 
sociology of literature carried out in the 1960s. 
 
Keywords: Lucien Goldmann. Worldview. Totality. Sociological Theory. Genetic 
structuralism. Marxism. Weltanschauung. 
  



 

RÉSUMÉ 
 
MARINELI, F. Méthode à la recherche d'objet : le concept de vision du monde dans 
l'œuvre de Lucien Goldmann. 2021. Dissertation (Mestrado em Sociologia) – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2021. 
 
Le présent travail analyse la genèse et la fonction du concept de vision du monde 
(Weltanschauung) dans l'œuvre du sociologue roumain-français Lucien Goldmann 
(1913-1970), compte tenu de l'importance des questions qu’il suscite dans les 
sciences humaines. Résultat de la conjugaison entre le marxisme et les soi-disant 
sciences de l'esprit, le concept promu par Goldmann peut être considéré comme un 
indice de l'état des sciences humaines en général, et du marxisme en particulier, au 
milieu du XXe siècle. La recherche a été réalisé à partir de l'analyse immanent de 
l’ensemble d'écrits de l'auteur, en langue original, ce qui a permis de confronter ses 
considérations d'ordre méthodologiques avec ses analyses historico-sociologiques, 
afin de capturer la forme spécifique que le concept de vision du monde a pris au cours 
de la production goldmannienne, y compris sa relativisation subséquente dans les 
études de sociologie de la littérature réalisés par l'auteur dans les années 1960. 
 
Mots-clés : Lucien Goldmann. Vision du monde. Totalité. Théorie sociologique. 
Structuralisme génétique. Marxisme. Weltanschauung. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

A presente pesquisa não possui caráter empírico, ao menos no que se 

convencionou tratar por empiria. Diversamente, trata-se de uma investigação teórica. 

Ao longo da etapa de debate coletivo do objeto, em fóruns acadêmicos, fui 

questionado por colegas pesquisadores sobre sua relevância, em função do caráter 

estritamente conceitual que aporta. Descontadas as posturas ínvias, cujo dolo 

relaciona-se com a aversão ao pensamento em geral, esse questionamento 

transparece a ideia de que, frente a tantas urgências sociais, seriam necessárias 

apenas respostas pragmáticas, de intervenção e resultados imediatos, redundando 

em uma sanha pela empiria, certamente muito mal compreendida. Essa abordagem 

reativa lança mão de conceitos estruturantes que adulam a realidade naquilo que ela 

possui de mais fundamental, dificultando a reflexão sobre a possibilidade de 

transformá-la de fato. 

O objeto deste estudo é o uso do conceito de visão do mundo nos escritos do 

sociólogo Lucien Goldmann1. Restando claro se tratar de uma formulação conceitual 

eminentemente ciosa da problemática da consciência, importa compreender de que 

forma sua operacionalização acompanha e apreende o desenvolvimento histórico dos 

objetos aos quais se aplica, buscando capturar os pressupostos do uso instrumental 

do conceito e permitindo a confrontação das considerações de ordem metodológica 

com as análises histórico-sociológicas empreendidas por Goldmann. O objeto ganha 

contornos mais evidentes quando confrontado com as teorias com as quais Goldmann 

buscava dialogar, o que só pode ser observado a partir dos indícios de seus próprios 

escritos e por meio de uma abordagem crítica que não se contenta com aquilo que a 

teoria afirma ser. Com essa natureza de interpelação, procura-se oferecer 

delineamentos para uma definição concreta do conceito de visão do mundo no corpus 

 
1 Nascido em uma família judia, na Bucareste de 1913, e criado em Botoșani, na Romênia, Lucien 
Goldmann obteve diploma de Direito na Universidade de Bucareste, em 1934, e, após emigrar para a 
França, diploma de Direito Público e Economia Política, na universidade de Paris, em 1935, além de 
uma licenciatura na Faculdade de Letras da Sorbonne, em 1937. Teve passagens por Viena, Toulouse 
e Zurique, nas duas últimas fugindo da perseguição nazista, antes de retornar a Paris. Depois de obter 
um doutorado na Universidade de Zurique, em 1944, e outro (Doctorat d'État), na Sorbonne, em 1956, 
tornou-se diretor de estudos na École Pratique des Hautes Études (EPHE). Em 1961, foi um dos 
responsáveis pela criação de um centro de sociologia da literatura na Université Libre de Bruxelles, do 
qual tornou-se diretor em 1964, paralelamente a suas atividades, em Paris (COHEN, 1994). Goldmann, 
ele próprio, adotou a posição de sociólogo como decorrência natural de uma ciência positiva 
inextricavelmente implicada na filosofia, como fica claro desde sua primeira obra de fôlego, fruto de seu 
primeiro doutorado, sobre Kant: Origem da dialética (GOLDMANN, 1967d, p. 26–29). 



12 
 

 

goldmanniano, compreendendo as tendências que o autor abalizou, muitas das quais 

ainda deambulantes em referências teóricas contemporâneas.  

O desenvolvimento da pesquisa deu-se por meio da análise imanente do 

conjunto de textos do autor2, em língua original. Devido à relativa circunscrição do 

objeto, o acento das análises recaiu sobre a produção goldmanniana entre as décadas 

de 1940 e 1950. No entanto, por razões que serão devidamente explicitadas, as 

questões mais diretamente vinculadas à produção do autor em torno da sociologia da 

literatura e da arte não serão abordadas em suas especificidades, senão quando 

fornecerem indícios do uso ou das razões da obliteração do conceito de visão do 

mundo, o que efetivamente ocorre, em certa medida, em sua Sociologia do romance 

e outros artigos avulsos correlatos. De todo modo, ao longo do texto adiante serão 

realizados excursos por toda a obra do autor dado que os temas referidos pela 

pesquisa nunca desaparecem por completo e dado que, mesmo nos momentos de 

suspensão, seus reflexos constituem testemunho da importância teórica central do 

conceito investigado. 

Todos os esforços foram realizados para lograr acesso às obras de Lucien 

Goldmann em língua original. As exceções se aplicam a artigos de periódicos 

publicados em outras línguas, sem que houvesse êxito em encontrar suas versões 

originais. Para os casos em que houve sucesso, as traduções foram realizadas por 

mim diretamente no corpo do texto, sem a oferta dos excertos originais, em benefício 

da legibilidade do trabalho. Também a fim de tornar a leitura mais fluida, os títulos das 

obras mencionadas no texto também foram traduzidos, seguindo o título traduzido em 

português, quando existe uma tradução publicada, sem prejuízo para a adequada 

referência bibliográfica das obras originais. 

Como parte do processo de preparação, busquei realizar levantamento 

extensivo das obras do autor apoiando-me, inicialmente, em importantes guias 

 
2 Acompanho o entendimento de análise imanente apresentado por José Chasin, em sua exploração 
do estatuto ontológico da obra marxiana, implicando no respeito à integridade do objeto e na dilucidação 
de seus nexos genéticos necessariamente a partir de indícios presentes na obra mesma: “In limine, a 
subsunção ativa aos escritos investigados é sempre ponto de partida e passo fundamental no autêntico 
procedimento de rigor; por isso mesmo, não perde de vista a íntima vinculação dos mesmos à trama 
real e ideal dos quadros temporais à qual pertencem, e com a qual estabelecem liames complexos de 
confluência e ruptura, num amplo gradiente de complicadas variações, que em outros planos exige 
esclarecimento [...] a destacada análise concreta [...] exige a captura imanente da entificação 
examinada, ou seja, a reprodução analítica do discurso através de seus próprios meios e preservado 
em sua identidade, a partir da qual, se sempre no respeito a essa integridade fundamental, até mesmo 
em seu ‘desmascaramento’, busca esclarecer o intricado de suas origens e desvendar o rosto de suas 
finalidades” (CHASIN, 2009, p. 40).  
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bibliográficos que organizam sua produção, incluídos em obras que analisam 

aspectos da teoria de Goldmann, dentre as quais destaca-se: Lucien Goldmann ou a 

dialética da totalidade, de Michael Löwy e Samir Naïr (2009); Goldmann : dialectique 

de l'immanence, de Pierre V. Zima (1973); Sociologia da cultura: Lucien Goldmann e 

os debates do século XX, de Celso Frederico (2006), Lucien Goldmann et la sociologie 

de la littérature (GOLDMANN et al., 1975) e The wager of Lucien Goldmann: tragedy, 

dialectics, and a hidden god, de Mitchell Cohen (1994). Todas as obras valem-se do 

rigoroso levantamento realizado por Brigitte Navelet, secretária de Lucien Goldmann 

ao fim de sua vida, tendo sido revisado e ampliado particularmente nas duas últimas 

obras citadas, respectivamente por Eduardo Tell e Mitchell Cohen3. 

Ainda como parte dos levantamentos bibliográficos e documentais, realizei 

pesquisa arquivística de textos não publicados e de outras informações contextuais 

nos arquivos do Fundo Lucien Goldmann, depositados no Institut Mémoires de 

l'Édition Contemporaine (IMEC), na cidade de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 

França4. Os materiais foram gentilmente complementados pelo professor Celso 

Frederico, que havia pesquisado nos mesmos arquivos, anos antes, quando estes não 

haviam ainda sido transferidos ao IMEC. Além de fontes bibliográficas, nos 

levantamentos arquivísticos foram colhidas informações a respeito dos contextos de 

recepção da obra de Lucien Goldmann, como dados de edição e tiragem de seus 

livros, em diversas línguas, além de informações sobre seus interlocutores diretos, por 

meio do epistolário disponível, o que foi utilizado como elemento de suporte ao longo 

da pesquisa, sempre que necessário. 

Com a finalidade de observar de modo mais abrangente a ocorrência do termo 

“visão do mundo” em seus contextos e as correlações com outros conceitos no corpus 

textual de Goldmann, vali-me subsidiariamente do ambiente digital de análise textual 

Voyant Tools5 (SINCLAIR; ROCKWELL, 2021), desenvolvido por um grupo de 

pesquisadores na área de humanidades digitais liderados por Stéfan Sinclair (McGill 

 
3 Cabe registrar, ainda, um levantamento colaborativo presente na plataforma wiki Monoskop, que lista 
um grande número de traduções das obras de Goldmann, inclusive para línguas não-ocidentais, como 
o persa e o japonês, que não fazem parte dos levantamentos mencionados. Disponível em: 
https://monoskop.org/Lucien_Goldmann Acesso em: 6 mar. 2021. 
4 Estágio de pesquisa realizado no período de 11 a 14 de dezembro de 2018. O fundo Lucien Goldmann, 
inicialmente sob os cuidados de Brigitte Navelet, foi transferido ao IMEC no ano de 2000 e é constituído 
por 44 caixas de arquivos e 149 impressos incluindo materiais preparatórios e manuscritos de muitas 
de suas publicações, registros dos colóquios organizados ou com participação do autor e ampla 
correspondência com professores, pesquisadores e editores de várias partes do mundo.  
5 Acessível em https://voyant-tools.org. 

https://monoskop.org/Lucien_Goldmann
https://voyant-tools.org/
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University, in memoriam) e Geoffrey Rockywell (University of Alberta). Trata-se de um 

projeto de código aberto sob Licença Pública Geral GNU (GPLv3)6. Ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa, além de sua utilização para análise dos textos em 

língua francesa, realizei a tradução do referido software para a língua portuguesa, na 

esperança de que seu uso possa ser útil na aplicação a pesquisas teórico-conceituais 

das ciências humanas em português, considerando o momento histórico de acelerada 

digitalização de acervos.   

 
6 Documentação disponível em https://github.com/sgsinclair/Voyant. 

https://github.com/sgsinclair/Voyant
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2. INTRODUÇÃO 
 

O conceito de visão do mundo é amplamente utilizado nas ciências humanas7 

e seu uso aponta para uma forma da relação entre a experiência social e a vida 

individual. De modo mais específico, em que pese as variações de sentido que 

assume, refere-se a uma figura da realidade, de caráter sistemático, que medeia e 

ordena as expressões simbólicas dos grupos sociais em um determinado contexto, 

sem que haja necessariamente expressão consciente sobre tal figura no âmbito 

individual. Na obra de Lucien Goldmann, o conceito ostenta um caráter particular, ao 

serem conjugadas suas bases hermenêuticas, provindas das ciências do espírito 

alemãs8, com o marxismo. Desse modo, adquire especial importância na análise do 

autor a filiação dos indivíduos às classes sociais, como elemento determinante da 

visão do mundo compartilhada entre seus membros, endossando o uso do conceito 

como ferramenta metodológica fundamental para a prática das ciências humanas e 

da filosofia e como instrumento de intervenção na realidade social, simultaneamente, 

como se depreende da investigação da obra de Goldmann. 

Visão do mundo possui origem no termo alemão Weltanschauung9, que atingiu 

popularidade no pensamento das ciências humanas e filosofia na passagem para o 

século XX. Martin Heidegger, que empreendeu ele próprio uma investigação e 

apropriação particulares do conceito, notadamente em seu Problemas fundamentais 

da fenomenologia (curso ministrado entre 1919 e 1920), sublinhou que o termo não 

provém do grego ou do latim, tratando-se de uma “cunhagem especificamente alemã 

[...] criada de fato no interior da filosofia” (2012, p. 12). Ou seja, Weltanschauung era, 

então, um conceito novo, promovido pelo idealismo alemão e, como tal, atrelado a um 

 
7 A busca pelo termo “visão do mundo” na ferramenta Google Acadêmico, retorna 21.300 documentos 
que utilizam o termo, com publicação do ano de 2000 até 2021. A literatura acadêmica catalogada não 
inclui conteúdos protegidos por direitos autorais, o que informa que a quantidade de menções é 
certamente muito superior ao número mencionado. A título de comparação, o termo “ideologia” retornou 
159.000 ocorrências, com os mesmos parâmetros de busca. Disponível em: 
https://scholar.google.com.br/scholar?q=%22vis%C3%A3o+do+mundo%22&hl=pt-
BR&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2000&as_yhi=2021 Acesso em: 10 out. 2021. 
8 A formulação, de origem alemã (Geisteswissenschaften), é traduzida habitualmente por “ciências 
humanas”, nas línguas latinas. Nesse contexto, o termo refere-se diretamente à obra do filósofo alemão 
Wilhelm Dilthey, que buscou definir a noção de significação como elemento distintivo das ciências do 
espírito, cujo meio de apreensão em termos práticos seriam as visões do mundo. Esse ordenamento 
opunha-se à divisão rígida entre ciências naturais e ciências do espírito, alçando as segundas a 
fundamento de todo o conhecimento. 
9 Em português, o termo se traduz mais comumente por visão do mundo ou cosmovisão, embora esta 
última tenha permanecido, em grande medida, mais vinculada ao âmbito da antropologia.  

https://scholar.google.com.br/scholar?q=%22vis%C3%A3o+do+mundo%22&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2000&as_yhi=2021
https://scholar.google.com.br/scholar?q=%22vis%C3%A3o+do+mundo%22&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2000&as_yhi=2021
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projeto de caráter epistêmico e ético. Sua primeira aparição ocorreu na Crítica da 

faculdade de julgar, de Kant, em 179010 e, conforme destacou Heidegger (2012, p. 

12), o contexto desse primeiro uso deixa claro que Kant referia-se a uma organização 

natural da percepção11.  

Ainda de acordo com Heidegger, a transposição do conteúdo de visão do 

mundo do âmbito da percepção para a inteligência, ou seja, comportando não apenas 

um caráter estrito de racionalização, mas também um elemento ético-normativo, 

ocorre no romantismo alemão, com Schelling, e irá finalmente resultar em uma ideia 

de visão do mundo moral, em Hegel12. A fenomenologia hegeliana (HEGEL, 2018) 

prevê o reconhecimento de uma diversidade de figuras do mundo na jornada dialética 

do espírito ao longo da história humana. Desse modo, para Hegel, a Weltanschauung 

seria a expressão manifesta do espírito no mundo exterior, compartilhada em um 

determinado tempo e espaço, sendo concebidas variações no nível antropológico, 

com evidente predominância de uma visão do mundo sobre as outras. As 

Weltanschauungen seriam expressas por meio da religião e da arte, e a tarefa de seu 

desvendamento caberia à filosofia. 

Dentre os autores inscritos nesta tradição, Wilhelm Dilthey foi quem dispensou 

maior atenção ao conceito, elevando-o a doutrina, de modo a tornar-se um dos 

maiores responsáveis pelo grau e abrangência dos debates posteriores sobre 

Weltanschauung. Dilthey inseriu nas ciências do espírito uma ideia crucial vinculada 

à existência de visões do mundo distintas e equivalentes, cuja diversidade não estaria 

em oposição à sua uniformidade estrutural. Diante da existência de sistemas 

filosóficos mutuamente excludentes, cada um conclamando sua validade universal, a 

proposta de Dilthey procurava se apresentar como alternativa à rigidez ontológica de 

 
10 “[...] para simplesmente poder pensar o infinito dado, sem contradição, é requerida uma faculdade 
na mente humana que é ela própria suprassensível. Pois é somente através dela, // e da sua ideia de 
um númeno - que não admite ele próprio qualquer intuição, mas é colocado como substrato subjacente 
à intuição do mundo [Weltanschauung] como mero fenômeno -, que o infinito do mundo sensível é, na 
estimação intelectual pura da grandeza, inteiramente compreendido sob um conceito, ainda que jamais 
possa ser inteiramente pensado, por meio de conceitos numéricos, na estimação matemática” (KANT, 
2018b, p. 151).  
11 Via de regra, os tradutores de Kant utilizam o termo “intuição do mundo” para traduzir 
Weltanschauung. A terceira e última crítica kantiana, a Crítica da faculdade de julgar, onde primeiro 
aparece o conceito, refere-se ao juízo estético, o que em Kant significa se tratar de um juízo apoiado 
no livre jogo das faculdades. Dessa forma, a ideia de natureza referida por Heidegger está ancorada 
na noção de prazer estético desinteressado, que significaria um exercício ativo da subjetividade e não 
seu atributo inato. 
12 Bem entendida, moral para Hegel ocorre na conjugação da vontade dos indivíduos, no sentido de 
sua universalização mediada, cuja concretização, portanto, ocorre sempre em um conteúdo 
determinado, um povo, uma época etc. 
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tais sistemas metafísicos absorvendo, em grande medida, aspectos do relativismo 

histórico que lograva importante circulação na Alemanha, em finais do século XIX. A 

doutrina de Dilthey, com a qual as propostas de Goldmann possuem intensa relação, 

baseia-se na ideia fundamental de uma vinculação da Weltanschauung com as 

experiências de vida compartilhadas entre grupos sociais. O autor formulou sua 

abordagem epistêmica como uma ciência das visões do mundo 

(Weltanschauungslehre ou Wissenschaft der Weltanschauung), cujo fundamento 

seria a reinserção das diversas visões em sua experiência de fundo, permitindo a 

compreensão, embora de modo apenas aproximativo e teoricamente construído, pois 

a determinação integral da realidade seria essencialmente inalcançável (DILTHEY, 

1989, p. 431-440). 

Muito embora sua produção teórica seja eivada de respostas invulgares, não é 

menos verdade que as perguntas a que Goldmann buscava enfrentar já estavam 

buriladas pelo período decorrido nas primeiras quatro décadas do século XX, 

notadamente esta problemática da consciência no interior do marxismo, resultando 

mais em um esforço de síntese e de debate imediato com posições distintas, do que 

propriamente na oferta de novas problemáticas e estudos categoriais de fôlego. Ao 

longo de sua vida acadêmica, Goldmann colocou-se, manifestamente, na posição de 

loquaz debatedor, alguém que via no diálogo crítico uma possibilidade de 

aprimoramento de seu próprio discurso, organizando inúmeros colóquios, ou tomando 

parte em tantos quanto fosse possível. Comentando sobre essa característica, Herbert 

Marcuse recorda: “Costumávamos brincar que não havia a menor possibilidade de um 

evento no seu campo (e como seu campo era amplo!) não contar com a presença de 

Goldmann” (1975, p. 52).  

Ao leitor não familiarizado com a presença difusa de Goldmann nas ciências 

humanas, é lícito indagar por que estudar um autor aparentemente ultrapassado, 

considerando a negligência em relação à sua figura como intelectual relevante e o 

desaparecimento, ao menos parcial, de sua teoria como um todo coerente, do 

horizonte teórico em voga13. A questão remete à forte influência que sua obra exerceu, 

 
13 Isso ocorre a despeito de algumas edições recentes das obras de Goldmann, que acompanham a 
forma específica de recepção nos diferentes contextos: Le Dieu caché foi reeditado na própria França, 
pelas edições Gallimard, e na Inglaterra, pela Verso Books, respectivamente em 2013 e em de 2016. 
O livro sobre Kant, por sua vez, também foi reeditado recentemente no Reino Unido, pela Verso Books, 
e na Espanha, pela Amorrortu, respectivamente em 2012 e 2013. Ciências humanas e filosofia possui 
edição francesa de 2014 pela Éditions Delga, que também relançou a obra Epistemologia e filosofia 
política em 2016. 
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confrontada com um declínio igualmente acentuado das referências a Goldmann nos 

círculos acadêmicos europeus e, com algum atraso, também na América Latina. Tal 

circunstância torna-se mais intrigante se levamos em conta que não se trata 

propriamente de um desaparecimento das referências ao autor, mas de uma presença 

adstringida, com características bem determinadas.  

O surgimento de uma postura predominantemente refratária a Goldmann, 

ancorada em uma refutação imponderada, tão rapidamente expressa após sua morte, 

não esteve restrita à França, onde Goldmann havia alcançado considerável 

reconhecimento em vida, e à Inglaterra, onde recebeu um tratamento quase sempre 

negativo14, com raras e honrosas exceções, como é o caso de Raymond Williams 

(2005). Após seu desaparecimento, em 1970, a onda de antimarxismo tout court, que 

grassava na Europa desde meados dos anos 1960, expurgou-o do ambiente 

universitário. Logo depois de um aumento súbito de publicações post mortem, ainda 

ao longo da década de 1970, suas obras deixaram de ser impressas no ritmo 

anterior15, lá e algures, demonstrando que a ultrapassagem pode não ter ocorrido em 

função de uma crítica efetiva de sua obra, mas por um descarte motivado por sua 

verve marxista. 

A observância do padrão de recepção do autor, de meados da década de 1940 

ao início dos anos 1970, permite iluminar os mecanismos que levaram pesquisadores 

em várias partes do mundo a buscar seu serviço lenitivo, como uma saída possível 

para tendências teóricas conformistas nas ciências humanas ou para tendências que 

se mostravam eticamente embaraçosas e politicamente estéreis, para dizer o mínimo 

do marxismo vulgar e suas variantes mecanicistas da ocasião. Igualmente, seu 

 
14 Em sua edição de novembro de 1971, o jornal inglês de crítica literária The Times Literary Supplement 
trazia na capa uma imagem de Lucien Goldmann, como anúncio do obituário do autor, cerca de um 
ano após sua morte. O título fazia menção irônica ao romance de formação de James Joyce, “Um 
retrato do artista como parteira [midwife]: Lucien Goldmann e o sujeito ‘transindividual’” (CAUTE, 1971). 
Surgida após um ciclo de debates na New Left Review, entre os anos de 1969 e 1973, e compartilhada 
por figuras como Terry Eagleton (2011), Miriam Glucksman (GLUCKSMANN, 1969) e Adrian Mellor 
(1973), a acusação não referia apenas à falta de liberdade criativa dos artistas, alegadamente inscrita 
no conceito de sujeito transindividual, mas também à suposta posição privilegiada do sociólogo da arte 
frente a eles, supostamente ecoando algo da conhecida posição de Karl Mannheim para quem a saída 
para os impasses sociais do início do século XX, o sujeito histórico da transformação social, estava na 
intelectualidade liberta da ingerência mundana. Um sumário das controvérsias envolvidas na sucursal 
britânica da rejeição a Goldmann pode ser encontrado no artigo “A reputation made: Lucien Goldmann”, 
de Jane Routh (1977). 
15 As informações foram obtidas pessoalmente a partir da análise da documentação sobre as tiragens 
das obras de Goldmann, presentes no acervo Lucien Goldmann, no Institut Mémoires de l'Édition 
Contemporaine (IMEC). Os documentos estão localizados nas pastas GLD Éditions Denoël-Gonthier 
Planète (1966-1976) e GLD Éditions Gallimard (1960-1973). 
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abandono como referencial teórico, em meados dos anos 1970, evidencia o 

esgotamento de sua capacidade responsiva e/ou da disposição dos leitores à forma 

específica de suas proposituras, sobretudo frente às divergências explícitas com o 

estruturalismo e com o pós-estruturalismo. O caráter das ideias de Goldmann, 

portanto, permite recolher vestígios dos elementos comuns a que o autor e seus 

interlocutores buscavam responder, como um dos índices da situação das ciências 

humanas em geral, e do marxismo em particular, em meados do século XX. Como 

afirma o próprio autor, a influência é um dado relevante não por explicar uma obra ou 

teoria, mas por evidenciar elementos que precisarão ser explicados16. 

No Brasil e na América Latina, a obra de Goldmann teve destino similar ao 

europeu, embora isso não tenha ocorrido simultaneamente, e sua refusão tenha se 

dado certamente com menor velocidade, permitindo observar, ainda hoje, a existência 

de referências em muitas áreas de estudo dentro da academia, contabilizadas 

utilizações por vezes inadvertidas do próprio conceito de visão do mundo17. 

Retrospectivamente, os textos de Goldmann foram objeto de intensa circulação no 

Brasil desde a década de 1960; livros integrais e capítulos foram publicados também 

em vários países da América Latina com expressivas tiragens18.  

Nas origens dessa influência no Brasil, o pensamento de Goldmann estava 

adequado à prática ensaística vicejante na academia brasileira nos anos 1960, 

respondendo a dois eventos de ordem diversa, porém complementar: por um lado, os 

efeitos do rompimento de denominações marxistas com o dogmatismo stalinista, após 

o XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), em 1956, com 

 
16 “O problema que se coloca ao historiador e ao sociólogo não é, pois, de saber se Kant sofreu a 
influência de Hume, Pascal, de Montaigne e de Descartes, a do terceiro estado francês, antes da 
Revolução, a dos pensadores políticos ingleses, mas por que sofreram precisamente essa influência e 
nessa época determinada de sua história ou de sua vida” (GOLDMANN, 1966a, p. 89).  
17 Levantamento realizado por meio da ferramenta Google Acadêmico retornou um total de 1040 
resultados para a busca dos termos “Goldmann” e “visão do mundo” conjuntamente, somente em 
português. Com a restrição temporal por textos produzidos a partir do ano 2000, o resultado ainda 
retorna impressionantes 921 trabalhos. Disponível em: 
https://scholar.google.com.br/scholar?q=goldmann+%22vis%C3%A3o+do+mundo%22&hl=pt-
BR&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2000&as_yhi=2021 Acesso em: 6 mar. 2021. As áreas vão da geografia 
à saúde, passando pela etnografia e pela educação.  
18 Segundo levantamento realizado no Fundo Lucien Goldmann, do Institut Mémoires de l'Édition 
Contemporaine (IMEC), a obra Ciências humanas e filosofia teve liberação de direitos para tradução 
em ao menos 13 países até o início da década de 1970: Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha 
(espanhol e catalão), Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Iugoslávia (esloveno e servo-croata), Irã, Japão, 
Polônia, Portugal, Tchecoslováquia. Apenas a tiragem da segunda edição francesa, datada de 1966, 
foi de 10.420 unidades (a obra foi publicada originalmente em 1952 e teve outras edições na França 
nos anos: 1970, 1978 e 2014). Os documentos estão localizados na pasta GLD Éditions Denoël-
Gonthier Planète (1966-1976). 

https://scholar.google.com.br/scholar?q=goldmann+%22vis%C3%A3o+do+mundo%22&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2000&as_yhi=2021
https://scholar.google.com.br/scholar?q=goldmann+%22vis%C3%A3o+do+mundo%22&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2000&as_yhi=2021
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impactos em muitos matizes do pensamento da esquerda brasileira. Por outro lado, a 

acolhida deveu-se à forma específica do marxismo acadêmico que vinha se 

consolidando no Brasil, sobretudo na Universidade de São Paulo, cujas premissas 

cortejavam a ideia declarada de um marxismo heterodoxo justaposto a outras 

correntes filosóficas, o que permitiu o diálogo com tentativas declaradas de reparação 

do marxismo, geralmente expurgado de seu caráter revolucionário. 

O ponto de partida da circulação das ideias de Goldmann no Brasil pode ser 

identificado em uma declaração de Michael Löwy, relembrando o contato com a obra 

do autor no curso de Ciências Sociais, na Universidade de São Paulo, em 1958. Löwy, 

que desenvolveria seu doutorado sobre a teoria da revolução na obra do jovem Marx 

sob orientação do próprio Goldmann, em Paris, entre 1961 e 1964, afirma que a razão 

da sua adesão às propostas metodológicas de Goldmann estaria ligada justamente à 

sua “heterodoxia”, capaz de fazer frente ao “positivismo, o cientificismo, o 

materialismo vulgar e a sociologia conformista” (NAÏR, LÖWY, 2009, p. 9). É sob esse 

signo emblemático, embora evidentemente corrente e mesmo predominante no 

discurso ainda plasmado pelo pensamento marxista, que se constituirá a presença de 

Goldmann nas ciências humanas no interior das universidades brasileiras e na 

produção intelectual que a circundava. 

Antes que se iniciasse um ciclo de traduções de suas obras para o português, 

podemos verificar a existência de referências a Goldmann também em Luiz Pereira19, 

que em Trabalho e desenvolvimento no Brasil, de 1965, demonstra amplo 

conhecimento da obra de Goldmann, a quem Pereira julgava apresentar uma 

abordagem capaz de fazer frente a duas tendências unidimensionais do marxismo, o 

voluntarismo e o mecanicismo, que acentuavam excessivamente um ou outro dos 

termos da famosa sentença marxiana estampada em O 18 de Brumário de Luís 

Bonaparte – de que os homens fazem história em condições não determinadas por 

eles (PEREIRA, 1965, 1970). A presença das ideias de Goldmann também se reflete 

nas atividades de ensino de Luiz Pereira (SALLUM JR., 2006), pelo menos até o 

surgimento da obra Aparelhos ideológicos do Estado, de Louis Althusser, o que 

 
19 Luiz Pereira foi professor de Sociologia da Universidade de São Paulo, a princípio vinculado à cátedra 
de Florestan Fernandes, logo após um período como professor de Sociologia na Faculdade de Filosofia 
de Araraquara.  
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redimensiona sua abordagem metodológica e influencia fortemente sua obra a partir 

do início dos anos 197020. 

No auge de sua produtividade, Goldmann vinha estabelecendo contato direto 

com muitos pesquisadores estrangeiros. No Brasil, correspondeu-se com um jovem 

professor de ciência política da recém inaugurada Universidade de Brasília, Lincoln 

Ribeiro (GOLDMANN, 1964), tratando da realização de um curso sobre metodologia 

das ciências humanas, planejado para o segundo semestre de 1964. Poucos dias 

após o golpe militar, a 9 de abril, a universidade foi ostensivamente tomada sob a 

ordem de destituição de Anísio Teixeira do cargo de reitor. Um dos primeiros atos do 

reitor interventor, Zeferino Vaz, nomeado pelos generais à revelia de qualquer 

formalidade junto à comunidade acadêmica, foi justamente a demissão de nove 

professores, dentre os quais Lincoln Ribeiro21 (ABRAMO, 2006). A viagem de 

Goldmann ao Brasil foi substituída por visitas à Venezuela, México e Canadá – locais 

onde, até hoje, possui adeptos ciosos de sua produção22. 

A respeito das traduções para o português, além de Ciências humanas e 

filosofia, por José Arthur Giannotti e Lupe Cotrim Garaude, data igualmente de 1967 

a tradução de Sociologia do romance, por Álvaro Cabral, três anos após sua 

publicação na França. No mesmo período, em fins da década de 1960, quando a 

influência da obra de Goldmann gozava de seu maior atilamento, surgem traduções 

de outros textos de sua autoria, como a primeira de suas duas teses doutorais Origem 

da dialética – a comunidade humana e o universo em Kant23 (tradução de Haroldo 

Santiago, a partir do francês), escrita em alemão, em seu exílio em Zurique, publicada 

originalmente em 1945, e traduzida para o francês pelo próprio autor em 194824.  

 
20 A obra de Pereira Classe operária: situação e reprodução, publicada em 1978 e que, nas palavras 
do autor, “consiste na reprodução, com apenas ligeiros retoques, de uma parte de nosso Trabalho e 
Desenvolvimento no Brasil” (1978, p. 7), notadamente no capítulo “Situação operária” do livro original, 
expressa claramente a adesão do autor aos conceitos com os quais opera Althusser, o que se evidencia 
não apenas pelas referências diretas, mas inclusive pela terminologia adotada no próprio título da obra 
e das subdivisões do texto, de clara inspiração althusseriana: “Situação da classe operária”; 
“Reprodução da classe operária”; e “Reprodução operária e reprodução capitalista” (PEREIRA, 1978). 
Para uma compreensão mais pormenorizada das razões de sua guinada teórica, ver artigo “Luiz Pereira 
e sua circunstância” produzido a partir de entrevista com José de Souza Martins (CASTRO, 2010). 
Importa anotar que Goldmann opunha-se de modo frontal às posições althusserianas. 
21 Lincoln Ribeiro foi demitido juntamente com os professores Edgard de Albuquerque Graeff, Eustáquio 
Toledo Filho, Francisco Heron de Alencar, Jairo Simões, José Albertino Rosário Rodrigues, José Zanini 
Caldas, Perseu Abramo e Ruy Mauro de Araújo Marini (ABRAMO, 2006). 
22 A este respeito ver, dentre outros: Lucien Goldmann au Québec (NADON, 2019). 
23 O título original da obra é La communauté humaine et l'univers chez Kant : études sur la pensée 
dialectique et son histoire, modificado, a partir da segunda edição francesa, para Introduction à la 
philosophie de Kant. 
24 Edição publicada em 1967 pela editora Gallimard, com novo prefácio do autor. 
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É também significativa a publicação de coletâneas que, muito comumente, 

incluíam capítulos de livros ainda não inteiramente traduzidos, como é o caso de 

Dialética e cultura (1967a)25, que traduz a introdução de caráter metodológico da obra 

Le Dieu caché, além do artigo “Le propos dialectique”, que compõe o livro Recherches 

dialectiques, e Crítica e dogmatismo na cultura moderna (1973a)26, reunindo trechos 

de dois dos últimos livros publicados por Goldmann em vida, Marxisme et sciences 

humaines (1970a) e Structures mentales et créations culturelles (1970b). Igualmente, 

houve a publicação de traduções de anais de colóquios com participação de 

Goldmann, como “O conceito de informação na ciência contemporânea” 

(SANTILLANA et al., 1970) e “A controvérsia estruturalista” (GIRARD et al., 1972a), 

em 1970 e 1976, respectivamente. 

Também constituiu espaço privilegiado da presença do autor no pensamento 

brasileiro a Revista Civilização Brasileira, com a tradução dos textos “Materialismo 

dialético e história da literatura”, na edição n. 11-12 (1967b), por Carlos Nelson 

Coutinho, e do texto “A reificação”, na edição n. 16 (1967c), por Luiz Fernando 

Cardoso. Afora as traduções, referências explícitas aos conceitos goldmannianos 

estão presente em inúmeros outros artigos27. Novamente, o espírito que animava a 

apropriação de Lucien Goldmann na revista, que se preocupava sobretudo em 

destacar-se do stalinismo, esteve muito mais ligado a uma contestação declarada à 

ortodoxia, em termos teóricos, e ao sectarismo, em termos políticos, como se verifica 

no próprio projeto da Revista Civilização Brasileira: 
Quando comparados os dois editoriais que Silveira escreveu para os 
primeiros números de cada uma dessas duas coleções, a de 1965 e a 
de 1978, “Princípios e propósitos” e “Por quê e para quê”, 
respectivamente, pode-se notar a presença de pelo menos uma 
mesma palavra-chave, sectarismo, sempre acompanhada de um 
prefixo de negação. Fincava-se pé no não sectarismo. No editorial da 
primeira coleção, lê-se: “a Revista Civilização Brasileira não será 
orientada por qualquer partido ou concepção sectária”. Poucas linhas 

 
25 Com textos traduzidos por Luiz Fernando Cardoso, Carlos Nelson Coutinho e Giseh Vianna Konder. 
26 Com textos traduzidos por Reginaldo di Piero e Célia E. A. di Piero. 
27 A esse respeito, ver a tese de doutorado Civilização Brasileira e Brasiliense – trajetórias individuais, 
empresários e militância política (GALUCIO, 2009) que defende que entre os autores internacionais 
com maior presença na revista estariam Lucien Goldmann e Roger Garaudy. Dentre os artigos, 
destacamos o primeiro número especial da revista, sobre a Revolução Russa, por meio do texto 
“Problemas da literatura soviética”, de Carlos Nelson Coutinho, apontando para a homologia entre o 
“humanismo marxista-leninista e a renovação da forma romanesca tal como vem efetivada nas obras-
primas do realismo socialista”  e, por outro lado, “uma igual ‘homologia’ entre a visão dogmático-
voluntarista da realidade – implícita na atitude burocrática e reificada própria do período do culto da 
personalidade – e a criação de obras ou mediocremente naturalistas [...] ou enfaticamente românticas” 
(COUTINHO, 1970, p. 200). 
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à frente, apresentam-se aos leitores da Revista novos termos – não 
deslocados, porém, do quadro conceitual dos argumentos que os 
antecederam – para reforçar a amplitude de concepção do mundo que 
deveria nortear a linha editorial da publicação: “Não nos fixaremos, 
portanto, em posições ou postulações herméticas”. Passada [sic] mais 
de uma década, Ênio Silveira, após enfatizar as tendências que 
deveriam presidir à publicação, afirma que seus leitores poderão 
encontrar, nas páginas de Encontros: “artigos, ensaios e notas de 
crítica assinados por colaboradores nacionais e estrangeiros que, pelo 
seu não sectarismo, contribuirão para a abertura de horizontes, os 
atos de pensar e repensar o mundo em que o homem luta e se esforça 
para alcançar o grau de humanidade que o realizará plenamente” 
(COUTO, 2013, p. 60). 

Apesar da diminuição da quantidade de referências à obra de Goldmann no 

Brasil no final da década de 1960, como atesta Carlos Guilherme Mota, por meio de 

sua análise da Revista Civilização Brasileira28, os levantamentos demonstram que sua 

influência direta ainda se manteve vigente nas ciências humanas. Uma declaração de 

Ricardo Antunes, sobre seu período de mestrado na Unicamp, entre 1976 e 1980, 

indica o espraiamento e a força da influência do autor: “Líamos também Goldmann, 

que era um herdeiro, um seguidor do Lukács. Além de Gramsci, ele teve forte impacto 

na geração que cursou a Unicamp nos anos 70” (ANTUNES, 2006, p. 440).  

A obra que cimentou a influência de Goldmann por décadas a fio, com inúmeros 

ecos ainda hoje ressonantes, foi Ciências humanas e filosofia, amplamente adotada 

nos cursos de ciências sociais pelo menos até meados da década de 1990. Publicada 

pela editora Difel29, teve doze edições entre 1956 e 199330, número extremamente 

expressivo, considerando a média de tiragens e reimpressões de livros de ciências 

 
28 “O último número escolhido nesta amostragem [sobre uma suposta radicalização da Revista 
Civilização Brasileira] é o número 18, de março-abril de 1968. Não se está mais em face de reparos 
críticos como os de Leandro Konder ou incursões como as de Gullar. As balizas teóricas de Goldmann 
parecem ter sido ultrapassadas pelas de Marcuse (recorde-se do movimento estudantil de 67/68). E 
mesmo Adorno comparece, ao lado de textos sobre o teatro de guerrilha (R. G. Davis) e de 
documentário sobre a guerra do Vietnã e racismo nos EUA” (MOTA, 2008, p. 263). Note-se que na 
retomada das publicações com a revista Encontros com a civilização brasileira não há nenhuma 
tradução de textos de Goldmann. 
29 A partir de 1986, a editora Difel passa para o controle da Bertrand Brasil, havendo edições da obra 
nas duas casas. 
30 Não é possível diferenciar entre o que seja uma nova edição ou simplesmente nova tiragem ou 
reimpressão. Tal diferenciação nas fichas técnicas dos livros brasileiros surgiu mais recentemente. 
Dessa forma, pelo nosso levantamento não é possível afirmar se houve outras impressões da edição 
de 1993.  
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humanas no Brasil31, a despeito do caráter apressado da tradução da obra32. Cabe 

ainda mencionar a publicação de parte do capítulo “O método em ciências humanas”, 

da mesma obra, sob o título de “Um balanço crítico da orientação dialética”, no livro 

Comunidade e sociedade, organizado por Florestan Fernandes, em 1969 

(GOLDMANN, 1973b), valendo-se da mesma tradução de José Arthur Giannotti e 

Lupe Cotrim. 

Goldmann foi um dos responsáveis pela criação de um centro de sociologia da 

literatura na Université Libre de Bruxelles, em 1961, do qual tornou-se diretor em 1964 

– paralelamente à função de diretor de estudos na École Pratique des Hautes Études 

(EPHE), em Paris33 –, onde pôde desenvolver os estudos que levaram à produção dos 

ensaios reunidos no livro A sociologia do romance. Por meio dessa obra, que teve três 

edições lançadas no Brasil pela Editora Paz e Terra34, Goldmann exerceu influência 

no pensamento filosófico e sociológico dedicado à arte e à literatura com uma nova 

onda de repercussão de suas ideias, antes restritas à influência do livro Ciências 

humanas e filosofia.  

Em seu estudo Os marxistas e a arte, de 1967, Leandro Konder dedica um 

capítulo inteiro ao pensamento de Lucien Goldmann, com destaque para as 

discussões sobre arte e literatura, expressas em Sociologia do romance. Konder 

menciona, inclusive, uma correspondência com Goldmann com vistas a aclarar o 

entendimento daquele a respeito da antinomia narração-descrição, proposta por 

György Lukács, e a eventual divergência de entendimento de ambos sobre a produção 

de vanguarda, o que permitiu a Goldmann ressaltar que discordava frontalmente das 

posições lukacsianas tardias, como, ademais, declarou sempre que pôde, embora 

nunca as tenha explorado teoricamente. 

Talvez tenha contribuído para disseminar o conhecimento sobre a figura de 

Goldmann o imenso sucesso da obra Pedagogia do oprimido, de Paulo Freire. No 

livro, o conceito de “inédito viável” é definido em relação ao conceito de “consciência 

 
31 A título de comparação, a obra magna de Antonio Candido, Formação da literatura brasileira, lançada 
em 1957, encontra-se no momento da redação do presente trabalho em sua 16ª edição, embora esteja 
esgotada. O livro é adotado ainda hoje nos cursos de Letras como obra fundamental no estudo da 
literatura brasileira. 
32 José Arthur Giannotti, que traduziu a obra juntamente com sua companheira Lupe Cotrim, admitiria 
diretamente a mim se tratar de uma “má tradução” (informação pessoal concedida por e-mail em 29 
jan. 2018). 
33 Goldmann exerceu a função de diretor de estudos de sociologia da filosofia e da literatura na École 
Pratique des Hautes Études (EPHE) entre setembro de 1959 e sua morte, em outubro de 1970. 
34 Em 1967, 1976 e 1990. 
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possível”, com referência expressa a Ciências humanas e filosofia35. A obra foi escrita 

em 1968 durante o exílio do autor, no Chile, publicada em 1970, em espanhol e inglês, 

e, apenas em 1974, publicada em português – atualmente, na espantosa 69ª edição. 

Em 2016, de acordo com um levantamento realizado por Elliott Green, da London 

School of Economics, a obra de Freire contabilizava o terceiro lugar entre as mais 

citadas do mundo, no campo das humanidades (GREEN, 2016). Estima-se que 

tenham sido impressos entre 800.000 e um milhão de exemplares do livro no mundo 

(SANTANA; CARVALHO DE SOUZA, 2019, p. 13). 

Em termos de discussão metodológica, endossando necessidade de 

exploração conceitual da obra de Goldmann, merece destaque a obra Integralismo de 

Plínio Salgado, de José Chasin, publicada em livro em 1978, pela Livraria Editora 

Ciências Humanas, que resulta da publicação integral da tese de doutoramento do 

autor, defendida em 1977, na Fundação Escola de Sociologia e Política (FESP). Nos 

comentários metodológicos presentes na introdução da obra, Chasin menciona 

Goldmann e discorre sobre a importância da ideia de sujeito transindividual como um 

elemento histórico fundamental do ser social. Traçando, ainda, um paralelo com as 

ideias lukacsianas de análise imanente e análise de função e gênese, Chasin 

referencia os conceitos de compreensão e explicação em Goldmann, embora 

advertindo sobre as divergências entre os autores, notadamente a predileção de 

Goldmann pelas obras de juventude de Lukács, o que se enraizava em “diferenças 

ontológicas, donde metodológicas” (CHASIN, 1978, p. 68), carecendo compreender 

de que modo concretamente Goldmann haveria utilizado os conceitos em seus 

estudos.  

Encontram-se, ainda, referências ao pensamento de Goldmann em obras de 

Antonio Candido, Literatura e sociedade (2006), publicada originalmente em 1965; 

Alfredo Bosi, História concisa da literatura brasileira (2017), publicada em 1970 – e, 

mais recentemente, também em seu Ideologia e contraideologia (2010) – em Ecléa 

Bosi, Cultura de massa e cultura popular, publicado em 1972, resultado de sua tese 

 
35 A ação educativa comprometida com a horizontalidade levaria, o mais das vezes, ao reconhecimento 
de situações-limite na vida dos grupos, o que exige, por sua vez, explorar o estado da consciência dos 
indivíduos sobre tais situações, resultando na diferenciação entre a consciência real e a consciência 
possível: “Daí que, ao nível da ‘consciência real’, os homens se encontrem limitados na possibilidade 
de perceber mais além das ‘situações-limite’, o que chamamos de ‘inédito viável’. Por isto é que, para 
nós, o ‘inédito viável’ [que não pode ser apreendido no nível da ‘consciência real’ ou efetiva] se 
concretiza na ‘ação editanda’, cuja viabilidade antes não era percebida” (FREIRE, 1974, p. 126). Para 
não deixar dúvidas, em função da similaridade conceitual, a referência explícita de Paulo Freire está 
ancorada em Goldmann e não em Lukács. 
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doutoral de 1971, sob orientação de Dante Moreira Leite, e, também, em Roberto 

Schwarz, Ao vencedor as batatas (2007), com primeira edição em 1977. Tais 

indicações servem aqui apenas para ilustrar o alcance das ideias de Goldmann no 

Brasil, sobretudo nas décadas de 1960 e 1970. Desses autores, Bosi foi o único que 

dialogou de maneira mais direta com os arranjos conceituais goldmannianos, como 

ressalta Celso Frederico: 
Destaque especial deve ser concedido ao livro de Alfredo Bosi, 
História concisa da literatura brasileira, editado em 1970, pela editora 
Cultrix, com sucessivas reedições. O livro teve um enorme sucesso de 
público e foi adotado em cursos secundários e universitários. Para dar 
conta de nossa história literária, Alfredo Bosi incorporou diversos 
temas lukacsianos como a distinção naturalismo/realismo, a categoria 
da tipicidade e a noção de visões do mundo tirada por Goldmann das 
páginas de História e consciência de classe. Esta última noção foi 
enriquecida pelo autor com uma tipologia dos graus crescentes de 
tensão existentes entre o herói do romance e o seu mundo. Com esse 
recurso, Alfredo Bosi abriu a possibilidade para uma interpretação 
social do romance psicológico de Clarice Lispector, ou mítico de 
Guimarães Rosa, marcados por formas de "tensão transfigurada", que 
haviam se tornado em tradicionais mata-burros de toda crítica 
sociológica sectária (FREDERICO, [s.d.]). 

Em Portugal, foi possível identificar cinco edições de obras de Goldmann, todas 

da década de 197036: Introdução à sociologia, pela Editora Nova Crítica (GOLDMANN, 

[s.d.]37); A criação cultural na sociedade moderna: por uma sociologia da totalidade 

(GOLDMANN, 1972a); Dialéctica e ciências humanas I (GOLDMANN, 1972b); 

Dialéctica e ciências humanas II (GOLDMANN, 1973c) e Epistemologia e filosofia 

política (GOLDMANN, 1984), os quatro últimos pela Editorial Presença38. Existem, 

ainda, traduções de artigos e anais, como é o caso de Sistema e liberdade – estrutura 

social e história (GOLDMANN et al., 1968), que transcreve colóquios realizados pela 

École Pratique des Hautes Études (EPHE), no ano de 1968. 

Nesse breve excurso sobre a recepção de Goldmann em língua portuguesa, 

resta evidente um fato particularmente relevante para compreender o tipo de relação 

geral estabelecida com sua obra: salta aos olhos a inexistência de tradução daquele 

 
36 Levantamento realizado por meio de pesquisa nas bases de dados integradas da Universidade do 
Minho, da Universidade de Coimbra e da Universidade de Lisboa. 
37 Os registros da biblioteca da Universidade de Coimbra indicam a data provável de 1976 e os registros 
da biblioteca da Universidade de Lisboa indicam “197-”. 
38 Os dois volumes de Dialéctica e ciências humanas constituem-se pela reunião de artigos elaborada 
especificamente para a edição. Criação cultural na sociedade moderna é a tradução de uma coletânea 
de artigos publicados em seu conjunto. Ressalte-se também a existência da tradução de um pequeno 
artigo de Lucien Goldmann chamado “Revolução e Burocracia”, publicado nos Cadernos Paisagem 1, 
além dos artigos “O Nouveau Roman e a realidade” e “Um estudo sociológico do teatro de Genet”, 
publicados na Revista Sociologia da Arte, volumes 1 e 4, respectivamente. 
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que foi considerado por muitos críticos e interlocutores seu trabalho de maior fôlego e 

importância, Le Dieu caché, certamente a publicação que está na origem de seu 

reconhecimento pela academia francesa39. Largamente referenciada por alguns 

pesquisadores brasileiros, que se contentaram em fruí-la na língua original, ou utilizar 

a tradução de sua introdução de caráter metodológico, realizada por Luiz Fernando 

Cardoso para o já mencionado Dialética e cultura (1967a), a obra nunca despertou 

interesse sólido pelo seu todo. 

A informação torna-se particularmente importante por reforçar os parâmetros 

pelos quais se deram as escolhas das obras a serem traduzidas, fundamentando-se 

evidentemente na importância unívoca de discussões de caráter metodológico, 

conformadoras do tipo de heterodoxia que se buscava. Um dos resultados dessa 

apropriação instrumental é o descarte de aspectos da teoria de Goldmann, o que, o 

mais das vezes, impede que elementos relacionais essenciais para o desenvolvimento 

dos conceitos ao longo da obra do autor sejam evidenciados, como poderemos aqui 

acompanhar.  

A título indicativo da mencionada influência do pensamento de Goldmann na 

produção mais contemporânea, atestamos um total de 154 citações da obra Le Dieu 

caché apenas para artigos escritos em língua portuguesa no período de janeiro de 

2000 a fevereiro de 202140. O livro Ciências humanas e filosofia, por sua vez, possui 

um total de 289 citações evidenciadas pelos mesmos parâmetros de busca41. Por 

 
39 De acordo com Mitchell Cohen (COHEN, 1994), biógrafo de Goldmann, Le Dieu caché foi 
apresentada, originalmente, como doctorat d'État, na Sorbonne, em 1956. Sua defesa pública levou 
um total de seis horas e, como registrou o jornal Le Monde, Jean Piaget teria dito, na condição de 
membro da banca: “Senhor Goldmann, você sabe, sem dúvida, que há teorias interessantes, porém 
falsas. Há teorias verdadeiras que contribuem pouco ou nada. A sua é muito interessante – talvez seja 
verdadeira” (COHEN, 1994, p. 8). O semanário L'Express, por sua vez, afirmou que a banca composta 
por Piaget, Jean Wahl, Henri Gouhier, Maurice de Gandillac e Otave Nadel foi seduzida pela 
interpretação heterodoxa de Goldmann, exceto o último, que teria afirmado que Goldmann agiu como 
um eletricista que deformou um castelo na tentativa de iluminá-lo. Posteriormente, a tese provocou a 
ira de especialistas em Pascal e Racine, sobretudo pela audácia de indicar Pascal como um precursor 
de Marx, o que também teria tido repercussão negativa no Partido Comunista. Seja como for “Apesar 
– ou talvez por causa – dessas acusações de heresia, Le Dieu caché colocou Goldmann no mapa 
intelectual francês. Embora, mesmo que ele tenha alcançado um status acadêmico seguro, tenha 
permanecido sempre como uma espécie de outsider e poucos de seus estudantes de destaque fossem 
franceses” (COHEN, 1994, p. 8). 
40 Disponível em: 
https://scholar.google.com.br/scholar?q=%22le+dieu+cach%C3%A9%22%2Bgoldmann&hl=pt-
BR&lr=lang_pt&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2000&as_yhi=2021 Acesso em: 4 mar. 2021. Os parâmetros 
incluíram a busca pela frase exata do título da obra associada do sobrenome Goldmann. 
41 Disponível em:  
https://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Ci%C3%AAncias+humanas+e+filosofia%22%2Bgoldma
nn&hl=pt-BR&lr=lang_pt&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2000&as_yhi=2021 Acesso em: 6 mar. 2021. Os 
 

https://scholar.google.com.br/scholar?q=%22le+dieu+cach%C3%A9%22%2Bgoldmann&hl=pt-BR&lr=lang_pt&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2000&as_yhi=2021
https://scholar.google.com.br/scholar?q=%22le+dieu+cach%C3%A9%22%2Bgoldmann&hl=pt-BR&lr=lang_pt&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2000&as_yhi=2021
https://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Ci%C3%AAncias+humanas+e+filosofia%22%2Bgoldmann&hl=pt-BR&lr=lang_pt&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2000&as_yhi=2021
https://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Ci%C3%AAncias+humanas+e+filosofia%22%2Bgoldmann&hl=pt-BR&lr=lang_pt&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2000&as_yhi=2021
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outro lado, a pesquisa pelo nome de Lucien Goldmann na base de periódicos da 

Capes retornou um total de apenas dez ocorrências42. Essa comparação autoriza a 

insistir na existência de poucos estudos específicos sobre a obra do autor, apesar do 

índice relativamente elevado de referências a elementos conceituais de sua obra – 

particularmente ao conceito de visão do mundo, demandando o estudo e a 

publicização de seus fundamentos.  

  

 
parâmetros incluíram a busca pela frase exata do título da obra (“Ciências humanas e filosofia”) 
associada do sobrenome “Goldmann”. 
42 Os parâmetros de busca foram configurados para a verificação de artigos que possuíssem os termos 
“Lucien Goldmann” expressos conjuntamente no título e/ou no conteúdo, escritos em português e 
publicados a partir do ano 2000. Disponível em: http://www-periodicos-capes-gov-
br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=m&metali
b=aHR0cHM6Ly9ybnAtcHJpbW8uaG9zdGVkLmV4bGlicmlzZ3JvdXAuY29tL3ByaW1vX2xpYnJhcnkv
bGlid2ViL2FjdGlvbi9zZWFyY2guZG8%2FZHNjbnQ9MCZwY0F2YWlsYWJpbHR5TW9kZT1mYWxzZS
ZmcmJnPSZzY3Auc2Nwcz1wcmltb19jZW50cmFsX211bHRpcGxlX2ZlJnRhYj1kZWZhdWx0X3RhYiZj
dD1zZWFyY2gmbW9kZT1CYXNpYyZkdW09dHJ1ZSZpbmR4PTEmZm49c2VhcmNoJnZpZD1DQVB
FU19WMQ%3D%3D&buscaRapidaTermo=lucien+goldmann Acesso em: 6 mar. 2021. 

http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=m&metalib=aHR0cHM6Ly9ybnAtcHJpbW8uaG9zdGVkLmV4bGlicmlzZ3JvdXAuY29tL3ByaW1vX2xpYnJhcnkvbGlid2ViL2FjdGlvbi9zZWFyY2guZG8%2FZHNjbnQ9MCZwY0F2YWlsYWJpbHR5TW9kZT1mYWxzZSZmcmJnPSZzY3Auc2Nwcz1wcmltb19jZW50cmFsX211bHRpcGxlX2ZlJnRhYj1kZWZhdWx0X3RhYiZjdD1zZWFyY2gmbW9kZT1CYXNpYyZkdW09dHJ1ZSZpbmR4PTEmZm49c2VhcmNoJnZpZD1DQVBFU19WMQ%3D%3D&buscaRapidaTermo=lucien+goldmann
http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=m&metalib=aHR0cHM6Ly9ybnAtcHJpbW8uaG9zdGVkLmV4bGlicmlzZ3JvdXAuY29tL3ByaW1vX2xpYnJhcnkvbGlid2ViL2FjdGlvbi9zZWFyY2guZG8%2FZHNjbnQ9MCZwY0F2YWlsYWJpbHR5TW9kZT1mYWxzZSZmcmJnPSZzY3Auc2Nwcz1wcmltb19jZW50cmFsX211bHRpcGxlX2ZlJnRhYj1kZWZhdWx0X3RhYiZjdD1zZWFyY2gmbW9kZT1CYXNpYyZkdW09dHJ1ZSZpbmR4PTEmZm49c2VhcmNoJnZpZD1DQVBFU19WMQ%3D%3D&buscaRapidaTermo=lucien+goldmann
http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=m&metalib=aHR0cHM6Ly9ybnAtcHJpbW8uaG9zdGVkLmV4bGlicmlzZ3JvdXAuY29tL3ByaW1vX2xpYnJhcnkvbGlid2ViL2FjdGlvbi9zZWFyY2guZG8%2FZHNjbnQ9MCZwY0F2YWlsYWJpbHR5TW9kZT1mYWxzZSZmcmJnPSZzY3Auc2Nwcz1wcmltb19jZW50cmFsX211bHRpcGxlX2ZlJnRhYj1kZWZhdWx0X3RhYiZjdD1zZWFyY2gmbW9kZT1CYXNpYyZkdW09dHJ1ZSZpbmR4PTEmZm49c2VhcmNoJnZpZD1DQVBFU19WMQ%3D%3D&buscaRapidaTermo=lucien+goldmann
http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=m&metalib=aHR0cHM6Ly9ybnAtcHJpbW8uaG9zdGVkLmV4bGlicmlzZ3JvdXAuY29tL3ByaW1vX2xpYnJhcnkvbGlid2ViL2FjdGlvbi9zZWFyY2guZG8%2FZHNjbnQ9MCZwY0F2YWlsYWJpbHR5TW9kZT1mYWxzZSZmcmJnPSZzY3Auc2Nwcz1wcmltb19jZW50cmFsX211bHRpcGxlX2ZlJnRhYj1kZWZhdWx0X3RhYiZjdD1zZWFyY2gmbW9kZT1CYXNpYyZkdW09dHJ1ZSZpbmR4PTEmZm49c2VhcmNoJnZpZD1DQVBFU19WMQ%3D%3D&buscaRapidaTermo=lucien+goldmann
http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=m&metalib=aHR0cHM6Ly9ybnAtcHJpbW8uaG9zdGVkLmV4bGlicmlzZ3JvdXAuY29tL3ByaW1vX2xpYnJhcnkvbGlid2ViL2FjdGlvbi9zZWFyY2guZG8%2FZHNjbnQ9MCZwY0F2YWlsYWJpbHR5TW9kZT1mYWxzZSZmcmJnPSZzY3Auc2Nwcz1wcmltb19jZW50cmFsX211bHRpcGxlX2ZlJnRhYj1kZWZhdWx0X3RhYiZjdD1zZWFyY2gmbW9kZT1CYXNpYyZkdW09dHJ1ZSZpbmR4PTEmZm49c2VhcmNoJnZpZD1DQVBFU19WMQ%3D%3D&buscaRapidaTermo=lucien+goldmann
http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=m&metalib=aHR0cHM6Ly9ybnAtcHJpbW8uaG9zdGVkLmV4bGlicmlzZ3JvdXAuY29tL3ByaW1vX2xpYnJhcnkvbGlid2ViL2FjdGlvbi9zZWFyY2guZG8%2FZHNjbnQ9MCZwY0F2YWlsYWJpbHR5TW9kZT1mYWxzZSZmcmJnPSZzY3Auc2Nwcz1wcmltb19jZW50cmFsX211bHRpcGxlX2ZlJnRhYj1kZWZhdWx0X3RhYiZjdD1zZWFyY2gmbW9kZT1CYXNpYyZkdW09dHJ1ZSZpbmR4PTEmZm49c2VhcmNoJnZpZD1DQVBFU19WMQ%3D%3D&buscaRapidaTermo=lucien+goldmann
http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=m&metalib=aHR0cHM6Ly9ybnAtcHJpbW8uaG9zdGVkLmV4bGlicmlzZ3JvdXAuY29tL3ByaW1vX2xpYnJhcnkvbGlid2ViL2FjdGlvbi9zZWFyY2guZG8%2FZHNjbnQ9MCZwY0F2YWlsYWJpbHR5TW9kZT1mYWxzZSZmcmJnPSZzY3Auc2Nwcz1wcmltb19jZW50cmFsX211bHRpcGxlX2ZlJnRhYj1kZWZhdWx0X3RhYiZjdD1zZWFyY2gmbW9kZT1CYXNpYyZkdW09dHJ1ZSZpbmR4PTEmZm49c2VhcmNoJnZpZD1DQVBFU19WMQ%3D%3D&buscaRapidaTermo=lucien+goldmann
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3. CENTRALIDADE DO MÉTODO EM GOLDMANN  
 

Justificando, ao menos em parte, a aludida natureza instrumental da recepção 

do autor, é preciso afirmar que a primeira e mais determinante questão que perpassa 

o conjunto das obras de Goldmann, condicionando quase todo o quadro conceitual 

que mobilizou ao longo de sua trajetória, é, de fato, a questão metodológica. A 

despeito dos objetos investigados no percurso de sua produção, em que pese sua 

reconhecida contribuição para a compreensão de temas como o pensamento 

kantiano, o jansenismo e o romance contemporâneo, sua reflexão gira em torno de 

um eixo comum, de caráter eminentemente epistêmico. O presente capítulo buscará 

explorar a origem e a natureza das preocupações metodológicas do autor na produção 

que se encontra entre a elaboração da primeira de suas teses doutorais, dedicada ao 

pensamento de Kant, até o livro Recherches dialectiques, passando por Ciências 

humanas e filosofia e Le Dieu caché, além de coletâneas e comunicações onde o 

autor abordou mais específica e detidamente as questões vinculadas aos três itens 

que serão expostos: “A metafísica kantiana da coisa em si como origem da 

comunidade”, explorando a forma específica da compreensão sobre um 

esquematismo da razão e a constituição do sentimento de comunidade, apoiada em 

Kant; “Estruturalismo genético e praxis”, demonstrando sua apreensão das ideias de 

função e estrutura, vinculadas ao pensamento de Jean Piaget e oposta às concepções 

mais tradicionais do estruturalismo; e, “Totalidade e consciência possível”, apontando 

para a categoria metodológica por excelência, tal como assumido por Goldmann com 

base nos escritos de juventude de Lukács, notadamente História e consciência de 

classe. 

 

3.1. A metafísica kantiana da coisa em si como origem da comunidade 
 

As preocupações latentes do jovem Goldmann com a filosofia moral e as 

condições do conhecimento como fenômeno social conduziram-no a uma revisão da 

teoria kantiana, em franco diálogo com expoentes do neokantismo, especialmente 

Max Adler43, e membros do círculo weberiano de Heidelberg, acima de todos o jovem 

 
43 Em sua primeira saída da Romênia, ainda estudante da Universidade de Bucareste, no ano 
acadêmico de 1930-1931, Goldmann teve uma passagem por Viena, aproximando-se dos assim 
chamados austro-marxistas, de quem tomou conhecimento por meio do grupo de ativistas judeus 
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György Lukács44, cimentando uma marca indelével de sua teoria. Importa aqui 

perseguir, por um momento, o núcleo coerente do pensamento de Lucien Goldmann 

sobre a obra de Kant e as particularidades de seu entendimento sobre a noção de 

comunidade e conhecimento daí advindas, questões que estarão presentes em maior 

ou menor medida durante toda a sua produção teórica: “com o tema ‘homem e 

comunidade humana’ encontramo-nos não apenas no centro da filosofia de Kant, mas 

de toda a filosofia moderna” (GOLDMANN, 1967d, p. 22). Para afastar qualquer risco 

de obliquidade, é importante deixar claro que Goldmann nunca promoveu explícita ou 

indiretamente nenhuma contraposição ou revisão de seus escritos sobre Kant, embora 

reconhecesse o caráter a-histórico ou não-genético da filosofia crítica kantiana. 

Ademais, trata-se efetivamente de uma influência estrutural em sua obra, como 

veremos.  

Segundo Goldmann, na filosofia pré-crítica de Kant45, estariam contidas in 

germe suas preocupações com a totalidade e com a divisão elaborada entre duas 

lógicas, que depois viriam a configurar o mundo sensível e o mundo inteligível, na 

filosofia crítica propriamente, resultando em uma noção abrangente de comunidade 

humana. Nessa fase kantiana primeva, já no texto Sonhos de um visionário explicados 

por sonhos da metafísica, obra de 1766, onde Goldmann identifica o que seria a 

primeira utilização do ponto de vista da totalidade aplicado ao conhecimento do 

 
sionistas Hashomer Hatzair, que, em meados dos anos 1920, ancoravam-se no pensamento de autores 
como o próprio Adler. Goldmann pouco falaria de sua história de vida, nem faria referências diretas ao 
Hashomer e aos austro-marxistas, mas ambas experiências marcaram fortemente suas primeiras 
decisões de pesquisa, particularmente seus objetos de estudo, e muitas balizas conceituais com as 
quais operou. A esse respeito, ver a informativa biografia The wager of Lucien Goldmann (COHEN, 
1994). 
44 O sociólogo inglês Bryan Turner defende, ainda, outra correlação que demonstra a coincidência de 
posições entre a sociologia alemã de talhe kantiano e a forma particular do marxismo de Goldmann e 
do jovem Lukács: “Do apoio de Lukács em Simmel resulta que muito da influência creditada a Lukács, 
por exemplo, no campo da literatura, veladamente pertencem a Simmel. Na sociologia da literatura, 
Goldmann é tipicamente visto como o principal expoente das posições de Lukács. Seguindo Lukács, 
Goldmann tomou a noção de totalidade como seu principal ponto de partida metodológico, aceitando a 
distinção entre forma e conteúdo como um instrumento útil de crítica literária e, finalmente, chegando 
ao problema da ‘visão do mundo trágica’ como um elemento central da sociedade moderna. Os três 
componentes são essencialmente simmelianos, considerando que o marxismo de Lukács é parasitário 
da sociologia neokantiana. Enquanto muito da análise de Goldmann sobre a filosofia do iluminismo está 
centrado nas consequências das relações de troca – como a autonomia do indivíduo e a universalidade 
das relações sociais – na cultura burguesa, Goldmann não se refere ao estudo de Simmel sobre o 
dinheiro. Ele refere-se, no entanto, ao historiador Groethuysen e ao filósofo Heidegger, ambos 
significativamente influenciados por Simmel. O ponto desses comentários não é menosprezar a 
estatura intelectual de Goldmann; o ponto é sugerir que o entusiasmo contemporâneo na imposição de 
uma nítida separação entre o marxismo e a sociologia é historicamente ingênuo e analiticamente 
inválido” (TURNER, 2002, p. 175). 
45 Produção de Kant correspondente ao período de 1755 a 1780, anterior aos seus três textos mais 
conhecidos: Crítica da razão pura, Crítica da razão prática e Crítica da faculdade de julgar. 
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homem, já se encontrariam estabelecidas as três principais categorias da filosofia 

crítica: 1) a comunidade, dividida em comunidade dos espíritos (mundo inteligível) e 

comunidade imperfeita dos homens46; 2) a natureza contraditória do caráter humano 

em geral; e, 3) a esperança no futuro que, "no Kant da filosofia crítica, em Hegel, em 

Marx e em Lukács, se tornará cada vez mais o fundamento de toda filosofia 

verdadeira" (GOLDMANN, 1967d, p. 110). 

Nessa divisão entre mundo material e mundo imaterial, o primeiro seria 

responsável por engendrar um egoísmo que relaciona tudo consigo mesmo, pois no 

plano prático as necessidades materiais criariam uma oposição aos deveres morais – 

todo móvel material estaria em contradição radical com a comunidade. O mundo 

imaterial, por sua vez, somente poderia ser acessado pela alma humana em 

comunhão com a totalidade do mundo dos espíritos. Desse modo, mesmo separados 

e postos em conflito, haveria uma potência impulsionando os indivíduos em direção 

aos “outros seres racionais”, de onde finalmente proviria o “sentimento moral do 

homem”. Esse arranjo demonstra o caráter inerentemente contraditório da existência 

humana para Kant, algo a que o autor nomearia explicitamente de “sociabilidade 

insociável do homem [die ungesellige Geselligkeit der Menschen]” (KANT, 1784, p. 

392)47. 

Na passagem para a filosofia crítica – o “giro copernicano” de Kant – o impacto 

mais fundamental do longo e árduo embate com a obra de David Hume48, segundo 

Goldmann, estaria relacionado com a categoria de totalidade (universitas): 

contrariamente a Hume, Kant insistirá na defesa da ideia de uma totalidade; agora, 

porém, sem nenhum traço exterior aos homens, como elemento necessariamente 

 
46 Ao que também corresponderia, segundo Goldmann o “‘em si’ e o ‘para si’ do espírito em Hegel, a 
verdadeira e a falsa consciência em Lukács e a existência autêntica e inautêntica em Heidegger” 
(GOLDMANN, 1967d, p. 109). 
47 A formulação inicial dessa antinomia se dá na obra Ideia de uma história universal de um ponto de 
vista cosmopolita, surgida entre a redação da Crítica da razão pura e as demais críticas, no ano de 
1784. A condição é retomada no texto Começo conjectural da história humana, de 1786. A tradução 
dessa disjuntiva em português possui outras variações como “sociável insociabilidade” (KANT, 2010), 
e mesmo “natureza social-associal” (GOLDMANN, 1967g, p. 86), como registrado na tradução do livro 
de Goldmann sobre Kant, por Haroldo Santiago. 
48 Kant ele mesmo relacionou diretamente a reconfiguração das bases de seu sistema, realizada ao 
longo de um período de dez anos de reflexão, após ampla revisão do empirismo rígido de David Hume, 
com a mudança de perspectiva elaborada por Copérnico, no século XVI. É instrutivo observar uma 
passagem que demonstra sua percepção do giro copernicano: “Até hoje se assumiu que todo o nosso 
conhecimento teria de regular-se pelos objetos; mas todas as tentativas de descobrir algo sobre eles a 
priori, por meio de conceitos, para assim alargar nosso conhecimento, fracassaram sob essa 
pressuposição. É preciso verificar pelo menos uma vez, portanto, se não nos sairemos melhor, nas 
tarefas da metafísica, assumindo que os objetos têm de regular-se por nosso conhecimento” (KANT, 
2018a, p. 29). 
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interior, implicando na renúncia a “qualquer totalidade dada, existindo fora de nós” 

(GOLDMANN, 1967d, p. 135). Disso decorrem os postulados da razão prática, não 

demonstráveis pela razão pura, abrindo caminho para a formulação do imperativo 

categórico como lei moral, conhecido pela síntese: “aja de tal modo que a máxima de 

sua ação possa tornar-se uma lei universal” 49 (KANT, 2017, p. 200). Goldmann 

registra os termos com os quais Kant se refere aos homens que não fazem uso de 

sua liberdade racionalizada, ou que dela fazem um mal uso, falando em “princípio do 

mal” ou “mal radical” (GOLDMANN, 1967d, p. 100). 

No bojo da filosofia crítica propriamente, Kant consolidou uma clivagem clara 

entre a coisa em si, como objeto integralmente determinado de uma intuição não-

empírica, e o fenômeno, como objeto indeterminado de uma intuição empírica. A esse 

respeito, o trecho que Goldmann destaca da Crítica da razão pura demonstra a 

posição de Kant e o entendimento dele próprio sobre essa diferenciação, a 

“determinação integral, por consequência, é um conceito que nunca poderemos 

representar concretamente em sua totalidade e se baseia em uma ideia assentada 

exclusivamente na razão” (KANT apud GOLDMANN, 1967d, p. 175). De modo ainda 

mais evidente, no destaque feito por Goldmann, fica claro que o conhecimento da 

coisa em si é necessariamente obra de uma intuição intelectual e jamais de uma 

intuição empírica. Disso decorre que o conhecimento humano, assentado no binômio 

sensibilidade-inteligência, não pode nunca alcançar o absoluto, ou a determinação 

integral do objeto.  
[...] a razão só entende aquilo que ela mesma produz segundo seu 
projeto, e que ela tem de colocar-se à frente, com os princípios de seus 
juízos segundo leis constantes, e forçar a natureza a responder às 
suas perguntas em vez de apenas deixar-se conduzir por ela, como 
que puxada por uma corda; pois do contrário as observações 
contingentes e feitas sem nenhum plano previamente concebido, não 
seriam articuladas sob uma lei necessária, algo que a razão busca e 
necessita. A razão tem de dirigir-se à natureza com seus princípios 
numa mão, os únicos sob os quais fenômenos coincidentes podem 
valer como leis, e com o experimento que concebeu a partir deles na 
outra; e isso para de fato aprender com ela, mas não na qualidade de 
um aluno que recita tudo o que o professor quer, e sim na de um juiz 

 
49 O imperativo categórico foi formulado como tal na obra Metafísica dos costumes, de 1785, e assenta-
se em enunciados que se complementam e orientam o modo como analisar a conduta moralmente 
correta: 1) “aja de tal modo que a máxima de sua ação possa tornar-se uma lei universal” (KANT, 2017, 
p. 200); 2) “aja segundo uma máxima de fins tal que tê-los possa ser uma lei universal para todos. 
Segundo esse princípio, o ser humano é fim tanto para si mesmo como para os outros” (KANT, 2017, 
p. 207); e, 3) “virtude é a firmeza moral da vontade de um ser humano no cumprimento de seu dever, 
que é uma necessitação moral por meio de sua própria razão legisladora” (KANT, 2017, p. 217). 
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constituído que força as testemunhas a responder às perguntas que 
lhes faz (KANT, 2018a, p. 28). 

O conhecimento dirigido pela razão, ou “conhecimento puro do entendimento”, 

em termos kantianos, só é possível com a reunião de conhecimentos isolados em um 

sistema que abarca os conceitos e impede acréscimos vindos de fora (KANT, 2018a, 

p. 104). Esse aspecto sistemático, portanto, funcional, realiza-se por meio da conexão 

dos conhecimentos a partir de um princípio que dá origem ao conhecimento factual. 

Depreende-se que a ideia de um sistema é elemento central para a compreensão do 

papel da racionalidade instrumental e que, para seu funcionamento, é necessário que 

haja uma coerência interna que força ao abandono das contradições. Além dessa 

coerência interna, ou exatamente para que ela funcione, o pressuposto da ciência 

seria o princípio da imanência, o que significa a necessidade de restrição à experiência 

e a explicação dos acontecimentos como repetição – definindo os parâmetros 

necessários para o funcionamento interventivo sobre a realidade material. No entanto, 

para que ocorra essa derivação do particular a partir do universal, é necessária uma 

intelectualidade da percepção, ou seja, a conformação de um arcabouço prévio à 

percepção: aquilo que Kant chama de esquematismo do entendimento puro, que já 

estrutura a percepção em correspondência com o entendimento. Produzir essa 

unidade do sistema seria precisamente o papel da filosofia crítica como doutrina da 

ciência. 

Considerando esse quadro, Goldmann extrai a conclusão de que o problema 

fundamental da filosofia clássica, e leitmotiv para a elaboração das três críticas 

kantianas, seria a investigação sobre a possibilidade dos juízos sintéticos a priori – 

em outras palavras, o fundamento comum que condiciona a comunicação de homens 

isolados e independentes. Kant, como se depreende, rejeitou saídas exclusivamente 

apoiadas na subjetividade e tratou teoria e prática como elementos coexistentes, 

embora alheios um ao outro, e que demandavam o exercício normatizado da razão – 

esquematismo da razão – para sua adequada associação.  

O desenvolvimento histórico, assim, confronta-se com o elemento contraditório 

da oposição entre os homens. Goldmann assevera que, para Kant, “o reino da 

liberdade é o reino do porvir, assim como o domínio da causalidade mecânica é o 

reino do passado” (1967d, p. 189-190). Como corolário, Goldmann irá sentenciar que 

o humanismo moderno busca substituir as religiões transcendentes por uma religião 

imanente, do homem e da comunidade, equiparando textualmente “a sociedade dos 
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cidadãos do mundo de Kant” e “a sociedade socialista de Marx” como “novas formas, 

realistas e humanizadas, da antiga esperança do reino de Deus [...] em direção à 

redução da transcendência e à humanização do céu” (1967d, p. 249). 
Kant exprime de maneira explícita o que nos parece constituir um 
elemento essencial para a compreensão da filosofia crítica da religião, 
a saber, que o postulado da existência de Deus não é nada além de 
um substituto filosófico da totalidade imanente que parecia impossível 
de ser atingida em suas duas formas principais: o universo e, 
sobretudo, a comunidade humana (GOLDMANN, 1967d, p. 115).  

Goldmann avança com esta ideia, o que revela muito mais de suas posições 

do que dos arranjos de Kant propriamente: “na filosofia religiosa de Kant estava já 

contida, como consequência natural e inevitável, a religião imanente de uma 

comunidade humana superior e autêntica, o pensamento socialista” (1967d, p. 276). 

O laço que permitiria a afirmação seria a ideia de Kant ter realizado uma inversão em 

relação à religião, considerando a fé um complemento da razão e não o conhecimento 

racional uma confirmação da fé. Como elemento análogo derivado, Goldmann fará 

uma longa defesa da orientação pelo futuro como horizonte ético, configurando um 

emblema das questões que serão desenvolvidas em suas duas obras posteriores: 

Ciências humanas e filosofia e Le Dieu caché, especialmente nesta última, questões 

de resto também presentes de modo subjacente no restante de sua produção. 

(GOLDMANN, 1966a, p. 10). 

Sintomaticamente, em seu estudo sobre Kant, Goldmann não buscou 

estabelecer vínculos com o estágio de desenvolvimento das forças produtivas 

propriamente ditas, sua entificação concreta e distintiva, mas apenas uma certa 

expressão exterior, o que lhe autorizou a afirmar que Kant, Goethe, juntamente com 

Pascal e Racine, na França, um século antes, compartilhavam de uma mesma visão 

do mundo, embora fizesse referências à condição histórica do atraso alemão50. Uma 

 
50 A unificação da Alemanha, coordenada pelo então reino da Prússia, foi concluída apenas no ano de 
1871, logo após sua vitória na guerra franco-prussiana. A terminologia referente ao caráter não 
contemporâneo da Alemanha é referência direta da produção teórica de Karl Marx, que em seus 
escritos de juventude já se referia a esse atraso, no qual insistiu com mais vigor e do qual complexificou 
a análise a partir da “Crítica da filosofia do direito de Hegel – Introdução” (MARX, 2005, p. 145–156), 
depois complementados pelas análises específicas sobre o papel da Alemanha nas revoluções de 
1848, cujo evolver foi acompanhado por Marx e Engels, em uma base diária, na Nova Gazeta Renana. 
A esse respeito, ver a tese de doutorado de Lívia Cristina de Aguiar Cotrim (2007). De acordo com 
Goldmann: “Sem recair na arbitrariedade, acreditamos poder designar a evolução da França como 
‘normal’ e a da Alemanha como ‘doente’ (atribuímos a esses dois termos o mesmo sentido que Goethe 
atribuiu quando afirmava que o clássico é o saudável e o romântico o doente)” (1967d, p. 44). Os termos 
em que Goldmann analisa a questão demonstram uma forma claudicante, porque linear e 
simplificadora, de apreensão do marxismo: o desenvolvimento capitalista “doente” da Alemanha teria 
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das consequências redunda na explicitação de elementos importantes do papel 

ideológico da burguesia, sem deixar claro, no entanto, a diferença específica do 

desenvolvimento das forças produtivas, sua gênese e as diferenças objetivas das 

funções dos dispositivos políticos correlatos. Em seu trabalho seguinte, sua segunda 

tese doutoral, publicada sob o título Le Dieu caché, Goldmann abordará de modo mais 

específico o plano geral de desenvolvimento das classes em conflito no século XVII 

francês, demonstrando a natureza do desenvolvimento econômico na França, em sua 

vinculação política com a ideologia burguesa, capaz de reconfigurar as relações 

feudais, habilitando-o a desenvolver a noção de visão do mundo de modo mais 

específico, como se verá adiante. 

 

3.2. Estruturalismo genético e praxis 
 

A expressão “estruturalismo genético” foi a forma predominante pela qual 

Goldmann definiu sua própria metodologia nos debates públicos, prestando 

homenagem explícita a Jean Piaget51, e perfazendo uma crítica ao estruturalismo 

francês de matriz saussurriana, cuja sombra exerceu impacto em seus objetos de 

pesquisa e em suas interlocuções teóricas, elementos compulsórios no contexto 

francês de meados do século XX52. Segundo o próprio Goldmann, o termo genético 

qualificaria a forma específica do estruturalismo praticado por uma determinada 

tradição teórica, de que sua obra seria herdeira53. Tais fatores demandam uma 

investigação sobre a construção dessa noção peculiar de estruturalismo no percurso 

intelectual goldmanniano, o que inclui necessariamente sua relação com as 

 
feito com que os grandes humanistas em vez de obterem reconhecimento público, lograssem solidão. 
Por outro lado, “os escritores místicos e afetivos” (1967d, p. 51) sempre tiveram reconhecimento 
público, inclusive assumindo cargos públicos. “Poderíamos escrever toda a história da filosofia e da 
literatura alemãs do ponto de vista da luta entre essas duas correntes: os humanistas e os místicos” 
(1967d, p. 51–52).  
51 Após se instalar em Paris tendo emigrado da Romênia, com a iminente invasão nazista, Goldmann 
busca refugiar-se em Toulouse e, posteriormente, em Zurich, na Suíça, onde aproxima-se de Piaget, 
tornando-se seu assistente até poder retornar a Paris, em 1945. Nesse ínterim, Goldmann traduziu para 
o alemão as obras A psicologia da inteligência, publicada em 1948, e Juízo moral na criança, publicada 
em 1954, que foi objeto de reedições até recentemente (PIAGET, 2015). 
52 Após a morte de Goldmann, por iniciativa de Annie Goldmann, Michael Löwy e Sami Nair, foi 
publicado um volume de artigos de autores diversos, Goldmann incluso, com o título Estruturalismo 
genético – a obra e a influência de Lucien Goldmann, em 1977 (GOLDMANN et al., 1977). 
53 Tradição que remontaria a Hegel, Marx, em certa medida a Freud e, mais recentemente, a Lukács, 
Piaget e ao próprio Goldmann (GANDILLAC; GOLDMANN; PIAGET, 2015, p. 12).  
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concepções piagetianas, em busca das premissas por trás dessa relação aparente 

com o estruturalismo. 

Debruçada sobre as condições do conhecimento e conectada à problemática 

kantiana do conhecimento, a epistemologia genética de Piaget situa algumas 

categorias fundamentais da experiência em relação a elementos apriorísticos da 

razão, mas busca explorar o caráter essencialmente funcional e relativo de tais 

elementos (PIAGET, 1925, p. 194-199), redimensionando a propriedade estática do 

apriorismo kantiano. Sua busca por responder a como se efetiva o desenvolvimento 

da inteligência ocorre por meio de um percurso investigativo do desenvolvimento 

psíquico dos indivíduos em situações de atividade prática, o que lhe possibilitou 

localizar o conhecimento na mediação entre sujeito e objeto, explorando a dinâmica 

ativa do sujeito como centro dessa relação.  

A abordagem piagetiana da constituição do simbolismo compreende o 

pensamento na passagem entre uma forma infantil primeva voltada a si (autística) e o 

pensamento adulto, o que representa o desenvolvimento da capacidade semiótica, 

vinculada à própria experiência do sujeito na interação com as coisas, culminando na 

constituição de significados para si. Em outros termos, a interação infantil com os 

objetos desencadeia o desenvolvimento de uma noção de permanência, permitindo a 

criação de uma imagem objetual na mente – propriamente a função semiótica, o que 

demonstra a capacidade de dissociar o objeto de sua representação (PIAGET, 1985, 

p. 85-86).  

 Explorando os aspectos cognitivos e afetivos dos diversos estágios de 

desenvolvimento ao longo da infância, Piaget incorporou a ideia de que afetividade e 

inteligência são aspectos indissociáveis da atividade, no entanto, com papéis distintos 

(PIAGET, 2006). Se o início da vida é marcado por uma determinação instintiva, esta 

se transforma pela interação, promovendo o desenvolvimento dos esquemas motores 

até o ponto classificado pelo autor de sistemas de esquemas54. Em termos afetivos, a 

correspondência desse processo seria o deslocamento dos sentimentos de sua base 

instintiva para a experiência. Se, em qualquer conduta, inteligência e afetividade são 

indissociáveis, a primeira estaria relacionada com os meios, portanto com a forma, e, 

 
54 As reações são classificadas em três estágios: primárias, quando a criança se apercebe do resultado 
no próprio corpo; secundárias, relativas à percepção do objeto; e terciárias, alusiva à relação entre a 
ação e o resultado, isto é, uma inteligência prática propriamente dita, constituindo, finalmente, sistemas 
de esquemas, ocasionando a possibilidade de uma intencionalidade prática impressa sobre as coisas 
e sobre outras pessoas (PIAGET, 2006, p. 7). 
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a segunda, com as finalidades, portanto com o conteúdo. A exploração da relação 

entre interesse e valor ajuda Piaget a definir esses dois conceitos como organizadores 

da afetividade (PIAGET, 1985, p. 39), permitindo melhor compreender a natureza 

daquilo que ele próprio chama de energética; dessa forma, os valores surgem a partir 

da organização dos interesses, que dirigem a atenção desde o começo da vida55, e 

tendem à conservação dos objetos afetivos. As hierarquias de valores instituídas pelos 

indivíduos em seu processo de desenvolvimento tornam-se a forma afetiva de lidar 

com o mundo. 

Tanto em Kant como em Piaget, a atividade configura o elemento central de 

sua compreensão da relação sujeito-objeto, em um sentido epistêmico. Para ambos, 

sujeito e objeto são polos constituídos pela interação, isto é, o objeto apresenta-se 

como conquista epistêmica, resultante do esquematismo da razão, no caso de Kant, 

ou do apriorismo funcional, no caso de Piaget. Certamente, dentre as muitas 

diferenças inessenciais no tratamento da questão pelos autores, encontra-se o 

entendimento sobre o caráter mais ou menos volátil das condições epistêmicas 

prévias, o que se evidencia no acento atribuído por Piaget à autorregulação do sistema 

de interações baseada nas condições previamente existentes56.  

A partir desse breve panorama, não é difícil compreender a falta de 

reverberação da ideia de Goldmann sobre a relação dos estudos piagetianos com a 

obra de Marx. O fato por si é eloquente e demonstra a forma de apreensão do 

marxismo por Goldmann. No artigo “Jean Piaget e a filosofia”, publicado em um 

volume dos Cahiers Vilfredo Pareto, homenageando Piaget, em 1966, Goldmann 

recobra dois textos de sua autoria escritos em 1948 e 195257, respectivamente, 

publicados no livro Recherches dialectiques, cuja questão central ele volta a sustentar: 

um “encontro tão surpreendente quanto esclarecedor entre as conclusões de Jean 

Piaget, a partir de suas pesquisas positivas e experimentais, e as teses fundamentais 

 
55 Esse processo ocorre de modo permanente ao longo da vida: valorização no estágio pré-operatório; 
surgimento dos sentimentos seminormativos; sentimentos normativos e, por fim, sentimentos 
ideológicos. Dessa organização dos valores, a noção de vontade cumpre um papel essencial por 
permitir ao sujeito lidar com os conflitos de tendência advindos da complexificação de sua relação com 
o mundo (PIAGET, 2006, p. 106).  
56 Para uma comparação entre Kant e Piaget, ver Yes de La Taille (1996); Leandro de Lajonquière 
(1997) e Pablo Severiano Rodrigues e Veriana de Fátima Rodrigues Colaço (2006).  
57 “La psychologie de Jean Piaget” e “L'épistémologie de Jean Piaget” (GOLDMANN, 1959). 
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do pensamento marxista, notadamente do materialismo dialético”58 (GOLDMANN, 

1966b). 

Não obstante o diálogo desconsertado entre ambos pesquisadores, a 

epistemologia genética de Piaget forneceu as bases formais para a sustentação da 

sociologia positiva pretendida por Goldmann, no sentido bastante particular da 

concepção da atividade humana, de filiação eminentemente kantiana, por vezes 

apresentada simplesmente como sinônimo de comportamento (GOLDMANN, 1978, p. 

117). Se, de acordo com Piaget, os processos de assimilação e acomodação são a 

forma assumida pela relação dos indivíduos com o ambiente, em busca de um 

equilíbrio na relação sujeito-objeto, nas palavras de Goldmann a atividade implica em: 

“assimilação do meio aos esquemas de pensamento e de ação do sujeito e 

acomodação desses esquemas à estrutura do mundo ambiente quando esse não se 

permite assimilar” (GOLDMANN, 1975a, p. 25). 

É do interior de tais debates que provêm a crítica de Goldmann sobre o 

“estruturalismo não-genético”, o que constituiu outro elemento balizador na definição 

de suas premissas metodológicas, por distinção, frente às posições de algumas 

figuras preponderantes, eleitas por Goldmann para esse fim, notadamente Lévi-

Strauss, Althusser, Foucault59, Barthes, Derrida e Jakobson60. Daí decorrem, 

igualmente, as críticas que ele usualmente recebia dos mais eminentes teóricos 

estruturalistas61. Em linhas gerais, Goldmann defende que o estruturalismo (não-

 
58 O próprio Piaget reforçou, em mais de uma ocasião, sua surpresa com essa aproximação teórica 
proposta por Goldmann, desde seu primeiro contato. Em suas palavras: “Ele [Goldmann] apareceu um 
belo dia em minha casa sem se anunciar e me declarou simplesmente que ele era marxista e, portanto, 
estava ali para trabalhar comigo por um ou dois anos, pois eu era o dialético mais autêntico, ao menos 
dos países ocidentais [...]. Depois ele me expôs rapidamente os conceitos marxianos sobre a atividade 
do sujeito, efetivamente muito distantes de certas teses marxistas posteriores. Ele concluiu suas 
considerações introdutórias tentando me persuadir que eu era o único a ter proposto uma visão dialética 
da formação das estruturas lógicas [...]. Aproximadamente uma hora depois eu admiti Goldmann como 
colaborador, tendo ele compreendido que [...] eu não poderia lhe oferecer o que buscava” (PIAGET, 
1975, p. 54). 
59 Em uma conhecida querela havida entre Goldmann e Foucault, na conferência em que o último 
apresentou seu texto “O que é um autor?”, é possível identificar a maneira pela qual o primeiro percebia 
a diferença entre os dois estruturalismos: “queria terminar a minha intervenção mencionando a frase 
que se tornou célebre, escrita no mês de maio por um estudante no quadro de uma sala da Sorbonne 
e que me parece exprimir o essencial da crítica simultaneamente filosófica e científica ao estruturalismo 
não genético: ‘As estruturas não descem à rua’, isto é, nunca são as estruturas que fazem a história, 
mas os homens, ainda que a ação destes últimos tenha sempre um caráter estruturado e significativo” 
(FOUCAULT et al., 2011, p. 77). Registre-se que, em sua resposta, Foucault procurou desvincular-se 
do estruturalismo, reprovando com evidente impaciência os comentários de Goldmann. 
60 Autores com, ao menos, cinco menções vinculadas ao termo estruturalismo, nas obras de Goldmann. 
61 A esse respeito, ver os anais do colóquio The Languages of Criticism and the Sciences of Man 
(outubro de 1966), republicados sob o título geral de The structuralist controversy (GIRARD et al., 
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genético) estaria vinculado ao “capitalismo tecnocrata62 [sic] de organização” e 

tenderia a “procurar na compreensão do homem formas universais e gerais, e eliminar 

toda problemática axiológica, toda a problemática que incide sobre o conteúdo, [...] 

sobre o devir histórico” (1968a, p. 71). Em outros termos, a significação no 

estruturalismo convencional, por assim dizer, possuiria um caráter excessivamente 

rígido e unilateral. A questão de fundo, que Goldmann demonstra em várias 

intervenções públicas do final de sua vida, ficava demonstrada pela transformação da 

classe trabalhadora e sua relação com o Maio de 1968. Em síntese, o 

desenvolvimento dos trustes e monopólios operariam como supressores dos 

mecanismos de regulação do mercado e do equilíbrio próprio da sociedade liberal, 

desenvolvidos pela economia clássica, que geraram respostas de natureza distintas 

às sucessivas crises resultantes desse quadro.  

A formulação final do conceito metodológico de estruturalismo genético, 

portanto, possui estreita relação com a força dominante do estruturalismo nos anos 

1960. Goldmann não se furtará a abordar o assunto na maior parte de suas 

intervenções públicas, reconhecendo “na filosofia francesa e enfim também no 

pensamento ocidental em geral, uma corrente que se torna cada vez mais poderosa 

[...] e que está ligada a nomes como Lévi-Strauss e Barthes” (GOLDMANN, 1968a, p. 

54), os dois autores a quem se referia com maior frequência em tais debates, desde 

finais dos anos 1950, normalmente acrescentando a “tentativa  bastante paradoxal de 

interpretação do marxismo: a de Louis Althusser” (GOLDMANN, 1968a, p. 54), cuja 

aversão ao conceito de ideologia Goldmann não cansou de apontar como um 

elemento improdutivo da reflexão teórica, colocando ambos autores em posições 

antagônicas. 

Por seu turno, as críticas mais importantes dos estruturalistas célebres recaiam 

sobre o fato de que as concepções de Goldmann referiam-se muito mais a funções 

do que a estruturas.  Nas intervenções públicas de Goldmann a respeito do 

estruturalismo genético, eram comuns questionamentos que apontassem para uma 

 
1972b), no Brasil publicado como A controvérsia estruturalista pela editora Cultrix (GIRARD et al., 
1972a). O colóquio buscava explorar a presença e circulação da chamada french theory nos EUA, o 
que àquela altura quase se reduzia a variações do estruturalismo. Goldmann participou do evento na 
condição de professor visitante da Universidade John Hopkins, no ano acadêmico de 1966-1967. As 
discussões não deixam dúvidas a respeito de seu isolamento frente aos demais participantes.  
62 “Designamos pela palavra ‘tecnocrata’ os grupos cada vez mais estritos que concentram em suas 
mãos as decisões essenciais em todos os domínios da vida econômica, social e política. Não há, 
portanto, tecnocratas apenas da produção industrial, mas também da organização, da educação, da 
cultura, da política etc.” (GOLDMANN, 1978, p. 105). 
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fragilidade de sua noção de estrutura (GIRARD et al., 1972b). Críticas, aliás, 

perfeitamente cabíveis, do ponto de vista estruturalista, à teoria de Piaget que, em seu 

livro O estruturalismo, coloca a seguinte questão, a que chama de “problema central 

de todo estruturalismo” (PIAGET, 1979, p. 10): 
são as totalidades por composição sempre compostas, mas como ou 
por quem, ou estiveram antes de tudo (e estão sempre) em vias de 
composição? Em outras palavras, comportam as estruturas uma 
formação ou não conhecem senão uma pré-formação mais ou menos 
eterna? [...] De fato, este problema, que a própria noção de totalidade 
já levanta, se determina a partir do momento em que se leva a sério a 
segunda característica das “estruturas”, no sentido contemporâneo do 
termo, e que é a de ser um sistema de “transformações” e não uma 
“forma” estática qualquer (PIAGET, 1979, p. 10-11). 

É a partir dessa plataforma que o “método dialético” de Goldmann, declarado 

já em sua primeira obra, sobre Kant (1945), passa a “método dialético genético”63, em 

Ciências humanas e filosofia (1952), a “explicação genética”, em Le Dieu caché 

(1956), e, finalmente, a “estruturalismo genético”64, registrado nas intervenções do 

autor no colóquio de Cerisy-la-Salle (1959), presente também na Sociologia do 

romance (1964), e em inúmeros outros artigos e intervenções públicas, 

compreendendo algumas variações terminológicas dali em diante, e horizontalmente, 

sem revisão de seus aspectos essenciais.  

Dessa posição compartilhada com Piaget, Goldmann entabula uma indagação 

sobre o elemento determinante do caráter histórico (transformativo) das estruturas e 

aponta para a significação65 como elemento-chave do estruturalismo genético. Com 

efeito, ela seria o elo entre as formas assumidas pelos fenômenos humanos e a vida 

histórica e social em seu conjunto mais amplo, isto é, a totalidade, ou “totalidades 

relativas cada vez mais vastas [...] em perpétuo devir” (GOLDMANN, 1978, p. 20). 

Desse modo, Goldmann confere caráter de objetividade à significação por meio de um 

parâmetro que é, acima de tudo, interacional.  
O materialismo dialético que é um estruturalismo genético 
generalizado baseado nesses conceitos, implica a afirmação de que 
todo fato humano se apresenta tanto como uma estrutura significativa 
compreensível pela análise das relações constitutivas entre os 

 
63 “O método dialético é sempre genético e, como toda realidade humana, e material, e física, ao mesmo 
tempo, o estudo genético de um fato humano implica sempre e na mesma medida sua história material 
e a história das doutrinas que o concernem” (GOLDMANN, 1966a, p. 51). 
64 Em algumas ocasiões o próprio Piaget nomeou sua metodologia de estruturalismo genético ou 
“estruturalismo psicogenético” (PIAGET, 1979, p. 43). 
65 No referido colóquio de Cerisy-la-Salle, Goldmann responde a um questionamento de Gandillac sobre 
a noção de significação como algo estranho ao conceito de estrutura: “Recordo aos senhores que 
significativo e genético são sinônimos” (GANDILLAC; GOLDMANN; PIAGET, 2015, p. 17). 
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elementos que o compõem (elementos que são, por sua vez, e no seu 
próprio nível, as estruturas significativas de mesmo tipo) quanto como 
elemento constitutivo de um certo número de outras estruturas mais 
vastas que a abarcam e a integram (GOLDMANN, 1963a, p. 157). 

 Goldmann não ignora que a fenomenologia, a que ele se refere, como regra, a 

par com o existencialismo, apresentava respostas à rigidez que ele enxergava no 

estruturalismo não-genético. Dessa forma, a defesa mais explícita da noção de 

gênese está balizada pelas discussões teóricas que buscavam responder, também, 

ao positivismo e ao marxismo da Segunda Internacional, sem dobrar-se, no entanto, 

ao caráter estático do estruturalismo e àquilo que considerava um subjetivismo da 

fenomenologia. Procurando recobrar o aspecto da importância da subjetividade na 

produção marxiana, naquilo que entendia se tratar de sua especificidade, Goldmann 

irá defender o elemento distintivo da significação objetiva: 
A fraqueza da fenomenologia nos parece precisamente residir na 
premissa de limitar-se a uma descrição compreensiva dos fatos da 
consciência (ou, para ser exato, de sua “essência”). A estrutura real 
dos fatos históricos comporta, todavia, além de sua significação 
consciente no pensamento e nas intenções dos agentes, uma 
significação objetiva que difere da primeira frequentemente de uma 
forma notável (GOLDMANN, 1966, p. 15).   

O quadro abaixo, presente no livro Recherches dialectiques, de 1959 

(GOLDMANN, 1959, p. 120), ilustra sinteticamente a forma como Goldmann 

compreendia as teorias mencionadas, em relação a outras teorias, divididas em dois 

grandes grupos. A primeira divisão refere-se ao caráter estático (não-genético) ou 

genético das teorias (na primeira coluna, que organiza as linhas), cada um subdividido 

entre aquelas que atribuem primazia ao sujeito, ao objeto ou à unidade entre ambos 

(respectivamente, primeira, segunda e terceira linhas de cada um dos grupos 

mencionados):  
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Figura 1 – Quadro comparativo de teorias segundo seu caráter genético ou 
não-genético e segundo a primazia relacionada ao sujeito, ao objeto ou a 

ambos 

 
Fonte: Goldmann (1959, p. 120). 

 

 Resta claro que o conceito de estrutura significativa adotado por Goldmann 

deita raízes no trabalho de Piaget, como formulação de caráter epistemológico, 

vinculado às estruturas mentais forjadas pela atividade individual. Finalmente, e agora 

de modo específico, é esse o sentido a partir do qual Goldmann irá referir-se à 

atividade e à práxis, o que efetivamente seria o ponto fulcral de aproximação entre 

Piaget e Marx, segundo o autor: 
Tudo isto não deve, entretanto, mascarar uma realidade 
epistemológica fundamental, afirmada desde 1846 por Marx nas 
Teses sobre Feuerbach e novamente iluminada pelas investigações 
psicológicas e epistemológicas recentes de Jean Piaget. O 
pensamento humano em geral e, implicitamente, o conhecimento 
científico que é um aspecto particular, estão intimamente ligados às 
condutas humanas e às ações do homem no mundo. Fim último para 
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o investigador, o pensamento científico é apenas meio para o grupo 
social e para a humanidade inteira (GOLDMANN, 1966a, p. 6). 

Entre a epistemologia piagetiana e as formas de consciência exploradas por 

Lukács em História e consciência de classe, de que trataremos adiante, Goldmann 

desenvolveu uma noção própria de sujeito transindividual. Ele defenderá de modo 

reiterado esse conceito, que sustentaria a objetividade da significação, apoiado em 

seu entendimento de atividade ou práxis. No limite, o verdadeiro sujeito da criação 

espiritual seriam os grupos sociais. A transindividualidade, pura e simplesmente, 

resulta do fato de que o mundo não poderia se construir pela somatória das ações 

individuais, daí que a epistemologia, em termos cognitivos, deva basear-se na 

intersubjetividade. Dessa forma, o conceito correlato de sujeito coletivo constitui uma 

explicação da transindividualidade, a determinação do modo pelo qual a relação no 

interior dos grupos opera em termos práticos e que não está determinado de modo 

rígido ou automático. O conceito de sujeito coletivo está assentado em uma ideia de 

ação coletiva, embora o agente da consciência não possa ser senão o indivíduo.  

A forma particular pela qual Goldmann coloca a questão se situa de modo 

circular em relação às noções de significação para os próprios grupos. Isto é, são os 

grupos, no seu todo, que balizam a validade objetiva da significação a partir do sentido 

comum estabelecido entre os membros, mas essa significação só é levada a cabo 

pelos indivíduos, a partir dos parâmetros definidos pela sua experiência no grupo: no 

limite, a objetividade da relação entre as estruturas possui um crivo atestado pelo 

elemento intersubjetivo.  
A estruturação resulta do fato de que os indivíduos – e os grupos 
sociais que constituem (grupos formados por indivíduos que se 
encontram em relação mútua e, sob certos aspectos mais ou menos 
importantes, em situação análoga) – procuram apresentar respostas 
unitárias e coerentes ao conjunto de problemas colocados pelas suas 
relações com o meio ambiente ou, dito de outra forma, tendem a 
estabelecer através de sua práxis um equilíbrio entre eles e esse meio 
(GOLDMANN, 1978, p. 24). 

Como consequência, a constituição essencial dos grupos e sua relação com a 

categoria de classe social adquire importância decisiva para o quadro conceitual do 

autor, muito embora as copiosas páginas dedicadas ao tema apontem estritamente 

para um novo relativismo como critério definidor: as classes sociais não se 

constituiriam pelo seu papel na estrutura social, em relação a um crivo objetivo do 

processo histórico, tais como a propriedade, a alienação, ou algum outro elemento 
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presente nas discussões no interior do marxismo, elas se constituiriam por meio de 

uma capacidade de açambarcagem, por uma característica de talhe compreensivo66: 
certos grupos apresentam um caráter privilegiado, tanto por sua vida 
consciente quanto por sua práxis social e histórica. Trata-se daqueles 
cuja práxis é orientada para uma estruturação global da sociedade, ou 
seja, para um certo equilíbrio de conjunto entre os grupos constitutivos 
da sociedade como um todo, e entre essa e o mundo físico 
(GOLDMANN, 1978, p. 25). 

A questão fica mais evidente na obra Ciências humanas e filosofia, onde 

Goldmann explora de modo panorâmico o estado das ciências humanas, buscando 

introduzir os princípios de sua própria sociologia positiva, por meio dos elementos 

metodológicos já descritos. Nesse exercício, ele passa em revista as concepções de 

figuras como Durkheim, Weber, Brepohl, Gurvitch, Halbwachs e Sorokin, explorando 

as respectivas classificações hierárquicas dos grupos sociais, para defender a tese 

apresentada acima de que, embora tais grupos exercessem influência na vida dos 

indivíduos, as classes sociais seriam sua forma de expressão mais fundamental, por 

tenderem ao equilíbrio global da sociedade. Goldmann chega mesmo a apontar para 

a coexistência de tendências, na sociologia contemporânea, de “borrar a distinção 

entre as classes sociais [...] e os outros grupos sociais”, “negar o papel histórico das 

classes” ou “definir a classe social por características puramente exteriores” (1966a, 

p. 96–97). 

  Sua percepção das controvérsias sobre o tema, mediante a situação geral do 

marxismo no momento mesmo da produção de sua obra, afeta sobremaneira a 

abordagem da questão ao longo do tempo. As classes sociais, que são um elemento 

fundamental das obras Ciências humanas e filosofia, Le Dieu caché e Recherches 

dialectiques, obras da passagem dos anos 1950 aos anos 1960, quase desaparecem 

de seu vocabulário, especialmente a partir de A sociologia do romance, de 1964, 

 
66 Considerando que a referência explícita e permanente de Goldmann sobre esse tema é a obra de 
Marx, é instrutivo registrar aqui a posição marxiana formulada na Crítica da filosofia do direito de Hegel, 
respondendo onde residiria a possibilidade positiva de emancipação, na Alemanha de 1843: “Na 
formação de uma classe que tenha cadeias radicais, de uma classe na sociedade civil que não seja 
uma classe da sociedade civil, de um estamento que seja a dissolução de todos os estamentos, de 
uma esfera que possua caráter universal porque os seus sofrimentos são universais e que não exige 
uma reparação particular porque o mal que lhe é feito não é um mal particular, mas o mal em geral, 
que já não possa exigir um título histórico, mas apenas o título humano;  de  uma  esfera  que  não  se  
oponha  a  consequências particulares, mas se oponha totalmente aos pressupostos do sistema político 
alemão; por fim, de uma esfera que não pode emancipar-se a  si  mesma  nem  se  emancipar  de  
todas  as  outras  esferas  da sociedade sem emancipá-las todas – o que é, em suma, a perda total da 
humanidade, portanto, só pode redimir-se a si mesma por uma redenção total do homem. A dissolução 
da sociedade, como classe particular, é o proletariado” (MARX, 2005, p. 155-156). 
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embora voltem a aparecer em suas obras derradeiras como A criação cultural na 

sociedade moderna. Uma hipótese que justifica a oscilação mencionada é de que 

Goldmann estivesse empreendendo uma reaproximação com categorias centrais do 

marxismo, especialmente aquelas com as quais ele próprio trabalhou ao longo de sua 

produção. Alguns interlocutores dão notícias de que sua morte precoce e repentina 

teria interrompido um processo de renovação de seu pensamento, que estava 

pautado, dentre outros elementos, no fato de ele ver no “controle dos trabalhadores o 

mais promissor veículo de transformação radical, e despendeu muito tempo 

estudando essa prática na Iugoslávia” (MARCUSE, 1977, p. 52). Na mesma direção, 

o editor do livro A criação cultural na sociedade moderna, publicado postumamente, 

em 1971, afirma que, após maio de 1968, “seu pensamento estava em plena 

renovação” (GOLDMANN, 1971, p. 6).  

Apesar dessas variações, via de regra, os grupos a partir dos quais a 

significação se conforma são referidos de modo assaz abrangente por Goldmann, 

podendo abarcar “a nação e a classe” (1967d, p. 34), no livro sobre Kant, “associações 

econômicas ou profissionais, famílias, comunidades intelectuais ou religiosas, nações 

etc.” (1975a, p. 26), em Le Dieu caché, grupos “familiares, profissionais, nacionais, 

relações de amizade, classes sociais etc.” (1986, p. 216), na Sociologia do romance, 

até referir-se a grupos, no plural e de maneira inespecífica, não necessariamente 

redutíveis às classes sociais, em suas últimas obras, como no referido Criação cultural 

na sociedade moderna (1971), muito embora as classes sociais reapareçam 

nominalmente expressas, como demonstrado. 

Esse movimento é uma decorrência da própria concepção de classe para 

Goldmann. Considerando que sua definição gira em torno da ideia de “sujeitos de 

ação comum”, ou seja, a classe se constituiria apenas como classe-para-si ou, o que 

seria mais adequado, de grupo-para-si, sem o estágio da classe-em-si: “Para o grupo, 

a concordância entre o pensamento e comportamento é rigorosa” (GOLDMANN, 

1975a, p. 26). Daí a volatilidade e interoperabilidade dos conceitos de classe e grupo, 

que parecem transmutar um no outro em vários momentos da produção teórica de 

Goldmann, o que subentende, ademais, uma coincidência necessária entre realidade 

e consciência.  

Segundo Martin Jay, essa linha tendencial repete-se em inúmeros “marxistas 

ocidentais”, entre os anos 30 e 50, trasladando a noção de revolução da esfera da 

economia para as objetivações culturais (1984, p. 3). De acordo com Jay, a 
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peculiaridade de Goldmann nesse panteão refere-se precisamente a ter procedido a 

uma relativização, mas não ao abandono completo de uma análise do conceito de 

classes sociais. 

 

3.3. Totalidade e consciência possível 
 

Como resta claro, para Goldmann, o estruturalismo genético supõe a totalidade 

como categoria metodológica por excelência, cujos traços essenciais já haviam sido 

estabelecidos desde seu estudo sobre Kant, onde ela é definida por seu caráter 

aproximativo e necessariamente parcial, não obstante o lugar central que já ocupava 

em sua metodologia nascente. Nos textos redigidos entre fins dos anos 1940 e 

meados de 1950, o autor irá reiterar que o universo e a comunidade humana seriam 

as duas formas principais assumidas pela totalidade, em Kant, então considerado o 

primeiro pensador moderno a reconhecer a importância central da categoria, até que 

o posto fosse redesignado a Pascal, em Le Dieu caché, de 195667.  

Contudo, é declaradamente em História e consciência de classe, de autoria de 

György Lukács, publicado em 192368 – seguramente a obra de referência de maior 

peso para o trabalho desenvolvido por Goldmann ao longo de toda a sua vida –, onde 

se encontra o arrimo para as considerações sobre a categoria de totalidade. O 

elemento central do arcabouço conceitual de História e consciência de classe é a ideia 

de que somente com a integração dos “fatos da vida social (enquanto elementos do 

desenvolvimento histórico) numa totalidade, [...] o conhecimento dos fatos se torna 

possível enquanto conhecimento da realidade” (LUKÁCS, 2003, p. 76). Justamente a 

totalidade permitiria a superação da imediaticidade: “A totalidade concreta é, portanto, 

 
67 Na realidade, a orientação dos estudos em direção à obra de Pascal já vinha se realizando desde 
fins da década de 1940. No prefácio à edição francesa da tese sobre Kant, Goldmann faz a seguinte 
ressalva: “Em primeiro lugar [...] ali onde nós escrevemos ‘Kant foi o primeiro...’ nós poderíamos ter 
escrito Blaise Pascal” (GOLDMANN, 1967d, p. 17). 
68 Necessário ressaltar a importância de Goldmann para a recepção de Lukács na França, mesmo que 
ele a tenha feito de modo parcial, dada sua predileção pelas obras de juventude do pensador húngaro. 
Seja como for, Goldmann não apenas deu fôlego para a inserção das ideias de Lukács nos debates 
em língua francesa, como chegou a traduzir algumas das obras do pensador húngaro, como Breve 
história da literatura alemã (Brève histoire de la littérature allemande, em 1949), com Michel Butor, e 
Goethe e seu tempo (Goethe et son époque, também em 1949), junto com Andre Frank, além de ter 
participado de outras publicações da obra do pensador húngaro na França, incluindo a elaboração do 
posfácio à Teoria do romance, chamado “Introdução aos primeiros escritos de Georg Lukács”, em 1963 
(GOLDMANN, 1963a). Há notícias de outras traduções realizadas por Goldmann, mas não inteiramente 
realizadas, como é o caso de A alma e as formas, de cujos ensaios apareceu apenas a tradução de 
“Novalis et la philosophie romantique de la vie”, em 1971 (GOLDMANN et al., 1975, p.354). 
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a categoria fundamental da realidade” (LUKÁCS, 2003, p. 79). Para não perder de 

vista o complexo conceitual lukacsiano, é preciso ressaltar outros conceitos 

inextricáveis, que possuem profunda reverberação na obra de Goldmann, como a 

malfadada ideia da identidade total entre sujeito-objeto. No prefácio tardio a seu 

próprio livro, a ponderação de Lukács é implacável consigo próprio69: 
No que concerne ao tratamento do problema [identidade sujeito-
objeto], hoje não é difícil perceber que ele se dá inteiramente no 
espírito hegeliano. Sobretudo porque o fundamento filosófico último 
desse tratamento é constituído pelo sujeito-objeto idêntico, que se 
realiza no processo histórico. É claro que, para o próprio Hegel, o 
surgimento desse sujeito-objeto é de tipo lógico-filosófico: ao atingir-
se a etapa superior do espírito absoluto na filosofia com a retomada 
da exteriorização e com o retorno da consciência de si a si mesma, 
realiza-se o sujeito-objeto idêntico. [...] o proletariado como sujeito-
objeto idêntico da verdadeira história da humanidade não é uma 
realização materialista que supera as construções de pensamento 
idealistas, mas muito mais um hegelianismo exacerbado, uma 
construção que tem a intenção de ultrapassar objetivamente o próprio 
mestre, elevando-se acima de toda realidade de maneira audaciosa 
(LUKÁCS, 2003, p. 24-25).  

A despeito das questões arroladas, a posição de Lukács no livro em questão 

não deixa margem para dúvidas: a apreensão da realidade objetiva insurge 

declaradamente como momento necessário do processo de conhecimento. 

Delimitando-se do contexto neokantiano onde se formou intelectualmente, o que 

demarca posição em relação ao próprio Goldmann, Lukács atribui a Kant a 

quintessência da incapacidade inerente da burguesia em transcender o dualismo 

entre existência concreta e totalidade: 
Esse ponto de ruptura se encontra igualmente no nível do problema 
da realidade, do problema da unidade do processo histórico. Marx 
reprova Hegel (e sobretudo seus sucessores, que retornam cada vez 
mais claramente a Fichte e a Kant) por não ter superado efetivamente 
a dualidade do pensamento e do ser, da teoria e da práxis, do sujeito 
e do objeto; sustenta que a dialética de Hegel, que se propõe como 
dialética interior e real do processo histórico, não passa de mera 
ilusão; reprova-lhe [sic] por não ter superado Kant justamente a 
respeito desse ponto decisivo: critica o conhecimento hegeliano por 
ser simplesmente um conhecimento sobre uma matéria – por si só de 

 
69 A sequência da argumentação de Lukács joga luz sobre o ponto central da questão: para Hegel, a 
superação da alienação (Entäusserung) também significa a superação da própria objetivação, o que se 
deve ao entendimento de que o objeto só existe como exteriorização da consciência. A questão em 
Marx, tal como Lukács reconhece posteriormente, possui um caráter radicalmente distinto: alienação e 
estranhamento (Entfremdung) não se confundem com exteriorização da vida (Lebensäusserung). A 
superação do estranhamento não pode ser confundida com a superação da objetividade enquanto tal, 
o que seria um atributo típico do idealismo de matriz hegeliana. Ao contrário, é apenas considerando a 
legalidade da objetividade como condição de exteriorização da vida que podem ser encontradas as 
saídas para a superação das formas estranhadas de vida. A respeito da conformação desse quadro 
categorial no pensamento marxiano, ver (COSTA, 1999). 
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natureza estranha –, e não o próprio conhecimento dessa matéria, que 
é a sociedade humana [...] A crítica de Marx a Hegel é, portanto, a 
sequência e a continuação direta da crítica que Hegel exerceu contra 
Kant e Fichte (LUKÁCS, 2003, p. 89-91). 

Goldmann passa ao largo dessas discussões categoriais, o que não é de se 

estranhar, levando-se em conta que uma reflexão aprofundada sobre tais categorias 

minaria as bases do sistema erigido ao longo de sua produção teórica inicial, de matriz 

kantiana – em quase tudo estranha às formulações de inspiração hegeliana. Nesse 

ponto, reside a forma específica que assume a leitura sobre História e consciência de 

classe realizada por Goldmann, determinante para quais elementos da obra são 

endossados, descartados ou relativizados. A rigor, está em questão justamente a 

aceitação ou recusa da possibilidade efetiva de reprodução conceitual da realidade 

ou, dito de outro modo, o grau e o limite dessa reprodução.  

Para demonstrar o acento da leitura de Goldmann, durante um debate público 

com Agnes Heller, discípula e representante de Lukács no Colóquio Internacional de 

Sociologia da Literatura de Royaumont, em 1968, ele afirmou compreender História e 

Consciência de Classe como um trabalho de epistemologia. Realizando a tradução 

consecutiva da fala de Heller, quando esta afirmou que Lukács não havia elaborado 

uma epistemologia, por reputar o tema estritamente desimportante, Goldmann afirma: 

“o maior tratado de epistemologia que conheço é História e consciência de classe. 

Sobretudo um enorme desenvolvimento de teoria epistemológica a partir do qual a 

epistemologia de Mannheim e Korsch se desenvolveu” (HELLER; GOLDMANN, 1968, 

p. 48-49). Heller então reformulou sua afirmação, insistindo que, para Lukács, não 

haveria uma epistemologia fora da ontologia. 

A despeito das divergências explicitadas, Goldmann fará apelo recorrente a 

História e consciência de classe: a passagem do capítulo “O que é marxismo 

ortodoxo”, onde Lukács faz considerações peremptórias sobre a centralidade do 

método, por sua vez orbitando em torno da categoria da totalidade, torna-se a principal 

via de entrada de Goldmann ao pensamento do lukacsiano, permitindo-o aglutinar 

aquelas indicações à sua forma de enxergar a totalidade como categoria epistêmica.  
Não é a predominância dos motivos econômicos na explicação da 
história que distingue de modo resolutivo o marxismo da ciência 
burguesa; é o ponto de vista da totalidade. A categoria da totalidade, 
a predominância universal e determinante do todo sobre as partes 
constitui a própria essência do método que Marx retomou de Hegel e 
transformou de maneira a fazê-lo a fundamentação original de uma 
ciência inteiramente nova... A predominância da categoria da 
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totalidade é o suporte do princípio revolucionário na ciência (LUKÁCS 
apud GOLDMANN, 1959, p. 28)70. 

A invocação da passagem relaciona-se com um ponto crucial das origens do 

chamado marxismo ocidental71: a crença na necessidade de transformação social 

acompanhada de uma indefinição de fundo, em relação às formas de organização de 

classe, em franca mutação naquela quadra histórica. Mais tarde, isso resultaria no 

questionamento do próprio protagonismo do proletariado por alguns autores, 

redundando no acento em discussões de caráter metodológico, frente à 

“impossibilidade de restaurar a unidade sistêmica do pensamento de Marx” (MUSSE, 

1998, p. 22), o que estaria relacionado com uma tentativa teórica de reconciliação do 

marxismo com a filosofia. Mas é importante notar que as três décadas que separam 

História e consciência de classe do início da produção goldmanniana autorizam esse 

paralelismo apenas quando este é confrontado com as diferenças históricas 

igualmente substanciais que assomaram: outro pós-guerra, outra crise social, o 

advento do stalinismo e uma substantiva diferença no próprio sistema de produção e, 

por conseguinte, no movimento operário (MÁRKUS, 1981, p. 128-129). Nesse sentido, 

o conceito de totalidade, tão largamente defendido por Goldmann, compõe apenas 

um elemento de uma ampla topografia72.  

Para o Lukács de História e consciência de classe, “a disciplina do Partido 

Comunista, a assimilação incondicional de toda a personalidade de cada membro na 

práxis do movimento são o único caminho possível para a realização da liberdade 

autêntica” (2003, p. 563). Por outro lado, após as experiências do fascismo e do 

 
70 Importa anotar o posterior redimensionamento da categoria de totalidade no pensamento de Lukács 
que, em seu conhecido prefácio a História e consciência de classe, de 1967, cita justamente o trecho 
mencionado elaborando a seguinte crítica: “Sem dúvida, um dos grandes méritos da História e 
consciência de classe foi ter restituído à categoria da totalidade, que a ‘cientificidade’ do oportunismo 
socialdemocrata empurrara totalmente para o esquecimento, a posição metodológica central que 
sempre ocupou na obra de Marx. Nessa época, eu ignorava que tendências semelhantes também 
estavam presentes em Lênin. (Os seus fragmentos filosóficos foram publicados nove anos após História 
e consciência de classe). Mas, ao passo que Lênin, também nessa questão, renovava efetivamente o 
método marxista, surgia em mim um exagero hegeliano, porquanto opunha a posição metodológica 
central da totalidade à prioridade da economia” (LUKÁCS, 2003, p. 20-21). Tais reavaliações de Lukács 
nunca foram consistentemente comentadas por Goldmann. 
71 A respeito da relação do uso e função do conceito de totalidade para o marxismo ocidental ver a obra 
Marxism and totality, de Martin Jay (JAY, 1984). 
72 A exploração da relação entre as proposições de Goldmann e de Lukács de que nos valemos aqui, 
especialmente o Lukács de História e consciência de classe, mas também dos aspectos ético-filosóficos 
mais gerais que diferenciam as trajetórias intelectuais de ambos autores, foi realizada por alguns dos 
discípulos de Lukács, integrantes da chamada Escola de Budapeste – expressão cunhada pelo próprio 
Lukács em uma carta ao suplemento literário do The Times, pouco antes de sua morte, em 1971 –, 
notadamente por Agnes Heller e Ferenc Fehér (HELLER; FEHÉR, 1991) e por György Márkus 
(MÁRKUS, 1981).  



50 
 

 

stalinismo, Goldmann opunha-se categoricamente aos rumos tomados pela União 

Soviética. Seu apelo ao princípio da autonomia individual, a partir de uma matriz 

kantiana, implica em uma alternativa ética que impõe repercussões teóricas. Sob o 

impacto das condições históricas aludidas, a recusa de Goldmann em aceitar a 

solução do substitucionismo do partido implica, por consequência, na rejeição do 

arcabouço filosófico a partir do qual a solução é articulada e justificada por Lukács. 

Insurge uma série de reinterpretações dos conceitos de História e consciência de 

classe, essencialmente baseada em uma forma particular de compreensão de 

estrutura significativa e de sua composição em uma forma-totalidade excêntrica.  
No fundo, o que separa, nesse domínio como em todos os outros, a 
sociologia marxista das tendências sociológicas positivistas, 
relativistas ou ecléticas, é o fato de ela ver o conceito fundamental não 
na consciência coletiva real, mas no conceito construído (zugerechnet) 
de consciência possível que permite a compreensão do primeiro 
(GOLDMANN, 1986, p. 27).  

O substrato comum que autoriza Goldmann a apoiar-se abertamente em 

História e consciência de classe, a despeito das divergências, é o conceito de 

consciência atribuída, que ele traduz por consciência possível. Com efeito, o conceito 

ocupa lugar de destaque em toda a produção de Goldmann, embora esteja 

relativizado em suas obras de sociologia da literatura. Quando se indaga em relação 

a qual referente se aplicaria essa consciência, no livro de Lukács e nas considerações 

de Goldmann, as respostas divergem substancialmente73: em Lukács, corresponde a 

um construto teórico, distinto da consciência psicológica ou empírica, utilizado para 

estabelecer o padrão de consciência de massa por meio do qual as objetivações 

culturais deveriam ser julgadas. O que importa ressaltar é o fato de que a consciência 

atribuída não poderia nunca ser corporificada em produções espirituais singulares. O 

conceito provê uma medida histórica para avaliação e crítica das produções culturais 

e não para sua designação específica. 

Em Goldmann, por outro lado, a máxima consciência possível refere-se a uma 

apreensão da ação coerente dos grupos sociais, garantindo a possibilidade de sua 

corporificação efetiva nas obras culturais e correspondendo, de certa forma, ao limite 

máximo da manifestação concreta da consciência: “trata-se de um fenômeno de 

consciência coletiva que atinge seu máximo de nitidez conceitual ou sensível na 

consciência do pensador ou do poeta” (GOLDMANN, 1975a, p. 28). Embora essa 

 
73 Uma análise pormenorizada dessa comparação foi efetuada por György Márkus (MÁRKUS, 1981, p. 
135–138). 
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consciência corresponda apenas esporadicamente à consciência individual imediata, 

como veremos mais adiante, ela equivale a um complexo de tomada de consciência 

real, garantida por processos de equilibração a partir da adequação dos grupos às 

estruturas da realidade. Curiosamente, esse rearranjo conceitual descrito promove 

uma inversão: o suposto idealismo lukacsiano, vinculado à excessiva aproximação 

entre sujeito e objeto, aos moldes hegelianos, que Goldmann enxerga em História e 

consciência de classe (GOLDMANN, 1966a, p. 37-38), torna-se mais realista do que 

os instrumentos de que Goldmann ele próprio dispõe, ao atribuir aos grandes artistas 

e pensadores o papel de demiurgos do processo de equilibração consciente dos 

grupos.  

Escrevendo na passagem das décadas de 1940 e 1950, Goldmann afirma que, 

naquela altura, Lukács teria abandonado o idealismo excessivo predominante em seu 

texto, tornando inútil se opor à tese da coincidência entre sujeito e objeto 

apresentando objeções que o próprio autor já teria concebido. Mas Goldmann retoma 

a questão logo adiante afirmando que não se tratava, a posição de Lukács, senão da 

realização do espírito absoluto de Hegel, concluindo o parágrafo com uma frase 

emblemática: “Em todo caso, para nós ela [a identificação sujeito-objeto] possui acima 

de tudo o valor de um conceito ideal e não de uma realidade prática” (GOLDMANN, 

1966a, p. 38). Sem que tenha acompanhado em profundidade a autocrítica 

lukacsiana, ou seja, sem conceber a superação da alienação separadamente da 

superação idealista da objetividade, a decorrência do apagamento da diferença entre 

consciência real e consciência atribuída em Goldmann implica que o critério de 

verdade de qualquer forma efetiva de consciência somente pode ser estabelecido por 

meio de um relativismo, pelo expediente da analogia, pois resultaria da capacidade 

compreensiva de umas em relação às outras – tanto mais verdadeira uma forma de 

consciência quanto mais capacidade possui de explicar a função social e as limitações 

das demais.  

Fugindo de um relativismo radical, o que seria estranho a seus princípios 

epistemológicos, e apoiando-se nos fundamentos metodológicos baseados no 

esquematismo da razão, a saída encontrada por Goldmann foi uma inovação em 

relação ao quadro conceitual lukacsiano, um elemento instrumental fundado nas 

noções de coerência e significação que foram evidenciadas: o conceito de visão do 

mundo. Sua função seria o estabelecimento de um contexto a partir do qual torna-se 

possível a separação do essencial e do acessório e a integração dos elementos ao 
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conjunto maior, das totalidades relativas, em movimentos sucessivos (GOLDMANN, 

1975a, p. 21).  
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4. PAPEL INSTRUMENTAL DA VISÃO DO MUNDO 
 

A maneira particular pela qual Lucien Goldmann explorou o conceito de visão 

do mundo, reputando-o como uma expressão natural da teoria marxista, com base 

nas concepções de comunidade e de práxis vistas, aporta dificuldades sensíveis na 

compreensão das mediações mobilizadas pelo autor, considerando que os conceitos 

que utiliza não dimanam diretamente da produção de Marx, nem tampouco estavam 

presentes nas variantes do marxismo, senão de modo assaz indireto, a despeito de 

sua própria leitura dos escritos de György Lukács. As referidas conclusões 

metodológicas foram consolidadas antes de que Goldmann pudesse efetuar uma 

pesquisa concreta mais substancial da conformação do conceito em sua ocorrência 

no pensamento de Pascal em relação ao jansenismo74. No item 2 do presente capítulo, 

pretende-se analisar propriamente a feição e o desenvolvimento do conceito de visão 

do mundo nas obras de Goldmann, com destaque particular para a obra Le Dieu 

caché, onde finalmente encontra-se o ápice da encarnação do conceito. Isso ocorre 

após um preâmbulo que aborda o papel da visão do mundo na sociologia do autor, no 

item 1, diante de sua concepção de sociologia, com base sobretudo na obra Ciências 

humanas e filosofia. No terceiro e último item do capítulo, é abordada a relativização 

desse mesmo conceito na obra Sociologia do romance e nos comentários de 

sociologia da literatura e da arte do autor, de modo geral.  

 

4.1. Sociologia das visões do mundo 
 

Redarguindo a uma pergunta retórica sobre a razão de estudarmos os fatos do 

passado, apresentada já nos primeiros parágrafos de Ciências humanas e filosofia, 

Goldmann afirma que aquilo que se busca são “as atitudes fundamentais dos 

indivíduos e dos grupos humanos relativas aos valores, à comunidade e ao universo” 

(1966a, p. 10). Trata-se, portanto, de uma consciência histórica sobre os fatos, isto é, 

 
74 “Doutrina do bispo Cornélio Jansênio (1585-1638), exposta na obra Augustinus. Trata-se de uma 
tentativa de reforma católica através do retorno às teses de Agostinho sobre a graça [...] Jansênio 
confrontava essas teses com o relaxamento da moral eclesiástica, especialmente jesuítica, segundo a 
qual a salvação está sempre ao alcance do homem. [...] uma bula do Papa Inocêncio X condenou cinco 
proposições nas quais a Faculdade Teológica de Paris condensara a doutrina [...]. A favor de Jansênio 
estavam Antoine Arnauld e os denominados ‘solitários de Port-Royal’. Estes julgaram que as cinco 
proposições condenadas não expressavam o pensamento de Jansênio e que, portanto, [a] condenação 
não dizia respeito ao jansenismo. Em favor disto Pascal publicou, em 1656, as Cartas provinciais” 
(ABBAGNANO, 2007, p. 677). 
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“menos sua realidade material que sua significação humana, que, evidentemente, não 

pode ser conhecida sem a primeira” (GOLDMANN, 1966a, p. 13-14). Novamente 

busca-se delimitar a significação objetiva como elemento distintivo próprio ao escopo 

das ciências humanas, o que demandaria uma forma particular de apreensão dos 

fatos sociais, em contraposição às ciências da natureza. Nessa direção, todos os 

esforços deveriam ser feitos para evitar a separação entre aspectos materiais e 

espirituais, integrando “no estudo dos fatos sociais, a história das teorias sobre esses 

fatos e, de outra parte, relacionar o estudo dos fatos da consciência à sua localização 

histórica e à sua infraestrutura econômica e social” (GOLDMANN, 1966a, p. 18). Essa 

seria a condição para o alcance da objetividade própria às ciências humanas, 

garantindo efetivamente o caráter positivo da sociologia – o instrumento para realizar 

essa análise seria precisamente a determinação da visão do mundo. 

Note-se a utilização aberta e sistemática do conceito de visão do mundo como 

instrumento de análise por Goldmann desde, pelo menos, 195275, ano de publicação 

de Ciências humanas e filosofia, onde já será definido como sinônimo do “máximo de 

consciência possível de uma classe” (GOLDMANN, 1966a, p. 47) ou, o  que seria 

mais preciso, o instrumento para determinação da significação. Naquele mesmo ano, 

Goldmann promove uma sistematização do uso do conceito como ferramenta 

metodológica no VI Congresso das Sociedades de Filosofia em Língua Francesa, em 

Estrasburgo, registrada no artigo Thèses sur l'emploi du concept de vision du monde 

en histoire de la philosophie (1952), descrevendo-o de maneira esquemática por meio 

de um conjunto de características determinadas, dentre elas um “instrumento 

conceitual de trabalho, uma extrapolação construída pelo historiador” (1952, p. 399), 

cujo estabelecimento das tipologias figura como um dos principais problemas da 

história da filosofia; resultado de análises históricas concretas, pois “de nenhuma 

forma temos o direito de construí-la de antemão” (1952, p. 403). Reformulando 

permanentemente essa ideia, em Recherches dialectiques, obra de 1959, Goldmann 

dirá que:  
uma visão do mundo é um ponto de vista coerente e unitário sobre o 
conjunto da realidade. Ora, o pensamento dos indivíduos – com 
algumas exceções – é raramente coerente e unitário. Submisso a uma 
infinidade de influências, sofrendo a ação, não apenas dos meios os 

 
75 O leitor atento terá notado que Goldmann utilizava o conceito de visão do mundo amplamente desde 
sua primeira obra sobre Kant – lá onde primeiro aproxima Kant, Goethe, Pascal e Racine, como 
pudemos demonstrar – porém esse primeiro uso do conceito não ocorre de modo coeso e, sobretudo, 
não é acompanhado de considerações reflexivas sobre o próprio expediente da visão do mundo. 
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mais diversos, mas ainda da constituição psicológica em sentido 
amplo, o pensamento e a maneira de sentir dos indivíduos se aproxima 
sempre, mais ou menos, de uma certa coerência, que não é alcançada 
senão excepcionalmente (GOLDMANN, 1959, p. 46-47). 

Atestando a contragosto as origens de seu vocabulário, em Ciências humanas 

e filosofia ele irá afiançar que, somente graças à pobreza do pensamento universitário 

do século XIX, a utilização simplista e esquemática do conceito de significação por 

Dilthey foi considerada uma descoberta, louvada no interior da sociologia que se 

constituía como ciência autônoma. Curiosamente, seu tom acompanha a crítica 

elaborada, quase um século antes, pelo próprio Dilthey, dirigida a Hume, Locke e Kant, 

em relação ao formalismo de tais autores: “Nenhum sangue verdadeiro flui nas veias 

do sujeito conhecido construído por Locke, Hume e Kant; é apenas o suco diluído da 

razão, um mero processo do pensamento” (DILTHEY, 2010, p. 162)76. 

O grande negativo do livro Ciências humanas e filosofia, cujo subtítulo da 

edição em português é “o que é a sociologia?”, o inimigo contra o qual Goldmann 

dirige suas forças, são as orientações positivistas no interior das ciências humanas – 

secundariamente, também o marxismo mecanicista –, levando-o à defesa obstinada 

da importância da consciência para a sociologia, como parte da justificação de dois 

planos necessários ao estudo dos eventos históricos e sociais: sua significação em 

termos de uma descrição compreensiva, por um lado, condicionando a explicação 

desses eventos à luz de fatos históricos mais amplos, por outro lado. Declaradamente, 

a tese central da obra gira em torno da necessidade de as ciências humanas tornarem-

se uma “ciência concreta dos fatos humanos”, redundando em uma “história 

sociológica e uma sociologia histórica” (GOLDMANN, 1966a, p. 3) por meio dos 

estudos da consciência coletiva, nos moldes já descritos. 

Goldmann sentencia que a sociologia empírica se ocuparia pouco de análises 

teóricas e isso significava não apenas que a teoria seria negligenciada por uma 

 
76 Para Dilthey, também o esforço hegeliano de abranger natureza e espírito no mesmo sistema 
doutrinal levaria à dissolução da plenitude da vida (Leben) na lógica e na abstração, sendo essa 
somente possível pela explicação (Erklären), característica necessária das ciências do espírito. Desse 
modo, a totalidade histórica não decorreria de nenhum processo ativo e contraditório, não cabendo em 
seu sistema a subsunção (superação), senão do ponto de vista de uma totalidade apaziguada, a 
congenialidade, que implica a realização de formas de compreensão capazes de remeter o objeto das 
ciências humanas à totalidade da vida da qual se originou, ressaltando a vivência (Erlebnis) como 
categoria fundante da própria realidade (DILTHEY, 2010) e passível de ser reconstituída pela prática 
das ciências do espírito. A posição de Goldmann acompanha o juízo de Lukács expresso no prefácio 
tardio para sua Teoria do romance, onde afirma que seu círculo era seduzido pelas grandes sínteses 
propostas por teorias como a de Dilthey, sem perceber o quão pouco estavam fundadas objetivamente 
(LUKÁCS, 2007, p. 9). 
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postura empirista, mas também o contrário, ou seja, que os sociólogos ocupados com 

o debate teórico estariam distantes da pesquisa empírica. Nesse sentido, nas 

pesquisas concretas, as profundas transformações metodológicas acompanharam de 

perto os preceitos de Durkheim, procurando abordar os fatos sociais desde o exterior 

(enquetes, estatísticas, microssociologia, sociometria etc.), analogamente às ciências 

físicas. O protesto de Goldmann acompanha a ideia de que “o fato social é um fato 

total” (1966a, p. 33), o que significa que os dados dependem da inserção do objeto, 

mas também da visão do próprio pesquisador, seja ela consciente ou implícita.  

De acordo com Goldmann, entre o último terço do século XIX e a década de 

1930, a sociologia como disciplina sofreu um impulso considerável: Durkheim e os 

durkheimianos na França, Max Scheler, Karl Mannheim e Max Weber na Alemanha, 

além dos estudos históricos e econômicos influenciados pela sociologia: Albert 

Mathiez, Marc Bloch, Henri Pirenne, Karl Lamprecht, Werner Sombart, Ernst 

Troeltsch. O marxismo, porém, teria adotado uma reserva com relação aos limites de 

compreensão dos fatos humanos pela sociologia universitária, mantendo-se afastado 

da ciência positiva constituída nos fóruns acadêmicos. Ainda de acordo com 

Goldmann, o próprio Marx teria se valido dos resultados alcançados pelas ciências 

humanas, demonstrando, simultaneamente, que a superação de determinados limites 

que elas carregam só poderia ocorrer com a superação da sociedade capitalista –  o 

declínio ingênito das ciências humanas coincidiria com o declínio da própria 

burguesia: “o fator comum às diferentes tendências, eventualmente opostas, é a 

eliminação radical de todo elemento histórico no estudo dos fatos 

humanos” (GOLDMANN, 1966a, p. 60). Goldmann vale-se dos dois exemplos que 

constituem suas pesquisas à época: Kant e Pascal, cuja recepção tardia e/ou 

deformante das respectivas obras demonstra as limitações históricas do pensamento 

burguês em um momento de conservadorismo, que coincide com o nascimento das 

ciências humanas77. 

 
77 Tanto em seu estudo sobre Kant quanto em Ciências humanas e filosofia, Goldmann irá tratar por 
“mal-entendido neokantiano” (GOLDMANN, 1966a, p. 53) a interpretação do século XIX que suprime a 
coisa em si e a ideia do bem supremo, o que se justifica pela abdicação completa do horizonte de 
transformação social. De modo similar, no caso de Pascal, a ascensão, consolidação no poder e 
declínio da burguesia “nunca a permitiram aceitar o pensador genial de uma classe e de uma ideologia 
desaparecidas com o antigo regime” (GOLDMANN, 1966a, p. 54). Ainda em 1952, Goldmann destaca 
que, na língua francesa, não existia palavra que designasse adesão às ideias de pascal, como 
cartésien, hégelien, spinoziste etc. existindo apenas a palavra “pascalisant” que se refere ao estudioso 
da obra de Pascal não aderente a suas ideias. É curioso notar que, a partir da metade do século XX, 
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Portanto, ao lado de contribuições fundamentais à compreensão da vida social 

pela sociologia nascente, Goldmann destaca seu elemento conservador: 
teorias psicologistas e microssociológicas, super-relativismo, 
deformações ideológicas, métodos descritivos, todos contribuem para 
a deformação da realidade humana, encobrindo seu caráter histórico 
e transformando os verdadeiros problemas, aqueles das leis de 
evolução e da significação do fato individual no conjunto espaço-
temporal, em descrição de um detalhe sem contexto, no seio de um 
conjunto que se admite implicitamente rígido e susceptível (no melhor 
dos casos) apenas de mudanças imperceptíveis. Como diz M. König, 
“retira-se o fenômeno de seu contexto histórico” e estuda-se o 
“infinitesimal”, não mais sob o ângulo da filosofia da história, mas sob 
o ângulo da “adaptação” (à sociedade capitalista bem entendido). Uma 
sociologia que não pode mais compreender, mas 
“domesticar” (GOLDMANN, 1966a, p. 66-67). 

Buscando instrumentos para o equacionamento da significação em sua 

sociologia positiva, o adequado dimensionamento da questão axiológica pelas 

ciências humanas, Goldmann afirma que o conhecimento em si não funda 

logicamente a validade dos julgamentos de valor e que “o [próprio] pesquisador 

frequentemente aborda os fatos a partir de categorias e pré-noções implícitas e não-

conscientes que impedem de saída uma compreensão objetiva” (GOLDMANN, 1966a, 

p. 25). Nesse sentido que Weber teria assumido a impossibilidade de supressão 

desses julgamentos nas ciências humanas, cioso de que as ciências não podem 

infirmar nem confirmar logicamente nenhum julgamento de valor no trabalho de 

pesquisa em si, seus esforços metodológicos atuam na direção de integrar as pré-

noções e julgamentos de valor nas ciências, tornando-os instrumentos úteis na 

pesquisa da verdade objetiva. Essa é exatamente a posição assumida por Goldmann 

quando afirma que o trabalho de pesquisa “exige do pesquisador não a renúncia a 

toda ideologia, mas a realização de todos os esforços de que é capaz para subordiná-

la, em seu trabalho, à realidade dos fatos estudados” (1966a, p. 5). De acordo com 

Goldmann, também para Weber a diferença entre as ciências físico-químicas e as 

ciências históricas não seria apenas uma diferença de objeto, mas de perspectiva. As 

segundas  
aspiram a um estudo objetivo, explicativo e compreensivo dos 
indivíduos físicos e das individualidades históricas e sociais. Ora, uma 
individualidade histórica não é uma realidade dada, mas construída a 

 
insurge uma explosão de estudos sobre Pascal, na França, Goldmann incluso, e que a palavra 
“pascalien” se torna bastante comum a ponto de que sua efígie, acompanhada da imagem da abadia 
de Port-Royal, transforma-se, paradoxalmente, em uma espécie de símbolo da nacionalidade francesa, 
estampando a nota de 500 francos, de 1968 a 1994 – a cédula mais valiosa da moeda francesa, até o 
advento do euro. 
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partir do dado. Ciência alguma nunca é uma realidade dada, mas 
construída a partir do dado. Ciência alguma nunca traduz a realidade 
de maneira exaustiva. Constrói seu objeto, por uma escolha que 
guarda o essencial e elimina o acessório. Para as ciências físico-
químicas, o essencial é o que se repete e pode incorporar-se num 
sistema de leis gerais. Para as ciências humanas, a individualidade 
histórica se constrói pela escolha daquilo que é essencial para nós, 
isto é, para nossos juízos de valor (GOLDMANN, 1966a, p. 27).  

No entanto, se os julgamentos de valor seriam um elemento ineludível na 

escolha dos objetos a serem estudados de maneira objetiva, Goldmann enxerga um 

objetivismo em Weber, e defende que os valores são determinantes não apenas para 

o escopo dos objetos, mas também para a definição de seu conteúdo, isto é, para a 

eleição do essencial e do acessório no decorrer das investigações propriamente. 

Dessa forma, a questão da consciência sobre os julgamentos de valor das teorias 

científicas conduz, uma vez mais, ao critério de verdade. Premindo a ideia de 

consciência possível, baseada na coerência e no caráter compreensivo das visões do 

mundo, Goldmann resume o que configura a questão central de sua análise em 

Ciências humanas e filosofia:  
Do ponto de vista da ação sobre o pensamento científico, as diferentes 
perspectivas e ideologias não se situam no mesmo plano. Certos 
juízos de valor permitem maior compreensão da realidade do que 
outros. Entre duas sociologias antagônicas, o primeiro passo para 
saber qual possui maior valor científico é indagar qual das duas 
permite compreender a outra como fenômeno social e humano, 
identificar sua infraestrutura e iluminar, por meio de uma crítica 
imanente, suas inconsequências e seus limites (GOLDMANN, 1966a, 
p. 39). 

Dessa forma, Goldmann insere a posição dos grupos sociais e, mais 

precisamente, a noção de classe social como crivo analítico. Assim, surge uma 

solução para a separação entre a sociologia acadêmica e o marxismo: “Não há uma 

sociologia conservadora e uma sociologia dialética, mas uma consciência de classe, 

burguesa ou proletária, exprimindo-se no plano da descrição ou da explicação dos 

fatos humanos” (GOLDMANN, 1966a, p. 29). Embora sem abandonar a terminologia 

convencional, Goldmann chega a afirmar que seria mais adequado falar em 

consciência do que em ciência, aproximando-se, novamente, do conteúdo de História 

e consciência de classe. Tais anotações precisam ser compreendidas de acordo com 

a concepção de classes sociais de Goldmann, como vimos no capítulo anterior. Note-

se, ainda, que essa perspectiva será relativizada em suas obras posteriores. 

O autor prossegue realizando uma ressalva sobre duas limitações que recaem 

sobre o conhecimento da verdade por meio do crivo das classes: 1) aspectos da 
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realidade que não são visíveis para a classe ascendente, mas apenas para a(s) 

classe(s) conservadora(s)78; 2) fatores implícitos e não-conscientes para o pensador 

individual e que só podem se tornar evidentes progressivamente pela evolução ulterior 

da história. Esses fatores estariam vinculados ao próprio desenvolvimento histórico 

do objeto e à possibilidade de apreensão de seu movimento real, ao menos no que 

diz respeito a seus momentos fundamentais – esse é um elemento-chave para que a 

própria teoria de Goldmann funcione quando se aplica a momentos históricos 

relacionados à consolidação da burguesia. Infelizmente, tais elementos aparecem 

apenas na forma de uma ressalva, sem consequências maiores para a argumentação 

central e para a teorização posterior do autor. 

Goldmann estabelece um questionamento de caráter heurístico sobre a 

possibilidade de o indivíduo alcançar um conhecimento que ultrapassa a consciência 

real de todas as classes sociais. Essa hipótese possui função didática por autorizá-lo 

a afirmar que a possibilidade de uma síntese entre visões do mundo aplicar-se-ia tão 

somente à ciência em geral, mas jamais à filosofia e à literatura, sob o risco de 

incoerência e ecletismo. Em se tratando de filósofos, escritores e artistas, os 

indivíduos representativos exprimiriam de maneira mais ou menos coerente uma visão 

do mundo correspondente ao máximo de consciência possível de uma classe social 

específica. Já para o cientista, o compromisso com a verdade o colocaria em posição 

distinta, exigindo uma postura crítica frente às premissas e resultados de seu trabalho, 

a aceitação de um eventual conflito contra preconceitos e autoridades e a clara noção 

de que as ciências humanas oferecem dificuldades específicas, provocadas pela luta 

de classes.  

Procurando traçar um programa científico, Goldmann defenderá a necessidade 

de uma análise marxista do marxismo ou, em outras palavras, uma revisão do 

marxismo, reabilitando-o à consideração dos aspectos axiológicos. Em consideração 

geral: “O pensamento dialético destaca o caráter total da vida social. Ele afirma a 

impossibilidade de separar seu aspecto material do seu aspecto espiritual” apesar das 

“discussões entre as correntes idealistas, mecanicistas, ortodoxas” (GOLDMANN, 

1966a, p. 73). E prossegue a argumentação diferenciando momentos revolucionários 

 
78 Como a crítica de Pascal ao racionalismo cartesiano e sua esperança de uma matemática universal, 
incompreensível no século XVII, do ponto de vista do terceiro estado. 
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que resultaram em estudos marxistas que colocaram acento sobre o homem79, em 

contraste com momentos de estabilização da classe dominante, quando os raros 

estudos de sociologia marxista colocaram acento exclusivamente sobre os aspectos 

materiais da sociedade.  

Dessa forma, Goldmann reitera que o método marxista é necessariamente 

genético e, como tudo que concerne ao ser humano, simultaneamente material e 

psíquico. “O estudo genético de um fato humano implica sempre tanto sua história 

material quanto a história das doutrinas que lhe concerne” (GOLDMANN, 1966a, p. 

51). Para exemplificar, Goldmann menciona obras que teriam realizado tal método: O 

capital, de Marx, Teorias sobre a mais-valia, de Kautsky80, Acumulação de capital, de 

Rosa Luxemburgo, O Estado e a revolução, de Lênin e o próprio História e consciência 

de classe, de Lukács81.  

Ainda perseguindo a argumentação presente em Ciências humanas e filosofia, 

afirmando não ignorar o caráter esquemático de suas palavras, observa-se uma crítica 

de Goldmann ao marxismo mecanicista, sobre “o fato de ter estudado sobretudo o 

aspecto econômico da vida social e ter negligenciado o estudo das ideologias” 

(GOLDMANN, 1966a, p. 75). Na construção original da frase, o sujeito oculto refere-

se a um tipo de marxismo, especificado mais adiante: as teorias do capital financeiro 

e do imperialismo de Hilferding e Lenin, que, embora admiráveis, por desconsiderarem 

substancialmente os aspectos ideológicos, teriam incorrido em um erro de avaliação 

sobre a última etapa do capitalismo, prevista entre os anos 1900-1915.  
Uma análise da vida ideológica dessa época teria provavelmente 
permitido perceber melhor a realidade e, notadamente, a vitalidade 
que o capitalismo da Europa ocidental possuía ainda em 1925, 1930 
e mesmo, até 1939, quando começou seu verdadeiro período de 
declínio. No plano ideológico, a passagem de Nietzsche e Bergson a 
Heidegger, Jaspers, Sartre, a descoberta de Kafka e de Kierkegaard, 
são sintomas que esclarecem a evolução da vida econômica e social, 
e sua significação não poderia ser compreendida senão através dela 
(GOLDMANN, 1966a, p. 76-77).  

 
79 Nesse ponto do texto, para exemplificar esta argumentação em particular, Goldmann menciona 
Manuscritos econômico-filosóficos e Guerra civil em França, de Marx, O estado e a revolução, de Lênin, 
Junius-Broschüre, de Rosa Luxemburgo e História e consciência de classe, de Lukács (GOLDMANN, 
1966a, p. 74). 
80 Trata-se do chamado Livro IV de O capital, composto por fragmentos de manuscritos escritos por 
Marx, organizados postumamente e publicados por Karl Kautsky. 
8181 Trata-se das mesmas obras analisadas por Lukács no capítulo de História e consciência de classe 
dedicado ao pensamento de Rosa Luxemburgo (LUKÁCS, 2003, p. 105–132).  
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Supostamente, a teoria marxista contemporânea, encontrava-se limitada por 

fatores econômicos e sociais. Nomeando a União Soviética, suas questões militares 

e sua relação com os países capitalistas, Goldmann atribui a limitação mencionada a 

um espírito de disciplina rígida que havia influenciado o movimento operário europeu, 

gerando um ambiente desfavorável à pesquisa e à vida intelectual, e gerando também 

um número muito baixo de análises marxistas relevantes, posteriormente a 1920, 

resguardadas as exceções de Lukács e Eugen Varga que, a despeito de terem 

alcançado relevantes resultados, teriam chegado mesmo a negar algumas de suas 

obras anteriores, devido à sua relação política com o partido comunista soviético82. 

Apesar de toda a argumentação relativizando o que compreende como uma 

espécie de materialismo mutilado, surpreende a proximidade das conclusões de 

Goldmann com a própria perspectiva que buscava criticar: 
Exigindo uma ciência social livre de todo preconceito, afirmando 
consciente e abertamente o caráter histórico e passageiro da ordem 
social atual, exprimindo a esperança de submeter a vida social à 
consciência e à ação do homem e dar-lhe instrumentos intelectuais 
para realizar os valores humanos universais, busca-se simplesmente 
realizar, nesse domínio, uma relação do  pensador com o conjunto da 
vida social tão desprovida de ingerências externas, tão objetiva como 
a que já existe realmente no domínio das ciências naturais e que só 
se pode designar por um único nome: a unidade do pensamento e da 
ação (1966a, p. 78–79). 

Avançando com sua prescrição, Goldmann afirma que a disputa pelo caráter 

dialético das ciências sociais seria comparável à libertação das ciências naturais 

séculos antes: “luta que no século XVII conduziam os físicos contra os interesses 

particulares das forças ligadas ao passado e à Igreja, a luta contra as ideologias 

particulares por um conhecimento livre, objetivo e humano” (GOLDMANN, 1966a, p. 

79).  A passagem oferece ocasião para relembrar que a própria noção de dialética, 

para Goldmann, refere-se essencialmente à interpenetração de aspectos 

compreensivos e aspectos explicativos. 

 
82 Justo abrir espaço para a contra-argumentação de Lukács, constante no prefácio tardio a História e 
consciência de classe: “Ora, quando voltei à União Soviética, em 1933, com a perspectiva de uma 
atividade frutífera – o papel de oposição, no campo teórico e literário, da revista Literaturni Kritik, entre 
1934-39, é conhecido por todos – , senti uma necessidade tática de manter abertamente certa distância 
em relação a História e consciência de classe, para que a verdadeira luta dos resistentes contra as 
teorias oficiais e semioficiais da literatura não fosse prejudicada por contra-ataques, nos quais, segundo 
minha própria convicção, o adversário teria tido efetivamente razão, por mais limitada que fosse sua 
capacidade de argumentação. Naturalmente, tive de submeter-me às regras de linguagem em vigor na 
época para poder publicar uma autocrítica. Mas este foi o único elemento de adaptação nessa 
declaração” (LUKÁCS, 2003, p. 49). 
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No outro polo da díade compreensão-explicação, demonstrando a importância 

de inserção da abordagem compreensiva em um quadro histórico explicativo, 

Goldmann assevera que “o conhecimento concreto não é uma soma, mas uma síntese 

de abstrações justificadas. [Nesse caso], se as abstrações não são justificadas, sua 

síntese é impossível” (1966a, p. 3). Aqui reside um fato de extrema importância: 

Goldmann nunca chega a explicitar efetivamente a segunda dimensão de seu método 

em termos mais específicos, isto é, os elementos mediadores que permitiriam 

empreender a inserção das estruturas significativas em contextos explicativos. No 

limite, sua metodologia concentra-se nos aspectos compreensivos relacionais, o que 

reduz novamente o escopo de suas proposições à significação objetiva. Nada disso 

impede que Goldmann realize, ele próprio, estudos capazes de explicação, sobretudo 

seu exemplar trabalho sobre Pascal e Racine, mas é preciso reconhecer que isso 

ocorre contra suas prescrições metodológicas e exclusivamente por meio de uma 

leitura imanente que, em sua objetividade e concretude, demonstra as ligações 

intrínsecas com a realidade sócio-histórica mais ampla.  
Existe uma possibilidade de síntese? O materialismo dialético nos 
parece oferecer porque ele nega, ao mesmo tempo, a existência de 
toda a entidade metafísica e especulativa e considera, contudo, a vida 
espiritual como expressão de uma realidade humana mais profunda e 
mais vasta. Como essa síntese é possível? Para o materialismo 
dialético não existe consciência supraindividual. A consciência 
coletiva, consciência de classe, por exemplo, não é mais do que o 
conjunto das consciências individuais e de suas tendências tais como 
resultam da influência mútua dos homens uns sobre os outros e de 
sua ação sobre a natureza (GOLDMANN, 1966a, p. 130). 

Prosseguindo em termos mais concretos sobre uma discussão que ecoará até 

o final de sua produção, mesmo que de maneira muito geral, tanto o racionalismo, 

quanto o empirismo – e o iluminismo a meio termo (GOLDMANN, 1967e) –, estariam 

coligados ao desenvolvimento do terceiro estado e, como tal, seriam variantes do 

individualismo burguês. Em que pesem suas diferenças não irrisórias, “a 

predominância de um ou de outro era favorecida por sua situação sociológica concreta 

em um país e uma época determinada” (GOLDMANN, 1967e, p. 755). A força das 

questões desenvolvidas pela filosofia trágica e pela filosofia dialética83, as duas 

principais visões do mundo definidas e analisadas por Goldmann, deriva, por 

oposição, das formulações do individualismo: ambas possuindo como substrato as 

categorias de mundo, totalidade e comunidade, refreando a ideia de unificação dos 

 
83 Notadamente por Pascal, Kant, Marx, Lukács. 
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átomos – quaisquer elementos isolados – por meio de um poder exterior. Segundo 

Goldmann, as filosofias trágica e dialética sequer reconhecem a existência de 

elementos isolados, mas tratam de elementos parciais que são integrados em 

totalidades relativas. Ainda, como filosofias holísticas, a própria separação entre 

sujeito e objeto só poderia ocorrer de modo igualmente relativo, demandando esforços 

para sua compreensão conjunta.  

Nessas filosofias ou visões do mundo, a totalidade não seria um elemento dado 

e nem um atributo, mas seriam, acima de tudo, um devir. Nesse sentido, ambas se 

constituiriam como filosofias práticas, por meio de um componente ético. Aquilo que 

as diferenciaria essencialmente, portanto, seria a perspectiva de futuro. A filosofia 

dialética não existe sem uma ideia de futuro: por sua capacidade de mobilizar as 

pessoas em torno de sentimentos de esperança e promover ações de 

comprometimento. A filosofia trágica o é, por seu turno, precisamente por reconhecer 

a necessidade de um futuro qualitativamente diferente do existente, sem conseguir 

identificar sua possibilidade efetiva – o que conduz a paradoxos estruturais (vide 

Pascal e Kant). É nesse sentido que, para Goldmann, “a visão dialética é precisamente 

a superação da tragédia” (1975a, p. 195). 

Paradoxalmente, essa abordagem foi desenvolvida com base na projeção de 

uma quantidade limitada de reações sociais possíveis face às realidades históricas: 

racionalista, empirista, trágica e dialética – esquema que, antes de ser legado a 

segundo plano no início dos anos 1960, comportou pequenas variações nos textos do 

autor. Necessário reconhecer que essa perspectiva só seria concebível a partir da 

postura lukacsiana de A alma e as formas, onde há um número restrito de formas de 

vida possíveis, muito embora o Lukács de Goldmann apareça precisamente como um 

expoente das duas visões do mundo em destaque, realizando a passagem da visão 

do mundo trágica, expressa em A alma e as formas, para uma visão do mundo 

dialética, cuja máxima expressão seria a obra História e consciência de classe, a partir 

de quando a teoria lukacsiana entraria em franco declínio devido à suposta filiação do 

autor ao stalinismo. 

Goldmann busca analisar esse conjunto de elementos – que configuram a 

percepção por meio da visão do mundo – fora dos atributos especulativos da filosofia 

clássica, apontando para a encarnação histórica de diferentes visões do mundo e para 

a sua interrelação, buscando determinar uma escala valorativa relacional dentro dessa 

tipologia finita. Se todo pensamento histórico e sociológico sofre profunda influência 
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social e está imiscuído, ele próprio, na sociedade à qual se dirigem suas análises, 

muito comumente esses aspectos não são explícitos e imediatamente acessíveis para 

o pensador individual – desse modo, essa influência, que não é passível de supressão, 

deveria ser tornada consciente e integrada à pesquisa científica para evitar ou diminuir 

ao mínimo sua ação deformante. Isso conduz à referida necessidade de um estudo 

sociológico das ciências sociais ou, mais precisamente, de um estudo materialista e 

dialético do materialismo dialético. Em resumo, a explicitação do que seria uma base 

metodológica do materialismo dialético. 
Os sociólogos “objetivos” conseguem menos do que nunca 
compreender o pensamento marxista como fato humano e social e 
discutir seriamente, à luz dos fatos concretos, a verdade, o erro ou sua 
limitação parcial. Contentam-se em reprovar ao marxismo, de maneira 
geral e abstrata, seu caráter “escatológico” ou “unilateral” e “estreito”. 
Deforma-se o pensamento de Marx e de Engels, criando assim um 
adversário imaginário, mais fácil de combater, chegando-se ao ponto 
de sugerir que se Marx tivesse considerado tal ou qual fato não teria 
sido marxista (GOLDMANN, 1966a, p. 41-42). 

Embora o autor reconhecesse que “o humanismo dialético e marxista é hostil e 

estranho a todo ponto de vista moral” (GOLDMANN, 1959, p. 314), essa posição 

estava baseada na crença de que “os fatos e a maneira de percebê-los estão fundados 

nos valores, e esses valores não serão compreendidos se não questionarmos quem 

os elaborou e em qual situação, o que significa que os valores estão fundados sobre 

os fatos” (GOLDMANN, 1970a, p. 333-334). O conhecimento histórico, porém, 

considerando intrinsecamente os aspectos axiológicos, coincide com a consciência 

histórica. Em Marxismo e ciências humanas, momento tardio de sua produção, 

Goldmann defenderá uma espécie de hierarquia de valores, do que se depreende que 

uma prevalência moral de uns sobre outros ocasionaria uma situação mais ou menos 

favorável ao desenvolvimento da sociedade socialista. Assim, respondendo ao 

problema da liberdade de expressão na União Soviética, considerada uma questão 

independente da forma de socialização da produção, afirmará que “a oposição entre 

a tolerância e a liberdade de pensamento e de expressão constitui uma das principais 

diferenças entre o humanismo burguês e o humanismo socialista” (GOLDMANN, 

1970a, p. 295)84. 

 
84 Considerando que o autor defende acompanhar a posição marxiana, interessa notar, a respeito dos 
valores morais, a divergência substancial entre a posição adotada por Goldmann e aquela desenvolvida 
por Marx: “Quando as circunstâncias sob as quais vive esse indivíduo só lhe permitem o 
desenvolvimento [uni]lateral de uma quali[dad]e às custas de todas as demais, [se] elas lhe 
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Aqui se faz ocasião para uma ressalva importante sobre o conceito de ideologia 

para Goldmann. Embora, por vezes, ele formule o problema das ciências humanas 

como uma questão ideológica lato sensu, afirmando explicitamente que “um dos 

principais problemas de toda a sociologia do espírito: [é] o problema das ideologias” 

(GOLDMANN, 1966a, p. 16), esse uso não acompanha as discussões marxianas, em 

função do lugar ocupado pelo conceito de visão do mundo. A maneira pela qual 

Goldmann procura se desvencilhar do problema, admitindo se tratar de um tema muito 

vasto para estudá-lo a fundo, ao mesmo tempo em que concede que o assunto está 

no centro de sua obra, obriga-o à tematização da relação entre o conceito de ideologia 

e o conceito de visão do mundo. Disso decorre um posicionamento que nunca mais 

será abordado em suas obras: 
Acrescentemos, a título de hipótese, que talvez se pudesse fundar a 
distinção entre as ideologias e as visões do mundo precisamente no 
caráter parcial e, por isso mesmo, deformante das primeiras e total das 
segundas; isso permitiria vincular, ao menos na sociedade medieval e 
na sociedade moderna, as visões do mundo às classes sociais 
enquanto possuam ainda um ideal referente ao conjunto da 
comunidade humana, e vincular as ideologias a todos os outros grupos 
sociais e às classes sociais em declínio, quando nada mais fazem, 
senão defender sem muita fé nem confiança, os privilégios e as 
posições adquiridas (GOLDMANN, 1966a, p. 103). 

 

4.2. Visão do mundo encarnada em Le Dieu caché 
 

É na obra Le Dieu caché que o arcabouço metodológico de Goldmann 

encontra, finalmente, seu objeto. Durante muitos anos, a maneira particular e 

heterodoxa pela qual o autor buscou conjugar uma teoria com evidente raiz 

hermenêutica com o marxismo obrigou-o a discorrer copiosamente sobre o método, 

de modo geral, e sobre o instrumento das visões do mundo, em particular, como 

elemento estruturante de uma sociologia positiva, sem que houvesse propriamente 

alcançado resultados práticos de pesquisa a partir de tais noções. No entanto, essa 

situação altera-se radicalmente com o advento de seus estudos sobre o jansenismo. 

Goldmann retoma o fio de sua posição contra o racionalismo e o empirismo, 

oferecendo, em lugar, a visão dialética:  

 
proporcionam material e tempo para desenvolver só Uma qualidade, então esse indivíduo logra apenas 
um desenvolvimento unilateral, aleijado. Não há pregação moral que ajude” (MARX; ENGELS, 2007, 
p. 257). 
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O pensamento dialético afirma, em oposição, que não existem pontos 
de partida inequívocos, nem problemas definitivamente resolvidos, 
que o pensamento não avança jamais em linha reta pois toda verdade 
parcial não assume sua verdadeira significação senão em sua posição 
no conjunto, da mesma forma que o conjunto não pode ser conhecido 
senão pelo progresso do conhecimento das verdades parciais. A 
marcha do conhecimento aparece assim como uma oscilação 
permanente entre as partes e o todo que devem se esclarecer 
mutuamente (GOLDMANN, 1975a, p. 14–15). 

De acordo com suas novas descobertas, Pascal seria “o grande ponto de 

viragem no pensamento ocidental do atomismo racionalista ou empirista rumo ao 

pensamento dialético” (GOLDMANN, 1975a, p. 15). A proposição possui força de 

alavancagem, sobretudo por confrontar algumas das asserções de obras anteriores, 

algo que se comprova no prefácio tardio à edição francesa do livro sobre Kant, quando 

Goldmann afirma que o lugar que antes havia atribuído a Kant pertence a Pascal (vide 

nota 67). Ressalte-se novamente, acompanhando declaração do próprio Goldmann, 

que nada de essencial teria se modificado a respeito de sua apreensão sobre Kant. 

Essa reforma na identificação da origem da dialética já aparecia no livro Ciências 

humanas e filosofia onde o autor demonstrava sua apropriação de Pascal no que diz 

respeito a uma definição mais precisa da relação entre totalidades relativas e o caráter 

necessariamente parcial e hermenêutico dos estudos nas ciências humanas, que 

receberá formulação acabada em Le Dieu caché: 
Se o homem estudasse a si mesmo primeiramente perceberia logo a 
que ponto é incapaz de alcançar outra coisa. Como poderia uma parte 
conhecer o todo? Mas a parte pode ter, pelo menos, a ambição de 
conhecer as partes, as quais cabem dentro de suas próprias 
proporções. Mas as partes do mundo têm todas tais relações e tal 
encadeamento umas com as outras que considero impossível 
compreender uma sem alcançar as outras, e sem penetrar o todo [esta 
última frase foi suprimida na citação feita por Goldmann] [...] E como 
todas as coisas são causadoras e causadas, auxiliadoras e auxiliadas, 
mediatas e imediatas, e todas se acham presas por um vínculo natural 
e insensível que une as mais afastadas e diferentes, estimo impossível 
conhecer as partes sem conhecer o todo, bem como conhecer o todo 
sem entender particularmente as partes  (PASCAL apud GOLDMANN, 
1975a, p. 15).  

O autor faz, ainda, uma digressão com efeitos heurísticos ao afirmar que se 

pudéssemos determinar todos os elementos da estrutura psicológica de um indivíduo, 

e da história de suas relações cotidianas com o meio social e natural, poderíamos, ao 

menos em alguma medida, compreender uma obra através da biografia do autor. 

Dadas as dificuldades evidentes, relacionar a biografia à obra resta sempre 

insuficiente e não caberia realizar nenhuma espécie de estudo filológico, restando a 
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tarefa de integrar a obra ao conjunto histórico do qual ela faz parte como passo 

necessário à sua explicação. Os métodos positivistas seriam, então, insuficientes por 

duas razões: a inexistência de distinção entre o essencial e o acidental (ou acessório) 

necessariamente dependentes do elemento axiológico, ou seja, a significação para os 

grupos; e a falta de consideração sobre a significação equívoca dos textos, cujas 

palavras e frases não podem ser lidos em uma única direção. Esses dois obstáculos, 

se não considerados por meio dos instrumentos de que dispõe o materialismo 

dialético, poderiam conduzir a aproximações desacertadas e a novos equívocos, 

relacionando elementos avizinhados apenas em aparência, muitas vezes conciliando 

arbitrariamente obras, ou fatos sociais quaisquer que sejam, relacionados a contextos 

radicalmente distintos entre si:  
Tudo isso parece mais ou menos evidente. No entanto, inúmeros 
historiadores continuam a isolar arbitrariamente certos elementos de 
uma obra para os aproximar de outros elementos análogos de uma 
outra obra radicalmente distinta. Quem não conhece as lendas tão 
disseminadas e persistentes do “romantismo” de Rousseau e de 
Hölderlin, a aproximação entre Pascal e Kierkegaard etc., ou ainda a 
tentativa (sobre a qual retornaremos ao longo desta obra) feita por 
Laporte e sua escola de identificar as posições opostas de Pascal e 
de Descartes. Em todo caso, trata-se do mesmo procedimento de 
isolar de seu contexto certos elementos análogos presentes em outra 
obra, com a qual se estabelece uma aproximação. Cria-se, assim, uma 
analogia artificiosa, deixando de lado conscientemente ou não o 
contexto que, em si, é inteiramente distinto e que imprime a esses 
elementos parecidos uma significação diferente ou oposta 
(GOLDMANN, 1975a, p. 20). 

Novamente, o autor faz apelo à diferença específica do método dialético: “o 

problema do método em ciências humanas é o recorte do dado empírico em 

totalidades relativas suficientemente autônomas servindo de estrutura ao trabalho 

científico” (GOLDMANN, 1975a, p. 21). Nem os indivíduos, nem suas obras 

constituiriam totalidades suficientemente autônomas, demandando sua remissão aos 

grupos sociais dos quais fazem parte. Isso ocorre pela integração do texto ou 

fragmento ao conjunto coerente da obra. Citando Pascal, Goldmann defende a 

necessidade de encontrar um sentido capaz de unir não apenas as passagens 

concordantes, mas aquelas contrárias. Esse procedimento, de todo modo, seria 

aplicável apenas às obras excepcionais, e não aos textos e passagens imbuídas de 

aspectos acidentais.  

Dessa forma, o pesquisador deve analisar os elementos componentes do texto 

mesmo, seu ponto de partida e de chegada, integrando-os ao todo coerente da 
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obra. Essa coerência corresponde ao horizonte da análise e não estaria ligada 

necessariamente à organização lógica inicial das partes. Tratar-se-ia, sobretudo, dos 

elementos essenciais, capazes de organizar o conjunto e que, tomados isoladamente, 

podem parecer contraditórios. Assim, na relação entre as partes e o todo, as primeiras 

representam uma função em relação ao segundo, o que corresponde a dizer que sem 

uma invariante estrutural torna-se impossível uma análise das partes, mas a invariante 

só se estabelece por meio da análise da significação objetiva das partes. Formula-se, 

assim, em outros termos, a essência do método dialético de Goldmann: os estudos 

sincrônicos seriam necessários para uma primeira abordagem compreensiva rumo a 

um estudo diacrônico explicativo.  Esse movimento argumentativo leva o autor a um 

ponto-chave de sua reflexão:  
A história da filosofia e da literatura não poderá, assim, tornar-se 
científica senão quando seja forjado um instrumento objetivo e 
controlável permitindo a separação do essencial e do acidental em 
uma obra, instrumento do qual poderemos, ademais, controlar a 
validade e o uso pelo fato de que sua aplicação não deverá jamais 
eliminar como não-essenciais as obras esteticamente eficazes. Ora, 
esse instrumento nos parece ser a noção de visão do mundo 
(GOLDMANN, 1975a, p. 24). 

A sequência da argumentação de Goldmann é digna de nota. Sem identificar a 

origem última do conceito de visão do mundo, sua linhagem não-dialética é 

reconhecida pelo autor juntamente com uma nova confissão de habeas corpus de que 

Dilthey e sua escola o haviam empregado abundantemente. Esse volteio serve 

apenas para a afirmação de que seria Lukács quem teria estabelecido a precisão 

indispensável no uso do conceito, tornando-o um instrumento de trabalho85. Assim, a 

visão do mundo não seria de ordem metafísica ou especulativa, mas o “principal 

aspecto concreto do fenômeno que os sociólogos buscam descrever há décadas sob 

o termo de consciência coletiva” (GOLDMANN, 1975a, p. 25).  

Como vimos, a consciência coletiva de que fala Goldmann não existia senão 

nas consciências individuais, sem jamais corresponder à sua soma, tratando-se 

 
85 Cabe referir, aqui, à natureza do uso do conceito pelo jovem Lukács, em seus escritos originais, em 
alemão. O conceito de visão do mundo (o termo Weltanschauung) aparece apenas uma vez em Teoria 
do romance e um punhado de vezes em História e consciência de classe como sinônimo de ideologia. 
Apenas em A alma e as formas, a primeira obra publicada por Lukács, em 1910, o conceito esteve mais 
presente e, ainda assim, com um sentido menos vistoso do que a ferramenta desenhada por Goldmann. 
Lukács é explícito em afirmar que “como visão de mundo, antecipa-se aos fatos e os manipula livre e 
arbitrariamente” (LUKÁCS, 2015, p. 47), embora também se refira ao termo como sinônimo de “forma 
de vida” (LUKÁCS, 2015, p. 114) – a chave da aparente divergência encontra-se no notável 
subjetivismo do autor daquelas linhas. Para Goldmann, como vimos, a raiz da visão do mundo seria o 
conceito de consciência atribuída. 
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sempre de uma “tendência comum [...] desenvolvida precisamente a partir de uma 

situação econômica e social que engendra uma atividade onde o sujeito é a 

comunidade, real ou virtual, constituída pela classe social” (GOLDMANN, 1975a, p. 

27). Inversamente à limitação das teorias psicológicas e filosóficas apoiadas no 

indivíduo isolado, o sujeito da ação humana seria sempre um grupo, de cuja influência 

os indivíduos podem se liberar parcialmente, mas os próprios grupos sociais não 

possuem esse predicado. “Para o grupo, a concordância entre o pensamento e o 

comportamento é rigorosa” (GOLDMANN, 1975a, p. 26). Para Goldmann, àquela 

altura, o grupo social por excelência, o sujeito transindividual ao qual em última 

instância podem ser reduzidos os elementos essenciais de uma determinada visão do 

mundo, eram efetivamente as classes sociais.  
Todos os grupos fundados em interesses econômicos comuns não 
constituem necessariamente classes sociais. É necessário ainda que 
esses interesses sejam orientados por uma transformação global da 
estrutura social (ou, no caso das classes “reacionárias”, pela 
manutenção global da estrutura atual) [...] Uma visão do mundo é 
precisamente o conjunto de aspirações, de sentimentos e de ideias 
que reúne os membros de um grupo (mais frequentemente de uma 
classe social) e os opõe aos outros grupos (GOLDMANN, 1975a, p. 
26).  

Note-se aqui, uma vez mais, uma espécie de acepção pendular sobre o grau 

de objetividade do conceito, pois afirmando a origem última nas classes sociais, em 

função de uma determinação objetiva, Goldmann pondera, entretanto, que a visão do 

mundo seria uma esquematização que se manifesta nos indivíduos pertencentes aos 

grupos de maneira mais ou menos consciente e coerente, sempre como uma 

consciência relativa, que pode adquirir o aspecto de máxima consciência possível. 

Depreende-se, portanto, que, no âmbito individual, a consciência é invariavelmente 

relativa e, tomada em seu conjunto, mesmo garantidas as correlações objetivas 

determinantes, a visão do mundo ainda aparece para o autor como uma 

esquematização, não sendo possível sua determinação em si, o que se constitui de 

modo contraditório com a ideia do gênio, de que grandes artistas e pensadores 

alcançariam essa máxima consciência do grupo. 

De modo concreto, Goldmann lança mão do instrumento da visão do mundo no 

caso da relação de Pascal com o jansenismo. Considerando a existência de uma 

querela sobre a natureza da adesão do filósofo oitocentista à doutrina jansenista, a 

utilização metodológica do conceito de visão do mundo implicava, para Goldmann, em 

abandonar a análise contumaz que toma por base o pensamento de outros autores 



70 
 

 

jansenistas, como Antoine Arnauld ou Pierre Nicole, para estabelecer um jansenismo 

esquemático, permitindo a análise da obra de Pascal. Tal procedimento permitiria o 

estabelecimento da significação objetiva, a partir da qual se tornou possível considerar 

que Pascal, Racine e, no limite, Martin de Barcos, seriam os únicos jansenistas 

realmente consequentes, servindo, eles sim, de referência para a análise dos demais 

autores.  

A partir do estudo das obras de Pascal e de Racine, Goldmann supôs que 

haveria uma fundamentação mais expressiva dentre os religiosos jansenistas que 

pudesse sustentar uma forma de jansenismo extremista de que ele encontrou indícios 

em ambos. Desse modo, seguindo pistas de uma referência comum a Pascal e 

Racine, deparou-se com a figura de Lancelot, professor de ambos nas Petites Écoles 

de Port-Royal, e próximo de Martin de Barcos, abade de Saint-Cyran. Goldmann, 

então, realizou extensa pesquisa em diversos arquivos europeus até encontrar nos 

Arquivos de Haia, nos Países Baixos, e na Biblioteca Municipal de Troyes, na França, 

a correspondência do abade, comprovando a reverberação das categorias do 

pensamento trágico em seu pensamento, incluindo as noções de espanto e de culpa 

involuntária, o que resulta na recusa e na raiva em relação ao mundo profano. Até a 

ocasião, a figura de Barcos havia sido ignorada pelos estudiosos do jansenismo 

(GOLDMANN, 1956). Piaget possui uma visão muito interessante sobre o fato, “a 

certeza de suas deduções o fez, por assim dizer, inventar o abade Barcos por uma 

sorte de cálculo que lembra o que eventualmente nos afirmam sobre Verrier86 

descobrindo Netuno (em sociologia, o fato é único!)” (PIAGET, 1975, p. 53). 

Emulando uma possível objeção sobre a arbitrariedade do uso da ferramenta 

de visão do mundo, Goldmann afirma só conhecer uma única resposta possível: “um 

método se justifica na medida em que ele nos permite melhor compreender as obras 

a que nos propomos estudar no caso que nos ocupa: os Pensamentos de Pascal e as 

tragédias de Racine” (1975a, p. 28). 
Assim, o método que consiste em ir do texto empírico imediato à visão 
conceitual mediata retornando à significação concreta do texto de 
onde ele partiu, não é uma inovação do materialismo dialético. O 
grande mérito desse último método consiste, não obstante, no fato de 
haver alcançado, pela integração do pensamento dos indivíduos ao 
conjunto da vida social e notadamente pela análise da função histórica 
das classes sociais, o fundamento positivo e científico do conceito de 

 
86 A descoberta do planeta Netuno, pelo astrônomo e matemático Urbain Le Verrier, por volta de 1846, 
deu-se estritamente por meio de cálculos matemáticos, a partir da observância de fatos não explicados 
da órbita de Urano, em relação às leis da gravidade de Newton. 
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visão do mundo, subtraindo dele todo caráter arbitrário, especulativo 
e metafísico (GOLDMANN, 1975a, p. 29). 

No polo oposto do pêndulo, Goldmann considera que a visão do mundo 

constitui a expressão psíquica coerente com os problemas fundamentais postos pelas 

relações entre grupos relativamente constantes com a multiplicidade de situações 

históricas. As visões do mundo possuiriam um caráter limitado no tempo, permitindo 

o estabelecimento de sua tipologia, empreendimento que, embora em estágio inicial, 

constituiria “a principal tarefa do historiador da filosofia e da arte” (GOLDMANN, 

1975a, p. 30), frase repetida pelo próprio autor em mais de uma ocasião. Dentre as 

distintas visões do mundo, o desenvolvimento do conceito de visão trágica 

especificamente partia de uma elaboração do jovem Lukács estabelecida no capítulo 

“Metafísica da tragédia” no livro A alma e as formas87.  

De modo assaz esquemático, Goldmann elenca a visão trágica como 

expressão preambular do pensamento dialético. Conforme a advertência do autor, 

uma visão do mundo pode reaparecer em momentos históricos similares, ainda que 

separados no tempo: enquanto a visão trágica teria perdido suas condições de 

existência na França e na Alemanha, o racionalismo e o empirismo seguiriam 

existindo contemporaneamente. Esse percurso proposto por Goldmann revela que 

seu objetivo residia na busca pela gênese da visão do mundo trágica por trás do 

pensamento dialético. Daí decorre seu longo empreendimento de análise das obras 

de Pascal e Racine, cujo ponto de partida seria o vazio criado pela ascensão da 

burguesia como classe econômica dominante, em detrimento dos senhores feudais e 

do equilíbrio de forças da nobreza, ocasião em que as visões aristotélica e tomista 

cederam lugar ao racionalismo, o que substitui os conceitos de comunidade e universo 

por indivíduo e espaço infinito. Esse movimento teria representado a afirmação da 

liberdade individual e da justiça e a criação do terceiro estado como grupo de 

indivíduos isolados, livres e iguais – premissas necessárias para as relações de 

compra e venda.  
[...] como todas as visões do mundo, o individualismo – racionalista ou 
empirista – comporta certas regras de conduta chamadas 
frequentemente morais ou éticas. Que se trate de um ideal de 
potência, de prudência ou de sabedoria, o pensamento individualista 
consequente deve deduzir tais regras a partir do indivíduo (de sua 
razão e de sua sensibilidade) tendo suprimido toda realidade 
supraindividual habilitada a guiá-lo e a propor normas que o 

 
87 Goldmann chega a afirmar que promoveu uma correção terminológica no texto lukacsiano, que 
utilizava inadvertidamente drama e tragédia como sinônimos. 



72 
 

 

transcendem [...]. Ora, essa transcendência em relação ao indivíduo 
bem pode ser aquela de um Deus sobre-humano ou da comunidade 
humana, ambos são ao mesmo tempo exteriores e interiores ao 
indivíduo. Mas o racionalismo havia suprimido ambos, Deus e 
comunidade; isso porque nenhuma norma exterior pode mais se impor 
ao indivíduo, guiá-lo, constituir uma bússola, um fio condutor para sua 
vida e suas ações (GOLDMANN, 1975a, p. 40). 

Transpondo essa posição para a crise da sociedade contemporânea, ainda 

passível de aprofundamento, o que posteriormente Goldmann buscará explicitar com 

os escritos voltados à análise formal da produção artística, ele conclui: 
Deus abandona o mundo [...], mas sua ausência não era mais 
percebida senão por uma minoria ínfima dentre os intelectuais da 
Europa ocidental. É apenas atualmente que essa ausência de normas 
éticas significativas (fundadas sobre as próprias bases do 
racionalismo), que soube se impor ao comportamento técnico do 
homem racional, demonstrou os perigos angustiantes e ameaças que 
comporta. Porquanto, apesar do Deus do racionalismo iluminista, as 
massas incultas perderam, por sua ação sindical e política, um certo 
freio em relação ao excesso de individualismo da vida econômica. A 
ausência de forças éticas que poderiam dirigir o emprego das 
descobertas técnicas e subordiná-las aos fins de uma verdadeira 
comunidade humana corre o risco de ocasionar consequências que 
não ousamos imaginar (GOLDMANN, 1975a, p. 42). 

O nascimento da visão trágica corresponderia, portanto, a uma compreensão 

rigorosa do individualismo racionalista e, ao mesmo tempo, à recusa em tomá-lo como 

única alternativa à existência. Por essa razão, a visão trágica é marcada por um 

retorno à religião, como um exercício de fé em valores que transcendem o indivíduo. 

“Visto de dentro, o pensamento trágico é radicalmente a-histórico justamente porque 

lhe falta a principal dimensão temporal da história, o porvir” (GOLDMANN, 1975a, p. 

43). Indicando novamente a preponderância dos valores, tomados como 

determinações da vida social, Goldmann manifesta que o problema central do 

pensamento trágico seria a possibilidade de reintegrar valores morais à comunidade 

ou universo. No caso de Pascal, sua resposta é de uma presença-ausência divina: “O 

Deus escondido [Deus absconditus] para Pascal é um Deus presente e ausente e não 

eventualmente presente e eventualmente ausente; mas sempre presente e ausente”, 

o que seria “o centro da tragédia” (GOLDMANN, 1975a, p. 46–47). Essa forma da 

presença permanente de Deus seria “mais importante e mais real que todas as 

presenças empíricas e sensíveis, a única presença essencial” (GOLDMANN, 1975a, 

p. 46) para o pensamento trágico.  

Goldmann insere o debate em termos de manifestação histórica confrontada 

com um assentimento do conceito de ontologia, no entanto admitido como uma 
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propriedade intangível. A existência efetiva de uma realidade social ontológica, de um 

mundo ontológico real, não pode ser acessada senão por suas manifestações 

históricas, das passagens de um mundo a outro que tornarão possível compreender 

a sucessão histórica real. “Ainda devemos sempre ter em mente a memória de que 

toda realidade ontológica, universal e objetiva, será, também ela, vista de uma 

perspectiva humana” (GOLDMANN, 1975a, p. 50). 

Na passagem do mundo aristocrático e feudal para o mundo individualista do 

terceiro estado, teria ocorrido um tipo de cisão entre ser e essência, conforme afirmava 

Lukács em A alma e as formas e, ademais, como expressava toda a filosofia romântica 

por meio da divisão entre comunidade e sociedade e as variações do tema que 

persistem até hoje. “Uma vez mais o pensamento trágico denunciava os sintomas de 

uma profunda crise nas relações entre os homens e o mundo” (GOLDMANN, 1975a, 

p. 55). Por essa razão, Pascal teria se tornado mais jansenista que os próprios 

jansenistas, por meio de um processo de radicalização. 
Pascal leva o pensamento jansenista às últimas consequências, 
substituindo a incerteza e a “aposta” da perseverança na salvação 
individual à própria existência de Deus. Assumindo deliberadamente a 
posição paradoxal do justo sem a graça santificante, renunciando a 
ser anjo para evitar ser besta, Pascal “mais jansenista que os próprios 
jansenistas” se tornará o criador do pensamento dialético e o primeiro 
filósofo da tragédia (GOLDMANN, 1975a, p. 64). 

A consciência trágica nascente facultaria, assim, uma aguda capacidade de 

conhecimento:  
Para a consciência trágica, valor autêntico é sinônimo de totalidade e, 
inversamente, toda tentativa de compromisso identifica-se à suprema 
degradação. Por essa razão, entre o sim ou não, ela desprezará 
sempre a escolha e a posição intermediária, o talvez, para permanecer 
aferrada ao único valor que reconhece, aquele do sim e não, da 
síntese (GOLDMANN, 1975a, p. 67). 

O engenhoso diagnóstico elaborado por Goldmann reconhece que a síntese se 

encontra no “indivíduo que significa. E também aí é necessário impelir os contrários, 

[...] unir a extrema significação e o valor supremo com a extrema individualidade” 

(1975a, p. 67). Frente à exigência absoluta de verdade, segundo Goldmann, Pascal 

adverte que “nenhuma convicção por mais poderosa que seja poderá jamais alcançar 

uma certeza total e rigorosa desde que proceda unicamente a partir de razões práticas 

ou afetivas e não encontre um fundamento teórico” (GOLDMANN, 1975a, p. 75). Algo 

profundamente ressoante no mundo inteligível de Kant – ambos desconhecem a 

teologia especulativa. Dessa forma, Kant e Pascal encontrar-se-iam na concepção 
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dual do reconhecimento da faculdade de pensar que, por outro lado, não reúne 

condição de possibilidade para afirmar ou infirmar a existência da figura do absoluto. 

A certeza da existência de Deus constituiria, portanto, uma outra ordem de coisas, da 

vontade e do valor, prática para Kant e certitude du cœur para Pascal. 

Essencialmente, essa postura defenderia a sobreposição dos aspectos morais 

sobre os aspectos teóricos: 
o caráter paradoxal do mundo, a conversão do homem, possui uma 
existência essencial, a exigência de verdade absoluta, a recusa de 
toda ambiguidade e de todo compromisso, a exigência de síntese dos 
contrários, a consciência dos limites do homem e do mundo, a solidão, 
o abismo intransponível que separa o homem trágico do mundo e de 
Deus, a aposta em um Deus cuja existência mesma não é 
demonstrável, e a vida dedicada a esse Deus sempre presente e 
sempre ausente, enfim, consequências dessa situação e dessa 
atitude: o primado da moral sobre o teórico e sobre a eficácia, o 
abandono de toda esperança de vitória material ou simplesmente do 
porvir, a garantia da vitória espiritual e moral, a garantia da eternidade 
(GOLDMANN, 1975a, p. 78).  

Para Goldmann, essa questão também se aplicaria fundamentalmente a Marx. 

Em termos marxistas, não faria sentido falar de uma ética separada de uma ciência, 

pois sua base seria a atitude total que trata dos dois momentos de compreensão e 

explicação conjuntamente. A isso o autor nomeia em acordo com suas considerações 

mais temporãs, conforme já aludido na seção sobre Kant, e aplicando as noções 

pascalinas a Marx, de fé, desde que “despida das contingências individuais, históricas 

e sociais que a vinculam a uma religião precisa, ou mesmo às religiões positivas em 

geral” (GOLDMANN, 1975a, p. 98). Tratar-se-ia de uma fé no devir histórico feito pelos 

homens, portanto uma aposta no sucesso das ações humanas. Uma aposta de caráter 

prático e cuja realidade ou irrealidade não pode ser provada pelo pensamento, mas 

confirmada pela ação, nos moldes que Goldmann a compreende. 

São reafirmadas as diferenças específicas entre ciências físico-químicas e o 

método dialético: apenas às primeiras impende “uma separação rigorosa dos 

julgamentos de fato e dos julgamentos de valor, bem como uma exclusão de toda 

finalidade” (GOLDMANN, 1975a, p. 100). O pensamento teórico não pode afirmar ou 

negar a existência de Deus ou do progresso rumo ao socialismo – mas o autor 

reconhece que, para Marx, a questão da realidade ou irrealidade do pensamento 

constitui-se como uma questão prática. A rigor, Goldmann afirma que a “atitude prática 

é absolutamente inevitável em todo fato de consciência” (GOLDMANN, 1975a, p. 103) 
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e que significa invariavelmente uma aposta – isto é, um ponto de partida mais ou 

menos arbitrário ligado a um fim. 
Negar a significação, a existência de um fim no domínio dos fatos 
humanos, implica ou negar implicitamente toda significação e todo fim 
ao pensamento científico em si, ou, o que não é menos grave, criar 
um privilégio essencial e nada justificável para o intelectual. 
Considerando o problema sob o aspecto da ação (como já dissemos, 
todo pensamento está ligado a uma ação determinada e, no campo 
dos fatos humanos, é mesmo um elemento constitutivo da ação), Marx 
apresentou na terceira das teses Ad Feuerbach a seguinte 
constatação que concerne ao determinismo (seu destaque vale no 
entanto inteiramente para uma concepção puramente legal e 
positivista): “a doutrina materialista que pretende que os homens 
sejam produto das circunstâncias e da educação, que, por 
conseguinte, os homens transformados sejam produto de outras 
circunstâncias e de uma educação transformada, esquece que são 
precisamente os homens que modificam as circunstâncias e que o 
educador precisa ele mesmo ser educado. Por essa razão essa 
doutrina tende inevitavelmente a dividir a sociedade em duas partes, 
uma das quais está colocada acima da sociedade” (GOLDMANN, 
1975a, p. 103-104). 

Goldmann põe acento sobre a ação. Mas novamente em Le Dieu caché ele não 

explora a característica essencial da atividade sensível como autoprodução, 

remetendo muito mais aos objetos da crítica de Marx, especialmente o materialismo 

de Feuerbach, do que ao próprio texto marxiano. Assim, o volteio reconduz Goldmann 

às constatações conhecidas sobre o caráter significativo e explicativo do método em 

ciências humanas e sua interdependência, o que ocorreria em progresso descontínuo, 

com a inserção dos elementos estudados em totalidades relativas cada vez mais 

abrangentes. Pela primeira vez, essa aproximação do objeto e exercício da pesquisa 

por meio da compreensão e explicação é colocada em termos didaticamente expostos 

como três etapas da pesquisa, admitidos como um esquema geral:  
Falta ainda acrescentar que essas três etapas da pesquisa: texto-
visão do mundo; visão do mundo-conjunto da vida intelectual e afetiva 
do grupo; consciência e vida psíquica do grupo-vida econômica e 
social, constituem em si um esquema essencial de uma realidade 
muito mais complexa que sofre a influência de múltiplas outras séries 
causais que agem e modificam as estruturas significativas. [...] Não 
sendo o método dialético um método de construção a priori, mas um 
método de pesquisa positivo, o projeto de identificar o esquema 
essencial de uma estrutura significativa demanda desde logo uma 
exploração séria, tão completa e detalhada quanto possível, dos fatos 
empíricos individuais que, de saída, parecem constituí-la. Somente a 
partir de um conhecimento sério e aprofundado desses fatos abstratos 
que podemos chegar à sua concretização conceitual. Ora, é evidente 
que a cada um dos três níveis mencionados: textos, vida psíquica – 
intelectual e afetiva – do grupo, vida social e econômica, os fatos 
tornam-se cada vez mais numerosos e cada vez mais difíceis de 
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perceber, o que torna sua exploração difícil e até impossível por um 
único homem em um tempo limitado (GOLDMANN, 1975a, p. 110–
111). 

Goldmann reconhece a importância do retorno às próprias fontes, afirmando, 

entretanto, que a empresa seria possível no caso dos textos, porém muito mais difícil 

no caso de fatos sociais como a vida intelectual e a sensibilidade dos grupos. A esse 

respeito, seria a hipótese da existência de uma estrutura significativa que levaria à 

busca de fontes fundamentais para a compreensão da visão do mundo subjacente. A 

insuficiência da maneira pela qual se coloca o problema mostra-se no próprio caso 

concreto: as relações estabelecidas entre as obras jansenistas de Pascal e Racine 

com a nobreza togada, todavia, são nomeadas por Goldmann como esboço e hipótese 

ainda a ser analisada pormenorizadamente por um estudo sério das fontes. De acordo 

com a hipótese, o jansenismo estaria diretamente vinculado às Frondas88 quando a 

monarquia absoluta passa a estabelecer o controle do corpo de oficiais por meio da 

criação de uma burocracia central, além de transformar a nobreza de espada em 

nobreza togada, em troca de vantagens econômicas.  

Segundo Goldmann, deixando de lado adeptos isolados da pequena burguesia, 

assim como o grupo de fundadores do movimento jansenista advindos mais das 

burguesias municipais do que da oficialidade togada, candidatos à burocracia central, 

os adeptos do jansenismo vinham de dois grupos circunscritos: a grande aristocracia, 

especialmente após as Frondas, e os oficiais do Antigo Regime, sobretudo membros 

das cortes soberanas e advogados. A relação com os dois grupos diferia 

essencialmente: aos primeiros, não era corrente o recolhimento em retiro, como era 

comum aos segundos, indicando uma relação mais acidental e exterior entre o 

jansenismo e a grande aristocracia. Importa observar o fundamento de tais assertivas: 

 
88 As Frondas (1648-1653) foram um conjunto de revoltas populares de confrontação do poder 
monárquico, que, junto com conflitos anteriores, que promoveram rupturas na ordem política, 
especialmente a Guerra dos Cem Anos (século XV) e as chamadas Guerras Religiosas (século XVI), 
resultaram na transição da monarquia medieval à monarquia absolutista. De acordo com Perry 
Anderson, “Embora a pressão social vinda de baixo fosse provavelmente mais urgente, a Fronda fora 
na realidade menos perigosa para o Estado monárquico do que as Guerras Religiosas, porque as 
classes proprietárias estavam agora mais unidas. Apesar de todas as contradições existentes entre os 
sistemas dos officiers e dos intendants, ambos os grupos eram predominantemente recrutados entre a 
noblesse de robe, ao passo que os banqueiros e os coletores de impostos contra os quais protestavam 
os parlements mantinham efetivamente estreitas relações pessoais com eles. O processo de têmpera 
possibilitado pela coexistência dos dois sistemas no seio de um único Estado acabou, assim, por 
assegurar uma solidariedade mais imediata contra as massas. A própria profundidade da inquietação 
popular revelada pela Fronda abreviou o último rompimento emocional da aristocracia dissidente com 
a monarquia: embora viessem a ocorrer novos levantes camponeses no século XVII, a confluência da 
rebelião do topo e da base nunca mais voltaria a se dar” (ANDERSON, 2004, p. 99). 
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Uma atitude de oposição claramente hostil à determinada forma de 
Estado só podia nascer de grupos sociais possuidores de uma base 
econômica independente dessa forma de Estado, que os permitiria 
sobreviver à sua destruição, ou ao menos à sua transformação radical. 
(Foi o caso da nobreza feudal ou do terceiro estado como é o caso 
hoje para o proletariado.) O que sempre impediu os oficiais do antigo 
regime de constituir uma classe no sentido pleno da palavra (embora 
isso tenha quase ocorrido no curso do século XVII) é que embora eles 
se distanciassem progressivamente nos planos ideológico e político 
do Estado monárquico, este constituía o fundamento econômico de 
sua existência como oficiais e membros das Cortes soberanas. Daí a 
situação paradoxal por excelência – que nos parece constituir a 
infraestrutura do paradoxo trágico de Fedra e dos Pensamentos – de 
uma insatisfação e de um distanciamento em relação a uma forma de 
Estado – a monarquia absolutista – da qual não podiam em nenhum 
caso tencionar a desaparição ou mesmo a transformação radical. 
Situação paradoxal que foi reforçada por uma medida genial de 
Henrique VI. A paulette89 que, de uma parte, reforçava a situação 
social e econômica dos oficiais aumentando consideravelmente o 
valor de seus serviços agora transformados em bens patrimoniais e, 
de outra parte, tornava os oficiais ainda mais dependentes de uma 
monarquia que alimentava o fantasma do impedimento da renovação 
do direito anual (GOLDMANN, 1975a, p. 133). 

A bem da compreensão, é o nascimento do primeiro jansenismo, portanto, que 

coincide com o estabelecimento da monarquia absolutista, com a transformação dos 

mecanismos políticos, sobretudo a burocracia centralizada: a penetração dos 

tentáculos da monarquia e a presença de um corpo de burocratas advindos das fileiras 

do terceiro estado sob o jugo do poder central. Isso se mostra por meio de dois 

mecanismos essenciais: a presença de intendentes em todas as províncias e as 

transformações pelas quais passou o conselho do rei, com a criação de novas 

comissões, temporárias e permanentes, e o fortalecimento do poder e da presença de 

conselhos de Estado cujo poder estava acima das cortes soberanas e atuavam em 

nome do rei, fazendo-se valer em todos os escaninhos da vida social.  

Juntamente com essa estrutura, o mecanismo que consolidou a burocracia e 

deu o golpe de misericórdia na nobreza de espada (nobreza tradicional) foi justamente 

a paulette, o mecanismo que oficializou a transmissão dos cargos públicos. Seu 

objetivo era controlar o poder crescente pela reaproximação da nobreza com a 

 
89 A paulette, ou direito anual, era uma taxa facultativa que permitia a funcionários do Estado francês 
venderem ou transmitirem hereditariamente seu ofício durante o Antigo Regime. Instaurada em 1604, 
seu nome deriva do idealizador Charles Paulet, secretário do rei Henrique IV. No começo do século 
XVII, as receitas oriundas dessa taxa eram bastante significativas. Permaneceu em vigor até 1789 e foi 
um dos principais fundamentos da existência da nobreza de toga (noblesse de robe), uma casta de 
magistrados que possuía interesses próprios, não necessariamente alinhados à realeza e que se 
opunha, em grande medida, à aristocracia tradicional ou nobreza de espada (noblesse d’epée). A 
discussão sobre sua manutenção, em meados do século XVII, foi uma das causas da Frondas. 
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monarquia, contendo o risco de que a primeira se apropriasse excessivamente dos 

mecanismos do Estado. Goldmann estabelece um quadro dos preços dos ofícios e 

propõe que a estagnação de uma alta galopante que vinha ocorrendo no início dos 

anos 1600 estaria na base da consolidação do ideário jansenista. O autor propõe que, 

para algumas das famílias jansenistas, os Pascal incluídos, considerando suas 

dificuldades financeiras para a manutenção de ofícios, a situação materialmente 

desfavorável, resultou no fortalecimento do jansenismo. Em um resumo panorâmico 

elaborado por Goldmann: 
Os fatos que acabamos de enumerar – aparentemente dispersos – 
nos parecem, no entanto, caminhar no mesmo sentido. Busquemos 
retomá-los sinteticamente: 1º Existe um processo de constituição de 
um corpo de comissários aos quais foram transferidas numerosas 
prerrogativas e atribuições dos oficiais. [...] 2º Os anos 1635-1640 
constituem ainda uma crise intensa nas relações entre o poder central 
e as Cortes soberanas, tanto em função dos conflitos entre a 
monarquia e o Parlamento de Paris, quanto pela generalização 
definitiva dos intendentes e a baixa, ou ao menos a interrupção 
temporária da alta, dos preços dos ofícios. 3º A insatisfação geral dos 
oficiais produz em um pequeno grupo – a que chamaremos a elite ou 
a vanguarda – duas reações ideológicas distintas, a saber, de um lado, 
uma atitude de oposição ativa que se expressa em figuras como 
Barillon e Broussel e, de outro lado, o movimento jansenista. 4º A 
grande massa dos oficiais possui um descontentamento muito mais 
vago e menos cristalizado ideologicamente, se esforçando por 
alcançar o cargo de Maître des Requêtes ou participar do corpo de 
comissários, o que é claramente possível apenas a uma pequena 
fração de pessoas. 5º Observamos ainda: a) Que os meios togados 
desempenharam um papel decisivo na história do movimento 
jansenista. b) Que o meio jansenista esteve em contato íntimo com os 
dirigentes da oposição ativa (Barillon, Broussel). c) Que o movimento 
jansenista pode se apoiar sobre uma atitude favorável da massa 
amorfa dos parlamentares [...]. 6º Que muitos membros importantes 
do grupo jansenista, dos quais conhecemos a biografia, enfrentaram, 
antes da conversão, eles mesmos ou suas famílias, dificuldades 
consideráveis no esforço de “fazer carreira” na burocracia do poder 
central. Todos esses fatos não são tão numerosos, e sobretudo não 
possuímos a certeza de que sejam suficientemente representativos 
para estabelecer uma teoria concernente à infraestrutura econômica e 
social do jansenismo no século XVII (GOLDMANN, 1975a, p. 155–
156). 

O grau e a natureza da compreensão de Goldmann sobre a infraestrutura 

econômica e social gera uma abordagem reticente, marcada pelo trânsito hesitante 

entre os elementos estruturais da forma de ser objetiva da nobreza togada e sua 

ideologia, por um lado, e uma necessidade de demonstração dessas relações do 

ponto de vista individual, por outro lado, resultando em uma configuração de caso 

típico. Essa forma resulta, o mais das vezes, naquilo que alguns críticos apontarão 
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como falha fundamental de Goldmann: a realização de muitas declarações e poucas 

demonstrações90 ou o que viemos chamando de prevalência da questão metodológica 

sobre os objetos. Assim, mesmo quando Goldmann empreendia análises concretas 

com riqueza analítica exemplar, buscava permanentemente transformá-las em 

ferramentas metodológicas de validade ampla: 
Acomodar-se – a contragosto – ao mal e à falsidade do mundo; lutar 
pela verdade e pelo bem em um mundo onde possuem um lugar – 
reduzido, sem dúvida – mas real; confessar o bem e a verdade em 
face de um mundo radicalmente mal, que não saberia senão perseguir 
e degredá-los; refugiar-se em face de um mundo que não saberia 
sequer escutar a palavra de um cristão, essas são as quatro posições 
tipo, propostas de forma esquematizada e levada às últimas 
consequências, mas que correspondem às quatro principais correntes 
do movimento jansenista que possuem a mesma característica 
comum de condenar o mundo sem fundamentar nenhuma esperança 
histórica de transformá-lo (GOLDMANN, 1975a, p. 158). 

Para compreender a posição de Pascal, sobretudo com a terceira e mais 

importante de suas conversões, Goldmann explora suas diferenças não apenas em 

relação aos jansenistas moderados, como Arnauld e Nicole, mas em relação à recusa 

mundana extremista do abade Martin de Barcos. Os primeiros aproximam-se 

paulatinamente do tomismo, buscando definir os parâmetros cristãos para a 

participação na vida social, inclusive em funções de governo. Em radical oposição, 

para Barcos tais questões são absolutamente inoperantes na medida em que o 

verdadeiro cristão se isola da vida social e política, a partir de uma oposição rígida 

entre racionalidade e fé. 

Mesmo a posição mais radical de Pascal, porém, resultado da última de suas 

três conversões, não concorda plenamente com a negação cabal da vida mundana 

por Barcos. De acordo com Goldmann:  
Pascal afirma muitas vezes não apenas a impossibilidade de o homem 
abdicar da razão e a necessidade de respeitar as autoridades 
estabelecidas, não perturbando a ordem política e social, mas ainda 
reconhece um valor real aos privilégios sociais na medida em que eles 
expressam a propriedade da força e da riqueza. Em suma, sempre 
que Barcos diz não, Pascal responde de maneira paradoxal sim e não. 
E isso nos conduz ao problema mais importante e, ao mesmo tempo, 
mais difícil no estudo do pensamento jansenista: o problema do ser 
paradoxal por excelência, o problema do justo pecador (GOLDMANN, 
1975a, p. 179). 

Para nossos objetivos, interessa observar que, no percurso da análise sobre 

Pascal, Goldmann admite que seria plenamente possível realizar uma análise 

 
90 Cf. nota sobre a recepção inglesa de Goldmann na Introdução deste trabalho.  
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imanente de conteúdo e forma nos Pensamentos, de Pascal, e em Fedra, de Racine, 

devido à sua coerência interna. Ainda assim, reforçando o movimento pendular de 

admissão e recusa da objetividade, Goldmann afirma ter optado pelo desenvolvimento 

de um capítulo “sugestivo, composto de reflexões esparsas” (GOLDMANN, 1975a, p. 

187) em benefício da totalidade como condição de explicação da obra de Pascal. De 

maneira mais específica, o essencial estaria no ajuste de contas com a ideia de que 

as conversões de Pascal não seriam radicais devido ao interesse permanente do autor 

com o mundo e a ciência, ao que Goldmann responde que os biógrafos fazem 

referência a apenas duas de suas conversões (1646 e 1654), ignorando a última e 

mais importante delas, ocorrida em 1657, que marca o afastamento em relação às 

ideias de Nicole e Arnauld, com o abandono correlato da esperança intramundana 

sem nunca abandonar, no entanto, feitos científicos notáveis. Com efeito, por este 

caminho Pascal elabora a “primeira expressão da filosofia trágica” (GOLDMANN, 

1975a, p. 191).   

À parte das ressalvas de Lucien Goldmann a respeito da análise imanente dos 

escritos, fica claro que a busca permanente pela resolução definitiva e geral da 

questão metodológica implica em um procedimento deambulatório que utiliza o objeto 

principalmente como pretexto para a abordagem das premissas epistemológicas e 

procedimentos gnosiológicos supostamente necessários para a abordagem científica. 

Em que pese o tino reativo desta interminável litania que parece dominar as ciências 

humanas desde seu advento, muitas vezes buscando responder a determinadas 

questões filosóficas que inundam a teoria sem a devida depuração, a outorga central 

conferida ao método oblitera a reflexão essencial do modo de ser social que funda e 

atualiza os procedimentos mesmos91.  

O caso de Goldmann em particular, na esteira do próprio procedimento adotado 

pelo jovem Lukács aderente ao marxismo, apresenta um curioso elemento 

complicador: à tentativa de preparar respostas ao idealismo em vias de mutação e 

sedimentação nas ciências humanas, acresce-se algumas das preocupações 

presentes em Marx que buscam prover lastro para a adoção de determinado crivo 

 
91 Em um diálogo aberto entre Goldmann e Adorno, havido no Segundo Colóquio Internacional sobre 
Sociologia da Literatura, em Royaumont, no ano de 1968, respondendo essencialmente à posição de 
Goldmann, o filósofo alemão afirma: “Uma ressalva preliminar. Um pensador dialético em sentido 
rigoroso não deve, na realidade, falar de método, pela simples razão – que hoje em dia desapareceu 
quase totalmente do horizonte – que o método deve ser uma função do objeto e não o inverso” 
(ADORNO, [s.d.], p. 1). 
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epistemológico, em detrimento de outros. É assim que a repetição ad nauseam das 

teses Ad Feuerbach tão bem se aplica a essa tarefa, sem que outros elementos 

fundamentais do complexo das formulações marxianas sejam revisitados. À defesa 

da transformação da realidade não corresponde a dilucidação dos componentes 

baseados na ontologia marxista desenvolvida a partir das obras de meados de 1840 

até o fim da vida de Marx. 

Não à toa, as menções efetivas às obras marxianas do período desaparecem 

do horizonte de Lucien Goldmann, ou possuem apenas uma presença normatizada, 

restando o apelo mediato a determinados conceitos desprovidos de sua amarração 

constitutiva – falamos sobretudo da apreensão de dialética, práxis e da concepção de 

reificação aplicada à produção artística, mecanicamente conectada ao texto de 

Lukács em seu período de transição para o marxismo, sem uma exploração conceitual 

de fundo. O mesmo Lukács de quem, mais tarde, Goldmann se afastaria com 

veemência, justamente quando aquele encontrava-se ainda mais próximo das 

proposições marxianas. 

Embora não haja aqui a pretensão de uma abordagem extensiva a respeito da 

relação de Goldmann com o conjunto de categorias marxianas, é necessário apontar 

para uma parcial reabertura de diálogo do autor com a obra de Marx em seus últimos 

textos, especialmente Marxismo e ciências humanas, último livro que publicou em 

vida. Com efeito, estes trabalhos permitem observar a continuidade das posições 

essenciais que são aqui abordadas e o caráter superveniente da relativização do 

conceito de visão do mundo nos estudos sobre a produção cultural contemporânea, 

isto é, uma consequência direta do desenvolvimento de sua teoria e não sua negação. 

Assim, embora o autor procure sobrepujar alguns hiatos que saltam aos olhos em sua 

produção, advindos de suas recorrentes menções à obra marxiana sem que sejam 

apontados lastros diretos, esse exercício das últimas obras reafirma muitas das 

posições já longamente dissertadas anteriormente. Em se considerando a importância 

central da descoberta e circulação tardia das obras produzidas por Marx e Engels na 

década de 1840, a posição de Goldmann sobre A ideologia alemã e suas mais de 600 

páginas incompletas, confrontada com as teses Ad Feuerbach, anexadas à primeira 

e contendo apenas três páginas, não deixa margem a dúvidas: “A importância desses 
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dois textos é inversamente proporcional à sua extensão” (GOLDMANN, 1970a, p. 

151)92.  

Na altura em que Goldmann inicia sua produção intelectual, os textos antes 

desconhecidos de Marx já tinham vindo à tona demonstrando, sobretudo, o caráter 

articulador da categoria do trabalho expresso nos escritos da década de 1840, que 

perfilam com clareza a nova e consequente apreensão do movimento da realidade 

empreendida por Marx. De tais escritos, Goldmann reserva-se às citações, ademais 

bastante seletivas, das já referidas teses Ad Feuerbach, utilizadas para justificar uma 

apreensão bastante similar ao próprio objeto originalmente criticado pela pena de 

Marx, a generidade muda de Feuerbach que não enxerga na atividade sensível a 

verdadeira natureza positiva do ser humano. 

Em um artigo publicado na revista L'homme et la societé, no ano de 1967 – 

portanto, em um período bastante avançado de sua produção teórica –, intitulado 

“Atualidade do pensamento de Karl Marx”, Goldmann produz 11 páginas nas quais, 

sem citar Marx direta ou mesmo indiretamente, cede à conhecida falácia das três 

fontes, que foi introduzida por Karl Kautsky, no texto As três fontes do marxismo, de 

1908, e reproduzida por Lênin em As três fontes e as três partes constitutivas do 

marxismo, em 191393. Esse procedimento autoriza Goldmann a fatiar, igualmente, os 

próprios resultados da teoria marxiana, separando "análises sócio-históricas 

particulares", dentre as quais o autor define aquelas que continuariam válidas, 

sobretudo a "teoria da reificação", e aquelas que "parecem cada vez mais 

ultrapassadas", como a "teoria da pauperização, do caráter revolucionário da classe 

proletária, assim como a teoria da revolução socialista violenta" (GOLDMANN, 1967f, 

p. 40). 

 

4.3. Visão do mundo prostrada na sociologia da literatura 
 

A passagem dos anos 1950 para os anos 1960 representa uma clivagem entre 

duas etapas da produção de Goldmann: a primeira cobrindo o período que se estende 

de 1945 (data da publicação do livro sobre Kant) e seu ensaio “Reificação” 

 
92 A esse respeito, ver também o texto L'idéologie allemande et les thèses sur Feuerbach, de Goldmann 
(GOLDMANN, 1968b), onde são reforçadas as mesmas posições. 
93 Uma análise crítica sobre a tese do “amálgama originário” do pensamento marxiano, indicando ecos 
de algumas das posições de Engels, pode ser encontrada na obra Marx – estatuto ontológico e 
resolução metodológica, de José Chasin (2009, p. 29–37). 
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(primeiramente publicado em 1959 no livro Recherches dialectiques) e, a segunda, 

daquele momento em diante, em que pese a interrupção prematura de um terceiro 

momento que apenas pode ser percebido in status nascendi em alguns de seus 

últimos escritos. Algumas acepções fundamentais consolidadas no final dos anos 

1950 acompanharam a obra do autor, desde então, constituindo o elemento central 

de sua Sociologia do romance e de um conjunto de análises derivadas sobre literatura, 

teatro e artes visuais. Na primeira das duas etapas mencionadas, o conceito de visão 

do mundo ocupa lugar central e, na segunda etapa, passa a operar um papel 

secundário. 

O enfraquecimento do uso do conceito na obra tardia de Goldmann dá lugar a 

uma analogia mais direta entre a obra de arte e a estrutura social. Em certa medida, 

essa reconsideração responde a um problema de fundo sobre a validade universal de 

sua teoria das visões do mundo, tendo em vista o contexto contemporâneo de 

transformações sociais e proximidade histórica, óbices para uma análise das 

estruturas significativas subjacentes aos fenômenos sociais. Nos estudos sobre a 

produção artística contemporânea, portanto, sua teoria adquire novos contornos, sem 

que os pressupostos anteriores tenham sido propriamente abandonados, 

notadamente a configuração das visões do mundo como estrutura dinâmica 

significativa.  

A relativização da visão do mundo como instrumento de análise da arte e da 

literatura pode ser compreendida como uma autonomização do domínio da estética. 

Em olhar retrospectivo, a rigor essa postura já estava explícita na primeira fase da 

obra de Goldmann, e a produção havida entre a Origem da dialética e Sociologia do 

romance representou um hiato em sua compreensão da estética como um domínio 

particular. Na Origem da dialética, Goldmann demonstra total concordância com a 

noção de juízo estético, expressa na Crítica da faculdade de julgar – a última das três 

críticas kantianas. Isto corresponde à compreensão de que o julgamento estético diz 

respeito “à expressão simbólica do suprassensível” (1967d, p. 244). A consequência 

extraída é que, “no plano estético, o homem empírico que vive hoje pode já superar 

suas limitações e atingir a totalidade” (1967d, p. 243–244), dado que sua realização 

se refere sempre à forma e nunca ao conteúdo. Kant elabora uma diferenciação entre 

o belo, por um lado, e o agradável e bom, por outro, esses últimos ligados à existência 

de um objeto e, o primeiro, marcado pela ausência de interesse material. A partir 

desse eixo, Goldmann afirma que a 
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análise do belo, como representação relativa ao sujeito e que não 
designa uma qualidade conceitual do objeto, é, a nosso ver, uma das 
primeiras análises da reificação na filosofia. Também nos parece 
importante mencionar seu parentesco com as análises ulteriores do 
fetichismo da mercadoria em Marx e da reificação geral da vida 
psíquica em Lukács (GOLDMANN, 1967d, p. 245).  

 
Ora, a diferenciação realizada por Kant não relativiza, mas reforça uma 

separação entre o âmbito estético e a vida cotidiana. A leitura de Goldmann reforçando 

a separação entre as duas esferas fica mais clara com uma nota que acompanha o 

trecho acima  
Assim como para Marx o preço, que parece à primeira vista uma 
qualidade objetiva das mercadorias, não é na realidade senão uma 
apreciação humana e social destas, do mesmo modo Kant mostra que 
a beleza – que parece, à primeira vista, ser uma qualidade objetiva 
dos objetos belos – é, na realidade, um julgamento humano sobre eles 
(GOLDMANN, 1967d, p. 245).  

Essa comparação elucida a postura de Goldmann: em Marx, o preço possui um 

caráter objetivo e social, já para seu crítico “o objeto estético constitui também uma 

totalidade, um mundo que não tem e não pode ter qualquer relação com outros objetos 

que lhe sejam exteriores” (GOLDMANN, 1967d, p. 248). Disso decorre que o juízo 

estético está inteira e absolutamente apoiado na subjetividade, e que seu “sensus 

communis” não possuiria as “limitações” apriorísticas que se aplicam no plano teórico 

e moral, estes dependentes de um esforço contra o egoísmo prático. Novamente 

ignorando toda a crítica de Marx e de Feuerbach aos neo-hegelianos, Goldmann 

depreende que “Kant deu no plano estético o passo decisivo que Feuerbach e 

sobretudo Marx darão mais tarde no plano epistemológico e moral: a humanização do 

transcendente. Pois, onde o homem pode atingir o absoluto, não há mais lugar para 

Deus” (1967d, p. 248–249). 

Nessa altura, apoiando-se na leitura que Lukács realiza de Kant em sua fase 

juvenil e ignorando as mudanças de posição do pensador húngaro já profundamente 

transformadas em 1948, Goldmann declara sua filiação:  
Em 1917, Lukács escrevia: “A crítica kantiana do julgamento contém 
os elementos de uma resposta a toda questão de estrutura no campo 
estético. A estética deve então somente explicitar e pensar até o fim o 
que nela se encontra implícito”. Se bem que depois ele pareça ter 
modificado sua opinião, essa permanece, a nosso ver, a melhor 
caracterização de tal obra (GOLDMANN, 1967d, p. 257). 

Como pudemos observar, em suas obras do começo dos anos 1950, Goldmann 

segue o caminho de Lukács até História e consciência de classe. Mas nessa 
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passagem para a segunda etapa de sua obra, dedicada à sociologia da arte e da 

literatura, Goldmann promove uma reapropriação com o Lukács de Teoria do 

romance, obra declaradamente idealista e anterior a História e consciência de classe. 

Já em meados da década de 1960, em que pese a defesa aberta do fato social total, 

da integração de todos os aspectos da vida social na teoria de Goldmann, a ausência 

de discussões efetivas relacionadas ao processo de autoprodução humana em suas 

obras manifesta-se por meio de uma ideia, de resto bastante corrente, de que a 

economia, stricto sensu, se torna central para a vida sob o capitalismo: 
Há na vida dos homens, não uma importância “única” e “decisiva” etc., 
mas um privilégio qualquer ligado aos fatores econômicos? De direito: 
NÃO; de fato e na história tal qual se desenvolveu até nossos dias: 
SIM. Isso precisamente porque o indivíduo humano, assim como 
a sociedade, são fatos totais em que não se pode recortar camadas 
privilegiadas. O homem é um ser vivo e consciente, situado no mundo 
ambiente de realidades econômicas, sociais e políticas, intelectuais, 
religiosas etc. Ele sofre a ação global desse mundo e, por sua vez, 
reage sobre ele. Isso é o que chamamos uma relação dialética. 
Precisamente porque não existe na consciência do indivíduo – salvo 
raríssimas exceções – compartimentos estanques, subtraídos às 
influências do resto de sua personalidade; ele constituirá sempre uma 
unidade mais ou menos coerente. Isto basta para explicar e confirmar 
o privilégio da ação dos fatores econômicos na história passada e 
contemporânea, pois os homens são constituídos de tal modo que 
para amar, pensar ou crer, devem viver, nutrir-se e vestir-se. Esses 
domínios da atividade humana podem sem dúvida ter pouca ação 
sobre o pensamento e outras atividades, mas com a condição de que 
a satisfação das necessidades a que correspondem seja amplamente 
assegurada, podendo os homens dedicarem a elas parte 
relativamente reduzida de sua atividade total. Mas quer se regozije ou 
não, para a maior parte dos homens esse não é o caso. O povo, as 
classes oprimidas ou os membros das sociedades primitivas 
sempre viveram sob a necessidade, obrigados a conceder ao trabalho 
a maior parte do seu tempo e – no mundo moderno – presos pela 
insegurança e pelo temor permanente do futuro. Existem sem dúvida 
exceções individuais, mas são extremamente raras e, a menos que 
introduzamos o milagre na explicação da história, é preciso admitir 
que, para a enorme maioria do gênero humano, a atividade econômica 
sempre teve uma importância capital para a maneira de sentir e pensar 
(GOLDMANN, 1966a, p. 83–84). 

Já aqui surge o argumento de um prevalecimento da economia sobre as demais 

atividades humanas no capitalismo, em função de uma limitação histórica marcada 

pela necessidade de inserção da maior parte da população no trabalho, permitindo a 

efetivação daquilo que o autor irá apontar, de forma esquemática, como o predomínio 

do valor de troca sobre o valor de uso. Essa argumentação se tornará central nos 

debates estéticos empreendidos por Goldmann, notadamente a partir de seu ensaio 
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“Reificação”. De modo mais específico, Goldmann reconhece que, em Marx, não 

haveria preponderância de nenhum fator humano sobre outro, mas defende que a 

base econômica só mereceu atenção especial em algumas análises de Marx por 

deitar raízes na pobreza das sociedades primitivas ou na divisão em classes sociais 

nas sociedades posteriores e não por uma importância ontológica. A produção e 

distribuição de riquezas materiais possuiriam um papel definidor que desapareceria 

no reino da liberdade. De acordo com suas palavras: 
Onde está então a célebre preponderância dos fatores econômicos? 
Tomada em seu conjunto, como teoria da evolução histórica, ela 
significa, em Marx, apenas que no curso de toda história passada, seja 
por causa da pobreza das sociedades primitivas, seja por causa da 
divisão das sociedades posteriores em classes sociais, os homens 
foram obrigados a dedicar a maior parte de sua atividade à resolução 
dos problemas que concernem a produção e a distribuição das 
riquezas materiais, isto é, aquilo a que habitualmente chamamos de 
problemas econômicos. [...] Trata-se, portanto, apenas de uma 
primazia de fato e não de direito, que desaparecerá naturalmente, no 
dia em que a aquisição de riquezas materiais passar – graças ao 
desenvolvimento das forças produtivas e a uma mudança da estrutura 
social – para segundo plano na atividade dos indivíduos. É o famoso 
“salto” do reino da necessidade ao reino da liberdade (GOLDMANN, 
1959, p. 67-68). 

Em sua Sociologia do romance, publicada em 1964, Goldmann entabula um 

discurso centrado na ideia de fundação de uma ciência nova, um domínio dentro do 

campo mais amplo da sociologia, dedicado à sociologia do romance ou, mais 

amplamente falando, uma sociologia da cultura. Ainda incipiente, tal ciência disporia 

de poucos estudos concretos, diferentemente das abordagens das quais ela se 

diferenciava, “empiristas, positivistas ou psicologistas” (GOLDMANN, 1986, p. 11), 

dominantes na vida universitária. Em essência, essa defesa se baseia nas definições 

metodológicas que o autor havia mobilizado ao longo de toda sua vida acadêmica: “o 

que parece atualmente mais absurdo que a afirmação de que os verdadeiros sujeitos 

da criação cultural são os grupos sociais e não os indivíduos isolados”? (GOLDMANN, 

1986, p. 11). 

Na obra, finalmente o conceito de visão do mundo perde sua centralidade como 

instrumento metodológico, dando lugar a uma leitura peculiar do conceito de 

reificação, apontando para a hipótese de uma homologia imediata entre a estrutura 

das trocas na economia liberal e a estrutura do romance, algo que o autor vindica filiar-

se à Teoria do romance, de Lukács, e à Mentira romântica e verdade romanesca, de 

René Girard: 
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A forma romanesca nos parece ser, com efeito, a transposição da vida 
cotidiana para o plano literário na sociedade individualista nascida da 
produção para o mercado. Existe uma homologia rigorosa entre a 
forma literária do romance, tal como acabamos de definir seguindo 
Lukács e Girard, e a relação cotidiana dos homens com os bens em 
geral, e, por extensão, dos homens com os outros homens, em uma 
sociedade produtora para o mercado (GOLDMANN, 1986, p. 24). 

De um modo geral, segundo Goldmann, a sociologia da literatura marxista94 

teria acrescentado quatro pontos em relação à abordagem da sociologia da literatura 

tradicional: 1) a obra literária não seria um simples reflexo da realidade (consciência 

possível); 2) a relação entre o pensamento coletivo e as grandes criações artísticas e 

filosóficas seria definida pela homologia de estruturas (N.B. a noção de homologia lato 

sensu já existia para Goldmann previamente à Sociologia do romance, conquanto 

esteja posta aqui como um elemento previamente existente);  3) a visão do mundo 

como expressão de um grupo, embora caiba ao indivíduo transpô-la para o plano da 

criação imaginária ou do pensamento conceitual; 4) a consciência coletiva como 

elemento implícito ao comportamento global dos indivíduos (não exterior, nem anterior 

a eles). A partir da análise de algumas obras do Nouveau Roman, em particular de 

Alain Robbe-Grillet, o autor defende que o esquema mencionado não se aplicaria à 

produção contemporânea cuja “busca por valores” (GOLDMANN, 1986, p. 29) não 

estaria mais apoiada em nenhum grupo social presentemente existente. Isso, 

fundamentalmente, devido à sua parcial adesão à tese da integração do proletariado:  
Na realidade, ao menos no que diz respeito à sociedade ocidental, a 
análise marxista mostrou-se insuficiente; o proletariado ocidental, 
longe de permanecer estrangeiro à sociedade reificada e de se opor a 
ela como como força revolucionária, integra-se, em grande medida, e 
sua ação sindical e política, em lugar de perturbar essa sociedade e 
de substituí-la por um mundo socialista, lhe permite assumir um lugar 
relativamente melhor do que aquele que as análises de Marx 
permitiam prever (GOLDMANN, 1986, p. 29). 

 
94 A análise de Goldmann não faz referência específica a quais seriam os autores e obras relacionadas 
à sociologia da literatura marxista, ou sociologia da literatura tradicional, marxista ou não. A despeito 
de sua defesa das insuficiências das análises de Marx sobre a questão, vinculadas a limitações 
históricas e uma condição social substancialmente distinta daquela de meados do século XX, pelos 
conceitos utilizados fica claro que o epíteto da sociologia à qual se opõe é a obra História e consciência 
de classe, de Lukács, e, em parte, Teoria do romance. Essa última surpreendentemente, porém, serve 
de base para o desenvolvimento de sua própria teoria. Cabe relembrar que o próprio Lukács, no 
prefácio tardio, de 1962, à Teoria do romance afirma: “Encontrava-me, a essa altura, no processo de 
transição de Kant para Hegel, sem, contudo, alterar em nada minha relação com os métodos das 
chamadas ciências do espírito; essa relação baseava-se essencialmente nas impressões que me 
causaram na juventude os trabalhos de Dilthey, Simmel e Max Weber. A teoria do romance é, de fato, 
um produto típico das tendências das ciências do espírito. Em 1920, em Viena, ao conhecer 
pessoalmente Max Dvořák, ele me disse que tomava a obra como a publicação mais relevante dessa 
corrente” (LUKÁCS, 2007, p. 9). 
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Dessa forma, apesar da aparente divergência em relação à tradição marxista e 

em relação aos seus próprios posicionamentos anteriores, o autor defende sua 

posição como uma aplicação adequada das categorias marxistas à sociedade 

contemporânea, confirmando que  
Essa análise, que Marx considerava como uma de suas descobertas 
mais importantes, afirmava, com efeito, que nas sociedades 
produtoras para o mercado (isto é, nos tipos de sociedade onde 
predomina a atividade econômica), a consciência coletiva perde 
progressivamente toda realidade ativa e tende a tornar-se um simples 
reflexo da vida econômica e, no limite, a desaparecer (GOLDMANN, 
1986, p. 29-30). 

A atividade econômica, tomada aqui como um elemento estrito, distante da 

análise do trabalho como mecanismo de autoprodução do ser humano, apresenta-se 

como explicação última para uma homologia direta e rigorosa entre as estruturas 

econômicas e as manifestações literárias, “para além da consciência coletiva” 

(GOLDMANN, 1986, p. 30). Na sociedade contemporânea, portanto, a produção 

artística, literária e filosófica não seria mais mediada pela consciência coletiva. Para 

reforçar, uma decorrência natural dessa ausência de mediações entre a estrutura 

econômica e a existência de grupos de interesse seria a dificuldade intrínseca de 

utilização do modelo de visões do mundo. A suspensão é resultado da mencionada 

impossibilidade de aplicar o instrumento em um momento histórico em que as próprias 

forças sociais em jogo não estão de todo claras, dificultando sobremaneira a 

percepção de sua conformação coerente na consciência de grupos sociais definidos, 

o que opera como um pressuposto da metodologia proposta por Goldmann, como 

buscamos demonstrar. 

Goldmann expõe a título de hipótese quatro fatores concorrentes para explicar 

a situação descrita: 1) a transformação do “valor mediador” em “valor absoluto”95 

resultando na “categoria da mediação como forma fundamental e cada vez mais 

desenvolvida do pensamento” (GOLDMANN, 1986, p. 30); 2) a persistência da 

atividade de indivíduos que não se submetem a essa lógica, “indivíduos 

problemáticos” cujo pensamento e comportamento se orientam por valores 

qualitativos, sem que possam subtrair-se à “existência da mediação degradante” 

(GOLDMANN, 1986, p. 31), notadamente, criadores, escritores, artistas, filósofos, 

 
95 A ideia de valor em sua argumentação possui um caráter estritamente lógico, distante do vocabulário 
marxista e da tese estrutural do valor-trabalho. Em suas obras anteriores, como vimos, a noção de valor 
relacionava-se diretamente, de modo ainda distinto, a aspectos morais. 
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teólogos, homens de ação etc.; 3) o desenvolvimento do gênero romance a partir de 

“um descontentamento afetivo não conceitualizado” (GOLDMANN, 1986, p. 31), 

orientado aos valores qualitativos do conjunto da sociedade ou das camadas médias 

de onde vêm os romancistas; e, 4) a existência de falsos universais do individualismo, 

tais como liberdade, igualdade, tolerância, desenvolvimento da personalidade etc. 

implicando em uma contradição interna entre os valores universais e o 

desenvolvimento concreto dos indivíduos.  

Quando, na passagem do século XIX ao século XX, ocorre aquilo que 

Goldmann enxerga como a extinção do individualismo, um dos quatro elementos 

mencionados, “pela transformação da vida econômica e pela substituição da 

economia de livre concorrência por uma economia de cartéis e de monopólios” 

(GOLDMANN, 1986, p. 32), ocorre, igualmente, uma transformação da forma 

romanesca, implicando o desaparecimento do herói. Transformação essa que pode 

ser dividida em dois períodos: o primeiro, transitório, ocorre quando o herói é 

substituído por valores relacionados a outras ideologias, “por valores nascidos de 

ideologias diferentes” (GOLDMANN, 1986, p. 33), tais como instituições, família, grupo 

social, revolução etc., introduzidos no pensamento ocidental pela ideologia socialista; 

e, o segundo, de caráter mais duradouro e ainda em curso naquele momento, 

começaria com Kafka e iria até o Nouveau Roman contemporâneo, consistindo no 

abandono de toda a tentativa de substituição do indivíduo problemático e da biografia 

individual, resultando em um “romance da ausência do sujeito” (GOLDMANN, 1986, 

p. 33). Goldmann aventa uma possível relação com outras formas artísticas como o 

teatro da ausência (citando Becket, Ionesco e uma parte da obra de Adamov), assim 

como a pintura não figurativa.  

Como forma crítica e opositiva, “o romance de herói problemático afigura-se, 

assim, contrariamente à opinião tradicional, como uma forma literária [...] que não 

constitui a expressão da consciência real ou possível dessa classe” (GOLDMANN, 

1986, p. 34). Isso porque não surge como expressão consciente, mas como forma de 

resistência à sociedade burguesa apoiada em processos psíquicos afetivos e não 

conceitualizados. Promovendo uma curiosa inversão retrospectiva, segundo 

Goldmann, isso colocaria o problema de haver ou não formas anteriores que teriam 

correspondido efetivamente aos valores conscientes e aspirações efetivas da 

burguesia – levantando a hipótese de que isso teria ocorrido por meio de uma única 

expressão literária de envergadura: a obra de Balzac, como exceção que confirma a 
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regra. Sendo verdadeiro, “nos parece que não existe criação literária e artística válida 

a não ser onde persista a aspiração à superação do indivíduo e a busca por valores 

qualitativos transindividuais” (GOLDMANN, 1986, p. 34). 
Ora, o pensamento burguês ligado, como a própria sociedade 
burguesa, à existência da atividade econômica, constitui precisamente 
o primeiro pensamento da história simultaneamente radicalmente 
profano e a-histórico; o primeiro pensamento no qual a tendência é a 
negação de toda sacralidade, quer se trate do sagrado celestial das 
religiões transcendentes ou do sagrado imanente do devir histórico [...] 
essa nos parece ser a razão fundamental pela qual a sociedade 
burguesa criou a primeira forma de consciência radicalmente a-
estética. O caráter essencial do pensamento burguês, o racionalismo, 
ignora nas suas expressões extremas a própria existência da arte. Não 
existe estética cartesiana ou spinozista, e até mesmo para 
Baumgarten, a arte não é mais do que uma forma inferior de 
conhecimento (GOLDMANN, 1986, p. 36). 

Resumindo suas hipóteses como um projeto de estudo, Goldmann defende a 

importância de se efetuar análises sobre as obras paralelas ao Nouveau Roman que 

ainda se baseavam em valores burgueses, incluindo manifestações copiosas do herói 

positivo, precisamente “ligadas às novas formas da consciência coletiva” 

(GOLDMANN, 1986, p. 37). Interessante notar que essas obras seriam precisamente 

a expressão da integração. Por sua vez, as obras que possuem alguma validade 

estética para Goldmann seriam caracterizadas, ao contrário, pelo caráter negativo das 

estruturas de consciência coletiva. O Nouveau Roman passa a ser caracterizado 

como “romance não biográfico”, em oposição ao romance do herói problemático, que 

“não apenas reatualizou, no nível do pensamento conceitual, o problema da morte, 

mas a realocou no lugar central da problemática filosófica” (GOLDMANN, 1986, p. 59-

60). Em síntese, considerando a impossibilidade de lastrear o comportamento humano 

nos valores transindividuais e em uma substancialidade do indivíduo, restava abordar 

os limites do ser humano. 

 Seja como for, a consequência dessa assunção do capitalismo de novo tipo, 

por fim, desautoriza as mediações vinculadas às expressões de classe ou de qualquer 

outro grupo. Desse modo, diferentemente das situações históricas em que se torna 

necessário analisar a relação entre interesses materiais e produção subjetiva, por 

meio de um procedimento compreensivo-explicativo, partindo da definição interna da 

significação para o grupo, nesse caso a homologia precisa ser assumida sem maiores 

indagações, inegavelmente baseada apenas em explicações desenraizadas de sua 

significação.  
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De outro modo, seria necessário explorar quais seriam essas relações e definir 

critérios objetivos para verificar se as obras são ou não homólogas à realidade e, 

portanto, capazes de capturar a totalidade a despeito da consciência do escritor, como 

segue sendo, ademais, a posição de Lukács. Tal constatação permitiu a Agnes Heller 

(HELLER; FEHER, 1991) afirmar que Lukács permaneceu mais fiel a História e 

consciência de classe do que Goldmann, pois o primeiro buscou incansavelmente a 

identificação da teoria social com a filosofia, relacionando-a com a consciência de 

classe em termos concretos. Goldmann, por outro lado, permaneceu fiel ao conceito 

de consciência coletiva, reapresentando-o e reformulando-o exaustivamente – 

curiosamente, fazendo apelo a História e consciência de classe. 

Não é possível e nem cabível aqui avançar sobre as análises maduras de 

Lukács senão como uma centelha que nos permite apontar para a reformulação 

parcial do conceito de reflexo, aproximando-o mais da mimesis grega e, portanto, da 

imitação de um ethos, vinculado à vida cotidiana, algo não totalmente estranho a 

Goldmann nos termos que acabamos de explicitar. Em todo caso, esse movimento 

deveria conduzir Goldmann a aproximar-se da obra tardia de Lukács, notadamente, 

sua Estética (LUKÁCS, 1978), mas ocorre o oposto.  
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5. FUTURO SEM PRESENTE – À GUISA DE CONCLUSÃO  
 
  

O apelo permanente e explícito de Goldmann a História e consciência de 

classe96, a despeito do contorcionamento de sua adesão, constitui-se como um vínculo 

rígido, especialmente no que diz respeito ao uso obstinado do conceito de consciência 

atribuída – pedra angular do quadro conceitual que Goldmann mobiliza em suas 

próprias obras, inclusive nos momentos de suspensão do uso da visão do mundo 

como ferramenta teórica, como era o caso do conjunto de análises sobre o capitalismo 

contemporâneo, notadamente o ensaio “Reificação” e suas implicações para sua 

sociologia da literatura. Apesar dessa relativização, Goldmann permaneceu aferrado 

a um mesmo arcabouço conceitual ao longo de toda a sua produção, muito embora 

tivesse cada vez mais contato com as discussões que levaram o próprio Lukács a 

rever seus posicionamentos de juventude, incluído o período de transição para o 

marxismo97. O notório edifício teórico goldmanniano, no entanto, estava já 

fundamentalmente assentado sobre as bases do esquema de entendimento da 

consciência atribuída, com efeitos preclusivos.  

A explicação de Lukács para seu dualismo antitético forjado em meio à 

insuficiência categorial de suas análises – tal como ele próprio enxerga – proferida no 

já mencionado prefácio a História e consciência de classe, escrito em 1967, é 

indicativo fundamental de uma leitura complexa e madura de sua própria formação, o 

 
96 Estabelecendo com mais precisão o perímetro dessa influência, embora apoiando-se largamente nos 
conceitos explorados na obra mencionada, anos mais tarde, em artigo escrito para a revista Les Temps 
Modernes, que também aparece como apêndice de uma tradução francesa de Teoria do romance, 
Goldmann irá afirmar que: “é a partir dessas obras [de Lukács até História e consciência de classe] que 
foram elaborados um certo número de análises que permitiram constituir os primeiros elementos de 
uma sociologia positiva da literatura e da filosofia. Mencionemos aqui, além dos trabalhos posteriores 
do próprio Lukács, nossos estudos sobre a filosofia de Kant, os Pensamentos de Pascal e o teatro de 
Racine, desenvolvidos a partir de A alma e as formas” (GOLDMANN, 1963a, p. 172). Nessa mesma 
passagem, Goldmann defende que o aspecto mais importante de A sociologia do romance, publicada 
em 1964, é a descrição da estrutura significativa romanesca, o que ele próprio estaria analisando, 
àquela altura, juntamente com o conceito de fetichismo da mercadoria em Marx – também por 
intermédio de Lukács – para avaliar as estruturas significativas homólogas entre o romance 
contemporâneo e o fetichismo da mercadoria, motivo que o afastou definitivamente da produção 
madura de Lukács. 
97 Goldmann demonstra aparente desconhecimento a respeito dos textos de Lukács posteriores a 
História e consciência de classe, até meados da década de 1930, ademais da desconsideração dos 
textos e posicionamentos posteriores promovidos por Lukács, incluindo o próprio prefácio crítico de 
1967. Em um artigo sobre História e consciência de classe, ele afirma que “A obra fez escola, mas 
também provocou imediatamente uma reação hostil da ortodoxia, o que levou Lukács a proibir qualquer 
reedição do texto até 1968 e a não escrever nada além de raras notas de duas a seis páginas até a 
véspera da ascensão de Hitler ao poder. Soma-se a isso o fato de que o autor muitas vezes declarou 
que seu livro continha erros e que não concordava mais com as teses que haviam sido desenvolvidas” 
(GOLDMANN, 1977, p. 60).  
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que nos permite observar quais eram as implicações da postura negativa de 

Goldmann a respeito das revisões ético-teóricas de Lukács: 
[...] História e consciência de classe representa objetivamente – contra 
as intenções subjetivas do seu autor – uma tendência no interior da 
história do marxismo que, embora revele fortes diferenças tanto no 
que diz respeito à fundamentação filosófica quanto nas consequências 
políticas, volta-se, voluntária ou involuntariamente, contra os 
fundamentos da ontologia do marxismo (LUKÁCS, 2003, p. 14).  

Já naquela altura, Lukács identificara no trabalho e na forma específica de 

compreensão da natureza a diferença essencial do marxismo para as demais ciências 

do espírito, de talhe idealista: 
Tenho em vista aquelas tendências que compreendem o marxismo 
exclusivamente como teoria social ou como filosofia social e rejeitam 
ou ignoram a tomada de posição nele contida sobre a natureza. [...] 
Isso demonstra, por um lado, que é precisamente a concepção 
materialista da natureza a separar de maneira radical a visão socialista 
do mundo da visão burguesa; que se esquivar desse complexo mitiga 
a discussão filosófica e impede, por exemplo, a elaboração precisa do 
conceito marxista de práxis. (LUKÁCS, 2003, p. 14) 

Aqui, torna-se importante rememorar, de modo mais específico, a posição de 

Goldmann a respeito da separação radical entre natureza e sociedade, entre ciências 

humanas e ciências físico-químicas, nos termos em que ele próprio apresentava a 

questão. Para o autor, toda a discussão sobre ideologia coloca um problema de fundo, 

de característica estrutural: sua relação divergente com as ciências naturais. O nível 

de abrangência e a ramificação das questões vinculadas às formas de consciência 

como expressões das relações sociais e sua limitação essencial no capitalismo 

continua sendo, sem sombra de dúvidas, objeto de dissensos dentro das ciências 

humanas, em geral, e do marxismo, em particular, mas a questão da separação entre 

o ser social e a natureza em duas lógicas constitui uma problemática cujo evolver 

histórico revela a profunda insuficiência como teoria explicativa. 

Há um percurso da divisão específica entre ciências naturais e ciências 

humanas expresso de modo muito explícito nas chamadas ciências do espírito, a partir 

de Dilthey, passando pelo círculo de Heidelberg, com o neokantismo a meio caminho, 

até se chegar em Goldmann ele próprio. Tais distinções conceituais estabelecidas 

pelas ciências do espírito permitem observar uma divergência supostamente 

intrínseca entre a causalidade mecânica como elemento explicativo e o conceito de 

finalidade como causa compreensiva do ser social.  A própria ideia de uma estrutura 

de significados de Goldmann, portanto, está por trás dessa natureza de preocupações 

e opõe com rigidez as duas lógicas. Se se pode perceber nesse movimento uma 
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resposta à tendência mecanicista de transpor para as ciências humanas os 

instrumentos das ciências naturais, o que culminou no positivismo durkheimiano e 

derivações, não é menos verdade que a falta de identificação entre o ser social e a 

natureza oblitera a compreensão de uma determinação recíproca efetiva. No que se 

refere propriamente à realidade material com a qual se confrontam os interesses 

comuns do sujeito coletivo goldmanniano, entretanto, não existe a assunção de 

nenhuma espécie de suporte ontológico que permita o estabelecimento claro das 

premissas que conformam a autoprodução humana. 

Novamente apelando para a impiedosa autocrítica a História e consciência de 

classe, nela Lukács reautoriza uma de suas definições de juventude a respeito do 

marxismo ortodoxo, reiterando que “A ortodoxia, em questão de marxismo, refere-se, 

antes, exclusivamente ao método” (LUKÁCS, 2003, p. 29), e endossando “a convicção 

de que todas as tentativas de suplantá-lo ou de ‘melhorá-lo’ conduziram à 

superficialidade, à trivialidade e ao ecletismo, e tinham necessariamente de conduzir 

a isso” (LUKÁCS, 2003, p. 30). Ora, de seu ponto de vista, Goldmann encaixa-se 

naquilo que procurava denunciar, justamente porque perseguiu de modo obstinado 

uma resolução metodológica. Ao fim e ao cabo, considerando que a esfera 

intersubjetiva assume o aspecto de objetividade, é ela mesma que conforma a 

realidade objetiva. Salvo as categorias do universo físico-químico, as demais não 

seriam nunca passíveis de uma apreensão cabal por incluírem os sujeitos, o que 

significa, para Goldmann, uma parcialidade insanável. De modo análogo, a presença 

histórica do objeto, como um elemento de consubstanciação das relações humanas e 

de estruturação de um substrato atuante sobre os homens vivos, aparece em sua obra 

apenas de maneira expedita, salvo nas ocasiões em que produziu análises históricas 

de maior fôlego, como é o caso de Le Dieu caché – uma exceção que confirma a 

regra, pela excepcionalidade exposta no capítulo anterior. 

Essencialmente, o papel central e definidor da ideia de coerência, expressa por 

meio da significação, mesmo que atribuída a um sujeito coletivo, possui um efeito 

contraproducente a respeito dos negativos, contradições, ausências e 

dessemelhanças que são determinantes para uma adequada apreensão da 

complexidade do ser social, considerando sua expressão dialética não coincidente 

com a manifestação fenomênica. A remissão desse núcleo subjetivo ou intersubjetivo 

a um contexto mais amplo, supostamente possibilitada pela aplicação do conceito de 

visão do mundo, pauta-se pelo núcleo coerente do próprio sujeito cognoscente.  Daí 
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advêm ao menos duas consequências das quais Goldmann não irá jamais abrir mão: 

a defesa da intelectualidade como grupo privilegiado e, ao mesmo tempo, a aposta 

abstrata no futuro. Essa orientação pelo futuro está presente em todos os escaninhos 

da obra de Goldmann, pelo menos da tese sobre Kant à tese sobre Pascal, passando 

pelos textos intermediários e ressoando em alguns dos trabalhos posteriores à 

Sociologia do romance (incluso), onde a fé, tornada esperança, passa a encarnar um 

certo pessimismo e a angústia se apresenta como sua contraparte. 

Já com relação ao privilégio epistemológico do intelectual, observando a 

questão do círculo hermenêutico, isto é, a inclusão dos cientistas e das categorias de 

análise como partes da análise científica, a inserção desses elementos na totalidade 

mais ampla só poderia ocorrer mediante um tipo de distanciamento epistêmico, 

pautado em imperativos categóricos98. Tardiamente, estamos de novo às voltas com 

uma noção de gênio, o que rondou a produção mais temporã de Goldmann e que se 

relaciona, em grande medida, com sua aceitação da ideia de um indivíduo capaz de 

encarnar a visão do mundo de seu grupo, “aquele que chega a realizar a síntese, de 

quem a obra é, ao mesmo tempo, a mais imediata e a mais refletida, porque sua 

sensibilidade coincide com o conjunto do processo e da evolução histórica” 

(GOLDMANN, 1959, p. 60). A diferença é que essa genialidade posteriormente 

ultrapassa o grupo e atinge a humanidade.  
Não o grupo de intelectuais como tal, a “freischwebende Intelligenz” 
de Mannheim, mas o indivíduo simplesmente, seja intelectual, 
operário, artesão ou burguês. Pode esse indivíduo ultrapassar os 
limites da consciência possível do grupo no qual a perspectiva é a mais 
ampla e mais nuançada? Para dizer a verdade, nada sabemos sobre 
isso. O problema é puramente teórico. Jamais encontramos, no curso 
de nosso trabalho concreto de pesquisa e, se existem tais indivíduos, 
seu pensamento deve ter permanecido obscuro e sem influência; de 
mais a mais, um outro pensador poderia descobrir de modo precursor 
uma perspectiva que só se tornou posteriormente uma realidade social 
e espiritual (GOLDMANN, 1966a, p. 45). 

Na introdução da edição americana do livro Criação cultural na sociedade 

moderna, Marcuse traça um perfil dessa postura de Goldmann dizendo se tratar de 

“um intelectual radical que era orgulhoso de ser um intelectual sem o menor complexo 

 
98 Esses meandros amparam a defesa de uma suposta necessidade de explicitar os imperativos 
categóricos por trás da teoria marxista. A ideia fundamental por trás do adágio reside na 
essencialização dos valores morais, cujos pressupostos não seriam totalmente claros no marxismo, em 
especial no contexto contemporâneo, daí tornar-se necessário “aplicar a metodologia marxista ao 
marxismo” (GOLDMANN, 1963b), “aplicar a teoria da ideologia à teoria da ideologia” (MÁRKUS, 1991, 
p. 104) ou aplicar a hermenêutica ao marxismo (HELLER; FEHÉR, 1991, p. 391) etc. 



96 
 

 

de inferioridade, tão comum no seio da New Left, em ser um revolucionário e não ser 

um trabalhador” (MARCUSE, 1977, p. 127)99. Goldmann ele próprio não poderia ser 

mais explícito ao formular a teoria de que intelectuais falariam de um ponto de vista 

da humanidade e representando uma visão do mundo que “se ainda não existe, está 

em gestação ou aguardando para ser elaborada” (GOLDMANN, 1975b, p. 138).  

Para ele, as ciências humanas seriam portadoras de uma capacidade de 

superação da consciência de todas as classes realmente existentes, com sua 

independência relativa em relação aos grupos. Diante de tal quadro, as visões do 

mundo significativas seriam não apenas reproduzidas, mas criadas crescentemente 

por intelectuais – que não pertenceriam nem à burguesia e nem ao proletariado. 

Apresentando essa linha de raciocínio, Agnes Heller sairá em sua defesa buscando 

ponderar a diferença com Mannheim, sustentando que a significação do que 

produzem os intelectuais não deriva diretamente de sua ausência de pertencimento 

às classes, mas sim da recepção interclassista daquilo que produzem, especialmente 

dentre os não-intelectuais100. Se esse grupo não está permeado por uma forma 

presente de estratificação social, estaria permeado por uma noção de estratificação 

social futura, quando seria possível recobrar uma eventual luta de classes; esse 

horizonte da aposta justificaria, ao menos em parte, a insistência renitente no conceito 

de consciência de grupo, embora ele não se aplicasse senão de modo negativo às 

sociedades propriamente capitalistas. 

Desse modo, não dá para negar que a presença histórica do objeto insurge 

apenas como constatação muda, em um horizonte estático. Os estudos de Goldmann 

sobre Pascal, que aparecem já em termos de um primado ético da aposta em Ciências 

humanas e filosofia (GOLDMANN, 1966a, p. 138), o que depois será desenvolvido em 

Le Dieu caché, demonstram a essência dessa propositura, por meio de uma 

aproximação entre as duas principais Weltanschauungen que rondam toda a teoria de 

Goldmann: a visão do mundo trágica e a visão do mundo dialética. Para Goldmann, a 

postura dos críticos que reprovava a Pascal a legitimidade da aposta, considerando 

sua posição negativa em relação à prova da existência de Deus, seria a mesma 

 
99 Marcuse irá repetir a formulação em um breve relato que apresentou para compor um volume em 
homenagem a Goldmann, preparado poucos anos após sua morte (MARCUSE, 1975, p. 52). 
100 Agnes Heller coloca a questão nos seguintes termos: “a experiência de vida em si se torna 
ideologicamente constituída post festum. Mas posterior a quê? À aposta. Intelectuais apostam em uma 
visão do mundo, eles apostam no presente, eles apostam em uma classe, uma elite, uma organização 
– eles apostam no futuro. Em todos os futuros possíveis e impossíveis” (HELLER; FEHÉR, 1991, p. 
378). 
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postura que reprova as posições marxianas, em função de uma suposta contradição 

dada, por um lado, pela demanda de ação revolucionária contra toda teleologia e, por 

outro lado, por uma ideia de realização inevitável do socialismo, que Goldmann 

enxerga na teoria marxiana. 
Na realidade, apostar tudo na existência ou realização futura dos 
valores significa se engajar, fazer tudo aquilo que está em nosso poder 
para contribuir com essa realização, ou para reforçar nossa fé, sob 
condição, bem entendido, de não alterar sua natureza ao renunciar à 
exigência de veracidade absoluta e à recusa de toda ilusão 
consciente, ou semiconsciente. A busca pelas razões possíveis, se 
bem que não obrigatórias, em favor da religião cristã, ou em favor da 
realização futura dos valores, é parte integrante do engajamento da 
aposta (GOLDMANN, 1975a, p. 338-339). 

A rigor, para Goldmann, a visão do mundo trágica é aquela que dispõe de 

maiores instrumentos para o enfrentamento de uma realidade em transformação. 

Inegavelmente, acompanhando com atenção o percurso específico de seu 

pensamento, a visão dialética corresponde ao reconhecimento de uma possibilidade 

no interior da impossibilidade imediata. Possibilidade que se abre por meio de um ideal 

de esperança, inicialmente implicada na percepção do futuro. Em ambos os casos, é 

patente a ideia de um privilégio epistêmico advindo dessa condição de subordinação 

inscrita nas circunstâncias geradoras de tais visões do mundo. 

Tirante seu estudo sobre Kant e seu muito conhecido Ciências humanas e 

filosofia, o estudo onde Goldmann realizou de modo mais sistemático o potencial 

analítico do conceito de visão do mundo foi, sem sombra de dúvidas, Le Dieu caché, 

explorando a particularidade da visão do mundo trágica em Pascal e Racine. 

Novamente Goldmann demonstra a postura negativa de Pascal face à escalada do 

racionalismo e sua nova moral individual: a aposta na existência de Deus. Apesar de 

sua crença, trata-se de um Deus escondido, resultando em uma negação do mundo 

no interior mesmo desse mundo, em uma exigência absoluta da realização de valores 

irrealizáveis, em um conflito essencialmente trágico. Manifestação de um mundo em 

transição, o pensamento trágico admite a possibilidade essencial do Ser redentor 

eterno que não se realiza jamais. A presença do Deus escondido, no entanto, como 

ademais a ideia transcendental de Kant, é uma presença permanente, mais 

importante e mais real do que todas as outras presenças. A diferença específica da 

dialética, uma vez mais, reside na aposta não mais teológica, mas profana, não mais 

abstrata, mas supostamente baseada em possibilidades históricas concretas. 
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Naturalmente, a se considerar os meados do século XX, parte importante da 

tarefa de todos aqueles que adotassem uma posição crítica implicava em estruturar 

uma confrontação dos resquícios das ideias positivistas, mas também do marxismo 

vulgar e, desde um ponto de vista marxista, com reservas em relação a todas as 

formas de subjetivismo, mesmo aquelas sem sujeito. As raízes do sujeito histórico 

identificado em História e consciência de classe, de Lukács, que realiza uma 

abordagem do conhecimento a partir da posição do proletariado, faz eco às ideias de 

Marx presentes em A sagrada família (2003). Porém, essa produção que une as 

disposições lukacsianas, do primeiro marxismo, com as linhas traçadas por Goldmann 

anos mais tarde, faz mais do que pensar o proletariado como classe que nada tem a 

perder: exatamente pelas reiteradas derrotas históricas o proletariado é, em termos 

benjaminianos, profundamente marcado por uma melancolia dominada, da qual se 

pode dizer que: 
A distância intransponível que separa do mundo o ser que vive 
exclusivamente sem tomar parte libera sua consciência das ilusões 
contumazes e dos entraves habituais e torna o pensamento e arte 
trágicos uma das formas mais avançadas do realismo (GOLDMANN, 
1975a, p. 66). 

Essa perspectiva de uma visão do mundo marcada por um sentimento 

predominantemente melancólico estende suas implicações para uma ética de 

esquerda que reverberou em alguns autores ao longo do século XX e que passou por 

uma renovação teórica importante nas últimas décadas101. Embora resistindo a aderir 

explicitamente às noções de integração, na arte e na teoria, as ideias de aposta e de 

fé vão desaparecendo paulatinamente das obras de Goldmann nos anos 1960, 

cedendo lugar ao binômio angústia-esperança. Simbolicamente, além do futuro, 

também o presente se torna componente da aposta mediante um horizonte de 

ululantes incertezas, e o domínio da estética torna-se o foco das análises do autor e 

verdadeiro reino da liberdade, embora expressa de modo negativo em relação à 

estrutura da realidade – essa postura coloca-se em linha com as tradições das 

ciências do espírito com as quais Goldmann dialogou, a despeito de suas tentativas 

de diferenciação de todas as horas. 

 

  

 
101 A esse respeito, além do reavivamento da obra de Benjamin, presente em inúmeras referencias 
contemporâneas, ver particularmente, Daniel Bensaïd (1997), Enzo Traverso (2018) e Marc Sagnol 
(2003). 
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