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Introdução 

Se pudéssemos sintetizar o sentido universal da crítica à reificação de Georg            

Lukács diríamos que ele reconhece a centralidade da mercadoria como forma-social, em            

que todos os fenômenos estão necessariamente relacionados do ponto de vista de suas             

contradições identitárias: valor de uso e valor de troca, físico e metafísico, natural e              

sobrenatural/social. Do ponto de vista de uma crítica social, a contradição sociedade            

natureza que o sentido metafísico carrega como sua contradição identitária poderia ser            

uma aproximação ao problema, reconhecendo a relação entre crítica social, natureza,           

fetichismo e alienação. Uma crítica social passível de ser pensada se estiver na             

contraposição à natureza. Na metafísica, em última instância, este problema já está            

colocado, pois que o transcender a natureza coloca a necessidade de um pensamento             

sobre o que não é natural (HCC, 193). 

Uma metafísica exotérica, Kant e Hegel já haviam, com suas diferenças, criticado             

como forma de pôr a relação sujeito objeto enquanto objeto da reflexão e enquanto              

forma de ser do real. A contradição é justamente o ponto de uma crítica social que,                

então, necessariamente, é uma contraposição a uma crítica natural que, nesta última            

forma, já não seria crítica. Do ponto de vista da relação sujeito objeto, em sua forma de                 

crítica social, reconhece-se que natureza e sociedade são formas de consciência social,            

isto é, o sujeito é visto do ponto de vista da consciência social e, ao mesmo tempo,                 

objeto.  

O fetichismo constituiria essa contradição inclusive do ponto de vista de um            

momento necessário da mesma, não mera composição da contradição, de modo que o             

pensar além dele já estaria no invólucro do que se quer criticar. O fetichismo tem em                

Lukács essa universalidade e, por isso, é uma necessidade de se criticar a própria              

ciência. De que ciência falamos, entretanto? Ela, enquanto economia política, é a forma             

científica do fetichismo e, por essa particularidade, seria uma das formas de explicitação             

desse fetichismo, já dito, universal. O problema é justamente o seu fundamento, qual             

seja, deter a possibilidade da verdade, parcial ou mesmo total, sem relação alguma com              

a inverdade enquanto sua contradição. A crítica à reificação aqui em questão, contudo,             

ao mesmo tempo em que nos permite esta importante aproximação do real, enquanto             
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real, está fundada num positivismo de verdade. Se para as ciências positivas este era um               

princípio lógico e genético, isto também o foi para a crítica científica da sociedade,              

materialista histórica e dialética, do ponto de vista da síntese histórica das contradições             

do capital, enquanto revolução e, do ponto de vista do fetichismo, da possibilidade da              

formação de uma consciência revolucionária fundada numa forma de consciência de           

classe trabalhadora/revolucionária. 

O nosso parâmetro crítico a sua tese, contudo, será o de colocar o materialismo               

histórico e dialético como forma de pensamento, ainda que crítica, no invólucro do             

fetichismo, ainda que sua busca seja rompê-lo, dada a formação da consciência            

superadora. Nisto teríamos que encontrar os sentidos da crítica afirmativa e outra            

negativa do método proposto para não aplastá-lo numa mesmidade teórica à forma            

positiva da crítica social. O positivo como forma necessária da crítica, mas em sua              

relação com a negatividade (na forma negativa da crítica). O positivo, por outro lado,              

como possibilidade lógica sem nenhuma relação, a não ser contingencial, para com o             

negativo. Esta dualidade do positivo traria uma relação entre a crítica à ontologia e a               

crítica ontológica, cujo fundamento é o problema da forma da natureza: em si (positiva),              

ou social (negativa). Nesta medida, a forma da natureza enquanto consciência é o que dá               

a originalidade social. Do ponto de vista lógico, esta originalidade do argumento            

marxiano encontra limites quando da ontologia da verdade materialista e dialética, do            

ponto de vista de uma história revolucionária, em Lukács. O que ressaltamos,            

entretanto, é que a relação sintética entre os três momentos da crítica materialista não              

subiste ao argumento da negatividade. A demonstração de Lukács da consciência           

proletária só é possível devido à falta que se faz à lógica dialética, já que pressuposto                

explícito de sua crítica. O terceiro momento de sua contradição sujeito objeto da             

dialética de Kant, Hegel e Marx, a histórica (acentuada em Lukács), só pode afirmar-se              

por desconsiderar a crítica ao fetichismo, a crítica à natureza, e que, enfim, retoma o               

argumento ontológico. Do ponto de vista categorial, trata-se da passagem de uma            

crítica pelo fetichismo a uma crítica pela alienação. A natureza ganharia aqui o estatuto              

de uma positividade, já criticada pelo próprio Lukács, dada a divisão classista da             

consciência, já apresentada, de modo que o fetichismo, de objeto da crítica, se põe como               

categoria analítica, na sua forma de alienação. Do ponto de vista de uma crítica através               
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de Marx, trata-se de um procedimento vinculado ao rejuvenescimento de Marx.           

Portanto, de um aplastar O Capital aos Manuscritos, sem considerar a autocrítica de             

Marx como forma de exposição e de uma mudança da forma da própria crítica. A               

unidade entre fetichismo e alienação, posta na forma classista, seria a expressão teórica             

desse aplastamento. A mudança de sua crítica neste terceiro momento pode-se perceber            

pela introdução de termos como “humanidade”, “aniquilamento”, “sensibilidade”, etc.         

que se relacionam à categoria de alienação. Assim, estas passagens, de uma natureza             

positiva, para uma natureza negativa e o retorno a uma natureza em si mesmada,              

positiva, que a consciência de classe enquanto tempo revolucionário é, são formas            

(pelas naturezas) positivas ou negativas da crítica. Daí a ontologia se colocar como a              

mediação da crítica materialista e dialética, inevitavelmente e nessas duas formas.           

Lukács teria reconhecido esta dimensão e limite lógico do materialismo histórico e            

dialético, enquanto método de análise.  

A sua posição pendular entre a crítica negativa e a crítica reafirmativa das             

categorias sociais dá a universalidade de seu pensamento enquanto a crítica materialista,            

na medida em que seu espaço lógico, sem uma preocupação de sistema filosófico, foi              

amplamente explorado. Ser e não ser ontológico é o limite do método materialista, que              

Lukács personificou de forma universal, o que não evitou as contradições possíveis de             

sua própria crítica. Do ponto de vista da crítica ontológica da reificação, é o caso de                

expressar que tais contradições são que buscamos no diálogo para com o pensador,             

reconhecendo nesta dualidade de seu argumento crítico o diálogo estabelecido com os            

dois planos lógicos necessários do espaço dialético do próprio materialismo. A natureza            

e a naturalização do próprio método foi a contradição mais expressiva, e ao mesmo              

tempo mais antinômica, de sua crítica social pela consciência de classe. 

3.4.1 O fenômeno da reificação e a primeira natureza. Racionalismo social e a            

crítica pelo fetichismo. 

Numa sociedade sob a universalidade da forma valor, os sentidos de sua forma             

fantasmagórica de ser se colocam sob o problema da práxis, sendo a coisificação modo              

de ser da naturalização que a mercadoria enquanto forma social é. Trata-se assim, de              

reconhecer sua “objetividade fantasmagórica”, nos destaques de Lukács a Marx. Nesta           

medida, o problema da naturalização da sociedade, através da mercadoria, de sua            
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coisificação, implica no reconhecimento do fetichismo, na própria relação sujeito objeto           

que o real, enquanto universalidade é. Aqui, Lukács destaca o problema de uma             

condição estatista de sociedade em que a racionalização empresarial se torna           

consciência social enquanto Estado e burocracia, no sentido de que “O Estado moderno             

de um ponto de vista sociológico, é uma ‘empresa’ tal como uma fábrica; é justamente o                

que tem de específico no âmbito histórico” (HCC, 214). 

Nesta medida, o plano da divisão social do trabalho implicaria numa            

racionalização social em que a racionalização empresarial se tornaria expressiva          

enquanto Estado [justo] sob o ponto de vista da burocratização desta racionalidade na             

forma de consciência social. O plano da racionalidade matemática se faria sob a             

perspectiva do que é plenamente adequado na relação sujeito objeto e, a isto, caberia a               

dialética criticar. Isto nos trará de volta ao problema da coisa em si, mais adiante. 

O racionalismo, entretanto, encaminha-se para a compreensão de uma adequação          

entre a lógica matemática estritamente auto-referente - ainda que fundada, tal           

auto-referência, em sua própria condição histórica a se criticar - e o processo social.              

Esta adequação de seus princípios matemáticos, se faria como verdade da vida. 

Nesta medida, a aproximação de Lukács a Weber se faz no sentido de um               

reconhecimento entre a justiça na forma de sociedade civil e que se torna aparato de               

uma determinação racional de tudo impor-se e colar-se do ponto de vista de poder              

calcular, sob a forma de juízo e dos custos do que se põe como a sua incalculabilidade, a                  

sociedade. A razão natural das ciências exatas e seu racionalismo, enfim, seria vista             

como forma de natureza e naturalização em sua determinação lógica. Haveria           

naturalização do matemático, como verdade em si, onde se havia eliminado a            

contradição sujeito objeto. É nesta medida que passa a ter sentido a crítica ao              

racionalismo social, do ponto de vista do fetichismo da mercadoria. A racionalização            

não poderia ver na mercadoria, senão em sua natureza sensível, mensurável, a verdade             

dada e aferível cuja lógica é natural. Mas, como esta está numa relação necessária para               

com o social, racionalismo e jurídico fazem o elo de uma naturalização social: 
Surge uma sistematização racional de todas as regulamentações jurídicas da          

vida, sistematização que representa, pelo menos em sua tendência, um sistema           

fechado e que pode se relacionar com todos os casos possíveis e imagináveis. (...)              

(HCC, 216)  
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Daí os sentidos a generalização das formas jurídicas, como modo de ser social que              

inclui a racionalização da vida. A vida, neste momento de sua crítica à reificação, não se                

refere a uma ideia qualitativamente ontológica, ao contrário, a um pressuposto lógico            

necessário para a forma da identificação da contradição sociedade natureza. Este           

racionalismo faz-se questão enquanto objeto, dado o sentido da crítica social que a             

dialética materialista do autor almeja alcançar. 

Contudo, é necessário reconhecer que desde o princípio desta reflexão sobre a            

reificação, George Lukács observa a distinção entre o pressuposto primitivo e moderno            

da forma social, onde se prima o reconhecimento de que o mesmo do primitivo está sob                

a forma da fluidez que, capitalista, se limita à racionalidade operante da forma mercantil              

social capitalista (HCC, 218), isto é, as possibilidades estariam postas em um primitivo             

não estritamente genético. Tem-se, assim, a relação ao passado, o tempo passado, como             

cisão moderna. O genético, entretanto, se faz no interior da forma crítica moderna,             

contudo, esta será uma antinomia da crítica dialética lukacsiana da reificação. O passado             

se faz, ao mesmo tempo, como forma menos redutora da consciência do indivíduo             

trabalhador. Há um ponto de vista da gênese temporal de racionalidade não            

contemplativa, que no devido tempo será abordado. 

Esta perspectiva temporal positiva da gênese se encontra mesmo em História e            

Consciência de Classe, ainda que as averiguações sobre os fundamentos da reprodução            

se constituam sob um sentido muito mais negativo da crítica, do que, evidentemente, a              

positividade a que se chega em Ontologia do Ser Social. A separação das formas de               

consciência no capitalismo, entre diferentes classes sociais, será a forma de sua            

antinomia, fundada no argumento sociológico. Nesta medida, a crítica ao fetichismo da            

mercadoria encontra-se em sua forma mais delineada, quando da crítica de uma            

consciência burguesa, para ficarmos com os termos sociológicos do autor.          

Consideremos que esta perspectiva, fundamentalmente, se faz sob os sentidos da           

inversão em que a própria relação entre sociedade e natureza deterá em História e              

Consciência de Classe e o quanto isto definir-se-á do ponto de vista de uma crítica               

propriamente negativa, isto é, da natureza, enquanto consciência social. Encontramos          

aqui um Georg Lukács que tencionou de modo problemático a crítica através da             

ontologia, ou uma crítica à ontologia. A burocracia e a racionalidade matemática são             

não somente formas de ciência e ação, mas também consciência social que se expressa              
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na unidade pela soma das simplicidades individuais dos sujeitos. O que Lukács,            

portanto, tenciona, é o plano dos sentidos da forma do sujeito, numa relação objetivada              

pelos nexos, entre sujeito e objeto que a mercadoria necessariamente é. A forma de              

consciência sob o cálculo e a racionalidade se expressa do ponto de vista da ciência               

como forma particular de consciência social  naturalizante (HCC, 219).  

Toda a questão histórica se refere ao problema da gênese no sentido de reconhecer              

o pressuposto de que a temporalidade do primitivo se faz sob o preceito da              

racionalidade contemplativa de unidade primeva ou não. Esta depende da forma da            

crítica em relação à ontologia (positiva e negativa). Primeva como o fora da razão,              

irracional, ou como o que faz da fluidez do ser o pressuposto da racionalização              

necessária. Aqui trata-se da antinomia da crítica à ontologia de Lukács da “reificação”.             

A contemplação, neste abarcar da totalidade histórica, se faz na intermediação da lei             

para com ela mesma do ponto de vista de seu próprio racionalismo. Isto é, a auto                

referência da lei social para consigo mesma se constitui enquanto forma de contemplar a              

realização de sua mesmidade, equalização da verdade jurídica à verdade do mundo. O             

direito, entretanto se torna objeto da crítica na medida em que funda tanto histórica              

quanto logicamente os sentidos de um pensamento, consciência, relações de produção,           

sociais, no contraponto à perspectiva estritamente natural do universo. Daí ver que:  
No entanto, essa racionalização do mundo, aparentemente integral e         

penetrando até o ser físico e psíquico mais profundo do homem, encontra seu limite              

no caráter formal de sua própria racionalidade. Isto é, embora a racionalização dos             

elementos isolados da vida e o conjunto de leis formais dela resultante se adaptem              

facilmente ao que parece constituir um sistema unitário de ‘leis’ gerais para o             

observador superficial, o desprezo pelo elemento concreto na matéria das leis,           

desprezo em que se baseia seu caráter de lei surge na incoerência efetiva do sistema               

de lei, no caráter contingente da relação dos sistemas parciais entre si e na autonomia               

relativamente grande que esses sistemas parciais possuem uns em relação aos           

outros.” (HCC, 223-224) 

Nesta medida, a própria lei se põe como o fetichismo de uma realidade             

fundamentalmente contingencial do capital, ainda que esta fosse a lei a ser desvelada. A              

contingencialidade no sentido das regras categoriais do capital, por exemplo, preço e            

valor, seria uma negatividade à medida que não condiz com os próprios preceitos             

matemáticos para explicitá-lo. A crise, assim, aparece na contingencialidade do          
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processo social que preço e valor, acrescentamos, ilude adequar enquanto uma lei. O             

pressuposto jurídico assim se faz por ser uma forma de consciência conservante de uma              

relação histórica e em transformação. Daí a pertinência em Lukács entre crise e crítica.              

Aqui Lukács identifica a forma contemplativa da crítica social que o direito adquire             

enquanto uma crítica social generalizada, isto é, não vinculada estritamente a esta ou             

aquela dimensão social. Desenvolvem-se, portanto, as determinações da forma         

mercantil sob os pressupostos de uma ilusão jurídica, em que a regra da lei jurídica,               

auto explicativa por si mesma, isto é, se seguida não haverá nenhuma contradição, é a               

consciência necessária que traria, através de uma consciência social que o direito é, uma              

naturalização da forma capitalista, algo puramente racional. Então a ilusão se faz como             

a ontologia da forma social propriamente dita (HCC, 224).  

Nesta medida, a forma jurídica de consciência seria a coisificação da contradição            

entre o total e o parcial, no sentido de que a racionalização do trabalho, como forma                

social, se faria sob o fetichismo de totalidades parciais, em que a consciência             

racionalista matemática jurídica do processo se constitui numa adequação das          

racionalidades parciais como se fossem pura racionalidade social total. Isto é, a divisão             

social e técnica do trabalho para Lukács de História e Consciência de Classe teria              

constituído os pressupostos de uma consciência em que necessariamente o sentido de            

totalidade teria de ser equivalido à racionalidade comprovada do parcial.  

Do ponto de vista das forças produtivas, estaríamos diante da contradição entre            

um planejamento individual (do capital individual) como equivalência do planejamento          

da sociedade como um todo, fundada na concorrência mercantil. Nesta medida, a            

irracionalidade do todo não se revelaria na identidade racional que o particular            

permitiria chegar. A matemática teria sido a forma extrema desta particularidade que            

socialmente se expressaria em sua forma jurídica. Daí um aproximar do sentido do que              

Georg Lukács retoma, das leis de mercado à lei juridicamente falando, que naturaliza o              

processo de reprodução social, pela troca mercantil, mas que enquanto lei, não escapa             

da contingência da forma pela qual a mercadoria poderá ser trocada. O racionalismo             

não evita a contingência como sua forma de inverdade, dado que, enquanto lei, o              

pressuposto é superar o contingente. Daí o acento à crítica de Lukács à impossibilidade              

da crítica sem o reconhecimento da crise da reprodução. A contingencialidade em sua             

crítica à reificação será o plano de uma lei crítica que se faz como contingencialidade,               
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esta constantemente evitada pela forma da lei –racional, sempre acontecendo – é ao             

mesmo tempo uma condição imanente da própria legalidade. Todo o problema do            

positivismo racionalista comentado por Georg Lukács foi considerar este desacerto          

resolvido pela positividade. A irracionalidade, entretanto, faria parte da razão que           

pretende a eliminar por seu racionalismo: 
(...) As oportunidades de exploração, as leis do “mercado” devem ser           

igualmente racionais, no sentido de que elas devem ser calculáveis e avaliadas            

segundo suas possibilidades. No entanto, não podem ser dominadas por uma ‘lei’            

como o são os fenômenos isolados, não podem de modo algum ser organizadas             

racionalmente por inteiro. Por si só, isso não exclui, evidentemente, o predomínio de             

uma ‘lei’ sobre a totalidade. Contudo, essa ‘lei’ deveria ser, de um lado, o produto               

‘inconsciente’ da atividade autônoma dos proprietários de mercadorias, que atuam          

sem depender uns dos outros, ou seja, uma lei das ‘contingências’ que reagissem             

umas sobre as outras e não de uma organização racional” (HCC, 226). 

Daí a forma significativa em Georg Lukács da relação entre o particular e o               

universal, numa contradição própria da sociedade moderna, mas que não a evita, ao             

contrário, nela (contradição) estaria fundada. A forma particular, em sua contradição           

para com o universal se constituiria na própria finitude da economia política, na medida              

em que só se reconhece enquanto ciência se provado matematicamente e racionalmente            

a identidade entre o particular, empresa individual, e o processo de reposição social             

posto como forma mercadoria. A especialização do trabalho, que chega no status do             

trabalhador e do intelectual especialista se revê nesse panorama de particularidade que            

totalitariamente se faz como o fetichismo de uma relação universal particular não            

contraditória. É como se a não contradição jurídica não estivesse na relação para com o               

contraditório para ser a não contradição que se presume como sua verdade, entretanto,             

totalitária. Nesta medida, o direito enquanto forma seria objeto da crítica, pois detém o              

pressuposto de uma adequação científica parcelar e especializada, como pressuposto de           

uma forma de ser da sociedade como um todo. Não que ele a ela, enquanto totalidade                

não estivesse relacionado, mas fundamentalmente, há o problema da consciência social           

geral, na medida em que envolve diretamente a contradição entre o particular e o              

universal enquanto sua própria forma de ser. Isto é, como leis particulares seriam forma              

da realidade social em que se adequam os sentidos individuais enquanto sociais (HCC,             

229). 
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Assim, a crítica de História e Consciência de Classe, constituiria a crítica às             

ciências parcelares, no sentido de que forjariam uma auto referência, enquanto           

formalismo e que desconsiderariam os sentidos do real que estão fora destes            

formalismos, mas não como os que estão realmente fora, mas os elimináveis e, assim, os               

incompreensíveis. Não se colocaria o ontológico sob o ponto de vista de uma gênese,              

mas especialmente, do ponto de vista de algo em que deve estar na discussão, na               

contradição e, entretanto, não eliminada como forma da relação que o formalismo ao             

ontológico detém. De qualquer forma, ao contrário em História e Consciência de            

Classe, a ontologia não estaria posta como o princípio inquestionável, mas como o             

problema da forma de consciência posta pelo mundo moderno, ou mesmo homem            

moderno. O desenvolvimento, contudo, desta crítica de Lukács pela reificação se faz em             

expressar o seu em si como forma que compõe a crítica e não como a verdade da crítica.                  

Esta última seria o argumento positivo de Ontologia do Ser Social. Daí a necessidade de               

um deslocamento dos sentidos de natureza ontológica, para uma crítica da naturalização            

em História e Consciência de Classe.  
Quanto mais desenvolvida e científica ela [a ciência parcelar] for, maior a            

probabilidade de se tornar um sistema formalmente fechado de leis parciais           

especiais, para o qual o mundo que se encontra fora do seu domínio e sobretudo a                

matéria que ela tem por tarefa conhecer, ou seja, seu próprio substrato concreto de              

realidade, passa sistemática e fundamentalmente por inapreensível. Marx formulou         

essa questão com acuidade para a economia, ao explicar que “o valor de uso,              

enquanto valor de uso, está além da esfera de investigação da economia política.” E              

seria um erro acreditar que certas maneiras de colocar a questão, como aquela “da              

teoria da utilidade marginal”, são capazes de transpor essa barreira” (HCC, 230). 

Isto porque a objetividade do mercado é o que faz o sentido subjetivo de ser do                 

indivíduo. Aqui poderíamos retirar afirmações puramente ontológicas de Georg Lukács,          

num único sentido, mas seria melhor reconhecer um movimento que é o de estabelecer              

uma relação entre a ontologia e a forma de consciência necessária para o ser do capital,                

donde uma nova posição de natureza adviria, do ponto de vista da crítica. Assim, diante               

do universo categorial (afirmativo ou negativo) do materialismo histórico e dialético, a            

ontologia estaria como unidade da crítica. Ser crítico seria afirmação ou negação da             

materialidade enquanto sua identidade, trazendo, evidentemente, uma diferença        

qualitativa da crítica. A posição assim afirmativa da natureza, posta em sua Ontologia             
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do Ser Social, se faz primariamente negada, isto é, a obra precedente, História e              

Consciência de Classe já se fazia como a crítica necessária de ser de sua própria               

ontologia. É a crítica ao em si mesmado do positivo, cuja forma natural necessária seria               

negada. Daí podermos compreender um transcender de um valor de uso histórico, em             

História e Consciência de Classe (HCC, 231). Considere-se que a auto referência da             

ciência parcelar seria, enfim, deter a conformidade do mundo como conformidade de            

sua afirmação verdadeira e inegável enquanto pensamento sem contradição. As          

matemáticas e a metafísica seriam forma expressiva desta consciência social, enquanto           

ciência. Justamente daí, expressa Lukács, o sentido de que crise é o limite da economia               

política. Do ponto de vista da economia capitalista, teríamos, portanto, um           

reconhecimento puramente contingencial e histórico, do ponto de vista de crise e, assim,             

de perturbações desconsideráveis. Nesta medida, a própria crise aparece sob os ditames            

da ordem ao “caos” e a ele está relacionada. Esta seria a identidade da ordenação               

jurídica e ou econômica do processo. A crise como imanência: “Já ressaltamos várias             

vezes, nestas e em outras páginas, que a crise é o problema que impõe ao pensamento                

econômico da burguesia uma barreira intransponível” (HCC, 231). Reconhecer a crise           

como imanência, entretanto, seria a impossibilidade lógica da economia política e,           

assim, o seu próprio fim. 

Daí o pressuposto da administração pessoal como personificação da          

administração possível da forma social capital (HCC, 232). Em Lukács entretanto, o            

capital teria sua forma individual personificada ou no burguês         

(sociologicamente/historicamente) ou na forma racional matemática da física        

(logicamente). O que estabeleceria uma indiferença entre o pressuposto individual da           

produção e o seu modo personificado de ser enquanto totalidade do processo social. A              

consciência social seria a do indivíduo como naturalidade e não como forma da relação              

sujeito objeto que é desenvolvimento das forças produtivas (contradição entre relações           

de produção e desenvolvimento das forças produtivas). Nesta perspectiva da crítica de            

Georg Lukács, a materialidade seria momento da, senão a própria, contradição sujeito            

objeto. O processo social subjetivado enquanto indivíduo se poria como consciência só            

possível pela naturalização do pressuposto social que indivíduo seria. Ou seja, indivíduo            

não seria natureza... A noção de materialidade, neste momento de sua crítica, isto é, a               

forma burguesa de consciência, deteria a determinação de crise. O material, do            
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materialismo histórico e dialético da crítica, seria forma de consciência e não algo dado              

a priori ou a posteriori. Como já apontamos, todo o problema da crítica de Lukács foi a                 

cisão afirmativa desta forma de consciência numa condição de classe. O racionalismo            

seria forma de consciência de classe, mesmo enquanto ciência, que se expressaria, em             

sua forma social, na condição jurídica da forma capital.  

Haveria naturalização da forma individual do equivalente, enquanto expressão         

monetária, que se remeteria ao processo, propriamente, de naturalização que o dinheiro,            

enquanto equivalente geral seria. Nesta medida, a ontologia se coloca do ponto de vista              

da sociedade cujo fundamento seria o valor e assim, estaria na contradição entre             

concreto e abstrato, ontológico e lógico, justamente porque a ontologia da condição            

individual naturalizada estaria sob os preceitos de uma estética humanista, isto é, aquela             

dos sentidos, ou mesmo de uma razão sensível – assentado no materialismo            

feuerbachiano. O racionalismo social, personificado na forma de indivíduo enquanto          1

consciência torna-se possível graças a essa adequação do individual a si mesmo, como a              

forma de tornar a crise sempre algo externo a ele, do ponto de vista da consciência.  

A individualização do ser social se lhe remeteria, entretanto, à naturalização do            

individual que, estando na ordem, seria impossível o “caos” social. O indivíduo se             

realizaria nessa contradição como a consciência de ordem numa sociedade em que se             

naturalizaria a “desmedida”, para falarmos por Marx de O Capital, através de uma             

consciência em que o indivíduo se faz como a natureza inquestionável. A crise,             

portanto, como aquilo que está fora de uma natureza da razão, da ordem, resguardada na               

naturalidade do indivíduo que, assim, busca a superação individual do social. Já que             

contraditório, externalizar-se-ia no indivíduo como pura adequação. A crise como          

contingência seria assim, ao mesmo tempo, consciência de classe que não a da             

trabalhadora. Como já apontamos algumas vezes, encontraremos aqui os fundamentos          

(de classe) da antinomia do argumento superador da crítica à reificação de Lukács. O              

concreto entre a natureza e a não natureza, entre uma crítica afirmativa da natureza e               

uma crítica à natureza conduziria, pelo fundamento classista, à naturalização, por outro            

lado, da revolução e da consciência revolucionária. O seu materialismo pendular,           

1 A respeito disso ler Pour Marx de Louis Althusser e, ainda, a respeito das contradições do pensamento                  
marxiano (dos manuscritos) fundado no pressuposto antropológico, pode-se consultar José Arthur           
Giannotti, Origens da Dialética do Trabalho. 
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especialmente no sentido do tempo, isto é, do devir, evidenciar-se-ia no critério positivo             

de revolução. 

Desta maneira, as diferenças que venham se fazer na forma da crítica da reificação              

de Georg Lukács, se encontrariam na torção da noção de natureza, do ponto de vista da                

crítica social, cujo pressuposto é o reconhecimento da necessidade da práxis,           

certamente, superadora. A crítica pela objetividade estaria direcionada ao argumento          

naturalizante do equilíbrio, o que coloca necessariamente a sua relação para com a             

natureza, porque, nestes pressupostos de sua economia política se teria a sociedade            

como o que não é natural. Se estamos falando do ponto de vista material, esta seria a                 

contradição lógica (isto é, que põe questionamentos sobre a sua dialética) de seu             

materialismo. Qual seja, toda materialidade posta sob a contradição metafísica terá de            

ser afirmada, independentemente desta última. Ao mesmo tempo, ser materialista é           

reconhecer a transformação como a novidade prática, de uma práxis, como           

contraposição ao próprio racionalismo. A definição do plano inevitável do          

revolucionário sobre a forma de ser da classe tornaria a materialidade criticada na             

consciência burguesa o pressuposto da revolução proletária, como devir. A afirmação           

tanto de sociedade como a de natureza traria a forma positiva de pensar a crítica sob o                 

viés temporal do devir possível pela consciência revolucionária inevitável. 

Esta natureza, mesmo que hipostasiada na pura positividade do em si, estaria com             

a sociedade relacionada, porque enquanto tal positividade seria a negação não           

reconhecida teoricamente do social. Nesta medida, o problema seria compreender a           

forma ou formas desta relação, mas num sentido de a naturalização como possibilidade             

desta consciência expressar a natureza como sociedade. Não se trataria de erro, mas sua              

operacionalidade social e lógica. Ao contrário de erro, esta é justamente a questão. Todo              

problema da economia política, entretanto, seria a naturalização, pela sua exatidão           

matemática, dos pressupostos sociais. A relação que isto detém como forma de ser de              

consciência naturalizante e equilibrante do capitalismo na forma da terceira revolução           

industrial, se põe sob a perspectiva do que o ecologismo se faz enquanto mediação              

social no capitalismo deste momento da reprodução crítica (passagem para o século            

XXI) considerado O colapso da modernização por Robert Kurz; A crise do capital e O                

Capitalismo Tardio  de Ernest Mandel.  
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A unidade da reprodução individual, na crítica à reificação, se faria como            

naturalização do processo social, do que se reconhece a necessidade de que a crise se               

funda sob um sentido de história, mas que detivesse a conformação naturalizante do             

mundo presente. Nesta medida, um Lukács problematizante da ontologia do ser social,            

teria de encontrar, na crítica à reificação, um deslocamento da natureza enquanto pura             

positividade, para a natureza que expressasse a forma de consciência fetichista, posta            

pela naturalização universal da forma valor. Daí os sentidos de natureza, nesta            

elaboração de George Lukács, como consciência social. 

A estruturação da condição de direito, isto é, a formação de uma jurisprudência,             

de um código civil, talvez estaria no mais reconhecido grau da relação entre a              

racionalização físico-matemático do cálculo distributivista, como dissemos mais acima,         

e a lógica que se faz como social. A forma de ser da busca da condição, portanto,                 

natural do direito se compõe da antinomia de sua própria positividade. Ou seja, o              

fundamento natural humanista do direito é a contradição objetiva de teoria social.            

Apelar pela teoria social, necessariamente seria relacionar-se à negação do natural.           

Contudo, o problema é tornar esta relação negativa, entre natureza e sociedade, uma             

questão explícita, ou seja, que não eliminasse o seu antípoda como condição da             

identidade de cada termo. Se esta positividade se faria numa concepção social da             

racionalização sem contradições com o social, o problema todo seria o de não conseguir              

explicar a sua argumentação fundante sobre o sentido de natureza humana, já que o              

pressuposto de sua verdade seria o de esta (natureza) ser o inexplicado. Pois já que               

dada, em si, sem o sujeito, então é o que não detém o pensamento. A contradição é que                  

chegar a esta verdade não estabelece uma contradição entre inverdade e verdade. Nesta             

medida, toda jurisprudência seria, justamente, eliminar essa contradição que se fazia           

pela naturalização das formas sociais postas.  

Se se trata de uma contradição nos próprios termos da positividade ontológica do             

natural que funda o direito social, a contradição estaria na impossibilidade de esta pura              

naturalização do natural se fazer sem uma relação contraditória para com o social. Nesta              

medida, o direito como jusnaturalização, em História e Consciência de Classe, já se             

faria sob os sentidos da positividade da natureza que logicamente não se sustentaria             

enquanto pura oposição e eliminação do natural para se fazer o pressuposto de             

sociedade civil. Ou mesmo o contrário, o de uma lei social que não se consegue sem a                 

 16 
 



relação com os termos naturais. Do ponto de vista de Adorno, o fascismo, do positivo               

que elimina o negativo, se faria como forma generalizada de consciência social cujo             

pressuposto orgânico da identidade comunal biológica é o sentido moderno de           

eliminação do outro como forma social capital. Nesta medida, a consciência da crise é              

de forma determinante obscurecida pela racionalidade que o direito é enquanto conduta            

social regida pelos nexos da positividade mercantil, forma do ser social:  

 
Ora, essa concepção do direito transforma o surgimento e o desaparecimento           

do direito em algo juridicamente tão incompreensível quanto a crise para a economia             

política. Com efeito Kelsen, jurista “crítico” e perpiscaz, diz o seguinte a propósito             

do surgimento do direito: “É o grande mistério do direito e do Estado que se realiza                

no ato legislativo, e por isso se justifica o fato de que a essência desse ato se torna                  

sensível por imagens insuficientes.” Ou ainda, em outros termos: “É um fato            

característico da essência do direito que mesmo uma norma nascida de maneira            

contrária a ele possa ser uma norma jurídica; ou seja, a origem legítima de uma lei                

não pode ser inscrita no conceito de direito como uma de suas condições.” (HCC,              

237) 

Consideremos que a crítica a Kelsen viria no sentido de pressupor a origem             

indeterminada do direito, na medida em que, enquanto forma de ser da racionalidade             

natural dos direitos humanos, seria proibitivo atingir o pressuposto de uma origem do             

direito, posto a condição social do ser jurídico que tal origem exigiria. Não se poderia,               

na forma jurídica, ser direito se não se referisse, a mesma, aos sentidos da forma social,                

ainda que jurídica, qualquer que seja. O caminho de Lukács para a conformação de sua               

crítica a Kelsen seria o da naturalização do direito. Não se poderia perguntar pela              

origem ao mesmo tempo em que se é natureza, dado. A crítica ao direito, entretanto,               

reconheceria que esta forma de pensar é social e está historicamente datada pelo             

processo de equivalência da mercadoria. A forma monetária, enquanto fetichismo do           

dinheiro, expressão externa do fetichismo da mercadoria se fundaria na noção de            

natureza enquanto relações sociais. Já amplamente discutido em nosso reconhecimento          

da crítica à economia política de Marx.  

Do ponto de vista da forma social, esta, enquanto mera forma social, pressuporia              

a identidade do natural para se fazer enquanto tal, isto é, enquanto social. A sociedade               

nessa contraposição ajuizaria a identidade natural entre racionalismo, matemática e          

adequação de justiça. É como se houvesse uma produção justa de sociedade, pelo             
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preceito da igualdade distributivista de direitos. Contudo, esta forma social de ser do             

direito, jamais desvencilhou-se de sua condição naturalizante, isto é, o jusnaturalismo se            

fez como fundante da lógica (jurídica) que para ser enquanto tal seria a racionalidade              

negativamente independente da natureza, dado o caráter social, que direito, enquanto           

direito, deveria deter. A unidade entre natureza e direito, como fundamento da teoria             

social, seria a contradição que logicamente só teria sentido se evitada, dada a             

positividade de direito para ser a teoria e ou prática social que é. 

O racionalismo se faria enquanto tal porque a sua razão não evitaria a              

contradição, cujo evitar seria condição de sua identidade de jurídico. A crítica ao direito              

positivo enquanto racionalização, enfim, só faria sentido se o pressuposto fosse o de             

reconhecer no interior do processo social a própria necessidade lógica e histórica do             

direito e, assim, a sua necessária desnaturalização enquanto crítica em História e            

Consciência de Classe.  

É possível que Paschukanis tenha se colocado como um expoente desta forma de             

crítica, vinculada ao fetichismo da mercadoria, em sua Teoria Geral do Direito e             

Marxismo, onde delimitou-se o jurídico como consciência necessária à forma da           

equivalência, dado o pressuposto de mesmidade que indivíduo é, em relação à ilusão de              

igualdade originada da forma da troca. Nesta medida, reconhece-se o plano da            

impossibilidade de um código jurídico – civil – enquanto socialismo. A forma de             

consciência jurídica enquanto tal é já o preceito do que se quer negar, o capitalismo,               

pois é consciência de equidade necessária para o processo de troca pela equivalência. O              

indivíduo para Paschukanis, entretanto, seria a consciência social determinada pelo          

capital, daí a ilusão jurídica ser momento da forma da troca, sem o qual a mesma não se                  

efetivaria enquanto sociedade. Nesta medida, a socialização, qualquer que seja, como           

superação do capitalismo, não poderia estar sob o preceito da igualdade jurídica que             

funde o sentido de superação. Esta tese fundada no fetichismo da mercadoria de Marx,              

custou a Paschukanis, como de muitos outros teóricos da vanguarda revolucionária no            

estalinismo dos anos 1930, o seu próprio pescoço.  

Numa condição em que só sob o preceito do indivíduo como igualdade social             

jurídica tornar-se-ia possível a socialização pela troca entre equivalentes, assim, a           

superação desta forma social teria de ser a superação da sociedade sob os pressupostos              

de sociedade civil, qualquer que seja, passada ou futura. Em última instância, dada a              
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relação explicitamente necessária, até do ponto de vista teórico, entre Estado e            

sociedade civil, a crítica de Paschukanis seria a crítica a toda e qualquer condição civil,               

pois que é uma crítica ao Estado. Tal possibilidade de crítica, pelo fetichismo da              

mercadoria enquanto fetichismo da forma social posta como capital, não caberia frente a             

uma ideologização totalitária de superação adequada ao fortalecimento do Estado ( cf.,            

por exemplo, Henri Lefebvre em seu O Marxismo e a noção de Estado).  

As determinações jurídicas, como o que Marx pressupos constituir enquanto          

superestrutura, estariam sob o fundamento das contradições capital trabalho, forma da           

equivalência, que se fariam como o movimento da história. Daí a necessidade de se              

reconhecer no direito uma forma de economia política e, na economia política, uma             

crítica contratualista jurídica matemática da distribuição entre oferta e demanda. O           

resultado é, por um e por outro, uma consciência naturalizante do processo social, cujo              

reducionismo eternizaria o ser social, como uma versão do direito natural (HCC, 237).             

Desata-se daí a unidade entre filosofia e formalismo da ciência, na medida em que a esta                

recairia o reducionismo de explicitar a validação lógica ou não das delimitações            

disciplinares, e não de questionar estes limites como os próprios limites da crítica             

pretendida, da sociedade, pelo racionalismo. Com esta unidade entre filosofia e ciências            

particulares: 
O mundo reificado aparece doravante de maneira definitiva – não se exprime            

filosoficamente, elevado à segunda potência, num exame “crítico” – como o único            

mundo possível, conceitualmente acessível e compreensível, que é dado a nós, os            

homens. (HCC, 239) 

 

A forma pela qual se desatariam os problemas da reificação, juntamente com a             

própria posição que natureza tomaria do ponto de vista de todo o processo social, isto é,                

o problema da realidade, deveria, necessariamente, conduzir a uma compreensão das           

determinações do sujeito enquanto consciência. O problema da materialidade científica          

seria, assim, o de pensá-la em si (biológicas e matemáticas, físicas, naturais) ou como              

relação social já que pensada a partir dela (da relação social mesma). Esta contradição              

entre natureza e sociedade se poria pela cisão entre indivíduo e sujeito, sendo o              

primeiro, a forma naturalizante do sujeito, consciência que naturaliza o sujeito social.            

Assim, a condição de classe ou de indivíduo não estaria dada por natureza, a não ser                
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como fetichismo de determinações sociais. A natureza seria, então, consciência social.           

Insistimos contudo que as diferentes naturezas em Lukács terão a contradição posta            

numa antinomia entre a crítica ontológica e a crítica ao ontológico dada a condição de               

classe a que o conceito de consciência adquire. 
Em outros termos, a filosofia moderna coloca-se o seguinte problema: não           

mais aceitar o mundo como algo que surgiu independentemente do sujeito           

cognoscitivo (por exemplo, algo criado por Deus), mas concebê-lo, antes, como o            

próprio produto do sujeito. (HCC, 241) 

A racionalidade seria a separação entre homem e natureza numa ligação exterior            

como o ser deste racional. Mas o irracional desta racionalidade seria buscar no natural              

(irracional) a justificativa de sua razão. A positividade lógica do sentido de natureza é              

que contradiria, nos próprios termos, o sentido de dialética materialista em sua crítica à              

reificação. A sua razão da história, entretanto, não sustentaria logicamente o problema            

de uma natureza enquanto forma social ter de se afirmar independentemente dela para             

ser a superação desta contradição, sociedade natureza. O que argumentamos,          

sinteticamente aqui, é que a sua dialética não se sustentaria enquanto tal. Isto,             

especialmente do ponto de vista do quanto a materialidade do método seria            

fundamentada pela “novidade” histórica. Aqui o sentido de natureza, entretanto, se faria            

em eternização do mundo presente como forma da crítica, em que, portanto, a própria              

natureza se reconheceria enquanto uma consciência social necessária que a crítica           

científica ontológica se põe. Daí o propósito de expor que a novidade do racionalismo              

moderno é reivindicar para si “a descoberta do princípio de ligação entre todos os              

fenômenos que se opõem à vida na natureza e na sociedade” (HCC, 245). O problema               

do racionalismo, entretanto, seria o de se reconhecer, nesta sua forma racionalista, o             

irracional como seu limite necessário, embora a busca seria a de evitar a relação de               

necessidade entre ambos e só assim nesse evitar, poderia ser racionalismo. A questão             

fundou-se na ontologia como própria do homem moderno e, assim, na própria            

transistoricidade de suas categorias, que se fariam como consciência. A transistoricidade           

categorial, entretanto, constituindo-se como forma presente de ser da consciência posta           

sob a simultaneidade das contradições categoriais do capital. 
Vemos, portanto, que não convém compreender o racionalismo de maneira          

abstrata e formal e fazer dele um princípio supra-histórico, decorrente da essência do             

pensamento humano. (...) Ainda assim, a delimitação puramente formal desse tipo de            
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pensamento já esclarece a correlação necessária entre racionalidade e         

irracionalidade, a necessidade absoluta, para todo sistema racional formal, de          

confrontar-se com um limite ou com uma barreira de irracionalidade. (HCC, 246) 

Tal relação com o irracional que não se poderia negar! Do ponto de vista do               

racionalismo burguês (HCC, 247) a relação se dissolveria enquanto racionalidade          

pressuposta para o seu ser científico. A crítica aos sentidos sensoriais, de Kant, em sua               

crítica à coisa em si, seria o reconhecer que os conteúdos sociais, enquanto históricos              

que são, estariam para além desta determinação propriamente estética, puramente          

natural. Nesta medida, a irracionalidade se faria como possibilidade para o           

racionalismo, mas inclui, ao mesmo tempo, a relação entre o que é e o que está além da                  

mera sensibilidade ou mesmo da possível razão sensível. A crítica à crítica ontológica             

atingiria os pressupostos da superação ao plano da sensibilidade, ainda que a relação             

entre os dois fosse o objeto inexorável da crítica à forma social capital.  

Em realidade, História e Consciência de Classe, reconheceria, na razão kantiana,           

de Crítica à Razão Pura, um sentido de unidade entre a racionalidade do pensamento e               

a própria irracionalidade como forma de o mesmo ser, na medida em que esta última se                

faria como aquilo que a razão pura transcendental não se permitiria explicar, entender,             

nos termos kantianos. Daí a contradição entre o conteúdo sensorial e a forma racional e               

calculadora do entendimento(HCC, 249).  
A questão é formulada da seguinte maneira: os fatos empíricos (não importa            

se eles são puramente ‘sensoriais’ ou se seu caráter sensorial constitui simplesmente            

o último substrato material de sua essência como “fatos”) devem ser aceitos como             

“dados” em sua facticidade ou esse caráter de dado se dissolve em formas racionais,              

isto é, deixa-se pensar como produzido pelo “nosso” entendimento? Mas, nesse caso,            

o problema torna-se crucial para a possibilidade do sistema em geral (HCC,            

249-250). 

Se a crítica a Kant se faz numa possível hipostasia da sensibilidade, da             

necessidade, ainda, de transcender ao problema da produção e do valor, como formas             

sociais, resgata-se justamente o pressuposto de que o moderno em sua determinante            

divisão social do trabalho é o formar-se sob a cisão entre sujeito e objeto, forma de                

consciência. Admitir-se-ia o preposto kantiano de que o fora de mim se faria como              

consciência, porém, historicamente datada, porque desvinculada da ontologia da         

intuição sensível. Mas toda a crítica kantiana, reconheçamos, estaria na admissão da            
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indeterminação tanto do pensamento como do que estaria fora dele, como critério da             

verdade absoluta. Esta negatividade da crítica kantiana deteria em importância na crítica            

do fetichismo de Georg Lukács. Assim, “o problema se torna crucial para a             

possibilidade do sistema em geral”, na medida em que esta admissão, digamos,            

transcendente da própria física, que a metafísica kantiana é, incorreria numa nova            

posição da filosofia marxista e da própria crítica a respeito das ciências exatas, naturais,              

jurídicas, etc. Contudo, do ponto de vista do idealismo racionalista alemão, para Georg             

Lukács “a tragédia” da filosofia alemã seria, justamente, reconhecer o dado como o             

irracional que não caberia no sistema, dada a sua contingência, ainda que a             

sistematização tivesse que se realizar, apesar do reconhecimento desse dado e como            

adequação do mesmo às categorias do próprio sistema (HCC, 252-253). A ciência seria             

auto referente, ao mesmo tempo em que seria o limite do exotérico, de modo que não                

evitaria o exotérico como sua condição racional. Todo o problema, assim, seria buscar             

evitá-lo, eliminá-lo. Ou seja, o externo a ela é, ao mesmo tempo, o que deveria ser                

conhecido. A natureza como externalidade no “fato” se reconheceria como pura           

externalidade. Na natureza se poria a relação sujeito objeto, mas a noção de             

externalidade (natureza) seria como que independente do próprio sujeito. Assim, a razão            

científica se faria independente do real (fato) que ela se propunha explicar. A crítica a               

esse racionalismo estava nesta primeira forma abstrata de natureza. Tal abstração era,            

justamente, reconhecê-la enquanto puramente concreta, como se tal concreticidade,         

materialidade, já não fosse a própria forma e o próprio limite da racionalidade científica.              

Daí esta ser a primeira naturalização científica de natureza. O não reconhecimento disto             

se faria em sua crítica (de Lukács), como a forma positiva racionalista da ciência.              

Criticá-la seria condição sine qua non para não ser a forma ontológica da crítica.  

Esta é a relação crítica necessária daquilo que formaria a crítica do próprio             

método. Isto é, sua autocrítica com seus pressupostos. Esta não autocrítica, do ponto de              

vista da crítica social, levaria à positividade do ontológico. A crítica social criticaria a              

economia política porque tal ontologia racionalista se constituiria numa forma de           

ciência que reafirmaria a consciência social naturalizada e racionalizada como capital. 

Mas há outro aspecto a se considerar. Esta separação e esta cisão entre o externo               

(natural) e o interno (social) devém da forma social enquanto valor, cuja contradição             

relativa e equivalente da forma mercadoria são o fundamento. Há que se exteriorizar             
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aquilo que não é físico, isto é, social e metafísico. A condição prático-sensível,             

entretanto, enquanto o criticável e não a forma de superação histórica. A expressão             

sensível natural da mercadoria como o limite de uma crítica positivista do real, que              

Marx chamou de fisiocracia, como abordamos em relação aos seus estudos. No real está              

o fundamento de natureza, como afirmação da verdade que é social. De um ponto de               

vista crítico, a economia política teria de ser objeto da crítica negativa, necessariamente.             

Neste embate teórico o próprio “fato” econômico já se faz na forma do argumento              

científico, como uma expressão – científica – da naturalização, cujo pressuposto de uma             

ciência social seria negá-lo. Para tal, o objeto da crítica teria de ser apresentado em sua                2

positividade, ou seja, a economia política. 

Do ponto de vista da crítica materialista, o problema se faria enquanto economia              

política, sociedade e história, mas como revolução. A questão teórica para Lukács,            

pode, portanto, ser a relação sujeito objeto medida pelo revolucionário em sua            

determinação histórica. O histórico, enquanto devir revolucionário (práxis) torcendo         

positivamente a noção de natureza (histórica revolucionária) e apresentando o que           

identificamos como as contradição da crítica ontológica, isto é, da perspectiva dialética            

de Lukács. A crítica ontológica, ao se reconhecer como materialista e dialética, em sua              

noção de materialidade comprometeria a própria dialética, pondo desta forma a           

contradição entre histórica e lógica na crítica materialista histórica e dialética à            

reificação de Lukács.  

As determinações de consciência, entretanto, serão necessárias de serem         

consideradas sob a consciência revolucionária, cuja interrogante a se responder          

afirmativamente é: qual a forma dessa consciência revolucionária possível dentro do           

próprio capitalismo? Ao mesmo tempo considerada, pelo próprio método, a forma           

datada de toda forma de consciência a que o moderno se refere. Assim, a tensão lógica                

de seu argumento estará em reconhecer como será possível a condição da consciência             

revolucionária que fosse, ao mesmo tempo, uma crítica à forma naturalizante da            

economia política. O tempo enquanto devir ontológico será a forma da história nesta             

2 Não nos cabe aqui desenvolver a relação da positividade social com Darwin e Lamarck, etc. para                 
reconhecer a relação em que a biologia social está para expressar uma lógica social. Há, argumentamos,                
uma relação necessária entre a lógica sociedade e natureza que se faz, contudo, ou afirmativa ou negativa.                 
Estamos, no texto, entretanto, ressaltando os termos da negatividade desta relação, isto é, da forma de                
consciência que pensa a externalidade da natureza independente e só se for independente do ser social... 
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crítica afirmativa. A contradição nos próprios termos estaria em afirmar a respeito da             

consciência revolucionária, ao mesmo tempo em que para isso, tem de admitir o véu              

fetichista como forma universal no que, então, a própria crítica estaria inserida. Nesta             

contradição, o argumento fica quase que numa comprobabilidade. Queríamos         

reconhecer que esta foi a forma de ser do marxismo que, contraditoriamente, se fundou              

em conhecimentos disciplinares. Argumentamos que o não reconhecimento de ser esta           

uma das formas da contradição do método social, e não do método em si mesmo,               

expressa um materialismo que acentua determinações operárias, proletárias, fundadas na          

exploração do trabalho como forma da crítica. O sentido do histórico aqui seria             

determinante da formação da antinomia entre a materialidade positiva e aquela definida            

como relação sujeito objeto. 

Por outro lado, teríamos a crítica que se detém às formas de consciência que se                

faria como crítica do valor. Nesta se localizaria o problema do fetichismo como verdade              

universal do ser social capital, numa passagem da exploração do trabalhador para a             

crítica do valor. Do ponto de vista de Georg Lukács, contudo, ressalte-se a forma teórica               

como o que teria reunido estes dois lados da balança de toda crítica social materialista               

possível, mas sem escapar às antinomias e às contradições teóricas (nos próprios            

termos) entre naturalização e sociedade. Os seus termos? Natureza e sociedade, história            

e revolução, racionalismo, matemática e direito; fetichismo e alienação; “Marx          

maduro”, etc.  

Do ponto de vista lógico, Kant, Hegel e Marx (incluindo-se neste último todo o              

problema das relações sociais de produção como crítica à economia política),           

interlocutores da crítica à ciência, são pensadores teóricos que trariam o problema da             

relação entre sociedade natureza como plano lógico universal, impossível de          

transcender dialeticamente. O problema da coisa em si, enquanto natureza, estaria           

mediando a crítica nos três pensadores mencionados, o que Lukács incorporaria. O            

sentido expressivo da contribuição teórica de Lukács, obviamente dentre outras, é o de             

conduzir-se sob os termos da contradição em que o próprio método se identificava. Sob              

a perspectiva da negatividade, a ciência negada é uma crítica à ela. A natureza negada, é                

uma crítica à ela. O quanto isto é ou não realizado, do ponto de vista da historialidade                 

do argumento dialético, a contradição entre lógico e histórico pode-nos apontar algo. 
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O caso é que, logicamente, não se pode argumentar sobre os termos da revolução               

proletária! Especialmente porque a crítica social em questão é materialista histórica e            

dialética e isto inclui o fetichismo inerente à crítica, de modo que tal consciência              

revolucionária proletária seria um intuicionismo. O seu (da crítica) nó lógico entretanto            

é o que põe o diálogo próprio da dialética, sem uma teleologia, ao mesmo tempo, isso                

significa relacionar-se com todas as outras ciências (embora não se trate de uma             

antologia científica, evidentemente), e mesmo outras condições sociais – dada a sua            

noção lógica dialética de totalidade social.  

Ao assumir a contradição sociedade natureza como identidade necessária tanto de           

sociedade quanto de natureza, o sentido de totalidade, para a dialética, permitiria uma             

crítica seja ao seu aspecto social, seja ao seu aspecto natural. Do ponto de vista lógico,                

teríamos a contradição entre o positivo e o negativo. Como ponto médio entre estes dois               

polos todo o problema da posição da metafísica como forma da crítica. 

De qualquer modo, a contradição entre lógica e história estaria pondo em questão             

o próprio método, isto é, a dialética. De um ponto de vista do sentido de seu argumento,                 

tratar-se-ia da reafirmação do método em questão que então incorreria na contradição da             

insubisistência do positivo, que a dialética hegeliana funda, juntamente com Kant e            

Marx, a forma negativa da dialética crítica. O racionalismo seria sempre a forma             

positiva da contradição, mas não a ausência de contradição, ainda que o seu pressuposto              

(do positivo) fosse superá-la. A noção de totalidade social, entretanto, envolve, na            

crítica de Lukács, a negação ou não da natureza, mas enfim, a natureza como momento               

de sua universalidade, tornando possível que a história não estivesse num sentido            

naturalizado de revolução. Contudo, a crítica ter atingido tal condição seria já o sentido              

de realização, da práxis, do próprio método. O método dialético lukacsiano põe na             

superação aquilo que logicamente, dialeticamente, não se é possível propriamente          

pensar, argumentar. A consciência revolucionária posta seria a desnecessidade de uma           

teoria crítica! A relação entre lógica e história já é uma contradição do método, embora               

o pressuposto da crítica à reificação tenha sido o de superá-la! A relação entretanto,              

entre lógica e história seria o da impossibilidade lógica da realização de uma forma              

revolucionária de teoria. Não que isto não fosse uma contradição pertinente, o problema             

foi buscar solucioná-la. 
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A economia política, entretanto, teria assimilado esse racionalismo na medida de           

suas robinsonadas (257), isto é, reconhecer como forma de todo ser as formas de ser e                

de pensar do capitalismo moderno. Tais robinsonadas seriam formas de ser do capital e              

não um passado genético inexorável. Todo o problema desse racionalismo seria seu            

doutrinamento, seu dogmatismo em partir do pressuposto de que a forma racional            

condiz com a exterioridade do pensamento que este mesmo pensamento busca explicar.            

Nesta medida, a forma fictícia dessa consciência só se o faria se o seu objetivo fosse o                 

de realizar um abstracionismo do sentido material, isto é: 
Recusar toda ‘metafísica’ (no sentido da ciência do ser), fixar como objetivo            

a compreensão dos fenômenos de setores parciais, particularizados e altamente          

especializados, com o auxílio de sistemas parciais, abstratos e de cálculo que lhes             

sejam perfeitamente adaptados, sem, a partir disso, tentar sequer dominar de maneira            

unitária a totalidade do saber possível. (...) (257) 

A questão da admissão da parcialidade do conhecimento em relação à totalidade             

do fenômeno remeteria assim à crítica das ciências parcelares. Se isto perfaz uma             

unidade entre História e Consciência de Classe e Ontologia do Ser Social, há que se               

reconhecer que em sua primeira crítica às ciências parcelares remanesceria a natureza            

como o objeto da crítica, enquanto que a transcendência da parcialidade do            

conhecimento na última, isto é, em sua crítica ontológica, deter-se-ia como possível na             

positividade em si mesmada da natureza como forma da superação dialética, numa            

contradição nos próprios termos. 

O que levou Lukács a essa revisão e às torções ontológicas de sua leitura de                

Marx, expusemos n’alguma medida em nossa aproximação para com o problema da            

crítica pela Ontologia do Ser Social, ainda que historicamente reconheçamos os nossos            

limites de saber os fundamentos dessa inversão de Lukács para ele mesmo. Salientamos,             

contudo, na passagem de seu próprio revisionismo, a personificação teórica da relação            

contraditória e necessária entre positivismo = ontologia e; dialética = crítica à ontologia,             

que incorpora a universalidade do método materialista histórico e dialético independente           

deste ou daquele pensador. Isto porque seria de seu espaço lógico (do materialismo) o              

problema da ontologia e/ou da crítica à ontologia. A superação dessa antinomia, em             

Lukács, não se realizaria, contudo, porque mesmo em História e Consciência de Classe             

o processo reconheceria o sujeito da consciência revolucionária, cujo resultado é uma            

ontologia do sujeito. O pressuposto da formação de uma consciência revolucionária           
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operária, ainda que problematizada em seus termos, isto é desenvolvimento das forças            

produtivas e relações de produção, estaria sob a positividade da consciência           

(revolucionária), encarnada na materialidade físico-natural de indivíduo, enquanto o         

sujeito da história.  

A unidade do trabalhador entre a condição força de trabalho (mercadoria) e a de              

sujeito (trabalhador), naturalizou a via histórica pelo critério de consciência          

revolucionária. A exteriorização do ser enquanto objeto da ciência, enfim, seria           

historicamente datada na medida em que constituiria a forma social, a reprodução em             

sociedade. Seria, então, condição sine qua non para a identidade da forma social             

enquanto tal se fazer como antípoda de natureza. A cisão, portanto, entre sujeito objeto              

se consideraria como forma de consciência social estritamente moderna.  
A exigência, o programa, visava antes de tudo a descobrir o ponto nodal a              

partir do qual essa dualidade do sujeito e do objeto no plano empírico, ou a forma da                 

objetividade do plano empírico, pudesse ser compreendida, deduzida e “produzida”.          

(262). 

Ou ainda, que essa dualidade sujeito e objeto “seja superada, em que sujeito e               

objeto coincidam, sejam idênticos” (262). Contudo, ao mesmo tempo, verificaríamos o           

problema da historicidade da própria contradição, ou seja, a própria contradição entre o             

externo e o interno, sujeito objeto, seria imanente à forma social capitalista. (262) 

A forma da contradição entre racionalismo e economia política, no sentido de que             

a sua forma lógica, matemática, fundada no equilíbrio de mercado, como equilíbrio            

social, no equilíbrio da própria empresa, como equilíbrio de toda a sociedade - remeteria              

a uma auto referência, como explicação de toda a história que, assim, se faria como               

humana. Daí o pressuposto de que as categorias do capital seriam explicativas de toda e               

qualquer sociedade, comunidade, mas sempre sob a relação sociedade natureza, isto é,            

numa naturalização social, no que a economia política se faria enquanto tal. O             

problema, portanto, em História e Consciência de Classe, seria o reconhecimento desta            

forma de consciência como moderna, de uma cisão entre o individual e o geral em que a                 

separação entre o natural e o não natural, no plano do racionalismo científico, se faria na                

separação sociedade natureza, enquanto consciência social e moderna. Pensar o real sob            

esta separação seria fundamentalmente determinação da sociedade fundada nos         

pressupostos da produção de mercadorias, dada a separação entre o racional           
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(metafísico/social) e o natural (produto/mercadoria) enquanto consciência necessária da         

própria forma social capital. A contradição entre valor de uso (matéria) e valor de troca               

(sociedade) é fundante desta consciência. A sua forma mais funda seria a contradição             

entre forma relativa e forma equivalente. 

O problema abordado seria o de reconhecer o movimento dessa contradição na            

sua forma propriamente científica de pensar. O materialismo histórico e dialético,           

enquanto conhecimento, deteria a necessidade de definir o seu critério de verdade para             

dizer-se cientificamente. A crítica, mais uma vez, seria no sentido da afirmação ou             

negação da ciência que se faria como reconhecimento afirmativo ou negativo do            

materialismo histórico e dialético, método científico da crítica. Aqui o próprio pensador            

em questão poria os seus problemas enquanto o que identificaria uma questão que fosse              

materialista.  

Ainda que a resposta a isto seja todo o problema do marxismo, o que obviamente               

não pretendemos esgotar, algo de universal se põe no plano desta crítica: tem-se o              

problema de uma crítica social. As contradições desta abordagem, entretanto, são-nos           

objetos de reflexão, especialmente no acento de que no termo sociedade estaria toda             

discussão a respeito da construção teórico-prática científica de sociedade. A tese de que             

o método negativo deveria se afirmar, é a reposição da insubisistência do positivo, alvo              

de toda a dialética hegeliana e marxiana (de O Capital), como combate teórico             

necessário para se colocar enquanto crítica dialética e social. 

Assim, ambos pólos da relação (sociedade e natureza) seriam constitutivos da            

metafísica em que poderiam ser colocados sob a crítica e não sob a afirmação de uma                

crítica definitiva que a ontologia é, na positividade de natureza e humanidade. Ou seja,              

pensar numa materialidade em si, já o discutimos na crítica marxiana à economia             

política, já seria abstração na forma de consciência social. Nesta medida, poderíamos            

dizer que a própria natureza não seria transcendente enquanto o pressuposto de uma             

separação ou unidade. Tanto a unidade natureza homem, ou sociedade natureza seriam o             

pressuposto interno da consciência que se faria no fundamento mercantil. Ou seja, a             

forma mercantil pressuporia a subjetividade, uma forma de consciência para ser           

mercadoria e o pressuposto de sua exterioridade como mera materialidade, coisa, seria            

consciência necessária, negativa da contradição, que se pressuporia sob a forma relativa            

e forma equivalente. A dialética, em sua coerência metodológica, deveria, entretanto,           
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negar a si mesma, o que a consciência proletária em Lukács não permitiria. A dialética               

ao reconhecer o negativo como o plano de sua universalidade não poderia se manter em               

sua auto afirmação. 

Dada a relação sujeito objeto como identidade, todo o problema seria o de             

reconhecer em ambos pólos desta contradição a metafísica como forma do ser social.             

Assim, a teoria social deveria reconhecer a própria natureza como não independente da             

metafísica, isto é, a natureza em si ser já determinação social. Como já apresentamos, o               

percurso de nossa reflexão é o de compreender até onde isto não foi um problema da                

crítica à reificação de Lukács, cuja expressão mais significativa, no próprio pensador,            

seria Ontologia do Ser Social. Aqui teríamos a sua tese positivamente colocada, numa             

antinomia à sua tese a respeito de História e Consciência de Classe: 

 
... em termos de história social, a época em que o pensamento da classe              

burguesa equiparava ingenuamente suas formas de pensamento, as formas com as           

quais ela devia pensar o mundo conforme seu ser social, com a realidade e o ser. O                 

reconhecimento incondicional desse problema e a renúncia em superá-lo conduziram          

diretamente às diversas formas da doutrina da ficção: recusar toda a “metafísica” (no             

sentido da ciência do ser), fixar como objetivo a compreensão dos fenômenos de             

setores parciais, particularizados e altamente especializados,... ( Lukács, 2003:257) 

 

A recusa da metafísica, entretanto, seria partilhar o pressuposto de um positivismo            

que só no âmbito do racionalismo científico seria possível realizar, a de que não haveria               

diferença entre a sociedade e o pressuposto de sua razão consciente, entre natureza e o               

pressuposto de sua razão consciente, mas cujo sentido seria o de naturalizar, como             

razão, tanto sociedade quanto natureza. Nesta medida, a crítica da razão deveria se             

fundar no reconhecimento da contradição que se expressaria como universalidade do ser            

social, aqui, cientificamente, posta pela razão contraditória natureza e sociedade. A           

transcendência deste racionalismo, que não consideraria esta relação necessária,         

salientemos, seria o de remeter-se ao problema da crítica social que lhe fosse a crítica do                

valor, e a que sentidos isso permitir-se-ia reconhecer como teoria crítica que, desistindo             

do valor, não o considerando, seria a universalidade social pelo valor, naturalização do             

social.  

 29 
 



Assim, a desistência ou o não reconhecimento do valor como problema do            

pensamento científico, qualquer que seja, ao ser uma relação possível e necessária para             

com o valor seria, ao mesmo tempo, a identidade das formas positivistas de reflexão              

científica, ao mesmo tempo em que, na contramão, acabariam por identificar-se como o             

objeto necessário da crítica dialética. Nesta inescapabilidade da objetividade, em que a            

própria consciência da separação, biológica matemática, naturaliza o sujeito - e assim,            

ser sujeito seria objetividade historicamente constituída -, a contradição a se considerar,            

neste plano da materialidade histórica, seria, justamente, o problema da história. Esta            

um processo social, cuja consciência de si a incluiria como forma desta consciência e              

não algo à parte, ao lado dele, que o conduz ou o acompanha, ou mesmo dele resulta.  

O problema do anti-dogmatismo, entretanto, não está somente sob o preceito da            

forma de consciência, mas à necessidade de se criticar, do ponto de vista da ciência,               

qualquer dogmatismo categorial, mesmo que seja aquele do tempo, isto é, a gênese             

enquanto dado absoluto também se põe no racionalismo categorial de justificativa           

materialista que a história é. A própria noção de gênese, vinculada às formas de              

pensamento, que mais adiante aparecerá, está vinculada a esta crítica à história e não a               

sua mera afirmação. A resultante criticável deste movimento de análise pela e da             

contradição sujeito objeto é que a crítica ao racionalismo não superaria a forma             

racionalista criticável de ser porque, neste tempo exterior, a contemplação da realização            

do processo superado já estaria dada enquanto devir. Aqui Georg Lukács incorre em sua              

própria crítica, contudo, no polo do devir, ao invés de o ser no polo pretérito do tempo.                 

A contemplação enquanto realidade constituída da consciência social teria negado a sua            

relação necessária para com a prática, na crítica de Georg Lukács. Nesta medida, todo o               

dogmatismo, mesmo aquele do tempo, caberia ser negado enquanto forma da crítica. 

A “gênese”, assim, destituída da interlocução para com a metafísica, só seria             

possível enquanto dogmatismo, naturalização e contemplatividade. Se o acento de          

Lukács é o da prática, haveríamos que nos defrontar com os sentidos desta prática              

enquanto relação sujeito objeto da classe trabalhadora. Contudo, o movimento da           

argumentação é o da prática superadora (p. 261) que se tornaria possível do ponto de               

vista da consciência de classe. Do ponto de vista de nossa crítica, teríamos de              

problematizar a impossibilidade lógica da consciência histórica revolucionária.  
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3.4.2 A segunda natureza como “natureza social” 

Em oposição à aceitação dogmática da realidade simplesmente dada e estranha ao            

sujeito, nasce a exigência de compreender, a partir do sujeito-objeto idêntico, todo dado             

como produto desse sujeito-objeto idêntico, toda dualidade como caso particular          

derivado dessa unidade cuja primitividade lógica é a condição sujeito objeto. Ou seja,             

tem-se a consciência de que todo preposto de sua crítica é a inexorabilidade do sujeito               

como forma da própria crítica. O problema de História e Consciência de Classe, mais              

especialmente, é o de não ter se desvinculado disso, ao mesmo tempo em que isso foi                

objeto de sua crítica. Ainda que, como consideramos mais acima, o problema se fez no               

sentido de que a contradição entre História e Consciência de Classe e Ontologia do Ser               

Social, não se dá sob o ponto de vista de um partidarismo em Georg Lukács, ainda que a                  

ontologia só se o faça se for uma questão de partido. “O em si existente independente do                 

pensamento” já se faz sob o preceito de que deve ser aceito embora não se possa                

defendê-lo, já que sua verdade, ontológica, só o é se não se lhe demandar              

questionamentos. A superação pela consciência proletária tem-nos a dizer o que de            

determinante desta ontologia de sujeito remanesceria em sua obra crítica à ontologia.            

Contudo, esta contradição se faria como contradição personificada no pensamento de           

Lukács, mas que foi, objetivamente, uma contradição dos próprios preceitos categoriais           

do materialismo histórico e dialético. Daí a importância de Lukács no plano da teoria              

crítica em que personificou, numa problematização em forma de ciência, os termos de             

uma contradição identitária da crítica social: a unidade ou não entre físico e metafísico,              

entre natureza e sociedade. Ao fim e ao cabo, a contradição se sintetizaria na relação do                

em si ser ou não consciência (relação sujeito objeto), mas que, afirmativamente, seria             

insubsistente na crítica metafísica de Hegel.  

Do ponto de vista categorial está a síntese entre natureza e sociedade, mas que é               

também, do ponto de vista lógico, a contradição entre o positivo e o negativo. O que                

está em questão, no embate teórico, é a forma da dialética enquanto teoria social. Daí o                

problema da necessária crítica à natureza como condição do pensamento que, enquanto            

dialético, não prescindiria da negatividade categorial para se afirmar como crítico.           

Assim, todo o diálogo da dialética seria a contradição entre o positivo e o negativo, isto                

é, entre uma ciência positiva ou não. No plano lógico mais abrangente de uma crítica               

social, tem-se a contradição entre sociedade e natureza. A crítica à ontologia, entretanto,             
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se faria como necessária justamente porque esta seria o plano da reafirmação do mero              

positivo como forma de ciência, como estabelecimento da relação sujeito objeto, do            

objeto fora de mim. A crítica dialética, entretanto, terá de ser a crítica sob o resgate da                 

metafísica como crítica, mas que sua dimensão social posta remeteria à superação, como             

já apontamos algumas vezes. Tal superação estaria, portanto, sob a crítica ao tempo, ou              

seja, ser e/ou não ser ontológico. Este seria o universo e o limite da crítica materialista                

histórica (social) e dialética. A distinção entre fetichismo e alienação se colocaria como             

fundamento desta contradição identitária do materialismo histórico e dialético.  

A positividade do em si se faria na positividade do objeto desta ciência como algo               

fora de mim. Contudo, isto sob o preceito de consciência social que a ciência              

expressaria, dada a contradição do valor em sua forma mercadoria. A controvérsia seria             

a de toda positividade do pensamento ser, necessariamente, uma ontologia, cuja crítica,            

pela dialética, se faria necessariamente. Se Lukács detém esta contradição, a duplicidade            

de seu argumento entre o ontológico e a crítica ao ontológico leva à consciência de que,                

nos termos de Adorno, de Dialética Negativa, a questão de método não seria uma              

opção, como se estivéssemos na vitrine à escolha de mercadorias. Ao contrário, seus             

embates seriam objetivos, especialmente porque deteriam a necessidade, do ponto de           

vista da ciência, de sempre se delimitar - ainda que para rompê-los, no caso da crítica -                 

o seu espaço lógico onde constituiria o seu argumento científico. Quanto ao            

reducionismo disso nos nossos dias seria uma questão que não trataremos aqui. Isto está              

especificado quando a discussão a respeito da natureza retoma os termos da fisiocracia             

totalitária ecológica, como consciência genérica na passagem do XX para o XXI. 

O problema, entretanto, estaria no condicionamento de natureza a uma categoria           

que deteria os sentidos de determinação na forma lógica e histórica na crítica             

materialista do marxismo. Em resumo, por que o problema da natureza se torna             

importante, diria, essencial? A sua determinação se constitui enquanto tal, na medida da             

sua necessária diferencialidade para com o ser social. O ser social só se faria enquanto               

ser social, na medida em que fosse a desnaturalização. Na contramão, reconhecemos            

que esta contradição deteria, como pressuposto, a inconsciência como momento da           

contradição, caso contrário, natureza não faria sentido, pois ela seria o modo dessa             

inconsciência. É na negação do natural que se possibilitaria delimitar o social, daí a              

contradição entre sociedade e natureza, momentos fundamentais do materialismo que,          
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como dissemos, identificariam o espaço lógico do método posto enquanto crítica da            

forma social. A noção de materialidade, assim, teria de se questionar enquanto natureza.             

Para resumir o problema, natureza e materialidade seriam formas da sociedade. Nesta            

medida, sob as determinações lógicas da contradição, a natureza terá de ser a relação              

entre positivo e negativo. Do ponto de vista social, seria afirmada ou negada. A crítica               

social, portanto, se fundaria ou na (re) afirmação ou na negação da natureza. Posta na               

contradição do não-ser social seria a materialidade reafirmada (ontológica) ou negada           

(metafísica). Mas esta contradição seria a totalidade do método social que assim o             

fundaria como sua identidade.  

A teoria crítica social, entretanto, defrontar-se-ia com o problema da identidade           

ontológica ou não de natureza, inevitavelmente. Claro, enquanto antípoda identitário do           

social, este seria o sentido dialético de natureza, o de ser forma constitutiva da crítica               

social e se negada em sua naturalidade, isto é, se a natureza fosse considerada como               

estritamente social. Sob a crítica social dialética, entretanto, o espaço lógico estaria            

definido pela sua totalidade ontológica, isto é, a própria contradição sociedade natureza.            

Ser e não ser ontológico é o universo da totalidade material do materialismo. Aqui              

teríamos o limite da dialética da natureza em Engels isenta dessa contradição social.             

Afirmar ou negar o ontológico (natureza) seria o limite de sua própria crítica. Contudo,              

mesmo diante de seu próprio limite a questão que se coloca é a de um positivismo ou de                  

uma crítica ao positivismo. Nos termos da contradição do próprio autor, da ontologia do              

ser social ou de sua crítica. O pressuposto da natureza em si, então, seria a afirmação                

também do social. A pura positividade do natural seria, ao mesmo tempo, a positividade              

social. Embora evitada, a contradição explicitaria a necessidade da teoria crítica social            

que careceria de um ponto de vista para com a natureza. O pressuposto material desta               

crítica materialista também poderia ser negado e não somente afirmado. Entretanto, esta            

duplicidade se constituiria na diferença qualitativa do princípio da verdade material           

deste materialismo: a negação da natureza enquanto possibilidade lógica do próprio           

método auto reconhecido como que fundado na contradição. A negação da natureza            

incluiria a crítica à forma estritamente positiva de materialidade e não mero absurdo             

lógico. Recorramos ao problema da abstração, que comporia a contradição a essa            

materialidade. O trabalho enquanto abstração ou afirmação positiva da consciência          

proletária? Do ponto de vista da natureza, incorreríamos na naturalização da história.  
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Lukács, assim, enfrentaria o problema da relação entre matéria, história e           

dialética, em que, na primeira, a natureza apareceria como a base positiva, negada pela              

sua crítica à consciência burguesa, em que a dialética como negatividade se faria no              

processo histórico revolucionário. Nesta terceira posição (do histórico), o argumento          

não transcende a própria crítica, dada a divisão classista de seu argumento a respeito da               

consciência operária.  

A crítica dialética à natureza, consideremos, não seria a eliminação da natureza,            

mas um pô-la negativamente à sociedade. Tal eliminação seriam os termos do            

racionalismo das ciências parcelares que, enquanto personificação da consciência social,          

deveriam ser criticados. A defesa do em si da natureza seria sua própria eliminação              

(forma do racionalismo disciplinar), embora o argumento do em si puro positivo da             

natureza fosse uma defesa indelével da existência da natureza, modo de ser da ciência              

que, neste pressuposto, seu objeto – a própria natureza – estaria fora dela. A síntese da                

contradição, entretanto, estaria na forma negativa de ser desta exterioridade natural. O            

plano desta exteriorização, sob a naturalização do tempo revolucionário, resolveria a           

contradição entre (a) pensar a realidade passada (b) independente da consciência           

presente. Questão, aliás, só possível no âmbito do método dialético, de modo que se              

permite isso perguntar a ele mesmo enquanto método. Independente da resposta           

afirmativa a que essa questão se permitiria chegar, as respostas formais, seriam (a) a              

ontologia, ou (b) a crítica ontológica. O problema que colocamos aqui, ao contrário,             

seria o de reconhecer como a contradição do método, justamente, seria a relação de              

necessidade entre (a) e (b). A relação se faria, entretanto, pela relação de necessidade              

em que este ou seria o de um ou outro necessariamente. Ser um é não ser o outro e                   

assim cada um é os dois.  

A “segunda natureza”, em Lukács de História e Consciência de Classe,           

entretanto, estaria sob esta contradição, porque a relação necessária seria a de que para              

se fazer sociedade haveria de se negar a natureza. Esta forma de consciência, entretanto,              

problematizada na contradição entre racionalismo (positivismo) e dialética ganharia em          

questão na crítica materialista à natureza e reporia a natureza como consciência social. 
(...) Em outros termos, a contradição que nesse caso vem à luz entre a              

subjetividade e a objetividade dos sistemas formais modernos e racionalistas, os           
emaranhados e equívocos que se escondem em seus conceitos de sujeito e de objeto,              
a incompatibilidade entre sua essência de sistemas “produzidos” por “nós” e sua            
necessidade fatalista, estranha ao homem e distanciada dele, são apenas a           
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formulação lógica e metodológica da situação da sociedade moderna. Pois, de um            
lado, os homens quebram, dissolvem e abandonam constantemente os elos          
“naturais”, irracionais e “efetivos” [afetivos??], mas, por outro e ao mesmo tempo,            
erguem em torno de si, nessa realidade criada por eles mesmos, “produzida por eles              
mesmos”, uma espécie de segunda natureza, cujo desdobramento se lhes opõe com a             
mesma regularidade impiedosa que o faziam outrora os poderes naturais irracionais           
(mais precisamente: as relações sociais que lhes pareciam sob essa forma). “Seu            
próprio movimento social” diz Marx, “possui para eles a forma de um movimento de              
coisas que os controla em vez de ser controlado por eles.” (271-272) 

 

A contradição entre sociedade e natureza, entretanto, se desdobraria no preceito de            

reconhecer natureza como consciência objetiva que, ao se buscar superar a consciência            

religiosa, recorreria à verdade sobre o limite intransponível da consciência, ainda que se             

devenha daqui a expectativa, em Georg Lukács, da clareza da filosofia crítica            

(revolucionária pela práxis) contra os dogmáticos da verdade. (p. 272)  

A crítica se dirigiria, contudo, à naturalização do processo social na medida em             

que as leis sociais se fariam de modo a serem verdadeiras se e somente se fossem                

validadas pelo preceito do cálculo matemático. Nesta medida, a repetibilidade do ciclos            

naturais, já postos como consciência sujeito objeto, se tornariam formas de se pensar o              

processo social, naturalizando-o. A crítica por certa negatividade à forma afirmativa de            

ser da natureza reconhecer-se-ia, em História e Consciência de Classe, sob o ponto de              

vista de que natureza e racionalismo são uma mesma forma do ser social, o que               

remeteria à crítica ao racionalismo enquanto uma crítica naturalizante do processo           

social. A repetibilidade matemática do processo social se faz enquanto natureza, cuja            

forma quase comportamental é, na expressão do próprio autor, a contemplação. Essa            

unidade entre natureza e racionalismo retira a condição natural que natureza por ventura             

venha ser, ela se faz como uma categoria social, na medida em que, inescapavelmente, o               

racionalismo é uma forma da natureza. Isto é, toda forma racionalista de consciência se              

faz como natureza, ainda que o seu objeto seja a sociedade. O acento, entretanto, é               

reconhecer natureza fundada numa forma lógica. A sua mera externalidade não           

escaparia a esta condição lógica, ainda que seja esta escapabilidade a sua busca.  

A relação crítica ao racionalismo é assim uma crítica à natureza porque esta se              

constitui numa categoria social, ou seja, numa forma de consciência. Natureza,           

racionalismo; positivismo, sociedade e naturalização social são formas de uma          

mesmidade positiva que carece ser posta em questão, enquanto necessidade da crítica            

social dialética.  
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A relação estabelecida, entretanto, é o pressuposto de um racionalismo          

matemático social sem que isto seja já a natureza negada, para que se trate de uma                

ciência social. É na forma desse negativo que se põe o plano de um ser social ontológico                 

que é, contraditoriamente, o puro positivo da coisa em si, do fato social.             

Contraditoriamente, porque esta pura positividade do natural tem de ser a forma de             

tornar possível negar o social. Se sociedade se faz, entretanto, como esta razão             

clarividente, ela não pode estar sob os mesmos preceitos da positividade natural. Mas,             

inevitavelmente, a positividade do natural põe a forma social sob os preceitos            

mesmíssimos da positividade natural: é o em si, como social, que existe sem nada ter               

haver (logicamente) com a natureza. Nesta medida, a natureza enquanto esta forma            

lógica pode ser tanto natureza, quanto sociedade. Do ponto de vista da crítica, a              

natureza, entretanto, é toda exterioridade que não se fez como forma de consciência. 

Em História e Consciência de Classe – entretanto, a natureza encontra-se           

problematizada sob uma perspectiva social, isto é, enquanto forma social de ser e não              

meramente afirmada. Não estaríamos sob o plano de uma natureza dada que, a cada              

formação social, teríamos uma forma de consciência respectiva. Ao contrário, a           

racionalização do mundo, enquanto forma de consciência social, a ciência expressaria já            

como forma de natureza. Daí a natureza se pôr como “categoria social” (275). “Segunda              

natureza”, portanto, não se poria como mera passagem genética tempora, mas seria a             

não negada dos sentidos que naturalidade em si tem quando busca expressar, no modo              

de ciência racional moderna, a sociedade como seu objeto científico.  

Do ponto de vista da exposição de Lukács, ainda, considere que a “segunda             

natureza” seria a que se vê na condição de negar a pura externalidade de qualquer ser                

que, não negada, identificaria o racionalismo. A natureza, enquanto desnaturalização,          

entretanto, seria a forma negativa, de relação necessária para a crítica dialética. A crítica              

social, necessariamente, se faria, assim, como crítica à natureza, posto que esta seria a              

ausência de consciência como forma de consciência. Daí a sua (da natureza) crítica             

necessária, ainda que a consciência racional e científica social fosse, ao mesmo tempo, o              

reconhecimento de seus limites. 
Aqui, contudo, mostra-se em segundo lugar que todas as relações foram           

conduzidas no nível dos sistemas de leis naturais assim concebidos. Foi enfatizado            
várias vezes nessas páginas que a natureza é uma categoria social. Certamente, para             
o homem moderno, que parte imediatamente das formas ideológicas acabadas, de           
seus efeitos diante dos quais ele se encontra e que influenciam profundamente toda             

 36 
 



sua evolução mental, uma concepção como a que acabamos de esboçar consistiria            
simplesmente em ampliar à sociedade os conceitos formados e adquiridos nas           
ciências naturais. [e depois de um comentário sobre Hegel] (...). Essas descrições da             
sociedade moderna e as tentativas de dominá-la intelectualmente retornam         
constantemente no curso do desenvolvimento posterior; isso é um fato bastante           
conhecido para que seja necessário confirmá-lo com exemplos. O mais importante é            
que não faltou a visão de uma relação inversa. Após Hegel, que já reconhecera              
claramente o caráter burguês de luta das ‘leis da natureza’, Marx mostra que             
“Descart, com sua definição dos animais como meras máquinas, vê com os olhos do              
período manufatureiro, em contraste com a Idade Média, para a qual o animal era              
considerado como auxiliar do homem”; e acrescenta a esse respeito algumas           
indicações sobre a história intelectual dessas relações. (...) Trata-se somente de           
compreender claramente que, por um lado, todas as relações humanas (como objetos            
da atividade social) adquirem cada vez mais as formas de objetividade dos            
elementos abstratos dos conceitos formados pelas ciências naturais, de substratos          
abstratos das leis da natureza e que, por outro, o sujeito dessa “atividade” também              
adota, em medida crescente, uma atitude de puro observador desses processos           
artificialmente abstratos, de experimentador etc. (275 - 277) 

Este movimento destituiria o argumento científico de que a sociedade é um fato,             

ou mesmo que todo e qualquer pensamento, seja sobre a natureza ou sobre a sociedade               

não devesse, necessariamente, partir do princípio factual do objeto do pensamento,           

porque isto seria naturalizar e tornar um fato o próprio sujeito do pensamento. A              

factualidade seria, assim, a externalização da forma lógica natureza, ou naturalização.           

Nesse sentido, não importaria em que polo estaria a contradição (sociedade ou            

natureza), o princípio factual seria natureza, mesmo que se falasse de sociedade. Daí a              

diferença entre o princípio pela prática (que detém o fato) e o princípio pelo ato, em que                 

a relação sujeito objeto já se daria na forma de consciência e não de natureza               

propriamente.  

A aproximação de Lukács a Fichte, portanto, seria relativa à discussão hegeliana            

da natureza, esta enquanto consciência, defendida na Diferença entre os Sistemas           

Filosóficos de Fichte e Schelling, cujo embate seria a respeito dos termos da filosofia da               

natureza, enquanto que a dialética a deteria (a natureza) como o negado na forma da               

relação sujeito objeto. É, portanto, o problema da supra-sensibilidade a questão           

inequívoca da dialética que, então, por isso, se faria no embate necessário para com a               

sua naturalização ontológica. A matéria, dialeticamente falando, seria a contradição          

entre o concreto e o abstrato. A sensibilidade, enfim, estética, isto quer dizer, dos              

sentidos sensoriais, não seria suficiente neste movimento da contradição que a crítica            

social almejaria. Esta sensibilidade, que talvez possa aparecer como a razão sensível dos             

Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, se posicionaria justamente como objeto           

da crítica, na medida em que a monetarização ou mediação social se faria enquanto              
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processo que transcenderia os preceitos da mera sensibilidade ontológica, dos sentidos,           

então, humanos. 

O percurso ao fetichismo do capital seria esta superação mesma, isto é, reconhecer a               

positividade do humano (natureza) como algo no interior lógico do ser social. A unidade do               

humano, em sua positividade, como oposto ao próprio sujeito pensante, seria, necessariamente,            

forma de consciência e, portanto, em sua pura materialidade não se faria sem determinação              

alguma para com a metafísica, o negativo enquanto tal. A própria física não se faria sem sua                 

relação para com aquilo que a transcenderia, isto é, não se faria sem ser consciência social em                 

sua estrita contradição metafísica. O que já argumentamos algumas vezes, do ponto de vista dos               

sentidos do materialismo de Marx de O Capital, isto é, há que se transcender, negativamente, os                

termos da realidade puramente física, estética dos sentidos naturais humanos. A metafísica            

social como trabalho, já que mediação social, seria unidade desta autodiferenciação enquanto            

ciência. Isto é, os pressupostos estritamente físicos seriam já a relação sujeito objeto, enquanto              

forma de consciência que se nega, na medida em que consciência social.  

Pôr a pura positividade do objeto, fora do sujeito, enfim, só seria possível enquanto              

consciência que tem a condição individual como forma social. Ainda, admitir como consciência             

individual de que há uma lógica fora do sujeito, o que se constitui como objeto, é admitir que                  

sua operacionalidade se dê pelas determinações sociais. Caso contrário, não seria necessária a             

contraposição identitária entre indivíduo e sociedade, por exemplo. Assim, o indivíduo já seria a              

naturalização do sujeito como forma de consciência, dado que o indivíduo se daria como              

existência natural. Considere-se aí, o problema de natureza e sociedade em discussão.  

A segunda natureza, em Lukács, entretanto, reconheceria que a cisão nas ciências            

expressaria a consciência genérica e contraditória entre sociedade e natureza, indivíduo e            

sociedade. No plano da crítica teríamos o limite da contradição sociedade natureza, como o              

limite crítico. Ainda, sob a perspectiva lógica, um problema entre o positivo e o negativo que,                

socialmente falando, estaria no espaço lógico da contradição ontologia com a crítica à ontologia.              

A antinomia de Lukács, aliás, se fundaria numa individualização – natural – da classe, como               

termo da superação. A isso chegaremos ao final de nosso estudo sobre o autor. A própria                

abstração trabalho, entretanto, como esta metafísica social, recairia nos parâmetros individuais           

que não são condizentes com o social. Portanto, as abstrações sociais – postas pela contradição               

capital trabalho - remeter-se-iam à inoperacionalidade explicitante das determinações do ponto           

de vista individual. Há uma crise ou fantasmagoria da inexorabilidade da condição individual             

do ser do mundo. A sua naturalização se faria como possível, mas única, de sua efetividade. O                 

individual seria a naturalização necessária do processo social. O self-made man localizado na             

forma ficcionalizada do capital, personificaria o colapso, por exemplo, para Robert Kurz. Em             

 38 
 



Marx, seria necessário reconhecer que a personificação capital trabalho seria consciência           

genérica, tanto do capital, quanto do trabalho. A personificação individual de sujeito - seja na               

classe enquanto sujeito (capitalismo produtivo), seja no indivíduo enquanto sujeito - deteria a             

universalidade de ser formas diferentes, e não distintas, de personificação social do trabalho. Na              

primeira leva-se à contradição capital trabalho, na segunda trata-se da diferença sem relação. 

A externalidade dos processos sociais ao indivíduo, sendo isto mesmo sua           

identidade, tornaria possível precisar este sentido positivo de sua existência, de que há             

uma lógica (do objeto físico) fora de mim, sem que esta externalidade física, do objeto,               

fosse absolutamente desprendida de uma lógica. Não precisaríamos retomar aqui os           

sentidos do racionalismo matemático apresentado por Lukács em História e          

Consciência de Classe. Nesta negatividade, enquanto metafísica, o fato se questionaria           

logicamente, seja ele a natureza, seja ele o social. Seja na forma de juízo, seja na de                 

contradições. Assim, questiona-se o fato pressupostamente posto como humano ou          

natureza humana do em si, de Ontologia do Ser Social. Ou seja, o humano estaria posto                

de modo a se inteirar em si mesmo, independente do natural, o não social. Mas, se do                 

ponto de vista do direito não haveria, nesta forma científica de sociedade, um             

desvencilhar do jusnaturalismo, do ponto de vista das ciências sociais críticas ao            

racionalismo que o direito é, a defesa da humanidade do homem em si teria como o seu                 

fundamento o pressuposto da natureza humana. Daí a dicotomia não tensionada nos            

termos da contradição entre o natural e o social, ao invés da mera dicotomia entre o                

natural e o humano.  

Nesta última, humano e natureza seriam duas positividades reafirmadas e, assim,           

relacionáveis contingencialmente. A defesa de outra forma de utilização do natural seria            

a que chega a crítica sob a conduta estética proletária, fundada na sensibilidade             

estética.Toda a argumentação sob o pressuposto da ontologia para com a crítica social e              

toda a separação absoluta entre natureza e sociedade – no sentido mesmo de se formar               

um ser social ontológico, na própria ontologia de Georg Lukács -, não evitou que              

sociedade também estivesse sob os pressupostos lógicos de natureza. A natureza           

humana, naturalização do homem e humanização da natureza, do jovem Marx, dos            

Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, se definiria como puramente positiva e            

o preposto de Lukács, em sua radicalização ontológica, em Ontologia do Ser Social,             

seria o da natureza em si. Como se isso lhe desse a totalidade positiva do que fosse o                  

 39 
 



social. Como se assim fosse possível a antropologia natural, enquanto humano, ou            

mesmo natureza humana fora do argumento natural. A exposição desta exterioridade           

estar sob o argumento racionalista seria a impossibilidade da pura  naturalização. 

A forma científica de afirmar a ciência, já seria a contradição social entre sujeito               

objeto, indivíduo sociedade, que o racionalismo não teria evitado. Isto, considerando           

que era justamente evitar esta contradição o que auto justificava a própria ciência             

racionalista. Na crítica social ganha-se uma materialidade social, ou natural que, como            

positividade em si, levaria à natureza social e natural indiferenciadamente. A segunda            

natureza em Lukács, entretanto, reconheceria o racionalismo como critério social, como           

consciência social da qual o princípio de justiça não estaria fora destes próprios limites              

da crítica. A individualização jurídica, entretanto, seria o critério da forma da            

equivalência, ilusão de indivíduo necessária como momento para a efetividade da troca.            

No plano desta forma social, este somente poderia ser o universo da naturalização. Do              

que aqui consideramos, seria a naturalização do indivíduo social. Adorno expressaria           

esta contradição observando que seria mais difícil criticar a circulação sanguínea, do            

que o sujeito (indivíduo). A crítica aqui, portanto, estaria em que o jurídico, ao ser a                

forma do racionalismo social reafirma e fundamenta a sua razão na defesa do indivíduo              

em si, natural. Ainda que seja para justificar-se enquanto uma teoria, uma crítica, etc.              

social. 

O extremo oposto disto talvez fosse reconhecer que natureza humana seria forma            

impossível, não fosse essa a consciência social, mediada pelo fetichismo. O problema            

foi a dificuldade de ver sociedade no que era o pressuposto de natureza em si, pois,                

como dissemos, o isolamento ontológico da natureza, como condição da identidade do            

humano, foi a naturalização da sociedade, ou seu isolamento enquanto natureza. Isto era             

o que esta mesma ontologia buscava superar através de seu argumento “histórico”,            

“revolucionário”, da práxis superadora. O preconceito da razão sensível ou da           

sensibilidade estaria circunscrito à formação da crítica reduzida, objetivamente, porque          

a metafísica, neste critério, estaria eliminada. Daí a relação de identidade entre            

ontologia e naturalização do processo social e, portanto, a naturalização do ponto de             

vista mais interno ao próprio argumento de Reificação e Consciência do Proletariado: a             

naturalização do próprio sujeito superador. Esta, aliás, seria a terceira forma da natureza             

na crítica à reificação de Lukács: a naturalização da consciência da superação. Uma             

 40 
 



contraditio in terminis. O sentido histórico da crítica, nesta contradição, só seria            

possível se se desconsiderasse a dialética. A contraditio in terminis, entretanto, se faria             

como contradição entre lógica e história. 

Se a questão da teoria social se faz na contraposição ao princípio de natureza, a               

relação está dada como identidade de ambas. Este é o desafio da crítica de Lukács,               

quando o problema da crítica social está sob o fundamento da crítica do valor, ou ainda,                

sob o fundamento da crítica ao fetichismo. Não sem motivos, considere-se a            

aproximação de Lukács ao Hegel da Diferença entre os Sistemas Filosóficos de Fichte e              

Schelling, em que toda a discussão hegeliana é a de reconhecer a contradição sujeito              

objeto, da qual natureza é momento sintético de ambos, isto é, tanto de sujeito quanto de                

objeto. Aqui tem-se a discussão sobre a natureza enquanto sociedade, enquanto forma            

de consciência, mas represada na sua condição classista para sobrar o espaço histórico             

da consciência revolucionária no tempo. Contudo, a reserva histórica não é justificável            

logicamente, em sua demonstração no terceiro termo.  

A defesa da posição mais próxima a Schelling é a da impossibilidade de se              

desvencilhar desta contradição quando da ilusão da pura exterioridade da natureza.           

Assim, a tarefa da filosofia seria o reconhecimento da relação inextricável em que a              

forma de consciência teria de se colocar como objeto da reflexão filosófica. Nesta             

medida, se a exterioridade se põe como a natureza, esta não deixaria de se fazer como                

relação sujeito objeto necessária de ser considerada. Aqui temos a importância, para            

Hegel, da relação entre o inorgânico (pensamento, reflexão/subjetividade) e o orgânico           

(natureza/objeto). Ao pensamento especulativo, entretanto, deve-se reconhecer a        

natureza como relação sujeito objeto: 

Se a natureza for apenas matéria e não sujeito-objeto, não é possível            

nenhuma tal construção científica da mesma, construção essa para a qual o            

que conhece e o conhecido devem ser um só. Uma razão que se transformou              

a si mesma em reflexão por uma oposição absoluta ao objeto, apenas por             

meio da dedução pode, a priori, dizer mais da natureza do que o seu caráter               

geral de matéria; esta permanece como subjacente, as múltiplas         

determinações posteriores são postas para e por meio da reflexão. (...)”           

(HEGEL, 2003, p.102) 

A crítica de Lukács a Friedrich Engels, a respeito de Feuerbach, devém da             

contraposição ao sentido que toma a coisa em si (p. 277), que numa separação absoluta               
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do em si ao para si, acaba por acordar com a naturalização social. O acento de Lukács,                 

entretanto, a esta crítica à natureza, personificada em Engels, se faz como crítica à              

forma antropológica da crítica que apareceria em Engels. Não se trata, entretanto, de             

superar Kant porque os processos químicos teriam se colocado no plano de satisfação de              

necessidades humanas, como coisa para nós. A indústria química, entretanto, só teria            

sentido para si na medida da relação para nós que humanamente vê a historialização do               

natural pela indústria. Contudo, esta naturalização do social, no sentido de que há uma              

natureza humana que põe o em si da química no âmbito das necessidades humanas ou               

sociais, não se faria como superação da coisa em si kantiana, mas fundamentalmente, no              

reconhecimento de que em Kant, a coisa em si se põe como constante necessidade de               

ampliação do conhecimento. Mais uma vez, a crítica científica é também a crítica à              

verdade de ciência que, enquanto tal, teria que se pôr no plano da negatividade. Esta               

seria a relação entre sujeito e objeto em Kant, que Engels teria desconsiderado sob o               

pressuposto de verdade externa da natureza em que, só ontologicamente, se faria como             

tal. De qualquer modo, o resultado da pura naturalização de uma (da natureza) não              

deixou de ser a pura naturalização da outra (da sociedade) desde que cada um seja               

pressuposto como independente do outro, sem considerar a independência como a           

relação da qual cada um depende para ser o que é (independente). Daí os sentidos do                

“mal entendimento” de Engels, na crítica da reificação de Georg Lukács: 

(...) O mal-entendido mais profundo de Engels consiste, porém, no          

fato de ele designar como práxis – no sentido da filosofia dialética – a atitude               

própria da indústria e do experimento. O experimento é justamente o           

comportamento contemplativo em forma mais pura. (...) (279) 

Nesta medida, o objeto da relação do processo social não poderia, sob os preceitos              

da crítica social, se fazer na perspectiva do que a matéria-prima é, do ponto de vista da                 

indústria produtiva, isto é, transformadora. O problema, entretanto, não se faz em saber             

se há ou não a objetividade externa pressuposta como materialidade, mas o quanto esta              

externalização é o pressuposto para a naturalização da sociedade. Toda a crítica ao             

positivismo é, enfim, do ponto de vista social, dialética se negar a natureza como              

pressuposto de seu argumento. Tomá-la como dada, em si, é o objeto da crítica negativa,               

e esta relação de necessidade faz com que toda forma positiva seja naturalização tanto              

de natureza, como de sociedade. A externalização do outro como materialidade,           
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entretanto, é o plano da contraposição à metafísica e só nesse plano a própria              

materialidade é já abstração. Assim como tudo se abstrai na forma trabalho, também             

todos os seus resultados são abstraídos na forma materialidade e, por Hegel, portanto, é              

já forma de consciência e não externalidade a ela. Daí o reivindicar, através de Kant, de                

um Engels da objetividade em que o sujeito não está dado numa naturalidade social              

humana, porque a diferença não relacionada do social ao natural, naturaliza o social e a               

natureza se põe como abstração lógica em ambos os momentos da relação. N’alguma             

medida, o jovem Engels, kantianamente reivindicado por Lukács [Umrisse zu einer           

Kritik der Nationalökonomie, ..., p. 279 de Georg Lukacs, nota 81] se faz no              

reconhecimento da crítica à coisa em si que Engels não havia considerado em sua              

Dialética da Natureza!  

A relação de objetividade natural que se remete à consciência capitalista é a do              

desconhecimento, como condição da própria categoria de natureza e naturalização. Se           

fôssemos falar em termos hegelianos, de A Ciência da Lógica, temos a insubsistência do              

em si como o pressuposto da crítica a ele [em si] direcionada. A interversão, nos termos                

de Ruy Fausto, de Lógica e Política, que teríamos no plano da crítica teórica da               

reificação de Georg Lukács é de que qualquer que seja a forma de natureza ela é                

pressuposto da consciência social posta na abstração material enquanto pura          

materialidade externa ao sujeito. A materialidade, enfim, como buscamos argumentar          

logo acima, é já abstração posta enquanto antítese identitária da pura metafísica. E, estar              

esta última enquanto tal, só se faz na purificação do abstrato, do metafísico. A              

materialidade em si é já abstração porque abstrai o metafísico como condição de sua              

identidade material. O problema fundamental é o reconhecimento das leis naturais como            

forma de consciência social. A materialidade como externalidade, seja social, seja           

natural, é a natureza como objeto da crítica. O limite da física é limitação crítica numa                

sociabilidade metafísica que, assim, detém a natureza como forma de sociedade: 

É evidente, portanto, no espírito do marxismo – ordinariamente         

também interpretado por Engels nesse sentido-, que a “indústria” isto é, o            

capitalista como portador do progresso econômico, etc., não age, mas sofre a            

ação, e que sua “atividade” se esgota na observação e no cálculo exatos do              

efeito objetivo das leis sociais naturais. (280) 
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Daí em sua reflexão a respeito da reificação, o sentido de que há a necessidade de                

uma irracionalidade, isto é, de um desconhecimento, como forma de ser da própria             

operacionalidade social e que se constitui, esta mesma, uma quase pura identidade para             

com natureza. Isto é, positividade em si e natureza se fazem como uma e só identidade                

que, do ponto de vista da crítica, aliás, seguindo os preceitos da negatividade de Hegel               

de Ciência da Lógica, devem ser negados enquanto tais. Esta, aliás, é a relação entre o                

em si e a negatividade que funda os termos da insubsistência do positivo em Hegel. Na                

Fenomenologia do Espírito, isto se faz como contundente crítica à natureza enquanto            

algo em si. Tem-se novamente o problema da universalidade do real, seja ele             

comprovável ou não, está posto na identidade contraditória dos termos referentes. O            

natural aqui como forma de pensar a natureza fora da universalidade orgânica. Assim,             

natureza e pensamento, estariam inevitavelmente colocados sob a contradição entre          

inorgânico e orgânico: 

A verdadeira universalidade, tal como foi determinada, só é aqui          

essência interna; como determinabilidade da espécie é universalidade        

formal e, frente a esta, aquela universalidade verdadeira aparece ao lado da            

singularidade, que deste modo é uma singularidade viva e que por meio de             

seu interno se sobrepõe a sua determinabilidade como espécie. Mas esta           

singularidade não é ao mesmo tempo indivíduo universal, ou seja, um           

indivíduo no qual o universal tenha também realidade externa, senão que este            

cai fora do organicamente vivo. E este indivíduo universal, tal e qual como é              

de um modo imediato o indivíduo das configurações naturais, não é a            

consciência mesma; seu ser ali, como indivíduo orgânico vivo singular, se           

fosse isso, não deveria cair fora dele. (HEGEL, 1991, p.177) 

 

Esta crítica, certamente fundada na metafísica como um momento do real,           

dissocia a filosofia negativamente ao plano das ciências naturais e que, então,            

demandava um critério outro que não a naturalidade do indivíduo pensante. Não se trata              

do indivíduo enquanto exemplar da espécie. Mas que enquanto exemplar da espécie é             

um cair fora da universalidade almejada e, assim, uma exteriorização natural do            

indivíduo enquanto a metafísica pretendida. Para Lukács, a crítica à reificação admitiria            

isto como pressuposto de sua crítica, ao mesmo tempo em que a localizava sob o plano                

da consciência de classe, burguesa, e não como forma genérica de consciência sob as              
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determinações da forma valor. Nesta passagem classista da reificação de Lukács há            

também a passagem do Hegel da Diferença, para a Dialética da Natureza de Engels, ao               

qual caberia toda a crítica metafísica de Hegel, reconhecida pelo próprio Lukács da             

crítica à reificação. A exteriorização do real ao pensamento se forma, assim, na             

Fenomenologia do Espírito, no espaço lógico do universal, mas enquanto uma           

universalidade indeterminada que, assim, detém a sua determinação na relação para com            

aquilo que quer evitar, o inorgânico e ou a reflexão do ser. A diferença entre a dialética                 

e o pensamento positivo naturalizante da realidade estaria no reconhecimento desta           

relação entre o orgânico e o inorgânico. 

Na Ciência da Lógica, como já tivemos oportunidade de nos referir, tem-se a              

crítica ao primado do indivíduo enquanto a ilusão de que o sujeito põe as contradições.               

A consciência positiva do sujeito, na doutrina da subjetividade de Hegel, é o seu              

reconhecimento, entretanto conceitual, de que não se é sujeito. Este é o reconhecimento             

de sua forma negativa. O que dá, ao sistema hegeliano todo o sentido de negatividade               

sistêmica, resultado de sua dialética, ou talvez do que ortodoxamente considera-se ser o             

último sistema filosófico do mundo moderno. O pressuposto da razão, entretanto,           

participaria de uma crítica vinculada a todo pressuposto em si, de modo que falar em               

humano e humanidade, não se está isento, por conta do objeto, da naturalização,             

biologização, ecologização, do ponto de vista do método. E assim, é só como sociedade              

burguesa que se tem a limitação dos problemas sociais, que não transcendem os sentidos              

do humano. Senão vejamos: 

Observa-se, em primeiro lugar, que como consequência do        

desenvolvimento da sociedade burguesa, todos os problemas do ser social          

deixam de transcender o homem e se manifestam como produtos da           

atividade humana, em contraste com a concepção social da Idade Média e do             

início da Idade Moderna (Lutero, por exemplo). Em segundo lugar, não resta            

dúvida de que esse homem tem de ser o burguês, egoísta, individual e             

artificialmente isolado pelo capitalismo, e de que, portanto, sua consciência          

enquanto fonte de sua atividade e de seu conhecimento, apresenta-se como           

sendo isolada e individual, nos moldes de Robsinson Crusoé. (283) 

Problematiza-se o reconhecimento de uma metafísica como forma do ser - ainda            

que este argumento possa estar sob um preceito histórico questionável no corpo dos             
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argumentos da negatividade que, então, teria de ser uma negatividade também do            

tempo, como princípio ontológico, isto quer dizer, inquestionável -. A forma física posta             

pela sensibilidade, por certa razão sensível, se constitui como a forma de consciência             

burguesa, porque dirime na materialidade do homem e de sua humanidade, justamente,            

os problemas metafísicos. A crítica ao capital, do ponto de vista da crítica à economia               

política é que, sob os preceitos lógicos do que se faz como materialismo dialético,              

tem-se a necessária relação entre sociedade e metafísica. Nesta medida, a superação            

dessa cisão, do que valor de uso e valor de troca são o fundamento, numa superação                

estética seria uma contradictio in adjecto, dada a superação da física/natureza que a             

dialética carece para ser dialética social. Em última instância, então, a dialética ou é              

social ou é positivismo, natureza, em si.  

A aceitação, entretanto, de se colocar como dialética social, enquanto forma da            

crítica, é que o seu negativo seja um negativo necessário e não contingencial, ou seja,               

tem de ser uma negatividade à natureza. Isto não se faz como um eliminar do natural,                

mas como um incorporá-lo enquanto desnaturalização, forma de ser necessária da crítica            

que não se quer ontológica.  

A objetividade do método, isto é, ele também ser determinado como consciência            

social pelas formas objetivas da realidade moderna, é o que o torna possível enquanto              

materialismo histórico e dialético. Ainda, dentro de seus próprios pressupostos          

categoriais - matéria, história e dialética - torna-se logicamente possível considerar que            

a sua efetividade enquanto tal é expressão de uma forma de consciência inexorável do              

ser social. Assim, enquanto forma da crítica ele também é criticável. Daí o sentido de               

objetividade a que atribuímos acima. A contradição objetiva a que se atingiria,            

entretanto, é estar na contradição entre o ontológico e o não ontológico, do ponto de               

vista da forma de sua crítica. No plano de uma contiguidade histórica proposta como              

consciência de classe, por Lukács, a práxis remeteria a uma unidade sujeito objeto, no              

sentido da construção de uma teoria social. 

O sentido de crítica ontológica a Hobbes devém do pressuposto de uma natureza             

humana, cuja forma contemplativa da crítica social possível seria o averiguar da            

realização contratualista racional a que isso chegaria porque o pressuposto é o da             

realidade determinada por uma justiça, de necessidades (pressupostas, inquestionáveis,         
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naturais, em si e, portanto, ontológicas) humanas. Daí uma crítica de Georg Lukács, ao              

conceito de natureza em Hobbes (285). A luta revolucionária, nos termos da Reificação,             

sob tal contratualismo, seria a contemplação da realização de uma verdade que já estava              

dada desde sempre para sempre, isto é, a ontologia do humano. Na crítica de Lukács: 

(...) Ao mesmo tempo, porém, basta pensarmos em Rousseau para           

distinguirmos um eco totalmente diferente e completamente oposto do         

conceito de natureza. Cresce o sentimento de que as formas sociais (a            

reificação) despojam o homem de sua espécie humana, de que quanto mais a             

cultura e a civilização (isto é, o capitalismo e a reificação) apossam-se dele,             

menos ele está em condição de ser homem. E a natureza torna-se – sem que               

se tenha tomado consciência da inversão completa no significado desse          

conceito – o receptáculo em que se reúnem todas as tendências interiores que             

agem contra a mecanização, a privação da alma e a reificação crescentes.            

Desse modo, ela pode adquirir o significado do que, em oposição às            

formações artificiais da civilização humana, teve um crescimento orgânico e          

não foi criado pelo homem(...) (285) 

O pressuposto é o da naturalização, enquanto história dialética de um sujeito            3

dado na naturalidade de humano. De qualquer modo, consideremos que a passagem para             

este plano afirmativo de estética requer uma naturalização do valor como o terceiro             

conceito de natureza. (286) Assim, a formação conceitual deste terceiro momento, da            

compreensão em última instância, para Georg Lukács, de que natureza é um conceito             

social, determinado pelo racionalismo enquanto a defesa do em si – já refletida mais              

acima – não se desvencilha do problema da necessidade ontológica social que era o              

objeto de sua crítica. Assim, naturaliza a formação da consciência humanamente social            

que o terceiro termo afirmativo da Ciência da Lógica vista desta forma por Georg              

Lukács da Reificação se faz. A cobrança do terceiro termo consciência, sob a lógica da               

reificação lukacsiana só poderia ser naturalização, dentro dos próprios termos do           

3 Se saíssemos de uma perspectiva de estudos críticos a que estes trabalhos correspondem, poderíamos               
colocar de um ponto de vista mais analítico sintético, os sentidos de uma dialética temporal como história                 
revolucionária. Teríamos de deter os sentidos de uma materialidade dialética histórica; o de uma dialética               
materialista histórica; e o de uma história material dialética ou história dialética material. Nesta trilogia da                
condição metodológica do materialismo cada momento, forma poderá ter formas, sentidos da crítica             
diferenciados. É o que, aliás, se faz objeto de nossas reflexões enquanto estes estudos. Em última                
instância estaríamos satisfeitos se esta nota perdesse o sentido no corpo da exposição dos estudos aqui                
referentes Para isso teríamos de dar conta da forma trinitária que materialismo histórico e dialético               
reivindica enquanto crítica social. Contudo, receio que isto seja requerer por demais. 
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argumento materialista histórico e dialético, sendo esta última explicitamente tributária          

de Hegel. A negatividade sistêmica da forma da subjetividade hegeliana de Ciência da             

Lógica, negada, enquanto sistema, na consciência da indeterminação do indivíduo e do            

sujeito na contradição entre sujeito e conceito, perde-se nesta naturalização proletária de            

consciência em Georg Lukács. A contradição entre história e lógica, um Marx e um              

Hegel lukacsiano, se dá entre lógica e sociedade, história social mediada pela            

concreticidade do trabalho libertador, concreto, que leva à ontologia do valor de uso             

deste Marx. O terceiro termo revolucionário, entretanto, recorre ao rejuvenescimento          

teórico do velho Marx, o que traz toda a crise da dialética, na própria crítica da crise                 

imanente do capital. 

O ponto, contudo, como temos permeado, é o da contradição do próprio método             

que as contradições entre Ontologia do Ser Social e História e Consciência de Classe              4

apresentam, personificam e são enquanto uma ciência revolucionária e, por isso,           

dialética. Ou seja, a revolucionaridade da condição do método e da crítica torna-se uma              

condição sine qua non da crítica ao racionalismo, ao positivismo, às ciências naturais e              

jusnaturalistas. O sentido histórico de revolução se faz no plano da diferencialidade em             

relação ao objeto de sua crítica que, contudo, não está isento de constituir-se enquanto              

adjetivação da própria crítica. Assim, se do ponto de vista social a história             

revolucionária é o que identificaria esta dialética, então, a negatividade do sujeito não             

estava logicamente possível na dialética de Hegel e Marx, de O Capital. Mas era a               

negatividade histórica do sujeito da revolução o que justificaria a dialética destas duas             

críticas. Ainda mais enquanto “práxis”. Ou seja, socialmente, isto é, historicamente (do            

ponto de vista da terceira natureza em Lukács), isto era contradizente – in terminis -               

lógica e história - com a lógica que dialética requer, ou seja, em relação à negatividade                

que seja a relação para com a insubsistência da pura positividade. Aliás, logicamente,             

falamos, não seria possível a positividade da consciência sujeito, superada da           

subjetivação capitalista do trabalho. O problema todo é que, em seus próprios            

pressupostos, o ser social pela dialética de Lukács considerado pode plenamente, no seu             

próprio espaço lógico, - materialismo histórico e dialético –ser reconhecido como           

revolucionário. A revolucionaridade do ser social moderno é identidade da forma           

4 Ainda que História e Consciência de Classe constitua a mesma contradição internamente a ela, no que                 
pressupõe ser o sentido da consciência proletária. Nisto pretenderemos finalizar este momento de nossas              
reflexões a respeito da reificação em Lukács de História e Consciência de Classe. 
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mesmo que do ponto de vista da consciência por ele mesmo considerada “cotidiana”             

(Lukács e Lefebvre, por exemplo) permitiria transcender subjetivamente a dimensão          

objetiva do modo de produção revolucionário. No limite, enquanto desenvolvimento das           

técnicas. A ascensão do homem à Lua, por exemplo, não deixou de ser considerada              

como a chegada dos novos tempos: uma revolução. E foi! A revolucionaridade do             

capital põe ao real formas de reprodução como não mais condizentes com sua             

identidade. Mas não com relação a formas históricas pretéritas de sociedade/comunais,           

ou pré-capitalistas. Sim, consigo próprio, como sua própria identidade. Logicamente,          

reconhecemos uma aproximação a Ruy Fausto Lógica e Política. As formas pretéritas            

de reprodução auto identificáveis como capitalistas, tornam-se inoperantes, do ponto de           

vista da sua própria reprodução capitalista atual. Do ponto de vista da economia             

política, como mero consumo, produção, ou mesmo exploração do trabalho (categorias           

reconhecidas para compreender científica e criticamente o processo social). As formas           

de sua reprodução têm por identidade estabelecer rupturas para consigo mesmo. O            

revolucionado, entretanto, é identidade do modo de produção capitalista e não equívoco            

de sua operacionalidade. Esteticamente, a museificação do passado capitalista. O museu           

do trabalho, na Alemanha, por exemplo... Toda a contradição entre lógica e história,             

entretanto, se faz na generalização do desenvolvimento das forças produtivas ao novo            

padrão. Aquilo que é inoperante a este, se faz como opassado cada vez mais frequente.               

A revolução, pode-se dizer, é a forma social capital, do ponto de vista histórico. Assim,               

reconhece-se logicamente a revolucionaridade como identidade do processo social, sob          

condição independente da lógica da positividade da história, independente de qualquer           

lógica. A história como superação ser, justamente, o positivo inquestionável. 

Assim, do ponto de vista de sua terceira natureza, isto é, o sentido de práxis, a                 

história deteria a positividade do sujeito que pela própria lógica seria o irracional. Ainda              

que práxis fosse toda a busca da razão revolucionária. A contradição entre lógica e              

história, sob a naturalização do histórico, se faria na antinomia entre natureza e             

sociedade e, também, lógica e história. A contradição in terminis se faz, assim, sob              

antinomia kantiana. A revolução como ruptura lógica ser verdadeira, ao mesmo tempo            

que a histórica revolucionária o é, mas numa inevitável naturalização de ambas.            

Evidentemente que não se pode desconsiderar a contradição lukacsiana no          

reconhecimento da universalidade da crítica no plano do lógico e do histórico, da             
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revolução e sua condição crítica, especialmente da contradição posta por esta mesma            

relação, entre teoria e prática. Na síntese dos termos, teríamos a própria práxis. Todo o               

problema não seria reconhecer a revolução e o revolucionário, mas a forma da crítica              

que a mesma consciência poderia constituir. Do ponto de vista classista, argumentamos,            

se fez na forma da antinomia da verdade absoluta.  

Na perspectiva da crítica à consciência burguesa, a universalidade do fetichismo           

que levaria à crítica do próprio método. Na forma hegeliana, seria a negatividade do              

próprio sistema, do ponto de vista da crítica ao sujeito. A negatividade, entretanto,             

reconhece-se do ponto de vista da crítica a toda forma de positividade – como crítica               

social – inoperante, mas que a revolução enquanto história possa ser o inquestionável             

positivo da crítica negativa, isto é, superadora, da práxis. A terceira natureza, entretanto,             

será a irracionalidade da consciência superadora que se faz como razão da história. A              

consciência revolucionária. A forma estética, nesta positividade do revolucionário, será          

o limite da crítica. 

Do ponto de vista da teoria social, em que a natureza faz parte de seu ser social, o                  

preceito é de que tudo passa a ser solucionável pela e como natureza, de forma               

contemplativa ética e natural, praticamente. Lukács ainda não falava da sociedade do            

último quartel do século XX, certamente, mas já reconhecia os sentidos sociológicos da             

forma totalitária da unidade positiva entre sociedade e natureza. Mas o trabalho            

enquanto natureza deveria ser objeto da crítica, ainda que prática. Pois as contradições             

sociais estariam postas e fundamentadas na contradição capital trabalho. O trabalho           

concreto, dizemos, visto como forma da abstração, ao contrário da solução estética de             

superação crítica não se põe como superação em relação à crítica. Mas toda a razão               

desta crítica se justifica pela superação de todo irracional que natureza é.  

A antinomia da práxis entre o lógico e o histórico trouxe esta aproximação             

qualitativamente determinante para o problema da crítica. A questão seria: como a            

afirmação ou como a crítica do método!? A crítica positiva, entretanto, se põe sob o               

preceito da afirmação da forma da crítica. Enquanto que a crítica ao positivo se põe na                

forma da autocrítica, em que sua negatividade remete a si mesmo, dizemos, o             

questionamento da verdade da crítica. A negatividade sistêmica de Hegel seria           

definitiva na forma da crítica dialética.  
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É de se reconhecer esta aproximação da crítica Lukacsiana, no sentido da relação             

necessária entre a crítica social e naturalização, enquanto adequação histórica social que            

o ecofacismo de nosso século não supera logicamente o de seu precedente, isto é, o do                

século XX! A natureza tornado-se totalidade enquanto mediação social, em nome do            

trabalho e como trabalho não deixa de ser as guerras do capitalismo mundial             

personificados em duas formas terroristas do ser social. Barak Obama e Bean Laden.             

Duas formas de ser do mesmo terrorismo em que o fundamentalismo ético, biológico             

(portanto natural) explicita plena e praticamente na forma do terrorismo ocidental a            

defesa, de ambas, pela condição nacional, detentora da propriedade jurídica de           

petrodólares. 

Nesta medida, há a contradição entre o social e o natural que se põe, no sentido                 

hegeliano, como “princípio” e não como “começo”, nos termos do, contraditoriamente,           

primeiro capítulo da Ciência da Lógica, que inclui a interrogante por onde começar. Se              

se trata de princípio, a contradição, como negação de um processo genético, tempo             

naturalmente dado, se faz como forma social. A compreensão, entretanto, de que a             

cisão entre começo e fim está sob o princípio da contradição entre sociedade e natureza,               

já se faz como crítica às determinações de gênese, da perspectiva genética, posta que a               

questão temporal e do sucessivo é já forma de ser da contradição sociedade natureza que               

a crítica materialista social necessariamente é. Isto tudo como condição para se            

constituir a crítica social. A crítica social, entretanto, se permitindo ser – numa             

contradição in terminis – a naturalização do tempo. Ou seja, a gênese pela natureza já               

está inexoravelmente submetida à relação contraditória enquanto social. Sob o primado           

da contradição dialética de Hegel haveria de se reconhecer a crítica ao tempo universal              

(de uma história universal) e sucessivo. O antes já estar na simultaneidade com o depois               

é a crítica à inexorável sucessão do antes e do depois, realizando-se a crítica à ontologia                

do tempo, na dialética hegeliana.  

Nos termos aqui em questão (natureza e sociedade, positivismo, crítica negativa,           

materialidade abstração), a natureza afirmada e positiva é a ontologia do tempo, porque             

o dado em si necessariamente não precede no tempo. Se a dialética hegeliana é a crítica                

à positividade do tempo, seria uma contradição à dialética materialista o em si da              

natureza repor a forma afirmativa do tempo, mesmo e porque revolucionário.           

Socialmente, a classe com a consciência revolucionária, da afirmação positiva do           
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sujeito. Negar esta forma é condição da dialética hegeliana, condição da crítica e da              

dialética, porque só há relação na medida em que a metafísica, enquanto forma de              

consciência é inescapável do objeto, da materialidade. Assim, enquanto tal, ela já é             

forma de consciência. A reafirmação do natural e da natureza é a contradição nos              

próprios termos da crítica social! Esta última está na forma lógica de superação e              

transformação revolucionárias. Tem-se aqui a distinção ou diferença enquanto         

pressuposto da teoria e crítica sociais. A diferenciação do ser social só poderia se              

admitir na forma radical do revolucionário, se se trata do ser social que desvincula-se              

completamente de formas históricas suas ainda que modernas. Desvincular-se         

completamente de formas históricas, ainda que isto seja uma posição do moderno, se faz              

como pressuposto de sua condição social. Nesta medida, as meras composições           

orgânicas (de órgãos e organismos) não seriam possíveis como pressuposto da teoria            

social crítica. Do ponto de vista dialético a história é revolucionária, ou não é história.  

Todo o problema, entretanto, do ponto de vista da crítica materialista, foi o ponto              

de vista da revolução. Isto desde o ceticismo da negatividade (Adorno, Dialética            

Negativa, por exemplo), ao praticismo revolucionário do “melhor mundo dos mundos           

possíveis” da crítica de Marx à economia política. Nos extremos está o problema da              

revolução que então, inclui o conservadorismo da economia política. 

A questão está na forma da natureza que justifique falar-se de sociedade e de              

revolução . E o nó da materialidade do social – o que em Marx de O Capital (sob a                   

forma diferenciada que já refletimos, em relação ao Jovem Marx, embora tenhamos            

estas expressões em ambos) - se faz como relações de produção, relações materiais de              

produção, cujo tensionamento está no reconhecimento de que a forma social detém a             

forma de consciência que tem de si mesmo como momento inexorável de sua             

efetividade. A gênese material, dada como humana, seria a contradição necessária de ser             

superada para definir-se o plano lógico da crítica, e a negatividade hegeliana teria muito              

a dizer desse ponto de vista. A constituição, contudo, da natureza da forma de              

consciência proletária teria de ser a naturalização do sujeito e da consciência clara,             

iluminada e, assim, da própria revolução, positivamente falando. O que pesem estes            

sentidos da historialidade lukacsiana em sua crítica à reificação, o problema da forma de              

consciência genérica, isto é, que generaliza em sua robsonada o real, permite-se            

questionar se os pressupostos entre passado, presente e futuro já não se fundam sob              
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consciência estritamente moderna. Assim, o próprio passado, em si, enquanto tal já seria             

expressão desta consciência moderna. Neste invólucro, o movimento temporal é enfim           

não a defesa do “começo”, mas através do “princípio” da contradição social (sociedade             

natureza) uma crítica ao começo. (281)  

 

3.4.3 A terceira natureza ou o terceiro termo da dialética requerida como a             

crítica a Marx. Lukács e o rejuvenescimento ontológico do velho Marx. 

 

A naturalização social, enquanto o sentido a que se atribui a autodenominada            

terceira forma do conceito de natureza para Georg Lukács, se faz na natureza como a               

adequabilidade de tudo e a tudo. Contudo, se isso se põe como a resolução da antinomia                

da totalidade, que está relacionada à contradição sociedade natureza, realiza-se sob           

outra formulação do terceiro termo de Hegel, materialista e não idealista. Segundo nossa             

compreensão de Lukács, a forma afirmativa retoma os termos da ontologia da superação             

que era o pressuposto de sua crítica. A superação desta antinomia funda-se, portanto,             

nos pressupostos estéticos sob o que o autor chamou, em sua crítica à reificação, de o                

princípio da arte (287) como superação e enquanto o sentido histórico desta dialética.  

Assim, se Kant critica a contradição em defesa da antinomia, o Kant em Lukács              

expressa a antinomia natural social como o seu princípio positivo da contradição.            

Fundada nos sentidos estéticos, remete à antinomia já criticada pelo próprio autor.            

Reconhecemos que o sentido do negativo no que pressupõe ser o terceiro termo do              

sistema hegeliano estaria no plano da diferencialidade entre um desfecho positivo (que a             

consciência proletária teria em Lukács) e o sentido negativo que a conceitualidade de             

Ciência da Lógica detém no reconhecimento negativo que sujeito tem de si mesmo no              

âmbito de sua (do negativo) contradição sujeito-objeto, em Hegel.  

Nesta medida, a incorporação da Estética Transcendental de Kant, em sua crítica            

à reificação, também incorreria no pressuposto do limite de sua própria crítica, pois que              

se abdica, nesta razão sensível, da transcendentalidade, do supra-sensível kantiano que           

daria o sentido de sua relação com a crítica pela metafísica em Hegel e Marx. Aqui                

também a necessidade de se questionar a crítica sob os sentidos do trabalho abstrato, ou               

de a afirmar, sob os pressupostos da condição concreta do trabalho como forma da              

superação revolucionária. As categorias antropológicas da superação de Henri Lefebvre          
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talvez sejam a forma mais expressiva deste sentido da revolução no marxismo do século              

XX. Em Henri Lefebvre, só para ficarmos a título de exemplo, teríamos um conjunto              

categorial antropológico, naturalmente positivo: a “obra”, “produto”, o “uso”, a          

“apropriação”, a “diferença”, dentre outras.  

Os percalços da estética, entretanto, seria a possibilidade de se atingir a             

autoconsciência como conduta revolucionária proletária, dada a forma específica em          

que se dá a contradição sujeito objeto na classe e, enquanto classe, proletária. (289) O               

que, aliás, pretendemos ter como finalização de nossas reflexões a respeito deste            

capítulo de Lukács. Esta, então, seria a forma de superação do racionalismo, do ponto              

de vista da consciência e da ciência relacionadas, constituindo-se a estética como a             

forma da crítica superadora, em relação à contemplação racionalista. (289) Caberia           

mencionar que deste ponto de vista, sentido histórico se põe na antinomia da história, já               

que naturalizado enquanto consciência superadora. 

Esta passagem, da superação estética, em relação à racionalista importa para a            

crítica da reificação de Lukács, que reconhece relação entre racionalismo na crítica de             

Hegel e as formas filosóficas precedentes (Espinosa e Leibniz [matemáticas]). Há,           

assim, um sentido de realização plena de consciência que se põe como necessidade do              

argumento sobre a consciência revolucionária, fundada na consciência de classe. A           

relação desta forma estética fundaria os termos do que se faz como a dialética concreta               

em Georg Lukács. Ou seja, a realização final da revolução em que se tenha o               

re-encontro do sujeito com sua verdade humana. Senão, vejamos: 

Pois somente se puderem ser efetivamente provadas a possibilidade de          

encontrar tal subjetividade na consciência e a de existir um princípio formal, que             

não seja mais marcado pela indiferença em relação ao conteúdo (e a todos os              

problemas resultantes que concernem à coisa em si, à “contingência inteligível”,           

etc.), é que se torna possível, para o método, superar concretamente o racionalismo             

formal e, graças a uma solução lógica do problema da irracionalidade (ou seja, a              

relação da forma com o conteúdo), propor o mundo pensado como sistema            

acabado, concreto, pleno de sentido, ‘produzido’ por nós, e que alcança em nós o              

estágio da autoconsciência. Por isso, essa descoberta do princípio da arte levanta,            

ao mesmo tempo, o problema do entendimento intuitivo, para o qual o conteúdo             

não é mais dado, mas “produzido” (...) (289) 
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Aqui Lukács toma o sentido do “jogo” produzido como forma de “humanidade”,            

apoiado em citações de “Shiller” do “estético para além do estético”. A estética como a               

forma da consciência prática contra o racionalismo (291-292). Os conteúdos humanos.           

Todavia, só serão subtraídos ao conteúdo mortal do objeto da crítica se se tornam              

estéticos (292). Aqui questões a serem consideradas do ponto de vista da crítica social              

que se funda na identidade de humano. O fascismo do terceiro reich foi a defesa de                

humanidade contra o capitalismo. A guerra mortal da indústria automobilística a           

qualquer custo, com seus milhões de mortos é a mesma defesa de uma civilização mais               

humana . 5

A crítica no que reconhece como racionalismo hegeliano, ainda que se ponha            

Hegel, para o próprio Lukács, numa centralidade do pensamento dialético, se faz pelo             

encontro da dialética com a razão perfeita, plenamente racional. Para Lukács o dogma             

da racionalidade permanece intacto e insuperado (291). Em sua interlocução para com            

a Diferença entre os Sistemas Filosóficos de Fichte e Schelling, já observado mais             

acima, o problema a se considerar seriam os sentidos de natureza que se faz como coisa                

em si em Fichte, mas não em Schelling. A forma de ser da coisa em si natural em                  

Fichte teria sentido só se fosse negado em Schelling. A reunião desta unidade entre o               

natural e o racional, se faz, para Hegel, no reconhecimento da natureza como a forma de                

pensamento a ser superada, posteriormente também desenvolvido na Fenomenologia do          

Espírito pela contradição entre o orgânico e o inorgânico. Ainda que se faça,             

contundentemente, os termos da crítica a uma estetização do real, na crítica à reificação              

de Lukács, o sentido da forma superadora do racionalismo recorre à necessidade da             

forma estética produtora, e não contemplativa. A forma acabada será a consciência            

proletária. O que, aliás, aproxima Lukács à formação do sujeito concreto e total, sem              

que isto seja, necessariamente, a desistência da estética, da arte, como unidade entre             

teoria e práxis e, assim, naturalização do sujeito. A Estética de Kant, entretanto, se              

colocaria, na crítica de Lukács, sob a forma contemplativa racionalista, ainda que            

problematizando o ser em si, no caso de Kant. A práxis revolucionária, ao contrário, se               

faria sob a perspectiva da estética, mas em que haveria a passagem desta contemplação              

para o sentido de produção. A perspectiva é o da afirmação da crítica independente de               

5 O Trabalho de Graduação Individual de Victor Paiva Viana sobre os Motoboys em São Paulo tem a                  
dizer a esse respeito. Especialmente do ponto de vista de uma crítica ao valor enquanto forma social. 
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qualquer negatividade. O que torna positivo o sentido histórico de sua dialética, ou seja,              

aquilo que dá todo o caráter dialético de sua crítica. Isto certamente, não evita o               

totalitarismo da prática e da práxis como sendo em si inquestionável. O panfletismo             

totalitário como forma de consciência seria a expressão distributivista de nossos dias. 

Seria então o caso de lembrar que a consciência proletária coincide com a              

determinação histórica de seu materialismo e toda a argumentação recai na crítica da             

insubsistência do positivo. A diferença de grau do negativo do terceiro termo para a              

crítica da reificação (superação) em relação à negatividade do sistema hegeliano de            

Ciência da Lógica implica, do ponto de vista da superação, a positividade da crítica que,               

contudo, se propõe ser negativa.  

Pelo lado kantiano, perde-se a importância da indeterminação da matéria para ser            

o material, de modo que a própria condição do sujeito revolucionário se coloque sob o               

prisma do em si em Kant, já por nós problematizado. O juízo sintético a priori,               

portanto, passa a derivar da forma contemplativa de Kant para aquela de uma estética              

produtora, contudo, pressupondo, a prioristicamente, a forma do sujeito e, assim, nesta            

terceira forma de natureza, recaindo na crítica kantiana da coisa em si. A contemplação              

enquanto práxis revolucionária não se superando como sendo a condição da superação            

crítica da consciência proletária : 

(...) A arte mostra, como vimos, as duas faces de Janus, e com a              

descoberta da arte torna-se possível tanto acrescentar um novo domínio à           

fragmentação do sujeito, quanto abandonar o terreno seguro da demonstração          

concreta da totalidade e (utilizando a arte quando muito como exemplo)           

atacar o problema da “produção” do lado do sujeito. Não se trata mais,             

portanto, como para Espinosa, de produzir a coesão objetiva da realidade           

segundo o modelo da geometria. Essa produção vale, antes, como          

pressuposição e tarefa da filosofia. Essa produção é indubitavelmente dada          

(“Há juízos sintéticos a priori – como são possíveis? Já se perguntava Kant);             

trata-se de deduzir a unidade – não dada – dessa forma de produção que se               

desintegra e de provar que ela é o produto de um sujeito produtor. Em última               

análise, portanto, trata-se de produzir o sujeito do “produtor”. (p. 293) 

Os sentidos históricos se revelam como o esforço para superar a fragmentação            

reificada do sujeito. Ainda que a forma de consciência desse problema pelo conceito de              

natureza permita “menos confusões e equívocos” (no que respeita a contradição entre            

 56 
 



unidade e fragmentação), não evita, nas palavras do autor, “maiores complicações”           

(294). A crítica de Lukács à fragmentação almeja o processo de unificação do sujeito,              

pressuposto como a práxis enquanto consciência proletária, cujo sentido é a recuperação            

da condição de sujeito naturalmente posta, incluindo a relação entre uma subjetividade e             

objetividade absolutas (295).  

A formação de um pensamento consciente se faz, em Lukács, como manutenção            

da relação sujeito objeto em que, um sujeito esteticamente resolvido como a produção             

do outro, do novo, do terceiro termo, se dá como condição da superação. (297) Sua               

crítica à unidade entre as ideias e as coisas, em Espinosa, devém da crítica ao               

fundamento ontológico de verdade, arriscamos. Esta ontologia da realidade externa é o            

“princípio primário” (ou “fundamento ontológico”) que se coloca como objeto da           

crítica superadora pela relação sujeito objeto, mas no sentido não da adequação entre as              

ideias e as coisas pensadas. Esta contradição deveria levar necessariamente à           

transformação, como crítica à mera adequação entre sujeito e objeto, o que se coloca              

como todo sentido de história em sua crítica à reificação. (298) Ou seja, a história repõe,                

logicamente, o que pressupõe ter criticado. 

A forma da contradição entre gênese e história (295 e 298) superaria o             

racionalismo, no sentido da transformação social e que é sob este pressuposto de             

verdade materialista, isto quer dizer, do materialismo científico, que detém a forma da             

crítica enquanto verdade. Em sua crítica ao racionalismo, haveria que se redefinir os             

termos da própria história enquanto forma de consciência social, que tal racionalismo            

expressava enquanto ciência: 

Os materialistas do século XVIII já sabiam que, no processo histórico,           

o sistema do racionalismo esbarra na falta de clareza. (...). A evolução dos             

conteúdos reais, ou seja, o problema da história, pode ser compreendida por            

esse pensamento apenas sob a forma de um sistema de leis que pretenda             

fazer justiça ao conjunto das possibilidades previsíveis. Não é o caso de            

estudar em que medida isso é factível. A importância está no fato de que, a               

partir dessa conclusão, o próprio método obstrui o caminho : pôr o             

conhecimento da qualidade e da concretude do conteúdo, de um lado, e da             

sua evolução, ou seja, da evolução histórica, de outro:.. (299) 

A racionalidade histórica, entretanto, a considerada científica (cf. nota 99, p. 300)            

se faria como a previsibilidade da transformação que só por isso, era cientifica, do              
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cálculo. A novidade sempre no sentido da justaposição de outros conceitos (299) que,             

contudo, sob a perspectiva histórica de Georg Lukács direciona-se para a formação do             

sujeito. Este se colocaria distinto do sentido racionalista para o sentido materialista da             

história, em que a concretude do conteúdo individual se une com a totalidade do ser               

social.(301-302). O problema da gênese, entretanto, é a história que se condiciona no             

sentido da reafirmação do sujeito que não seria distinto de seu objeto enquanto             

totalidade. Muito embora a novidade qualitativamente nova – evolução/ruptura da          

realidade – fosse a distinção entre racionalismo e materialismo, do ponto de vista do              

termo superador a que a contradição entre concretude e dialética detém no argumento. O              

sujeito enquanto a concretude irá pôr a dialética no tempo. Para tal, o sujeito tem que                

estar fora, a priori ou a posteriori de sua lógica explicativa, tornando contraditório o              

argumento da ciência materialista revolucionária. Nesta contraditio in terminis,         

torna-se científica a verdade isenta de fetichismos. O que fundamenta isto. A            

naturalização da superação pelo fundamentalismo humanitário do real. 

A distinção, ou melhor, a diferença entre sujeito e objeto é o pressuposto de toda               

crítica da forma de consciência, já que o objeto é a externalização do sujeito, como               

verdade dada, que o racionalismo teria tomado como sua verdade científica. O objeto             

como racionalidade dada independente do sujeito científico, era a verdade das ciências            

racionalistas, obervadas por Lukács. A crítica da reificação se contradiz, contudo, em            

sua busca do terceiro termo que, em última instância, torna científica a verdade do              

sujeito enquanto práxis. O que fundamenta isto. A naturalização da superação pelo            

fundamentalismo humanitário do mundo. Aqui se põe o momento mais explícito de            

nossa crítica ao pensador. Isto quer dizer que esta reflexão de Georg Lukács remete a               

praticamente os termos do que se constituirá o marxismo do século XX, como já              

enfatizamos .  6

Dentre elas, agora, a tese sobre a superação proletária, fundada na consciência             

classista, o que criticamos, justamente, como o terceiro termo superador. Talvez de            

forma explícita possamos ver em Georg Lukács a sua crítica à filosofia clássica do              

6 Evidentemente que não pretendemos esgotar nem temática, nem metodologicamente este “marxismo do             
século XX”, às vezes ocidental, como chamou Perry Anderson, em seu Nas trilhas do Marxismo,,,etc.)               
Ressaltaremos algumas formas derivadas do problema da crítica na teoria marxista. O nosso projeto se               
faz, após a metafísica de Kant, Hegel e Marx, derivar para parâmetros da teoria crítica ocidental. Henri                 
Lefebvre, Louis Althusser. Adorno, Robert Kurz e a relação disto para a crítica propriamente geográfica               
da modernização. 
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ponto de vista da solução ao enigma do conhecimento, qual seja, a questão do sujeito da                

ação, da gênese, que inclui as determinações do pensamento (302). Assim, a filosofia             

clássica diferentemente da filosofia materialista, dialética, não teria desvendado o          

enigma da relação sujeito objeto, na medida em que, mesmo para Hegel, o espírito do               

povo punha o ato da transformação transcendente ao seu autor, como expressa Lukacs             

(304). A unidade entre a consciência individual e transformação do mundo se fazendo             

como esse sentido de unidade entre gênese e história, que a forma clássica de verdade               

filosófica não atingiria. Daí, talvez, o sentido de clássico para Lukács. A crítica de              

Lukács à astúcia da razão de Hegel (304) devém da unidade entre sujeito e objeto nesta                

filosofia clássica de modo a suprimir a possibilidade do sujeito transformador, que ao             

materialismo histórico caber-se-ia reconhecer como tarefa.  

O problema deste sentido histórico e concreto da transformação se fundamenta no            

pressuposto da crítica à objetividade, isto é, à sociabilidade em que as leis sociais              

“movem o próprio homem” e que assim é reafirmação unilateral do sujeito, pois se trata               

do fim da inconsciência. Mas se isto está pressuposto sob a afirmação da consciência              

individual do sujeito da ação, a contradição nos próprios termos é da totalidade do              

argumento. Pois que está no que discerne, na relação e como relação, a crítica positiva e                

a crítica negativa, isto é, o em si. Aqui, o em si do sujeito.  

A total clareza transformadora, que se eleva numa nova relação entre teoria e             

prática, ou seja, à práxis, não se permite subsistir como pura positividade do sujeito.              

Aqui bastaria reconhecer que toda a crítica dialética se faz sob o em si de qualquer                

coisa. A unidade entre sujeito e objeto que a classe trabalhadora se faz enquanto o               

critério da verdade dialética põe o sujeito da ação em sua condição em si, independente               

do objeto. Se esta ação é superar toda objetividade, há naturalização do sujeito, que              

pode ser e estar independente do objeto, sem que esta independência seja já a relação               

necessária de sua própria identidade, contradição nos próprios termos. O deciframento           

do enigma, entretanto, está fundado nesta perspectivação a que se atinge o sentido de              

uma consciência de classe, fundamento de toda história que, para o próprio Lukács,             

distingue a dialética materialista de todo racionalismo, ou positivismo. A superação está            

tensionada na necessidade da apresentação, por Georg Lukács, dos fundamentos da           

consciência superadora que a classe trabalhadora enquanto tal terá. 
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O pressuposto da diferenciação qualitativa, enquanto a novidade propriamente         

diferenciadora ao racionalismo, é a história como superação. Este sentido material da            

história, enquanto crítica à contemplação racionalista, não deixa de se pôr sob a lógica              

moderna da auto revolucionaridade da contradição, enquanto forma capital. O novo é a             

condição sine qua non, tanto do ponto de vista do desenvolvimento das forças             

produtivas, quanto sob a forma de resultados do processo produtivo, uma consciência            

necessária, constituinte, enquanto força produtiva, ela mesma. Nesta medida, a          

limitação de superação, na forma do terceiro termo crítico da reificação luckacsiana,            

estaria sob os mesmos preceitos que pretenderia criticar, isto é, não reconhecer na             

novidade a forma identitária do valor enquanto forma social. Aqui aproxima-se a crítica             

negativa de Adorno, em relação à novidade que é a passagem dos termos da contradição               

que se identifica enquanto moderno. A novidade pondo-se como, inclusive, o âmbito da             

crítica à possibilidade da estética, tendo por pressuposto o belo do artístico, por             

exemplo. Nesta identidade pela sua autodiferenciação (neste debate aqui, o problema           7

da novidade qualitativa enquanto consciência de classe em Lukács) o próprio sentido de             

artístico, no mundo moderno, se fecharia no interior das escolas de artes, por vezes              

definidas historicamente: impressionismo, realismo, etc.... No âmbito desta identidade         

escolástica, a percepção moderna sobre o artístico, por muito, esteve ligada ao problema             

das técnicas de produção, o que conduz à própria destituição do artístico que só o seria,                

enquanto tal, se transcendesse o limite da mera produção de objetos, pois este é o limite                

do fetichismo da mercadoria .  8

Nesta medida, a transcendência deste limite enquanto expressão do belo não           

poderia ser limitada à compreensão de que o espaço estético fosse meramente a             

produção objectual. Se isto se faz do ponto de vista da consciência sobre a arte; do                

ponto de vista da lógica estética - (aqui em sua forma artística) em que tudo é a                 

transformabilidade do ser para se constituir a si mesmo, enquanto mundo moderno - a              

possibilidade da arte estaria em mostrar, artisticamente, a impossibilidade da arte e do             

belo, dada a determinação da produção e da produtividade no processo social. O belo e               

a estética, entretanto, teriam de ser vistos sob este plano de profunda negatividade para              

consigo mesmos em que a forma da crítica teria de ser a negação da própria crítica. Isto                 

7 Aqui nos referimos à forma da novidade de Lukács através da crítica de Adorno. 
8 Aqui fazemos referência aos estudos sobre a Estética e Teoria de Theodor Adorno. 
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especialmente porque o terceiro termo teria de realizar, no plano da inconsciência a que              

está enquanto terceiro, uma conduta social posta pela contradição em dois termos do             

mundo moderno. Esta consciência da manutenção da forma estética de beleza, isto é, de              

que o belo está posto em um produto que o detém (o quadro, por exemplo) e não                 

enquanto forma social mesma, se funda na contínua passagem dos termos da            

contradição, que carece da consciência da manutenção para ser sua própria           

auto-revolucionaridade. Enquanto objectualidade externa à práxis, tal estética é uma          

ontologia do sujeito. Nesta medida, toda manutenção é ilusória, do ponto de vista do              

sentido negativo que se dá à passagem dos termos da contradição. Se se quiser, no plano                

da mercadoria, valor de uso - valor de troca, como forma valor. O valor de uso como                 

momento negativo do valor de troca, cuja contradição entre abstração e concretude, do             

ponto de vista do materialismo histórico e dialético, faz toda a diferenciação dos             

pressupostos críticos do jovem e do velho Marx. A contradição se faz, se torna efetiva,               

enquanto forma social, na medida em que sua simultaneidade é sempre posta do ponto              

de vista da consciência polarizada. Ou do ponto de vista do vendedor, ou do ponto de                

vista do comprador. Contudo, trata-se da consciência de um ou disjuntivo que não evita              

a simultaneidade de um ou conjuntivo, isto é, ser valor de uso ou ser valor de troca.                 

Necessariamente um ou outro, porque se trata de relação de necessidade. 

A formação, entretanto, desta unidade entre compra e venda remete à            

exteriorização do valor da própria sociedade, dada sua naturalização que é a            

determinação do valor de uso. Este aparece como tal para o comprador e o valor de                

troca aparece como tal para o vendedor. Nesta naturalização exteriorizante,          

ontologiza-se o valor, contudo, esta exteriorização detém o mesmo pressuposto da           

ontologia (amplamente discutida em nossas reflexões a respeito das contradições entre           

abstrato e concreto em Marx de O Capital) que, na forma da externalização da estética,               

da arte, como devir, torna o belo uma ontologia.  

Esta crítica revolucionária só é possível na medida em que fundada numa             

estética, isto é, conduta do trabalhador enquanto classe. Nesta conduta, o pressuposto            

natural de humanização é o que identifica a crítica social de Lukács. Colocá-lo no plano               

da condição artística, enquanto produto, em que as técnicas de pinturas se permitem             

como o fundamento da escolástica então muito brevemente comentada, permite-se esta           
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ontologia da arte e do reconhecimento da arte enquanto um produto, uma condição do              

mundo moderno, de modo que o artístico, mesmo enquanto práxis social, não difere             

logicamente do artístico enquanto objeto, produto de arte. Isto porque a ontologia da             

história não deixa de se colocar como produto resultado das contradições sociais. O             

problema do belo como forma de ser do humano é produto, uma dádiva à condição de                

homem que se torna a natureza exteriorizada do processo social. A mercadoria como             

produto. O belo como obra é o sentido histórico da conduta que está naturalmente              

racionalizada. Uma contradição, já que natureza e razão são negativas e não compõem             

uma dupla afirmação. Natureza e humano, ao contrário, detém esta dupla positividade.            

O belo é a forma de aparência desta dupla positividade.  

O pressuposto exteriorizante do belo e da arte, portanto, é a sua forma afirmativa              

porque ontologizante do artístico, pois que está, materialmente mantido enquanto          

produto. Na forma do sujeito revolucionário, seria a estética pela conduta superadora em             

direção à natureza humana. A arte, e o belo, enfim, ou é a exteriorização, a esferização                

de si, sob a forma social mercantil ou não é dele que estamos falando, ou seja, a                 

consciência do belo e do estético não está dissociada da sociedade determinada pela             

forma mercantil. Isto certamente exige o debate sobre o sentido de belo, ou mesmo da               

unidade entre ética e estética, no plano das sociedades pré-capitalistas que aqui não             

abordaremos.  

Toda a exemplificação ortodoxamente temporal dada pela Grécia enquanto esta          

unidade, seria necessária de ser revisitada para podermos compreender a ontologia da            

arte e do artístico, do belo. Do ponto de vista do materialismo histórico e dialético, não                

devemos deixar de mencionar Henri Lefebvre, em seu Direito à Cidade e que se repõe,               

por exemplo, em L´A Production de L´Espace. A forma grega de sociabilidade expressa             

o mundo pré-moderno como o tempo passado mais próximo das determinações da            

natureza humana, que o trabalho concreto permite ter. A obra, apropriação, enfim, as             

categorias antropológicas da superação.  

O que nos relaciona com este problema é, justamente, pressupor um termo de             

superação que esteja numa consciência superadora da novidade, tendo-se a          

possibilidade de se pensar negativamente o próprio pressuposto de novidade. O próprio            

sentido estético, entretanto, da arte superadora, na crítica lukacsiana da luta de classes,             
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como resolução da contradição sujeito objeto, não supera os termos que são objeto de              

sua própria crítica, isto é, a contradição entre abstrato e concreto, entre física e              

metafísica, que o sentido de crítica e crise detém em sua crítica da reificação.  

A materialização da forma de ser externa, do artístico, enquanto produto social, se             

faz na medida em que destituída de sua contradição metafísica que a forma mercantil é               

enquanto relação social. Isto é, a aproximação da superação se faz como um dado,              

independente do processo social, ainda que este seja o sentido de toda crítica. Como              

argumentamos, todo o problema está numa exteriorização que é, em última instância,            

determinação da consciência moderna, sendo esta exterioridade, como novidade         

estética, forma de sua efetividade e não a superação almejada. A estética como conduta              

revolucionária está sob o fundamento do em si (natural) de sua crítica social. 

A crítica de Lukács, entretanto, ao racionalismo de Hegel, de que não se trata de               

uma história que leve a contemplar a realização de certa racionalidade dada, permite que              

se critique, certamente, o problema do passado enquanto determinação presente,          

enquanto algo presentemente pensado. Contudo, a resolução deste terceiro termo em           

Hegel, como já apontamos, levaria à negatividade sistêmica que põe em questão não             

este ou aquele critério de verdade, mas todo e qualquer critério de verdade, sendo a sua                

questionabilidade enquanto verdade a verdade a ser revelada, digamos. Daí a crítica de             

reafirmação estética do terceiro termo da superação não deter o mesmo sentido que a              

essencialidade negativa detém no sistema hegeliano, mais especialmente a Ciência da           

Lógica. Isto [não deter tal essencialidade] leva a uma contradição já que o problema da               

crítica materialista está fundada na negação da positividade em si.  

O pressuposto, entretanto, do fim da história, na dialética política de Hegel, não se              

poderia iludir enquanto mera igualdade entre razão e história. Há diferença entre a             

Razão na História e a Ciência da Lógica nos termos da negatividade conceitual de              

Hegel a que se refere Lukács. A superação pela consciência que estivesse além de seu               

tempo, pressupõe a chegada à verdade independente de qualquer inverdade, de um            

sujeito independente de qualquer objeto que, aí sim, estaria na lógica pré-dialética em si              

que o sujeito da superação como consciência de classe adquire. 

Ainda que se aponte em Hegel a relação em si da lógica (espírito absoluto) com a                 

história (306) o problema é o sentido já comentado da negatividade em Hegel, que não               
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permite atingir um sentido afirmativo do próprio sistema. O que exige Lukács de Marx,              

entretanto, constitui, ao ser realizado enquanto consciência de classe, um sistema de            

verdade puramente positiva a que este terceiro termo, como consciência de classe,            

chega. Este sentido afirmativo da verdade pela consciência associada ao critério           

afirmativo de verdade exige a definição da condição propriamente estética, enquanto           

conduta, remetendo ao plano da ação já questionável enquanto inevitável superação. Daí            

a importância de não haver em Marx de O Capital, o terceiro termo da superação. Disto                

um sentido reafirmativo de natureza em Lukács que em Marx, ao faltar, torna, neste              

último, a crítica dialética, que para Lukács parece faltar. O realizado enquanto crítica,             

detém contudo, a antinomia de se fazer como futuro, determinado pela consciência            

presente.Esta contradição, em O Capital, seria a consciência de Marx a respeito do             

problema do terceiro termo da superação presente na crítica social, ao contrário de se              

constituir como mera falta do terceiro termo, na crítica de Lukács a Marx. Teríamos de               

ver, entretanto, os sentidos da reserva histórica à classe proletária, como o terceiro             

termo superador da crítica à reificação: 

 

(...) A continuação desse novo rumo tomado pela filosofia clássica e            

que começava, pelo menos no que diz respeito ao método, a apontar para             

além desses limites, em outras palavras, o método dialético como método da            

história, foi reservado à classe que estava habilitada a descobrir em si            

mesma, a partir do seu fundamento vital, o sujeito-objeto idêntico, o sujeito            

da ação, o “nós” da gênese: o proletário. (308) 

A passagem de Hegel para Marx em Lukács, é uma questão de unidade entre              

sujeito e objeto que se resolve na história enquanto transformação. Contudo,           

considere-se que Marx de O Capital retoma a negatividade que é negação da própria              

dialética de Hegel no sentido de que a reificação, fetichismo é inerente ao capital.              

Enquanto classe trabalhadora, também moderna, esta consciência lhe é inerente e a            

distinção de classe neste ponto não é distinta de outras classes. Deste ponto de vista, não                

é a unidade, mas a forma da cisão que problematiza, na medida em que a diferença não                 

é superação. A cisão de Marx de O Capital para Hegel (Ciência da Lógica,              

especialmente) se realiza na negatividade a Hegel e não em sua afirmação. O que aliás é                

ser muito mais hegeliano - já que a questão é essa -, do ponto de vista da crítica, do que                    
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mera incorporação afirmativa de Hegel em Marx. A relação entre essas dialéticas, se             

elas se afirmam como dialéticas, terá de ser pela negatividade. Estas se fazem como              

iguais, contudo, quando da crítica à afirmação do sistema de crítica. Essencialmente            

negativo, a sua manutenção mesmo enquanto método da crítica terá de ser superada.             

Não há, em Marx, a realização da dialética hegeliana,porque esta realização em Hegel             

também é negativa. A negação enquanto crítica concreta incorreria numa crítica do            

próprio sujeito da razão que a classe sintetizaria na crítica de Marx. O pressuposto da               

crítica marxista de Lukács, entretanto, é equivocado porque busca um Hegel em Marx             

que só está na medida da negação do sujeito hegeliano, seja em Marx, seja em Hegel                

(aqui nosso excerto II sobre Hegel). 

Como já expusemos, a universalidade da verdade, enquanto forma de consciência            

moderna é o fetichismo. Mas isto não exatamente como falta de acordo entre ambos              

(Marx e Hegel) porque pela negatividade tudo está em questão, mesmo a dialética             

hegeliana, marxiana, e enfim, a própria dialética. Assim, cobrar mais Hegel em Marx             

seria injusto tanto a um como a outro... 

A razão negativa de Marx na forma do fetichismo é talvez mais hegeliana do que                

a crítica a Marx por Hegel realizada por Lukács. A razão é a sua negação a que o                  

fetichismo pode levar, em Marx, e a que o conceito, como negação da subjetividade,              

leva, em Hegel. Aqui poderíamos então reconhecer que tempo como histórica passada            

futura, se faz como a ontologia que está no método e na consciência social. Nesta               

medida, o tempo como categoria não transcenderia o seu próprio tempo. Assim, há             

unidade da contradição entre dialética e sociedade. Dizemos que só é possível na             

medida em que Marx reafirma positivamente a negatividade, mas como negatividade do            

ponto de vista da dialética se considerado sob o acordo à forma lógica de Hegel, isto é, a                  

negatividade a todo em si mesmo do tempo.  

O que Lukács quer recuperar, ao contrário, é a realização histórica da dialética              

hegeliana e detém, neste momento, enquanto "consciência de classe", uma desistência           

da negatividade enquanto identidade da crítica, então, remonta-se à estética. O não fim             

histórico da dialética, para Lukács, era a forma afirmativa de dizer que a dialética nunca               

acabaria, mas isto seria a lógica - a afirmativa - justamente do objeto da crítica: o fim da                  

história, porque a dialética seria o fim a que a realidade humana chegaria. 
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Esta contraditio in terminis é o que permite o pressuposto afirmativo histórico da              

possível "consciência de classe". O fundamento desta antinomia entre história e lógica            

devém do rejuvenescimento de Marx de O Capital. Este rejuvenescimento toma a            

crítica ao idealismo hegeliano, por exemplo, em sua Crítica à Filosofia do Direito de              

Hegel, tal e qual a forma pela qual a idealidade do real se coloca como metafísica na                 

crítica à economia política de O Capital. Isto permitiria reconhecer que a materialidade             

da crítica à economia política se daria resgatando a metafísica, inclusive hegeliana, para             

se constituir uma crítica social. Assim, aplastar o jovem e o velho Marx como mero               

dissidente do idealismo hegeliano é tirar toda a determinação do fetichismo como forma             

de sua crítica, digamos, de O Capital, toda fundada no sentido da abstração trabalho              

como forma da crítica materialista. Isto estaria ligado às determinações do idealismo de             

Hegel na formação do fetichismo de Marx, visto que em ambos o real teria efetividade a                

partir de formas de consciência, assim, da relação sujeito objeto. Para Hegel, as             

representações, para Marx os fetichismos vários. 

Do ponto de vista da superação, Lukács repõe a necessidade da afirmação da              

classe, sob argumentação do pressuposto da negatividade categorial, porque, enquanto          

classe, teria de superar, justamente, esta condição. A tensão, contudo, é poder pensar             

superação se e somente em sua condição de classe. A classe aparece, ao contrário do               

pretendido pela crítica, como afirmação do mundo a ser superado. Daí o procedimento             

da consciência proletária ser hegelianamente equivocada, em Lukács, de modo a não ter             

acessado o Hegel da crítica da razão em Marx. O objeto da crítica de Hegel não escapa                 

ao sujeito, sob o pressuposto lógico da própria dialética, da própria relação sujeito             

objeto. Na forma de se fazer, portanto, Hegel o objeto da crítica lukacsiana, foi              

necessário desconsiderar a negatividade sistêmica da lógica (dialética hegeliana) para          

que isto não se constituísse na autocrítica do método que seria o seu fim, do ponto de                 

vista da ontologia histórica que este termo da superação pressupõe ser em relação à              

própria dialética. Quando critica a Hegel, Lukács já forma o seu objeto da crítica e o                

afirma enquanto forma da superação. No terceiro termo de Lukács (revolução) o Hegel             

é o positivo do sistema lógico (dialético), então reafirmado enquanto a crítica. Uma             

consciência proletária incarna os pressupostos do que o próprio Lukács reconhece ser a             

crítica necessária a Hegel. Em última instância, a crítica ao racionalismo hegeliano,            
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incorpora tal racionalismo como forma da própria crítica. O aplastamento de O Capital,             

pela crítica em seus diferentes manuscritos, diferencia Hegel de Marx, do ponto de vista              

da lógica, mais do que identidade poderia ser necessário tirar. Contudo, teríamos de             

realizar contribuições para a não realização de uma definição positiva da crítica. Este             

rejuvenescimento devém da forma positiva da história revolucionária lukacsiana. A qual           

já se torna o guia idealista a partir da materialidade humana, biológica, fossilizada. Mas              

que a busca de transformação, consciência revolucionária não permite observar. 

Haveria, entretanto, dificuldades também na e para a constituição do próprio           

objeto da crítica, isto é, a dialética hegeliana. Pressupôs-se desconsiderar a negatividade            

identitária do sistema, para que se viessem posições afirmativas da superação. Toda esta             

dificuldade, entretanto, resolvida pela forma lógica que é o objeto da crítica: o             

argumento ontológico. Isto, sempre reconhecendo-se como o sentido temporal dialético          

de seu materialismo histórico (de Lukács), isto é, um terceiro termo, que se permitisse              

no interior do espaço lógico de seu próprio método (matéria abstração, natureza            

sociedade, tempo espaço, etc.). Entretanto, os termos da contraditio in terminis,           

(comentada mais acima), aqui, neste terceiro termo (superação, história, proletariado,          

consciência), se dão entre lógica e história. E esta é toda a questão quando se trata de                 

considerar o problema de "uma consciência proletária" revolucionária. Isto ainda que           

todo este cuidado em manter-se dentro do método dialético fosse, neste caso - terceiro              

termo (consciência proletária) - a sua própria exteriorização, dado, justamente o sentido            

de tempo inexoravelmente transformador e inovador da forma histórica deste          

materialismo dialético. Aqui: o inquestionável histórico. Como não se é possível           

realizar a superação logicamente, dada a forma social insuperada na qual ela se formula,              

o sentido da ética, estética, conduz o fio da crítica, quando da forma da superação. O                

que problematizaremos ainda mais, logo adiante.  

Estas formas de negatividade (kantiana, hegeliana, marxiana, lukacsiana)        

implicariam numa afirmação ou negação do próprio método, já que o negativo é, para os               

três primeiros, o problema da superação da consciência de si mesma. Na visão             

lukacsiana, desta negatividade histórica, enquanto superação, haveria a ontologia do          

próprio método. Consideremos, deste ponto de vista, que a negatividade em Hegel e             

Marx se fundaria na negatividade ontológica do método. Aí os sentidos da consciência             
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negativa, do ponto de vista do fetichismo do capital enquanto conceito em Marx, que              

remete, certamente, ao critério de verdade, científica, enquanto crítica. A consciência           

proletária, em Georg Lukács, ao contrário, se põe numa forma de reafirmação do             

próprio método, enquanto o chegar, então, à verdade pura, que é o sentido afirmativo de               

consciência, revolução. Aqui teríamos a significativa proximidade entre história e          

ontologia, como esta contraditio in terminis em questão.  

Rememoremos, entretanto, o problema da auto afirmação do materialismo         

enquanto método científico que, na negatividade do capital, pode ser a forma da crítica              

do presente, já que não há formas de consciência que não se fazem a não ser em                 

relações sociais determinadas. Em última instância, a verdade do método é a sua             

verdade negativa, necessariamente relacionada com a forma de impossibilidade         

científica de explicitação. A verdade é sempre possível, tendo-se como limite           

identitário de si o inexplicável, ainda que o pressuposto da crítica lukacsiana proletária             

ser a consciência que tudo explica, porque revoluciona. Não sem motivos deixa “nas             

mãos do proletariado” a revolução, porque é ele que tem a fazer e dizer sobre ela. Não                 

se trataria da coincidência entre aparência e essência, por exemplo. Ou ainda,            

aproximando-nos da problemática a que reconhecemos em Lukács, o de uma solução            

entre sujeito-objeto, pelo pressuposto da novidade, como argumentamos logo acima.          

Mas, ao contrário, o de que a relação sujeito objeto é forma social capital. A síntese                

proletária da superação (tese burguês, antítese proletariado, síntese proletariado =          

unidade sujeito (classe) e objeto (mercadoria força de trabalho = revolução)), na crítica             

à reificação, reafirma o método pela superação proletária: uma consciência que se faz             

como reafirmação positiva do sujeito e objeto, enquanto modos de ser de um método              

que se perdura, ontologicamente, para além de seu próprio tempo, isto é, de sua própria               

forma social, seu fundamento.  

O método dialético, entretanto - cuja contiguidade entre consciência e relações de            

produção é a sua tese identitária - na positividade da consciência proletária            

exterioriza-se de si. Pois é o que permanecerá mesmo com a transformação inovadora             

do proletário, que é a mudança das relações de produção. Metafísica e física se tornam               

uma única positividade. Ou seja, muda-se a sociedade, mas mantém-se o método da             

crítica. O que é já um limite da própria crítica dialética. Contudo, o reconhecimento              
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deste limite não como falha do método, mas revelação contraditória: o conhecimento é,             

ao mesmo tempo, o conhecimento de seu desconhecimento, sob os preceitos da forma             

social dada, enquanto contradição capital trabalho. A reafirmação da consciência          

proletária se põe como toda reafirmação de um método que caberia para além de seu               

próprio tempo. A contradição deste sentido de história, no materialismo da crítica à             

reificação lukacsiana, entretanto, seria nos próprios termos, porque logicamente         

antinômica. A história como confirmação lógica é a antinomia de que lógica e história              

são totalidades separadas que podem ambas dizerem a mesma verdade ainda que se             

contradizendo, pois neste modo de se relacionarem teríamos uma lógica sem história e             

uma história sem lógica a não explicar as determinações de uma para outra. A              

antinomia, diferentemente da contradição, entretanto, é a reafirmação dos polos como           

verdade e não a negação como identidade de cada um, aqui lógica e história.  

É certo que a exteriorização do método a seu próprio tempo teve, como teórico da               

crítica à reificação de Lukács, a crítica ao nihilismo estruturalista, de que se supera              

destituindo os termos da contradição em nome de um absoluto nada. Este absoluto,             

entretanto, nada mais é do que a reiteração do fascismo, pressuposto eliminatório do             

outro que põe a própria lógica como reiteração do que se busca eliminar. Este talvez               

seja uma questão das mais oportunas, do ponto de vista da autocrítica das reivindicações              

atuais (2013-4), consideradas de manifestações, assim reconhecida pelos próprios         

manifestantes. A exteriorização, ao que pese nossa crítica a ela, demanda o            

reconhecimento deste aspecto, (deste possível nihilismo da prática) ainda que, enquanto           

tal, não se faça a não ser como forma interna de consciência àquilo que se exterioriza.  

A natureza da superação para Lukács se constitui, por exemplo, na defesa da fome              

enquanto sociologia crítica material. Se a fome e o aniquilamento traz a consciência, o              

aniquilamento é o desejável para a forma da superação. O caminho lógico é o da               

expansão leninista do proletariado como revolução mundial. Aqui substitui o sujeito da            

ação, de proletariado para o aniquilamento. O aniquilamento pelo americano contra o            

fundamentalismo, o do fundamentalismo contra o ocidente que ele mesmo personifica           

na América do Norte é o mesmo que aceita o monopólio da violência como sociedade               

civil. É o mesmo que lamenta a morte por fome de ¾ da humanidade, num modo de                 

produção que poderia satisfazer 4 planetas terras, dada a sua capacidade produtiva. É o              
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mesmo que mata no trânsito, em nome da indústria automobilística, milhares de pessoas             

todos os dias, para os ajustes da economia atual. Assim, a naturalização da morte, nada               

mais é do que a mesma face do fascismo como forma genérica de sociabilidade              

moderna. O fascismo é os nossos dias. O problema foi tomar isso como erro, e não                

forma da reprodução sob as contradições do valor. Por outro lado, a consciência de              

aniquilamento não traria ao proletariado a consciência revolucionária almejada por          

Georg Lukács. 

Isto trará importante interlocução com o materialismo que reconhece o problema           

de formas de troca não capitalistas no interior do próprio capitalismo, por exemplo. Daí              

a importância de: 

O ponto de vista do proletariado. 

Marx exprimiu claramente a posição particular do proletariado na         

sociedade e na história, o ponto de vista a partir do qual sua essência adquire               

importância como sujeito-objeto idêntico do processo histórico-social de        

desenvolvimento, já em sua primeira crítica à Filosofia do direito, de Hegel:            

“Quando o proletariado anuncia a dissolução da ordem mundial até então           

existente, exprime apenas o segredo de sua própria existência, pois ele é a             

dissolução efetiva dessa ordem mundial.” Sendo assim, o autoconhecimento         

do proletariado é, ao mesmo tempo, o conhecimento objetivo da essência da            

sociedade. Enquanto persegue os seus fins de classe, o proletariado realiza de            

maneira consciente os fins – objetivos – do desenvolvimento da sociedade,           

os quais, sem a sua intervenção consciente, teria de permanecer como           

possibilidades abstratas e barreiras objetivas. {cf. nota 107, p. 309}          

(308-309)  

Dado que os termos essenciais não são postos nesta superação, então tem-se a              

conduta como consciência revolucionária, ou seja, o que está por fazer é o que identifica               

a superação enquanto práxis. Busca-se chegar ao procedimento da consciência          

superadora que o proletariado deteria enquanto tal, no âmbito de uma “intervenção            

consciente” (309) .  9

Não sem motivos, a síntese proletária da aniquilação deve assentar seu argumento            

sob os preceitos do humanismo a que a alienação, enquanto categoria indicativa da             

crítica proletária, leva. Nesta formação de consciência, o plano categorial do argumento            

9 Remete ao primeiro capítulo O  que é o marxismo ortodoxo?, dentre outros,  p. 309, nota 107. 
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de Lukács se redefine, passando da crítica do fetichismo e do valor, para a crítica da                

alienação e da exploração!  

É a produção de “uma desumanização mais profunda” (309) o plano da            

consciência superadora. Para além do partidarismo, as determinações históricas desta          

materialidade dialética não se confirmam pelos seus próprios pressupostos, pois que a            

naturalização da consciência do humano enquanto em si, foi o objeto da crítica negativa              

até então. Só que personificada na consciência de classe (burguesa) para se ter o seu               

fundamento materialista de consciência superadora (proletária). Aqui, ao contrário, ela          

se coloca como a forma da crítica. O que teríamos, entretanto, é a naturalização do               

sujeito, posto sob o preceito da individualidade humana, ancorada no jovem Marx da             

Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, em que se detém a necessidade do impedimento               

do seu aniquilamento. (309)  

A exteriorização absoluta do idealismo hegeliano, já aqui, nesta crítica do jovem            

Marx, admite os sentidos necessários do idealismo e da abstração para a crítica social.              

A própria sociedade civil, como sendo na sua condição de civil, forma de Estado              

enquanto consciência genérica, isto é, tanto do Estado como da sociedade civil. A             

produção da carta constitucional sendo o seu maior idealismo. Ou seja, se a carta fosse               

plenamente realizada, não seria necessária enquanto carta constitucional, código civil ou           

equivalente. O reconhecimento de civil se faria quando reconhecido enquanto Estado na            

carta constitucional. O Estado seria essa idealização da sociedade civil e de todos os              

seus estamentos. O idealismo hegeliano em Crítica à Filosofia do Direito de Hegel,             

portanto, estaria problematizado em Marx e não dispensado. 

Já para Lukács, a consciência de classe, entretanto, terá de ser posta sob o plano               

da diferenciação, para que se possa identificar a verdade superadora da consciência            

proletária como devir. Ainda que postas, as classes e suas respectivas consciências, pelo             

mesmo universo categorial, a posição de cada uma no processo de alienação de suas              

condições humanas é o que define ou não a consciência superadora. Na apropriação da              

crítica de Marx à Filosofia do Direito de Hegel, o parâmetro mensurante desta             

diferenciação é o aniquilável. Isto é, a classe trabalhadora se sente aniquilada, na relação              

capital trabalho e sua consciência, entretanto, não pode ser a da manutenção. Não será              

necessário nos remeter à compreensão, por exemplo de Engels, a respeito do            

aburguesamento da consciência proletária, no interior dos grandes monopólios,         
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reconhecida, aliás, por Lenin, no Imperialismo. Fase Superior do Capitalismo. A           

necessidade do argumento a respeito da consciência superadora, entretanto, devém da           

inerência dos fatos às formas culturais, se apoiando Lukács em Rickert. No sentido de              

que, se admitidos os sentidos culturais do historiador, na história em que conta e analisa,               

há a perda de todo caráter objetivo na medida em que sua forma de historiador               

determina já o objeto desta história. O que remete, nos termos do próprio autor, ao que é                 

de mais importante na questão isto é, ao problema da coisa em si que, em sua relação                 

forma conteúdo, faz surgir o problema da totalidade na forma da história universal, sem              

que isso se faça como a somatória da totalidade dos fatos (312-313). A totalidade da               

história se faz como desconhecimento , mas que está em cada facticidade, não            10

desconsiderando-a, mas definindo-se no plano da nova relação com o processo geral            

social, mas agora, fundado nos preceitos de humanidade, de alienação.  

Contudo, digamos, a simultaneidade posta entre riqueza e pobreza, produtividade          

e maior dominação do trabalho, etc. remetem à intemporalidade da própria condição de             

necessidade. A necessidade, enfim, devém de uma sociedade contraditória entre          

aumento da produção material, pela produtividade, com redução da valorização do           

valor. É sob esta contradição que o sentido de necessidade humana tem            

operacionalidade, enquanto o indeterminante do processo social. Assim, só enquanto tal           

tem de aparecer como o fundamento da crítica tanto de um Cecil Rodhes, para o qual o                 

imperialismo era a resolução do problema da fome dos operários (Lenin, O            

Imperialismo), quanto para a crítica materialista, o problema é o das necessidades            

humanas. A necessidade, na simultaneidade entre riqueza e pobreza, é forma de ser da              

consciência exteriorizante do sujeito. Em última instância, o não reconhecimento desta           

exteriorização enquanto naturalização, permitiria chegar no argumento de que a          

revolução seria dada pela consciência que a fome traria, enquanto critério de            

aniquilação, meio para a consciência revolucionária. Essa crítica superadora, a respeito           

da razão na história, de Lukács, também pode se relacionar à indeterminação de que a               

morte como necessidade social (determinação) se faz no plano da sociabilidade posta            

pela contradição capital trabalho.  

10 Numa posição negativa da dialética, entretanto, teríamos fato ser dado já pelo desconhecimento,              
enquanto forma de consciência, assim, negativamente, não se põe em si, enquanto fato, nem mesmo o                
tempo, ou no tempo, se põe no e como o fato. 
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A citação de Marx (314 ) feita por Lukács, enfim, permitiria reconhecer que a             11

morte pela fome, dentre outras, de parcela da sociedade mundial capitalista, é forma             

necessária de ser do mundo do trabalho, “da maquinaria” e que também é economia              

política. Em Lukács, a morte e a fome (sob a medida da aniquilação) aparecem como o                

fundamento da consciência superadora, dada a transmutação da categoria da crítica, ou            

seja, da passagem da noção de fetichismo para a de alienação que a consciência              

proletária permite ser enquanto o terceiro termo da superação. Haveria contradições           

nessa crítica a serem consideradas...  

A fome como esta determinação ontológica do tempo permitiria a crítica social            

ser pelo acirramento da fome? Dada a sua ontologia, a fome permanece como o humano               

e o mantém, mas numa contradição nos próprios termos, já que a crítica é à               

materialidade biológica fome que aniquilação, ligada às necessidades humanas, traz.          

Todas outras formas de humano que a este aspecto escapam, não deixam de ter o               

mesmo pressuposto lógico da fome, ainda que possamos falar de necessidade da arte,             

etc... Retomam-se, entretanto, os caminhos da formação estética da crítica. O           

pressuposto de uma unidade entre homem e meio como conflito formador do modo de              

ser humano. Assim, toda a crítica à exterioridade da natureza vem aqui repor sua              

positividade que a consciência de classe, enquanto a superação, enquanto a razão na             

história, humana. A passagem da crítica pelo fetichismo do valor para a da alienação é,               

necessariamente, a transposição da natureza enquanto objeto da crítica – na primeira –             

para a natureza enquanto resolução da contradição, na forma de superação crítica: 

Além disso - como não poderia escapar aos historiadores realmente          

importantes do século XIX, dentre eles Riegl, Dilthey e Dvorjak -, a essência             

da história reside justamente na modificação dessas formas estruturais, por          

intermédio das quais, num determinado momento, ocorre o conflito do          

11 “As contradições e os antagonismos inseparáveis da utilização capitalista da maquinaria não existem              
porque não nascem da própria maquinaria, mas de sua utilização capitalista! Sendo assim, uma vez que a                 
maquinaria, considerada isoladamente, encurta o tempo de trabalho, enquanto seu uso capitalista prolonga             
a jornada de trabalho; uma vez que, por si só, ameniza o trabalho, enquanto seu uso capitalista aumenta                  
sua intensidade; uma vez que, por si só, representa uma vitória do homem sobre as forças da natureza,                  
enquanto seu uso capitalista o coloca sob o jugo dessas forças; uma vez que, por si só, aumenta a riqueza                    
dos produtores, enquanto seu uso capitalista os empobrece etc., o economista burguês explica que a               
consideração da maquinaria em si prova rigorosamente que todas essas contradições patentes não passam              
de uma aparência da realidade comum, mas que, em si, isto é, também na teoria, não existem.” (Marx,                  
Kapital I MEW, citado por Lukács, 2003, 314). 
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homem com seu meio, que determina a objetividade de sua vida interior e             

exterior. (...) (316) 

Posta a história como a inexorabilidade do ser, conduzindo o argumento para os             

aspectos ontológicos, a crítica devém, coerentemente aos preceitos da dialética, da           

crítica ao imediatismo. Contudo, mesmo que numa consciência sobre o imediatismo, a            

ontologia repõe o mesmo, ainda que se queira como crítica a ele, ou seja, a               

imediaticidade impensável, porque dada, da consciência ontológica do proletariado.  

Na crítica de Lukács ao fatalismo, a mudança do ser social, neste imediatismo,             

aparece sob plano catastrofista, isto é, sem mediações, como algo que vem do exterior,              

enquanto que para a crítica superadora tal mudança é o próprio ser social. Tal processo               

exigiria a apreensão nem só das coisas, nem só das relações, mas de ambas              

necessariamente relacionadas, o que seria despojar-se de sua consciência catastrófica:          

“(...) despojar-se de sua essência aparentemente catastrófica e tornar-se, assim,          

compreensível” (317). Contudo, tem-se o processo temporal de transformação sempre          

restrito a certas leis que não se desvencilham do racionalismo enquanto teoria social.             

Assim, a contingência da relação entre a história e a sociedade não supera o nível da                

contingência factual da história, em sua crítica a Comte, Spencer e Weber. Ou seja, a               

história não deixaria de ser o conjunto de fatos históricos, temporalmente postos, mas             

contingentes. O plano da consciência crítica à reificação seria, entretanto, a unidade            

entre a revolução e sua forma de ser enquanto consciência: “práxis”. A síntese se faria               

pelo pressuposto biológico de necessidades humanas que constituem a chacina mundial           

terrorista atual por migalhas maiores ou menores. 

A perspectiva histórica da superação lukacsiana, da sua crítica à reificação, é a             

contradição entre lógica e história. A história como inovação se faz pela manutenção do              

ontologicamente humano. A exteriorização do objeto ao método é a salvaguarda do            

método apesar da defesa, pelo método, de transformação do objeto. Assim,           

exterioriza-se o método do objeto. O apelo de Lukács à produção, como a forma desta               

unidade se faz no plano da práxis superadora que assim é o devir enquanto história               

concreta. Seria a “coincidência” entre a “gênese intelectual”, com a “gênese histórica”            

(319). O problema da consciência moderna, isto é, burguesa, na expressão do autor,             

seria justamente a separação formal entre essas duas esferas, cada vez mais, como             

condição da própria forma social burguesa. A compreensão de unidade entre as duas             
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esferas seria a forma da crítica que, enquanto tal, é a ação transformadora. O que se                

detém, explicitamente, no plano da crítica Lukacsiana, é a defesa do ponto de vista da               

forma da crítica social em que o histórico, como transformação, é a manutenção de sua               

forma de explicá-lo: o método dialético. A contradição lógica, enfim, é o da             

positividade dada do tempo: 

(...)E na medida em que essa forma abstrata [factualidades         

racionalizadas por leis] do mundo imediatamente dado (e pensável) é          

superada com o auxílio da “teoria do conhecimento”, essa estrutura se           

eterniza e se justifica coerentemente como “condição de possibilidade”         

necessária a essa apreensão do mundo. Como ela não é capaz de cumprir             

esse movimento “crítico” em direção a uma produção real do objeto – nesse             

caso, do sujeito pensante, e chega até a tomar uma direção oposta, essa             

tentativa “crítica” de levar a análise da realidade até sua conclusão lógica            

acaba por retornar ao mesmo imediatismo – conceitualizado, mas apenas de           

forma direta – com o qual o homem comum da sociedade burguesa depara             

em sua vida cotidiana. (319) 

A crítica ao imediatismo, como forma da crítica, reconhece a necessidade de            

buscar a gênese dos processos sociais. Os imediatismos, entretanto, teriam de ser vistos             

sob os preceitos da forma de aparência que estaria necessariamente relacionada às            

mediações enquanto formas de ser umas em relação às outras (imediatismos em relação             

às mediações). O não reconhecimento desta contradição seria definir um valor cultural            

de validade intemporal. (321) A crítica negativa, ao contrário, seria à facticidade e só se               

faria no interior do processo social específico, da identidade de si, enquanto social, pela              

separação em relação à outra lógica: ao natural, ao ontológico, se é para falarmos em               

termos de teoria crítica social, mas em Lukács localizada na consciência de classe             

burguesa. Deter esta forma pela simultaneidade dos contrários (revolucionário) levaria à           

crítica do humano enquanto verdade histórica do método. A unidade da defesa pelo             

humano tanto pela burguesia como pelo proletariado não permitiria a defesa da defesa             

na consciência entre classes. O natural como sendo uma revolução (pela fome?)            

inexorável. 

O que se põe nesse preceito justamente seria a naturalização social. A crítica              

deverá deter uma relação para com essa contradição, já que crítica social. Toda auto              

identificação de si, enquanto sociedade, é um ponto de vista sobre a natureza. Visto sob               
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o plano, entretanto, social, a natureza, (seja natural ou natureza humana-) não poderia             

ser eternizada se o pressuposto é o de inovação revolucionária. Em última instância,             

pensar o pré-moderno sob o sentido de natureza pode ser um ponto de vista estritamente               

moderno. A crítica positiva da história para Lukács, ao tornar a revolução histórica um              

fato explicitável, pôs em suspense a demonstração da contradição entre natureza e            

sociedade.  

Seria possível dizer que a crítica deteria enfim toda a verdade, a história universal              

humana e, assim, a consciência proletária seria a própria realização do conceito disso.             

Isto estaria em contradição à tese anti-iluminismo de Marx, em que o fetichismo se põe               

como universalidade o que exigiria a verdade se colocar como negativa. Estamos no             

universo da história materialista, sob o critério positivo ou negativo da crítica, cuja             

identidade é, exatamente, o reconhecimento do histórico enquanto sua condição crítica           

“inovadora”. Já que a superação é impossível de ser considerada enquanto presente –             

dentro do espaço lógico afirmativo de seu método -, a conduta ética proletária – forma               

da superação – se põe como uma forma estética da crítica, para Lukács: a conduta para                

o futuro revolucionário, fundada em preceitos humanos. Nunca se morreu tanto em            

nome da humanidade e da diferença!!  

Lukács nos faz compreender a interrogação de Perry Anderson, a respeito da            

tematização estética do marxismo ocidental do século XX, especialmente certo          

isolamento da linguagem em relação à sociedade. A conduta, estética, entretanto, como            

este sentido de verdade absoluta, embora dela não se saiba verdadeiramente o que falar.              

As categorias antropológicas de superação e alienação se farão como espécie de sistema             

dialético sociológico no marxismo de Henri Lefebvre, por exemplo. Em L’ A            

Production de l’ Espace também se mantém a crítica sob categorias como “uso”,             

“gozo”, “espontaneidade”, “diferença”, “obra”, “apropriação”, como categorias da        

forma superadora desta crítica sociológica de Henri Lefebvre, aliás, bastante          

representativa da crítica dialética lukacsiana na sociologia e na geografia , mas também            12

como forma de crítica social, seja ou não aceita, ou reconhecida no diálogo.  

12 A pretensão de nosso percurso era realmente conduzir o problema da crítica da abstração, da                
contradição sociedade natureza, para a forma disto enquanto crítica científica, parcelar, fundada em             
axiomas disciplinares, como geografia, sociologia, etc. Contudo, a amplitude temática a que isso levaria              
nos convenceu a respeito de certa unidade quando de nosso diálogo com Lukács de história e consciência                 
de classe. 
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Teríamos aí a importante inversão da estética transcendental kantiana. Enquanto          

nesta a metafísica dá o caráter negativo de sua verdade, para Lukács a estética se faz                

como a forma acabada da crítica, a forma incriticável da crítica. A diferença é,              

justamente, na posição da metafísica enquanto mediação da forma da crítica. Na forma             

da terceira natureza revolucionária de Lukács, tem-se a natureza que elimina a            

metafísica para se fazer a crítica. O histórico, assim, fica como retorno da positividade              

incriticável, cuja crítica a este é condição da crítica dialética. A revolução como fato, e               

caberia explicar a sua lógica, natural e exterior à sociedade. Na consciência da forma              

sociológica do proletariado, em que toda forma social tem de ser em nome da revolução,               

a revolução como forma social também está dada. Nacional ou mundial era uma questão              

de razão certa ou errada como formas de Estado. O Estado nacional ou mundial foi a                

unidade da guerra em nome da paz entre os homens.  

A intemporalidade das categorias, entretanto, como formas sociais seria a           

contradição nos próprios sentidos do negativo de verdade. A condição revolucionária           

historicamente datada, da superação de consciência naturalizante, burguesa, nos termos          

de Lukács, não deixa de ser a superação disso, pela revolução, mas sob a lógica da                

naturalização. Ambos, tanto burguesia quanto proletariado - deste ponto de vista da            

consciência que é a ênfase de Lukács, mesmo -, detinham a identidade pelo             

revolucionário temporal e ontológico, trans-histórico, ainda que todo o problema fosse a            

história. 

Para sermos coerentes com a negatividade pressuposta, a superação da forma            

burguesa de consciência, entretanto, enquanto imediatismo, não se faz como alteridade           

(diferença) da consciência revolucionária temporal da burguesia e do proletariado que           

aqui são coincidentes. A alteridade revolucionária tornou um fato natural o tempo da             

revolução, para falarmos em termos de “história”, “consciência” e “classe”. 

Assim, sob forma positiva ou do tempo revolucionário, a positividade da verdade             

revolucionária estaria na naturalização da sociedade, como revolucionária. Esta         

naturalização também o é da burguesia, este é o problema. Já citamos Lenin, Cecil              

Rhodes, Marx, a respeito de um embaralhamento entre a consciência burguesa e a             

consciência proletária (um aburguesamento do proletariado, em termos de forma de           
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consciência sociológica ). Se o pressuposto é o de mudança, as categorias não            13

poderiam ser eternizadas. Daí a crítica à “validade intemporal” das categorias, que aqui             

está sob a expressão de “facticidade” (321).  

O problema seria a defesa do histórico, mas cujo resultado seria sua supressão             

porque a própria história seria trans-histórica, dada a eternização factual do presente,            

pelo posicionamento burguês, ou a transformação inexorável pela consciência         

proletária. Ou seja, a própria história se tornando um fato revolucionário. Isto seria a              

necessidade de se reconhecer esta a-historicidade como o sentido da forma de presente,             

isto é, a ontologia. Ainda que todo o seu argumento seja o de querer a defesa do                 

histórico como condição da diferença de sua crítica (dialética) às formas racionalistas de             

consciência, na ciência e fora dela, mas como crítica científica. A crítica científica foi a               

afirmação do método enquanto ciência. 

Esta ontologia, ao mesmo tempo em que forma de consciência presente, ficaria             

como a eternização, para Lukács, da condição de classe. A ontologia seria, assim, a              

garantia, ilusória, de que o presente terá a sua condição de classe burguesa eternamente.              

Esta a-historicidade, entretanto, criticada, dá a forma da consciência de classe burguesa            

que, em última instância, põe a impossibilidade da consciência da práxis, isto quer             

dizer, revolucionária. Esta última, contudo, não escapa dos pressupostos de necessidade           

em uma sociedade em que miséria e acumulação são formas identitária do real. A              

consciência revolucionária, para isso, tem de resguardar a classe que se quer possível de              

uma consciência revolucionária e, ao mesmo tempo, superar-se enquanto classe.          

Pensar-se enquanto classe, enfim, é já não transcendência do universo a que se propõe              

transcender. A tese do aniquilamento para a formação desta consciência retira a            

historicidade da aniquilação como necessidade da forma social, para naturalizar as           

necessidades como fundamento da crítica. O objeto da crítica (aniquilamento) torna-se           

13 Consideremos a derivação disto para Henri Lefebvre, por exemplo, em sua Vida Cotidiana no Mundo                
Moderno, mas também e, talvez, de modo ainda mais categorial em Crítica da Vida Cotididana (in                
compêndio) e o próprio cotidiano recolocado como reprodução das relações sociais de produção, por              
exemplo. O que inclui o mundo do consumo como forma de um terrorismo da linguagem, em todas as                  
suas formas de subsistemas de álibis. Mas um terrorismo em suas tríades como continuidade,              
descontinuidade, rupturas; humilhação, opressão e exploração. Em Lefebvre também temos a crítica a um              
terrorismo enquanto forma de consciência genérica para além de sua condição de classe. Aliás, do ponto                
de vista do cotidiano, em Henri Lefebvre há, inclusive uma possibilidade crítica à diferenciação classista               
de consciência, o que, a partir de Lukács, pode-se ver uma importante divergência que trouxe outros                
sentidos ao problema da reprodução como forma da revolução. Uma contradição da crítica dialética? Este               
talvez seja nosso caminho para o diálogo com Henri Lefebvre. 
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categoria da crítica: a ontologia. Em sendo biológico é socialmente incriticável. Nesta            

positividade do tempo histórico da necessidade revolucionária, a forma social valor,           

entretanto, compõe-se do aniquilamento de parte da sociedade para ser o valor. A morte              

por fome, mas também por guerras, terrorismos de esquerda e de direita, como forma              

social é uma necessidade, na medida da identidade entre miséria e acumulação. Tanto             

sob o ponto de vista histórico, como sob o ponto de vista lógico, não teríamos o                

pressuposto ou mesmo o ponto de vista revolucionário a partir da condição de             

aniquilação da classe proletária. A consciência de classe - ao que pese a importância do               

estudo de Georg Lukács, sobre a crítica à reificação, senão para o pensamento do século               

XX, ao menos para o seu respectivo marxismo – já ressaltada, não traz a condição do                

que se quer afirmar: a inexorabilidade lógica do sujeito revolucionário. A natureza é             

paisagem revolucionária enquanto racionalismo positivista que a superação pela classe          

atinge. O distributivismo como crítica social é o fundamento do terrorismo genérico de             

nossos dias, como poderíamos observar a partir de Adorno e Arendt, sob a tese da               

desgermanização do fascismo, já brevemente comentados. 

Nesta medida, em Lukács, a crítica à reificação também se funda numa distinção              

classista do preceito de consciência, condição para o pressuposto de sua crítica, da             

consciência revolucionária. A natureza é paisagem, exteriorização contemplativa e         

estética (323) forma de consciência social a ser criticada. Uma crítica, entretanto, à             

própria exteriorização, vista já como forma social de consciência, aqui a natureza            

revolucionária. O problema é o da relação necessária entre esta forma de consciência             

para com a outra, isto é, a proletária, revolucionária, que remeteria a outra dimensão do               

tempo histórico, na crítica dialética e materialista à reificação de Lukács, qual seja, o              

devir, enquanto identidade da crítica social. Esta seria, entretanto, se somente se tivesse             

o preceito histórico transformador revolucionário como horizonte de si. Só assim se o             

faria como crítica social. Fora da história estaria todo o racionalismo criticado por             

Lukács enquanto forma de consciência burguesa (as formas jurídica, econômica,          

matemática, por exemplo, estariam extremamente relacionadas).  

A forma naturalizante do processo pela crítica histórica, como processo          

revolucionário, não deixou de ser, nesta concepção de história material, para Georg            

Lukács, a forma lógica paisagística enquanto revolução, enquanto que, ao contrário, sua            

dialética negativa na crítica à consciência burguesa se fez pela crítica ao fetichismo.             
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Seria o caso de reconhecê-lo como universal, e isto levaria à autocrítica do método e à                

crítica a sua forma afirmativa enquanto método da crítica social. Mesmo que            

reconhecendo o problema das classes, esta contradição se coloca no próprio método,            

isto é, transcende a forma classista como a busca da forma final da crítica. O critério de                 

verdade já considerado por nós a respeito da sua forma positiva ou negativa retoma o               

sentido diante do espaço lógico que a dialética exige enquanto forma de crítica social              

(não desconsiderando a “práxis” como modo de ser da crítica social). A posição da              

classe é o reconhecimento de suas necessidades biológicas, aquilo que está fora dela. A              

categoria de alienação ou estaria neste vazio (negativamente) ou seria a sua solução             

(afirmativamente). O rejuvenescimento do Velho Marx pela alienação foi a          

naturalização da revolução proletária. 

Assim, a universalidade do fetichismo permite ver a consciência de classe como            

algo não transcendido das determinações da forma valor, do ponto de vista da             

consciência! A crítica dialética de Lukács, isto é, sua crítica lógica, é contradizente com              

seu termo necessário, isto é, a história. A contradição nos próprios termos da forma              

superadora está na forma lógica de sua temporalidade histórica, isto é, ver adiante com              

as categorias sociais do presente. Se esta é a questão, o problema foi tentar resolvê-la a                

partir do terceiro termo. O que, aliás, Lukács cobra de Marx, a partir de Hegel, e não                 

reconhece a importância, em Marx, da não conciliação revolucionária a partir da            

contradição capital trabalho. 

Na contraposição à ontologia está a consciência do devir, proletária. Permita-se,            

entretanto, o seguinte parêntese. Toda a crítica universal de Lukács pode ser            

reconhecida em sua crítica à consciência burguesa. Ao mesmo tempo, todo o problema             

está em torná-la uma questão de classe. Pois aquilo que pressupôs ser a condição              

burguesa de consciência, isto é, aprisionada na ontologia de uma validade cultural não             

se fazia enquanto exclusividade de classe. A forma burguesa e a forma proletária, enfim,              

eram ambas pressupostas por categorias inerentes à forma social do valor. Nesta            

medida, isto seria a forma geral de consciência com suas expressões fenomênicas do             

processo. Não se pode desconsiderar que, em Marx, a naturalização do trabalho também             

é um processo social que inclui a própria formação da classe trabalhadora. Ou seja, a               

formação da classe não devém sem uma consciência categorial da forma social da qual              

ela é parte integrante. A coerção ao trabalho, entretanto, é também a passagem da              

 80 
 



coerção extra-econômica, para a coerção econômica, como crítica ao final do primeiro            

volume, em seus capítulos sobre A Assim Chamada Acumulação Primitiva (capítulos 24            

e 25). Esta é a observação que fizemos a respeito da A Assim Chamada Acumulação               

Primitiva em nosso segundo capítulo no II Excerto sobre Marx. Assim, a            

universalidade, do ponto de vista da forma de consciência, é o que Lukács chamaria de               

consciência burguesa. Contudo, teria de se chegar a certa indiferença da condição            

classista de consciência, o que a crítica ontológica criticou, veladamente, como           

condição da forma positiva de sua crítica. A inadmissibilidade de coincidências entre            

uma e outra tornou a esfera do humano e do econômico duas verdades opostas, mas o                

pressuposto seria criticar essa separação. 

Aqui abrimos um parêntese: A existência da consciência que constitui a           

diferenciação do processo enquanto tal também foi a da naturalização do trabalho,            

categoria fundante de toda a crítica em questão. O ponto de vista do proletariado,              

entretanto, não seria necessariamente o antípoda classista de consciência, mas forma de            

ser do mesmo. Contudo, a alteridade posta como sua identidade poderia já se constituir              

numa ilusão necessária e não numa solução esclarecedora.  

A tese do aniquilamento para a formação desta consciência retira a historicidade            

da aniquilação como necessidade da forma social. A forma social valor, entretanto,            

compõe-se do aniquilamemnto de parte da sociedade para ser o valor, como já             

argumentamos mais acima. A crítica feita à arte, caberia aqui à própria definição de              

Lukács sobre a consciência superadora. O aniquilamento como conduta ética, a partir do             

trabalho concreto superador, positivo da obra lefebvriana, contra as abstrações do           

trabalho são uma aproximação desta antinomia da crítica dialética ontológica. Aliás, o            

pressuposto a respeito de outra forma de ser, definida a partir do presente não superado,               

só pode se explicitar em sua forma estética e, assim, criticável do ponto de vista da                

própria superação a que se pretende. Porque se trata da conduta da razão superadora sob               

a consciência a ser superada. A prática, enquanto termo da práxis, não supera enfim o               

plano da determinação obscura no iluminismo afirmativo da revolução proletária.          

Enfim, teríamos, ainda, que averiguar os sentidos da consciência de classe estar ou não              

determinantemente vinculada à forma estética de superação e, assim, a que crítica            

necessária isto teria de incorrer. Aqui fechamos os parêntesis. 
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A sua crítica ao artístico e ao estético, em sua crítica à reificação, devém da               

ontologia da exterioridade que a obra de arte, enquanto tal é. Esta exteriorização,             

levaria, justamente, à ontologia do trabalho enquanto exterioridade social que se           

mantém, em sociedade, em sua forma abstrata, ainda que tudo isto se faça – a superação                

– em nome do trabalho concreto. Em André Gorz, de Trabalho Imaterial, este trabalho              

concreto realizaria a superação por um trabalho colaborativo, por exemplo, a partir das             

descobertas da modernização enquanto desenvolvimento das forças produtivas. Há uma          

exteriorização do trabalho enquanto natureza positiva, como resultado da crítica. 

Para Lukács, esta exteriorização burguesa, nos termos do autor, se dá pela            

personificação dos processos sociais em grandes personagens universais, ou pela          

relação dos fatos com as leis naturais do meio histórico. A arte, entretanto, como o               

imediatismo da exterioridade se poria como possibilidade de ser arte. Até aqui,            

entretanto, teríamos a crítica negativa da arte (324). Como dissemos, o peso da             

negatividade da crítica à reificação de Lukács se faria na crítica ao que ele mesmo               

identifica como consciência burguesa. O problema foi não ver aí a sua universalidade,             

tanto proletária, quanto burguesa. Mas então a crítica classista de formas de consciência             

teria de ser amplamente redefinida. A citação de Hegel, ao final do item III.1 (p. 325),                

sobre o Ponto de vista do proletariado, talvez esteja um tanto deslocada. O esmagar da               

individualidade em Hegel, como a doutrina do conceito é, ao mesmo tempo, uma             

consciência que, enquanto individual, reconhece-se ilusória, dada a objetividade da          

contradição. O negativo conceitual em Hegel, entretanto, é o reconhecimento de que a             

consciência individual deveria ser superada, dada sua condição ilusória enquanto forma           

de consciência. Transcender isto para o plano classista, isto quer dizer, para uma forma              

de consciência específica de classe, em que o indivíduo é a consciência da classe              

burguesa e a classe a forma de consciência proletária, não escapa à lógica criticada. Isto               

quer dizer que, tão somente, transferiu para a esfera da classe o plano do indivíduo               

enquanto sujeito. A crítica de Hegel pode ser compreendida como a crítica ao sujeito,              

enquanto relação sujeito objeto. Em Lukács, ao contrário, mesmo buscando em Hegel            

este seu terceiro termo superador, a crítica é a afirmação do sujeito enquanto classe              

trabalhadora. Em Hegel, ainda, tem-se isso como a inexorabilidade natural do indivíduo.            

Encarnação física (indivíduo biológica) da metafísica sujeito objeto, capital trabalho,          

valor. 
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Já comentávamos o problema da dicotomia de sua crítica que se faz como crítica              

negativa, quando da consciência de classe burguesa, mas afirmativa em si. A passagem             

da contradição sujeito objeto, em Lukács, se dá pela mediação superadora da classe             

social proletária que, na antinomia da “noite de incompreensibilidade” (329), estaria a            

consciência do proletariado, na luz do meio dia, digamos. Evidentemente que esta            

perspectiva de seu devir histórico incorre no pressuposto iluminista da razão           

esclarecedora. A consciência sobre a empiria, entretanto, teria de ser a consciência sobre             

a transformação do real, de modo que o empírico deveria ser mediação e não algo dado                

enquanto tal, sendo a empiria momento da totalidade histórica em que se encontra: o              

desconhecido (331). O imediatismo, entretanto, se coloca como a forma de consciência,            

burguesa, superada por uma consciência da mediação e, assim, superação. Isto contudo,            

sem superar as antinomias do racionalismo burguês, seja sociológico (personificação do           

capitalista, por exemplo) seja dialético. 

A definição da história também futura estaria na unidade do processo do             

conhecimento, então, coincidente com os pressupostos da transformação social que          

permite o argumento da razão esclarecedora. A coincidência categorial e histórica de            

Lukács, dá o sentido do devir enquanto resolução, esclarecimento, entre o processo            

histórico e sua consciência. Portanto, decorre-se uma “diferença de atitude teórica”           

entre as duas classes constituindo isto o fundamento da distinção das classes, de modo              

que se pode falar cientificamente a respeito da superioridade da consciência operária:            

“Certamente, o conhecimento resultante do ponto de vista do proletariado é aquele            

objetiva e cientificamente superior (332).” A falsa consciência da unilateralidade está           

separada da consciência verdadeira, seguindo-se o critério de diferenciação de classes.           

Uma detém a falsa consciência, outra a verdadeira. Como se a falsidade de uma não               

fosse a verdade de outra e vice-versa. A superação do imediatismo seria, então, a forma               

de consciência do ponto de vista do proletariado. O imediatismo se torna barreira             

interna à consciência do proletariado, na medida em que se pressupõe o lugar social do               

proletariado na reprodução da forma social moderna (aniquilamento). A mudança é a            

condição para que o proletariado não se dissipe fisicamente enquanto classe, já que a              

sua condição social é a de explorado. O fundamento histórico, entretanto, que identifica             

a crítica social, da formação da consciência verdadeira, isto é, revolucionária, está sob o              

pressuposto da condição biológica, isto é, o salvaguardar de sua vida. 
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A metafísica secundarizada na forma revolucionária de consciência torna a           

revolução próxima do argumento fisiocrático, objeto da crítica à economia política de O             

Capital. O rejuvenescimento ontológico do Velho Marx, não é isento de contradições.            

Ainda que o pressuposto desta crítica fosse a superação delas, por isso, uma crítica              

estética social. Tratava-se do caminho a seguir. Para Lukács, entretanto, estaria a            

consciência assentada no pressuposto biológico de necessidade da crítica em que a            

história se uniria na gênese de uma lógica enquanto forma de consciência: 

Pois, no ser social do proletariado, revela-se imperiosamente o caráter          

dialético do processo histórico e, por conseguinte, o caráter mediado de cada            

fator, que obtém sua verdade, sua autêntica objetividade somente na          

totalidade mediada. Para o proletariado, tomar consciência da essência         

dialética da sua existência é uma questão de vida ou morte, enquanto a             

burguesia encobre a estrutura dialética do processo histórico na vida          

cotidiana com as categorias abstratas de reflexão, como a da quantificação,           

do progresso infinito etc. para então vivenciar catástrofes imediatas nos          

momentos de transformação.  (334) 

Para o burguês há a ilusão de ser sujeito, para o trabalhador a consciência de que                

ele (trabalhador) é objeto que se contradiz na objetivação de sua individualidade            

enquanto sujeito naturalizado. A inevitabilidade de ser sujeito, ao invés de criticada e             

negada, é afirmada como princípio inquestionável da superação. Mas de nosso ponto de             

vista, não se trata de partidarizar, ser contra ou a favor do sujeito. O problema é a não                  

resolução do que se propôs solucionar para ser a teoria crítica almejada. A dialética              

enquanto revolução não poderia ser a conservação do sujeito. As determinações           

históricas do considerado processo social não são possíveis de serem mantidas sob a             

lógica de que eles mesmos partem. Uma vez mais, as contradições entre lógica e              

história. A pergunta, primeiramente é: Uma contradição de Lukács, enquanto expoente           

do materialismo, ou enquanto tal expoente expressa uma contradição do próprio           

materialismo histórico e dialético? A crítica à ontologia e a crítica ontológica. 

Assim, do ponto de vista de sua terceira natureza, isto é, no sentido de práxis a                

história deteria a positividade do sujeito que pela própria lógica seria o irracional porque              

objetivamente dado, ainda que práxis fosse toda a busca da razão revolucionária. A             

contradição entre lógica e história, sob naturalização do histórico, se faz na antinomia,             

em que se chega em duas afirmações distintas: a revolução e o sujeito jamais              
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revolucionado. Contudo, sob o mesmo critério de verdade, são absolutamente          

verdadeiras o que levaria à antinomia entre lógica e história. Ambas não se permitindo              

identificar umas em relação às ou outras, mas do ponto de vista positivo do tempo só                

seria positivo se fosse esta absolutização enquanto tal da lógica. Esta é a falta dialética               

de Lukács, quando de sua terceira natureza revolucionária. A condição de sujeito do             

trabalhador é suprimida pela objetividade do processo social e nesse sentido, nesta            

forma da contradição entre sujeito e objeto, a consciência processual seria a da classe              

trabalhadora, que então reporia a contradição sujeito objeto suprimida. Afinal, nossa           

crítica a Lukács está fundada numa conservação histórica do sujeito, sob o argumento             

lógico do revolucionário. 

Para a classe detentora dos meios de produção é se conceber como o sujeito da               

ação sem superar esta ilusão. No proletariado, para Lukács, objetivamente não seria            

possível essa ilusão devido à iminência da perda de sua subjetividade num processo             

produtivo que pode custar a sua morte. O problema, entretanto, da lógica nessa história              

revolucionária fica o princípio de existência do sujeito cognoscente que, então, é um             

princípio inquestionável, ou seja, o sujeito como um fato natural. A história só existe              

porque tem um sujeito que a faz. Este inquestionável ontológico do sujeito é o princípio               

de tudo uma crítica questionar, desde que seu princípio de sujeito não seja questionado.              

Esta é a ontologia de sujeito.  

Há uma associação física biológica em que constitui a possibilidade do sujeito            

enquanto consciência social e assim, é transcendido, mas não superado, para a forma de              

consciência de classe. A escravização sem limites, como possibilidade do ser           

trabalhador (337) levaria à consciência, contraditoriamente, de salvaguardar o sujeito,          

para a superação, quando o pressuposto da dialética social era o de sua crítica. A               

condição classista não supera, sociologicamente, a contradição lógica, que está sob os            

termos natureza e sociedade meramente afirmados. A ontologia como crítica social é a             

naturalização do sujeito:  

(...) Essa aparência esconde dele o verdadeiro estado das coisas,          

enquanto para o trabalhador, a quem é negada essa margem de atividade            

aparente, a dilaceração do seu sujeito conserva a forma brutal do que tende a              

ser sua escravização sem limites. Por isso, enquanto objeto, é obrigado a            
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sofrer um processo em que se transforma em mercadoria e se reduz à simples              

quantidade.  

Mas exatamente devido a esse fato ele é impelido para além do            

imediatismo desse estado. Pois o tempo, diz Marx, é o “espaço do            

desenvolvimento ”. (337)  
14

O problema da essencialidade terá de ser afirmada enquanto forma da crítica            

superadora, o que trará um sentido específico do tempo no sentido de materialidade             

histórica que Lukács constituiu, no plano da sua crítica à reificação. O problema da              

crítica verdadeira, entretanto, seria a busca da compreensão a respeito da essencialidade            

do objeto a que se relaciona a consciência. Isto já como forma de consciência enquanto               

sociedade, mas que, contudo, tem a essencialidade verdadeira da consciência para com a             

história que, em ultimíssima instância, já está dada, apesar de todo o seu argumento em               

pró da história, em sua crítica ao imediatismo transtemporal. Quando a essencialidade se             

torna ontologia, a verdade está fora da possibilidade de questionamentos e esta é a sua               

mentira não revelada, por isso iludida como pura verdade. 

A crítica da consciência, entretanto, se desloca para a contradição entre           

quantidade e qualidade, no sentido de que a forma da equivalência, posta sob os              

pressupostos da quantidade, suprimiria a condição qualitativa que é a forma de            

consciência, mediada, da classe enquanto tal. Isto, na medida em que defende a extinção              

física de indivíduo. A forma qualitativa, do ponto de vista do sentido histórico             

superador, está na determinação do extermínio, o que até aí está de acordo com a forma                

totalitária de ser do moderno. O que inclusive está em sua crítica. Contudo, pôr na               

inevitabilidade deste não extermínio uma condição qualitativa alheia ao plano da           

mercadoria (justamente a noção de sujeito naturalizada que, enquanto naturalizada          

deveria se colocar como o objeto da crítica, mas se torna solução crítica) implicaria num               

conservadorismo também a-histórico. Em que sentido? A condição qualitativa impede          

que o capital seja o pressuposto da chacina mundial. É como se tal chacina já não                

estivesse posta como forma social. Ao contrário, seria o que a ontologia do humano              

estivesse evitando acontecer. Daí o conservadorismo da naturalização das necessidades          

sociais como humanas que não supera a naturalização da morte, ao invés de tê-la como               

inerente e sistemicamente posta na forma social capital. Ou seja, a chacina mundial não              

14 Cita Marx de Salário, Preço e Lucro. 
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se faz como externalidade ao capital, ainda que o estado totalitário de direito a todo               

instante busque se justificar através do processo de autorregularização do próprio           

jurídico, obscurecendo a identidade entre chacina e estado civil. O problema,           

entretanto, é, uma vez mais, colocar na sucessão temporal o processo porque,            

justamente esta é o fundamento da positividade da crítica sob o argumento da             

negatividade. Ou seja, a afirmação do qualitativo, ao ser externalidade terá de ser             

caracterização a priori a que o tempo histórico chega. Só sob este preceito temporal é               

que seria possível a formação da consciência totalmente desveladora, por isso práxis.            

Contudo, seus limites lógicos enquanto crítica apresentam a contradição histórica sobre           

a possibilidade da consciência superadora, já que tais limites remetem à determinação a             

priori da história da superação, então, teleológica. 

Esta qualidade superadora, da consciência do proletariado, observemos, é fundada          

na crítica ao fetichismo, mas estamos sob a crítica à reificação. Daí a referência à forma                

mercadoria ser o pressuposto da própria crítica materialista de Lukács. Contudo, em            

Marx, a forma equivalente, como apresentamos a respeito de seu estudo crítico            

(primeira parte do Excerto III), é a forma valor que se refere à qualidade da mercadoria                

que naturaliza o processo social, fazendo o valor aparecer como se fosse da qualidade              

das coisas. 

A coisificação não é o ser em si lá, mas a consciência deste lá isolado de mim. Se                   

Lukács analisa isto do ponto de vista do imediatismo, deixa de ver na própria formação               

classista da sociedade formas desse imediatismo e não sua superação. O dinheiro detém             

aí, como Marx explicita, os termos de sua gênese lógica, isto é, a sobrenaturalização do               

processo social, enquanto forma de consciência social, ao admitir em coisas a razão             

social. Em última instância, consideremos nós, o problema da crítica era criticar, isto é,              

transcender o plano do argumento sobre a qualidade, qualquer que seja, porque o             

qualitativamente dado é natureza e esta o objeto da crítica social como um de seus               

polos identitário, aliás. Todo o segredo, toda a dificuldade está na forma simples levar              

justamente à complexidade do simples, uma peça unitária, porque nela está a resposta             

do enigma, isto é, a naturalização do processo de troca que o dinheiro põe enquanto               

naturalização do valor. Neste sentido universal do uno, a mercadoria, em sua forma             

simples, deteria a natureza como universalidade objetiva a ser criticada. Ao contrário do             
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que propõe Lukács, encontrar no proletariado a natureza da sobrevida como categoria            

da crítica.  

Do ponto de vista da crítica social marxista, dialética, a natureza é objeto             

inexorável de sua crítica. Assim, qualidade do dinheiro, isto é, de expressar            

qualitativamente uma determinação social, abstrata, que não se limita às coisas, mas se             

expressa como essa limitação, é que deveria – enquanto forma lógica do qualitativo –              

ser negada, criticada. Uma essencialidade temporal do qualitativo na crítica da           

reificação de Lukács, ainda que fundado nesta crítica acima considerada, não evita ser             

alvo dela mesma, ou seja, a crítica à natureza como forma social e naturalização não               

deixou de ser naturalização do sujeito da consciência crítica da forma valor. Não que se               

tenha a forma correta de crítica, mas reconhece-se a possibilidade de contradições em             

seus próprios termos que não permitem a crítica chegar onde ela mesmo almejou. 

Há em Lukács uma inversão no sentido de qualidade que a crítica ao fetichismo              

de Marx corresponde. O qualitativo justamente sendo o pressuposto da naturalização da            

metafísica social trabalho. Nesta medida, o qualitativo como ilusão de qualidade deveria            

ser criticado. Toda consciência naturalizante, do ponto de vista da forma valor, está             

fundada no pressuposto do valor como qualidade da mercadoria, pelo polo da forma             

equivalente, isto é, do dinheiro, e, assim, não aparece como determinação social. Forma             

material levada ao estrito limite da sensibilidade, se faz, entretanto, como o limite             

naturalizante a ser superado e não a qualidade enquanto forma da crítica superadora que              

a ontologia revolucionária é, nos termos desta crítica de Lukács à reificação. 

A naturalização do trabalho tem, assim, seu fundamento, na naturalização como            

consciência que a mercadoria, enquanto valor de uso e valor de troca é, mais              

propriamente a naturalização da e na contradição forma relativa e forma equivalente. A             

radicalidade do argumento da crítica ao fetichismo de Marx, em O Capital, está na              

afirmação do qualitativo (bom, o que conserva a vida) ser necessariamente uma postura             

positiva da crítica. Nesta medida, dada a própria constelação categorial do método            

(também como seu próprio limite) incorreria isto numa crítica positiva. A crítica            

negativa teria, portanto, de ser uma crítica à natureza, ao que é naturalmente qualidade              

da mercadoria, isto é, o valor. Nisto, os termos da natureza humana, por exemplo, ou do                

proletariado, estariam no invólucro deste qualitativo da mercadoria. 
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O qualitativo da forma valor faz-se como fundamento da contradição entre            

quantidade e qualidade e não como o termo conceitual da superação, como quer Lukács              

em sua tese sobre a superação histórica. O sentido temporal põe o tempo para a               

explicação lógica que, então, está carente de dialética, porque dado afirmativamente,           

isto é, sem razão, por si, naturalmente. Forma inerente do próprio argumento temporal,             

mas que é inevitável para o argumento a respeito da essencialidade pura, isto é, somente               

positiva que a ontologia é. 

O terceiro termo da superação temporal da história neste materialismo, entretanto,            

é novo apoio no em si da positividade da superação. A leitura desta crítica lukacsiana,               

entretanto, seria aquela da crítica ontológica que devém do próprio Marx de O Capital,              

crítica à forma valor. Contudo, isto obscurece os termos da diferença entre a crítica pela               

alienação e a crítica pelo fetichismo da mercadoria. Poderíamos dizer, respectivamente:           

a crítica do jovem e do velho Marx, neste último, considerando a forma lógica da crítica                

negativa n’O Capital (fetichismo) e, no primeiro, o problema da alienação n’Os            

Manuscritos Econômicos e Filosóficos.  

Do ponto de vista lógico, o rejuvenescimento do velho pelo jovem Marx foi o              

obscurecimento da diferença da dialética positiva e outra negativa, condição (tal           

obscurecimento) de sua forma positiva e esclarecedora de ser da crítica. A não distinção              

lógica entre fetichismo e alienação seria a expressão da contradição in terminis entre             

lógica e história. A alienação, enfim, exigiria o pressuposto antropológico como o que             

vai se manter na história, de um tempo não menos antropológico que é a cientificidade               

revolucionária do próprio método. 

Seria o caso, não realizado aqui, da aproximação a Althusser, considerado a             

expressão do estruturalismo marxista francês (cf. Perry Anderson Nas trilhas do           

Marxismo e outros). Isto exigiria conferir, para o que conhecemos neste diálogo, Pour             

Marx e Lire Marx. Para Perry Anderson, Althusser se faria como a vitória do              

estruturalismo por sobre a dialética. Henri Lefebvre, seria o antípoda representante desta            

última, expressaria a crítica dialética que estaria toda fundada no sentido de história, que              

em Althusser não haveria. Isto fundaria a “derrota” da dialética, para o estruturalismo             

social, no século XX.  
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Contudo, seria necessário reproblematizar se o sentido da dialética afirmativa de           

si enquanto método – histórico revolucionário, da práxis, que atinge a obra, a cidade              

como obra, para Henri Lefebvre; o proletariado como revolucionário para Lukács – não             

incorreria no estruturalismo da estética já criticado por nós, mas que é a influência              

lukacsiana na crítica, dialética, lefebvriana. Ou seja, considerar-se plenamente isenta de           

estruturalismo, como forma de sua crítica ontológica, foi o seu limite estruturalista, já             

que não se transcende o limite da crítica, mas o reafirma e assim reafirma, enquanto               

crítica, o próprio criticável. Desta maneira, consideramos, para além de partidarismos           

(estruturalistas X dialéticos) reconhecer uma leitura que faz a crítica ao estruturalismo            

crítico, mas não a mera transcendência histórica, enquanto método, a isso. Do ponto de              

vista da história e do movimento histórico, também reconhecer o estruturalismo como            

um antípoda interno à dialética que o tempo poderia expressar. De qualquer modo, a              

contradição entre uma afirmação do método e sua negação é o que une tanto um e outro,                 

ao que pese a posição estruturalista de Althusser. O nosso argumento incorre na             

afirmação de que a posição histórica inevitável da superação não deixou de ser um viés               

estruturalista no interior da dialética histórica, dada a forma da história nessa dialética.             

Teríamos, então, a contradição estrutura e dialética (estruturalismo e dialética) tanto em            

um como em outro pólo da contradição. A questão foi se, como dialética, teria evitado               

essa contradição, do ponto de vista de uma teoria/ação, dialética de crítica social. Isto              

especialmente do ponto de vista do que mais a identifica como dialética, isto é, a               

dimensão histórica de sua crítica social. 

Há, assim, uma leitura possível para problematizarmos o assim denominado          

estruturalismo francês e a assim denominada dialética francesa. Isto traria aportes para,            15

por exemplo, questionar a possibilidade lógica do rejuvenescimento de Marx. Ou seja,            

questionarmos a leitura de Marx de O Capital com o ponto de vista crítico dos               

Manuscritos de 1844. Como se a lógica dialética aí não tivesse mudado o sentido da               

negatividade, neste caso histórica. Poderíamos então pensar que em Marx de O Capital,             

teríamos, para resumirmos, o reconhecimento da contradição entre a crítica ontológica e            

a crítica à ontologia. Não se tratava de opção, de partido, mas do limite da contradição                

que o método representava. Ou seja, a importância do método seria a de reconhecer a               

15 Há acrescentamentos e diferenças entre trabalhos a esse respeito em Henri Lefebvre, mas aqui               
lembramos ao menos O Estruturalismo  e a História, além de Contra os Tecnocratas.  
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totalidade da consciência moderna, sob esta contradição ontológico e negativo à           

ontologia como limite objetivo desta crítica, isto é, como sua autocrítica.  

Do ponto de vista da forma da exposição reconhceríamos, em O Capital, esta              

contradição como limite da crítica social. Esta seria a universalidade da dialética. O             

reconhecimento de que o seu universo crítico também estaria no invólucro da            

mercadoria. Ou seja, a teoria negativa teria a diferença para uma positiva de questionar              

todo preceito de qualquer verdade dada, realizada ou a realizar. Ao contrário, a busca              

pela verdade não é isenta do reconhecimento de que a ela não se chega. Ou ainda,                

chegar-se a uma verdade ou detê-la como verdade científica só é possível se se              

reconhecer a não verdade como sua identidade de pura verdade. Novamente a            

insubsistência do positivo, ou superando-se os partidarismos.  

Do ponto de vista da forma da exposição científica crítica, o anti-iluminismo, por             

nós já comentado. Isto, inclusive, no que se refere à própria verdade científica. Ela se               

fazendo como o limite identitário de sua exoteria. Só cientificamente se pode perguntar             

pelo exotérico. Mas isto enquanto forma social, já que o próprio dinheiro, mediador do              

processo social, se realiza a partir da consciência religiosa, como diz Marx, n’A             

Mercadoria. Althusser, entretanto, ganha em importância enquanto debate, na medida          

em que recobra a unidade lógica da crítica dialética diferenciando a crítica pela             

materialidade estética fuerbachiana dos Manuscritos de 1844, em relação àquela da           

materialidade social, metafísica. Sendo tempo, digamos, categoria da forma crítica, esta           

não poderia deter a positividade em si, isto é, ontológica, já que crítica social. Contudo,               

ao invés de meramente descartar o ontológico, reconhecê-lo como objeto inextricável da            

crítica, já que a crítica se faz ou de uma, ou necessariamente de outra forma. Nessa                

medida, este plano da crítica foi o reconhecimento da crítica à verdade científica como              

forma da crítica, posto que todo o pensamento científico estava diante desta contradição             

de verdade. Já do ponto de vista da ontologia dialética, ela, a forma ontológica da               

crítica, foi, como tantas outras, a verdadeira ciência, sem contradição.  

O praticismo reducionista, como forma lógica e, se se quiser, o resultado histórico             

possível dessa contradição, talvez se sintetize significativamente no pensamento de          

Lenin em O que fazer? Problemas candentes do nosso movimento. No sentido de que o               

ontológico e o revolucionário estavam, do ponto de vista da ciência revolucionária, na             
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contradição entre teoria e prática. O reconhecimento desta contradição, personificada          

em sua vida pessoal, de teórico, militante e chefe de nação revolucionária, certamente             

fundamenta a defesa de Lukács e Henri Lefebvre, (Lenin, para o primeiro e O              

Pensamento de Lenin, no caso de Henri Lefebvre) em reconhecer “o pensamento de             

Lenin” como a mais significativa crítica marxista pós crítica social de Marx. Neste             

momento, certamente, não nos cabe maior aproximação às questões que Lenin nos            

coloca, seria o bastante reconhecer que, em O que Fazer?, está a contradição entre              

teoria e prática de modo que não se deve fazer a crítica de uma pela outra. Não teríamos                  

uma lógica substitutiva de trocar uma pela outra. Mas a forma dessa crítica permitiria              

reconhecer a necessidade da crítica de uma e outra, isto é, da teoria e da prática,                

levando-se o problema para outros termos não postos pela consciência do indivíduo,            

socializado pelo capital.  

O reducionismo da crítica, em nome da prática, conduziria à inoperacionalidade           

dos sentidos revolucionários, a não ser como fetichismo, dizemos nós. Contudo, não            

procuramos em Lenin a solução teórica, mesmo que histórica ou revolucionária, mas a             

crítica a toda forma solucionável da contradição. Sobrepor a prática pelo teórico recai             

no praticismo de não observar os sentidos totalitários do argumento prático, quando            

substituto da avaliação teórico-crítica de si mesmo, isto é, do teórico e do prático. Mas               

este totalitarismo da prática já é resultado do reducionismo da forma teórica. O             

problema fica na verdade científica de que todo reducionismo teórico, enquanto prática,            

é a verdade prática da crítica. Ou seja, para ser crítico há que se reduzir o teórico, como                  

verdade da prática. O mesmo pode-se fazer do ponto de vista do estritamente teórico. A               

prática não escapa ao totalitarismo que busca se contrapor. Acentuamos que Lenin traz             

esta problematização, com todo o problema a respeito da defesa da vanguarda            

intelectual.  

A limitação do sentido da vanguarda, seja positivo (doutrinamento), seja negativo           

(que também atinge o ativismo distributivista de reivindicações e movimentos sociais)           

quem nos provou foi o Stalinismo, em sua caça às bruxas que culminou na eliminação               

de intelectuais que eram oficialmente do partido comunista, por exemplo: Preobrajensk,           

em sua Acumulação Primitiva Socialista; Paschukanis, de Teoria Geral do Direito, para            

citar dentre poucos lidos. Mesmo Rosa de Luxemburgo e Trotsky (já refugiado no             

 92 
 



México). Mas isso já implicaria vasta pesquisa, no aspecto histórico de cada autor que,              

embora fundamental, não cabe aqui. Do ponto de vista da teoria social crítica,             

reconhecemos que não estaríamos isento de formas terroristas como mediação da           

sociedade cindida na unidade civil, daí a crítica ao Estado e não por Estado. Há uma                

negatividade categorial que atinge a contradição estatista no plano da práxis. Claro que             

o seu (do Estado) reforço histórico, enquanto Estado Soviético, também expressou as            

formas antinômicas desta crítica, na medida em que a superação do Estado,            

identitariamente, foi seu fortalecimento e mesmo num cenário mundial . 16

Nesta medida, os sentidos da vanguarda político-intelectual como a verdade do            

movimento revolucionário, historicamente, foi demonstrado pelo Estado stalinista, o         

mesmo da revolução. Há a impossibilidade entre a verdade revolucionária e o momento             

de sua práxis, como limite da crítica científica, mesmo enquanto o seu próprio             

pressuposto histórico que a sociedade soviética, do ponto de vista da revolução foi. A              

eliminação física da crítica já se punha como forma da sociabilidade que fundava a sua               

própria crítica. Esta já está posta como forma necessária de consciência. Esta autocrítica             

constante, que supera os limites do partidarismo, traz os termos da importância de Lenin              

no cenário da consciência crítica. Caberia, como parêntese citar O Marxismo e o Estado,              

de Henri Lefebvre, em sua reflexão a respeito da oficialização da crítica marxiana.  

Aqui caberia incluir, agora resumidamente, a crítica à ontologia de Robert Kurz,            

sobre a redução teórica (verde, não madura) como expressão da consciência e violência             

sociais. Assim, em Verde é a Teoria. Cinzenta é a árvore da vida, a contradição entre                

sociedade e natureza se põe sob a contradição sujeito e objeto, em reconhecer a natureza               

como forma de consciência social. 

É a prática em que falta a teoria. A violência justificada biologicamente, dentre              

outras, seria explicativa de si como fundamento da própria contradição. A negatividade            

da crítica de Robert Kurz, entretanto, consideramos do ponto de vista de como se põem,               

perante a sua própria crítica, os pólos da contradição, isto é, a ontologia e a crítica                

ontológica. Claro que isto já sob crítica explícita de Robert Kurz à ontologia. Seria o               

caso, entretanto, de observar, como crítica que também se reconhece neste universo            

categorial como limite, a que condição de negatividade a ontologia teria chegado nesta             

16 Para isso caberia uma aproximação ao Henri Lefebvre O marxismo e o Estado. 

 93 
 



crítica negativa do autor. Considerando-se de que não se trata da defesa do método              

crítico superador, mas que isto está na discussão da crítica negativa de Robert Kurz.              

Não obstante, a relação entre ontológico e não ontológico no autor poderá pressupor a              

exclusão de um pelo o outro. A leitura da duplicidade ontológica de Marx de O Capital,                

por Robert Kurz, permitir-se-ia chegar à formulação de guia do método como “deve-se             

enterrar o Marx da luta de classes” e é expressiva de um corte positivo da contradição                

entre ontológico e crítica à ontologia que não corresponde à contradição ontológica de             

Marx de O Capital. 

Do ponto de vista da forma dialética da crítica, a contradição está no universo              

ontológico, isto é, de sua crítica (negativa) ou de sua afirmação. A importância deste              

método é permitir-se reconhecer como forma social de seu tempo e assim, através dele,              

criticar a forma de consciência, a forma social, a prática, enfim, tudo o que se possa                

reconhecer no plano da determinação categorial, dada a cientificidade de sua crítica e,             

portanto, constitui uma crítica à ciência. Enquanto forma social, o método, assim, se             

permite criticável. Este evitar da contradição in terminis da crítica negativa, não a faz              

superadora, mas autocrítica e reconhecer seu limite negativo de crítica é seu            

pressuposto. É o reconhecimento de que (crítica ontológica) e outra (crítica à ontologia)             

não se fazem separadamente. Aqui uma não se faz a não ser numa relação de               

necessidade para com a outra, constituindo-se isto a contradição do espaço lógico da             

dialética. Daí o critério de verdade ser negativo, e não afirmativo. Consideramos,            

contudo, como em nossa discussão a respeito, que minimamente é questionável esta            

leitura em sua crítica à economia política em O Capital. Mas como para a crítica               

ontológica, não se pode criticar a ontologia, senão ela deixa de ser ontológica (esta é sua                

identidade ontológica) a crítica a essa leitura ontologizante de O Capital tem de             

aparecer para ela (ontologia) como o incabível.  

A formação da consciência superadora está, entretanto, na admissão da          

humanidade enquanto forma inquestionável do sujeito. A qualidade, embora fundada na           

noção de alteridade formal de Hegel, no modo como esta negatividade é apropriada na              

crítica histórica de Lukács, contudo, não está sob a diferença que a negatividade no              

sistema hegeliano detém enquanto essência. Daí este sentido contraditoriamente         

afirmativo que, para Lukács, a negatividade da superação classista se põe. Assim, o             
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problema não é discutir partidariamente se a questão do humano é ou não verdadeira,              

mas essencialmente, se a partir dos pressupostos da própria crítica dialética, que é a              

crítica à positividade – ciências naturais, economia política, direito positivo,          

naturalização – é possível a ontologia como forma final da crítica, ao invés de objeto da                

crítica, sem torná-la um repor do em si já criticado. Esta é a contradição do argumento a                 

que a consciência operária revolucionária teria chegado. O problema seria o da verdade             

em si, da essência positivamente humana como a determinação do qualitativo. 

A inversão do sentido de qualidade de O Capital, ou ainda, da crítica à economia                

política pelo fetichismo da mercadoria por Marx realizada por Lukács, teria de ser             

observada, para não estabelecer um aplastamento na alteridade entre ontologia e crítica            

à ontologia como formas de ser de duas críticas inconciliáveis, mas necessariamente            

relacionadas. O mesmo pode-se dizer no sentido de não se jogar ao vento a diferença               

entre fetichismo e alienação (Cf. este ítem em nosso Excerto III, sobre Marx), ao              

mesmo tempo em que observamos a importância da crítica lukacsiana, no sentido de             

personificar os dois pólos desta crítica, o que o constitui como um pensador de              

importância fundamental na teoria crítica marxista. Nossa discordância é a tomada de            

partido referente à ontologia qualitativa, da vida e do aniquilamento, tornando positiva a             

dimensão histórica de sua dialética. Esta forma crítica passa, necessariamente, pela           

cisão entre o positivo (natural matemático) e o negativo (metafísico social), o que leva à               

crítica à toda fisicalidade pressuposta como mera materialidade externa. A ontologia do            

trabalho para Lukacs é superação pela sua manutenção, enquanto mero trabalho           

concreto, cujo valor de uso é a revolução. Tal concretude do trabalho não está              

exclusivamente no plano da exploração, mas também da criação qualitativamente          

diferenciada, da consciência proletária impelindo a crítica e a consciência proletária           

para além do imediatismo: 

(...) Pois, por um lado, o trabalhador, em seu ser social, vê-se imediata e              

completamente situado ao lado do objeto: ele aparece a si mesmo imediatamente            

como objeto e não como ator do processo social de trabalho. Mas, por outro, esse               

papel de objeto já não é mais em si puramente imediato. (...) (339) 

 

Contudo, a objetivação da subjetividade (pressuposta natural) do trabalhador,         

leva, enquanto devir, isto é, história dialética, à concreticidade superadora na medida da             
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conservação ontológica do humano que engendra o autoconhecimento como         

consciência. O reconhecimento de si enquanto mercadoria, força de trabalho, unido na            

condição de sujeito levaria a essa auto-consciência superadora. Aqui, aliás, estaria toda            

a identidade possível da consciência superadora.  

A práxis se faz como unidade entre o sujeito e a ontologia da necessidade natural,               

existente em si. Mas se ela existe em si e é a relação lógica para com o sujeito, então                   

não se escapou do em si mesmo que sujeito é. Embora a isso se dirigisse toda a crítica,                  

seja a ontológica ou a crítica à ontologia. Tem-se, então, a naturalização do sujeito.              

(341) A práxis, contudo, devém da consciência transformadora da sua condição de            

objeto, ou seja, no objeto de seu conhecimento enquanto autoconhecimento que é            

própria da classe trabalhadora. Esta consciência se remeteria para o plano da            

consciência sobre o processo social como um todo, mas enquanto consciência           

superadora. Para tal, todo o problema, neste terceiro termo superador da contradição            

sujeito objeto, absolutizou o sujeito do conhecimento. Daí recair, tal crítica, sob os             

argumentos das formas categoriais ontológicas, como do humano de modo que o            

moderno permite que se “desumanize, atrofiando sua alma.” (346). Para estabelecer o            

pressuposto da mudança qualitativa, algo deveria ser conservado. Ainda que se possa            

isso defender, a contradição está em que a crítica a esta exteriorização positiva de              

qualquer ser é o pressuposto da negatividade crítica. Contudo, a crítica de Lukács evita              

o seu negar enquanto forma da crítica, pois, o fundamento de sua crítica é não ser                

negado: o humano naturalmente - isto quer dizer indiscutivelmente - constituído.  

Na formação da consciência proletária, de que tratamos agora, ela se forma se e              

somente se retomarmos o pressuposto da crítica (natureza/sociedade/humanidade) como         

se fosse o resultado da crítica. Chega-se na natureza como forma acabada (superação)             

da crítica, ao invés de se ter ela como o objeto da crítica. A ontologia se posicionando                 

como a crítica desveladora de toda a verdade que o proletariado enquanto sujeito             

(ontológico, portanto) e objeto permitiria chegar, ao invés de ser o objeto da crítica.              

Detém-se, aqui, portanto, a ontologia da verdade, já que exteriorizada nesta teleologia            

revolucionária temporal.  

A verdade que existe em si e à qual se chega é inquestionável, porque admitida               

ainda que o pressuposto seja temporalmente ela atingir. Ou seja, pelo seu próprio             

critério do tempo, se permite perguntar como definir o revolucionário antes mesmo de             
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sua práxis? Somente reconhecendo a impossibilidade da pura afirmação a respeito da            

formação da consciência revolucionária é que teria fundamento manter esta questão.           

Isto porque, novamente, põe-se a necessidade do positivo em si, o que é, logicamente              

falando, tudo o que é necessário criticar para se constituir numa negatividade crítica,             

seja ele passado, presente, e ou futuro.  

Assim, consideremos que a dialética é a forma da contradição entre os seus             

termos, isto é, o positivo e o negativo. Daí o sentido da crítica dialética ao positivismo.                

Do ponto de vista da lógica social, entre natural e social há a contradição entre ontologia                

e crítica à ontologia. Estes sendo os termos mais externos do espaço lógico possível da               

crítica dialética social. A crítica dialética só se faz sentir na medida em que é crítica ao                 

positivo. Nesta medida, a crítica superadora revolucionária pressuposta na medida          

externa de humanidade e necessidade repõe a natureza em sua forma em si mesmada,              

não mais enquanto consciência social. O problema é o da consciência de classe. Neste              

último sentido (não mais enquanto consciência social) a natureza é a crítica em si              

mesmada, ela se faz como a crítica acabada, afirmada enquanto em si: o terceiro termo               

superador de Georg Lukács, assim, se funda na ontologia naturalizante. Mas é a             

inconsciência mesma que se critica! Então não se pode ter a inconsciência (natureza)             

enquanto ponto de chegada do momento positivo do método crítico na reificação de             

Lukács. Se o esclarecimento é positivo, do ponto de vista da natureza humana não se               

pode ter no que é externo a ele (esclarecimento) o sentido do que seja esclarecimento. A                

externalidade do objeto ao esclarecimento superior é o que não está esclarecido por esta              

tese positiva de história. Então, o humano não pode ser a clareza pressuposta e o               

revolucionário e, assim, é o oposto do que se quer criticar e objeto da crítica               

propriamente dialética. 

O claro e o escuro não poderiam se fundar – caso fosse a forma negativa do                

conhecimento – no em si da coisa a se chegar. Eles também estariam seguindo os               

preceitos categoriais do próprio método, assim, a própria clareza é criticável, porque            

não superada enquanto forma da relação entre os termos da contradição. O que             

buscamos reconhecer é que isto faz problema no argumento de Georg Lukács, porque se              

trata da crítica em que se consideram os pressupostos da formação da consciência de              

classe, revolucionária, como a defesa de que se trata da crítica dialética porque tal              

consciência é o sentido da história que dá o fundamento de sua dialética. Quanto aos               
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termos da crítica dialética incorreríamos, pela crítica ao trabalho abstrato, no elogio ao             

trabalho concreto, enquanto formação da consciência superadora, mas uma crítica          

positiva. Em Henri Lefebvre, por exemplo, isso seria o encontro da obra na Grécia, no               

pré-moderno, mesmo nos Pirineus, como forma de contraposição moderna. A violência           

da obra como a diferença para com o moderno, numa práxis superadora.            

Encontraríamos, este argumento, por exemplo, em La Production de l’Espace, e em            

Vale de Campan. Este último, um estudo clássico do método regressivo progressivo.            

Infelizmente em nossa tradução para o português não foi possível o brilhante estudo de              

Ana Cristina Mota Silva, que deveria entrar como prefácio à mesma. 

A natureza humana incorporaria esta problemática do ponto de vista de uma razão             

em nada obscura, porque superadora e, assim, concreta, isto quer dizer, práxis. A             

retomada de uma positividade revolucionária, não escapa da admissão de algo dado            

independente da própria razão. E logo o quê? A existência, novamente reafirmada em si,              

mas agora enquanto teoria social, do “humano”, mas da humanidade que se liga ao              

sentido de sujeito, isto é, a sua naturalização. 

O sujeito humano, enquanto ontologia, é a forma da crítica a que este terceiro               

momento se propõe resolver. Assim, se faz a forma bifacial do trabalho na ontologia da               

consciência superadora proletária, em sua crítica à reificação, sobre a categoria de            

trabalho: “(...), ao mesmo tempo, a forma que determina sua existência como sujeito,             

como homem.” (339) Assim, a resolução da formação desta consciência revolucionária           

é admitir a exterioridade ao pensamento da coisa em si natural humana, para que ela               

seja só razão, só luz sem nenhuma desrazão. Mas aí está todo irracionalismo da crítica               

ontológica. Há a razão inexorável do humano, e independente de sua própria razão             

enquanto consciência de si. A busca da consciência como consciência revolucionária faz            

com que tal consciência esteja fora e independente de qualquer consciência do sujeito,             

ainda que tudo seja para reafirmar o sujeito revolucionário e histórico. O trabalho             

concreto fundado na validação do valor de uso enquanto categoria da crítica, seria a              

mediação para a transgressão estética. Isto em relação aos sentidos da obra, do produto,              

do gozo, do prazer, do etc., como acentua Henri Lefebvre em sua crítica a ontologia de                

Lukács. 

Internamente, a posição afirmativa da consciência não se sustentaria pelos          

próprios pressupostos da sua crítica. A necessidade da desnaturalização do processo           
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social não estaria resolvida se jogássemos isso enquanto história futura da superação,            

porque pelo próprio método, isto é consciência presente e assim naturaliza-se a            

revolução pela naturalização de seu sujeito, objeto da crítica. A humanização como            

categoria da crítica é o fundamento da naturalização do sujeito revolucionário, numa            

crítica ontológica. O problema daí derivado é justamente como sair destas relações            

criticáveis, burguesas, na expressão sociológica do autor, se se mantém o objeto de sua              

ação enquanto a imediaticidade inegável, inquestionável, o próprio sujeito? Então há           

naturalização da história, enquanto história da relação sujeito objeto, do passado para o             

presente e vice-versa, incluindo o futuro, que é a contradição aos pressupostos da             

simultaneidade dialética posta na forma valor da qual ele mesmo parte, isto é, Lukács.  

Contudo, este ponto de partida fica naturalizado na cisão classista. Aqui, na crítica             

lukacsiana à reificação, localiza-se o fetichismo da mercadoria, enquanto que a crítica à             

alienação, crítica ontológica, localiza a consciência revolucionária, como consciência da          

classe trabalhadora. Assim, do ponto de vista da história material, logicamente, a classe             

trabalhadora tem o pressuposto lógico intemporal em ser classe trabalhadora de deter a             

consciência revolucionária. O problema fica, entretanto, no reconhecimento, ao mesmo          

tempo, da universalidade relação sujeito objeto, que o fetichismo é, enquanto se defende             

formas classistamente fragmentadas de consciência e que conduzem ao tempo da           

revolução. Como se classe já não fosse a consciência interna ao modo de produção e               

como se a aparência não estivesse contida nela enquanto classe – qualquer que seja,              

burguesa ou proletária, para ficarmos com os termos em questão-. 

A natureza como naturalização também seria naturalização do sujeito a ser            

criticada. Mas na exteriorização, o sujeito é inquestionável. O problema é que pelo             

próprio método justificado se reconhecem os limites desta crítica, pela consciência           

superadora... A naturalização do trabalho se constitui, portanto em toda a inversão que o              

sentido de natureza detém, em sua crítica negativa, que se identifica na crítica à forma               

burguesa de ciência. O tempo ontológico é a salvaguarda do trabalho concreto como             

superação. 

Na forma ontológica de ser do trabalho, o princípio passa a ser a gênese natural               

em que tal consciência, uma vez mais, remete ao problema da conduta. Trata-se da              

superação da manifestação da universalidade abstrata do princípio social (346). Assim,           

só pelo pressuposto positivo pode-se afirmar a crítica, quando o problema era da crítica              
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que, ao mesmo tempo, fosse a sua negação enquanto essa pura positividade. Contra a              

forma mercadoria teríamos a seguinte situação lógica:  

(...) A essa dissimulação objetiva da forma mercantil corresponde um          

elemento subjetivo, ou seja, embora o processo que reifica o trabalhador e o             

transforma em mercadoria o desumanize, atrofiando e mutilando sua “alma”          

– enquanto ele não se rebelar conscientemente contra isso -, sua essência            

humana e anímica não são transformadas em mercadoria. Portanto, ele pode           

objetivar-se, internamente, de maneira completamente contra a sua        

existência, (...) (347) 

O sentido da forma qualitativamente nova de humano não se sustenta, na medida             

em que é a ontologia de sempre, desde os primórdios até o infinito, porque ontológica,               

embora este de sempre seja o objeto da crítica temporal de Lukács como consciência              

burguesa. Nesta medida, a crítica não poderia ser a manutenção ontológica da crítica,             

ou mesmo do critério de sobrevivência – uma crítica pela aniquilação, para ficarmos             

com os termos. De qualquer modo, como lhe é próprio, não se caracteriza, ou analisa e                

expressa o que pode sustentar a alma humana imutável, a essência humana imutável             

pelo capital, a não ser a sobrevivência, pelo “aniquilamento”. 

A contradição entre o ontológico e a sua crítica, é a crítica à consciência positiva                

que devém justamente das leis naturais. Já observamos neste trabalho o debate da             

dialética para com a física matemática, por exemplo. A naturalização do sujeito é,             

talvez, o que venha a se colocar como uma contraditio in terminis da forma da crítica                

lukacsiana. Sempre reconhecendo a importância de um pensador que teria sintetizado           

em seu pensamento esta contradição enquanto a contradição (antinomia?) do próprio           

materialismo histórico do século XX.  

A compreensão desta contradição ou dualidade implicou em formas distintas da           

crítica marxista ao longo do século XX. Evidentemente que, enquanto estudo, não se             

pretende dar conta da amplitude deste problema prático e teórico que o marximo foi, ou               

é. Reúne no pensamento de Lukács, também, a contradição identitária do método que é,              

ao mesmo tempo, a consciência social e, assim, enquanto ciência, não está fora de seu               

objeto. Daí as contradições da naturalização do revolucionário. Assim, uma crítica           

social, negativamente falando, seria pelo método a crítica ao método, porque objeto de             

si mesmo.  
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A reafirmação do trabalho concreto como mediação material para a consciência           

concreta, isto é, da práxis deveria se fazer criticável pelos seus próprios pressupostos.             

Do ponto de vista da teoria social, a crítica à natureza. Naturalizar o trabalho como o                

fundamento do tempo revolucionário, não evitou a naturalização, objeto de crítica do            

método de Lukács, mas que ficou separado na dimensão classista de sua abordagem. 

Certamente isto trouxe diferencialidade, que está na própria crítica à reificação,            

entre a dialética afirmativa e outra negativa, o que, aliás, poderia fundar os sentidos da               

Dialética Negativa de Adorno. Ao mesmo tempo, a consciência racional e sem            

inconsciência nenhuma do proletariado para Lukács, era a afirmação da crítica           

revolucionária, dada a contínua necessidade de afirmação de seu objeto para se fazer a              

crítica, isto é, o homem e a humanidade como encarnação biológica do sujeito social. A               

luta contra o imediatismo burguês está fundada no imediatismo da aceitação do            

ontológico humano do proletariado. Esta crítica sempre do ponto de vista da superação             

no autor em questão.  

A relação com os objetos, em sua fluidez é o que consiste, justamente, nesta              

exteriorização ao conhecimento do ser a ser conhecido, mas como admissão e conclusão             

de sua exterioridade ao conhecimento. Isto feito pelo próprio conhecimento enquanto           

justificativa de que não desconhece nada, sendo a práxis transformadora a prova            

histórica desta materialidade. Os objetos, entretanto, vistos como relação, como pontua           

Georg Lukács, teriam de ser, necessariamente, a crítica à externalização da superação, e             

assim, a crítica à ontologia. A própria superação ao tornar-se externa à consciência que              

a deterá, no tempo da revolução, se faz como objeto a atingir. Assim, a superação não                

pode fundar a superação do objeto pela própria superação, porque esta está fora da              

consciência - porque dada na condição subjetiva do proletariado - que pressupõe ter             

para ser revolucionária. Esta seria uma contradição do argumento de Lukács, a respeito             

da consciência revolucionária como fundamento da materialidade histórica de sua          

crítica. 

Se o nosso posicionamento sobre essa diferença está certo, a crítica negativa terá              

todo o sentido do ponto de vista da exigência lógica do próprio materialismo histórico e               

dialético, que não pode salvaguardar-se positivamente e a despeito de sua própria            

negatividade. Neste momento, entretanto, Lukács recorre a Engels, não a Marx, porque            

o argumento da separação entre as coisas está facilitado pela ideia de ligação, então              
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externa. O objeto material em si tem de ser retomado como verdade para que essa lógica                

possa ser aderida à noção de em si que o argumento de humanidade e história têm ,                17

tornando transistórica a crítica. Assim se permite explicar o próprio autor: “disso            

resulta, em primeiro lugar, que o homem só pode ser encontrado como núcleo e base               

das relações.(...)” (355) A contradição entre abstrato e concreto, entretanto, mediação           

para o processo de conscientização, se faz pela noção de concretude que o humano, em               

sua forma naturalizada em si, é, e torna a humanidade o fundamento para a ontologia da                

própria crítica. 

A categoria basilar aqui do marxismo é trabalho que, na crítica à reificação,              

detém o sentido da concretude natural, fundada na forma estritamente positiva do valor             

de uso. Em Lukács, enfim, estamos nos colocando dentro das antinomias ou            

contradições do próprio método, já que o problema, como comentamos, é o da             

passagem da crítica pelo fetichismo da mercadoria na sua relação necessária para com o              

problema da alienação. Considere-se, portanto, a crítica se fazer sob a posição            

materialista social. Na dicotomia do argumento está a concretude do trabalho humano,            

como o em si da superação que se mantém afirmado, ainda que sob o preceito da                

negação crítica. A formação da consciência superadora é, enfim, recair em toda a crítica              

que a própria crítica pretende realizar.  

O sentido de negação, nesta construção lógica, entretanto, terá de ser,           

necessariamente, a reafirmação da forma lógica que a contradição sujeito objeto detém            

através de seu terceiro termo, a superação, (histórica, concreta, e a práxis) do real              

enquanto a lógica social. O centro do argumento sob a teoria social estaria guardado nos               

preceitos lógicos da forma valor e do fetichismo da mercadoria, mas a necessidade da              

novidade faz com que a história, como o sentido diferenciador do método dialético, seja              

a incorporação do objeto da crítica como resultado crítico superador: na forma de             

consciência de classe, a transistoricidade do trabalho, do humano. Não evidentemente           

como critério excludente, mas assumindo-se numa relação necessária como universo do           

método que deveria por a questão social da crítica. Isto permitiria reconhecer a crise da               

própria crítica e não sua eterna afirmação histórica. O materialismo teria de trazer este              

17 A materialidade nesse sentido externo, dentro da crítica social marxista, pode ser observada em Lenin,                
em sua crítica ao agnosticismo de Mach e Avanarius, por exemplo. Ali, o movimento, na crítica à física, é                   
reconhecido como a identidade do real, mas como algo (o movimento) fisicamente posto. O movimento               
dos planetas existe em si. (Ver o BPG, seleção de textos organizado por  Ruy Moreira organizou) 
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universo crítico que era a amplitude e o limite de sua própria crítica. O limite sendo a                 

sua autocrítica colocando-se como sua própria necessidade. Não seria necessário aqui           

retomar o fundamento negativo de Hegel por nós tantas vezes observado e que a Lukács               

passou ao largo visto que cobrou a Marx a positividade hegeliana do conceito vista por               

ele na forma da subjetividade . 

Então a história é dialética porque a transformação é social, e não meramente da              

ideia filosófica de dialética realizando-se na história como critica Hegel, Lukács.           

Contudo, o principal problema é o sentido reafirmativo do possível sistema de crítica             

que transcende a mera teoria. A afirmação positiva desse princípio, ou sistema, ou             

espaço lógico, que a ontologia é, tende a anular o pressuposto da negatividade sistêmica              

do própria crítica. Esta negatividade é possível no terceiro termo hegeliano, mas não na              

forma de superação histórica da consciência proletária em Lukács que então é            

sistemicamente reafirmativa. As contradições entre lógica e história em Lukács,          

entretanto, referem-se a desconsiderar da lógica que se parte (Hegel) para poder            

reafirmá-la historicamente. O histórico se põe, assim, como consciência proletária, a           

razão na história que resguarda para a eternidade a forma da crítica. Esta seria uma das                

abordagens a respeito da contradição entre lógica e história nos termos lukacsianos. 

Daí a determinação da consciência que conduz a crítica sob a afirmação estética,              

isto é, de conduta diante do novo que, mesmo neste mundo, pode ser pensado enquanto               

novo. O ato prático do proletariado enquanto forma de consciência deve modificar a             

objetividade do objeto, mas isto pressuposto que a novidade é a qualidade ontológica do              

ser social. Categorialmente? O trabalho. A dialética moderna teria a diferença de deter             

como sua identidade a consciência de si enquanto determinação social. O que não seria              

possível na dialética de Heráclito e mesmo, no eleatismo. Acabavam-se assim fechadas            

em si mesmas. A história para Lukács, entretanto, é o pressuposto do pensamento             18

propriamente moderno, que, contudo, positivamente, o materialismo histórico e         

dialético constituiu como sua verdade pura, para além das determinações sociais, já que             

transcenderia o universo social, pela ontologia, em que tal dialética se forma. A crítica é               

projeção de uma superação do devir a exteriorizar o devir enquanto objeto da crítica.              

Em última instância, criticar a consciência proletária sempre se coloca como o ponto de              

vista conservador, pois ela seria incriticável, ainda que a autocrítica finalize as últimas             

18 A respeito da dialética eleata e heracliteana conviria consultar Henri Lefebvre. Contra os Tecnocratas. 
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páginas de Reificação e a Consciência do Proletariado. A forma de classe, portanto,             

detém o terrorismo do julgamnto a priori, especialmente em relação ao que a crítica é               

em relação à si enquanto forma de consciência social (natural).  

A determinação histórica da concretude de seu materialismo é idealização do em            

si do humano, enquanto manutenção da vida. Critério ontológico da consciência           

superadora? O materialismo encontra os limites da crítica ontológica, mas isto não            

como partidarismo, e sim como o problema relativo ao seu método. A positividade está,              

então, em deter o método solucionador da verdade – qualquer que seja - porque, assim,               

a sua condição enquanto método é afirmação do objeto a que se critica. Ainda e porque                

o método é o próprio objeto. Na negatividade desta perspectiva na Lógica hegeliana, tão              

aceita e ao mesmo tempo criticada por Lukács, tem-se a necessidade de o conceito, para               

ser enquanto tal, se perder no universo, mesmo da má infinitude, da empiria. O jornal               

ser a nossa “prece cotidiana”,para Hegel, também nos revela os pressupostos da forma             

conceitual do sistema que fosse seu autoquestionamento enquanto panlógica. O terceiro           

termo não poderia deter este panlogismo, que é cobrado como condição de            

cientificidade histórica na dialética-histórica da reificação, por Lukács.  

Quanto à citação de Marx, sobre o limite físico, como limite à jornada de trabalho,               

sendo este, o pressuposto da consciência do proletariado, distinta da do capitalista,            

pensemos diferente. Não se destaca o limite físico para torná-lo positividade no âmbito             

da crítica ontológica que remeteria, em última instância à defesa, pela ontologia, do             

valor de uso. Mas de reconhecer o físico em sua determinação fetichista. A resistência              

que este limite natural vai se constituindo enquanto adequação jurídica devem como            

forma representativa de igualdade quando do desenvolvimento das forças produtivas em           

que a mais-valia relativa já se permitia aumentar a exploração do trabalho com             

diminuição da jornada de trabalho. Caberia considerar o capital em sua essência            

enquanto desenvolvimento das forças produtivas e, nesta medida, não era a integridade            

física do trabalhador que impunha o limite da produção e da exploração, mas as              

determinações da valorização do valor que, postas em sua forma relativa, punha a forma              

absoluta da exploração como fetichismo do próprio trabalho. A condição físico natural            

do trabalho e da jornada de trabalho se põe como o limite da consciência ontológica e                

social, e detém a determinação para com o método científico da crítica. Afirmativo ou              
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negativo. Mas isto não como identidade de classe e sim genérica, inclusive como limite              

da própria consciência de classe. 

O capital, em última instância, supera as barreiras físicas – aqui corporais – ainda               

que o físico, sob os pressupostos da matéria, natureza etc. seja momento do ser social,               

enquanto fetichismo. Talvez como conquistas trabalhistas que, de modo inevitavelmente          

importante, Marx permite-se observar a partir de sua análise sobre os Relatórios dos             

Inspetores de Fábrica, em seu segundo volume de O Capital. A sociedade civil como              

justiça e como defesa à vida se dá quando a forma capital supera o sentido físico diário                 

astronômico, biológico para se pôr como ser social. Ainda que estes (natural, físico,             

social) já sejam formas de consciência – naturalizantes – do ser social.  

Estes aspectos todos não deixam, enquanto natureza, de ser determinantes da           

consciência social. Esta separação é importante para se tecer a crítica negativa, não             

afirmativa do real, pois o problema da crítica à reificação é não ser possível pensar o                

humano sem que isto, humano, já não seja a reificação. A exteriorização do humano em               

sua natureza é a impossibilidade de considerar-se como algo próprio da contradição            

capital trabalho, ao mesmo tempo em que se põe como o fundamento crítico da teoria               

social moderna. Não obstante, do ponto de vista da história, humano é abstração das              

particularidades históricas, própria, tal abstração, somente através da consciência         

abstrata e, assim, monetarizada. 

Para além de demonstrações, basta recordar que a crítica Lukacsiana à consciência            

social se dá sob a crítica ao em si. Desta maneira, a unidade entre o em si e o ser social,                     

enquanto histórico, não pode ter a contradição como fundamento do método. Se a crítica              

só se faz se for ao em si, não há como deter em si uma consciência revolucionária do                  

processo que se almeja teoricamente. A defesa do em si da superação é então uma boa                

falsa questão, no sentido da forma da verdade que ela revela. A naturalização da              

consciência, através da razão humana, seria o análogo de que o trabalho concreto é, ao               

mesmo tempo, a forma da superação social dada. Neste sentido, recai-se na crítica             

estética da sensibilidade natural ao valor-de-uso que, logicamente, a estética          

transcendental de Kant já criticara. O trabalho, nesta forma de realidade concreta, é o              

retorno teórico ao que a crítica negativa já superara: a tese sobre a “razão sensível”. A                

crítica ao intuicionismo que Kant já apresentara, como relação sujeito objeto, relação            

que o entendimento não pode evitar, como sua verdade: a contradição. A forma positiva              
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da revolução na determinação histórica de Georg Lukács está sob a lógica da             

sensibilidade naturalmente humana, uma positividade. 

Isto porque a história e a superação estão dadas como positividades            

inquestionáveis através dos preceitos a que humano e humanidade exigirá, na crítica            

lukacsiana. Nessa medida, a contradição se torna antinomia. Duas verdades opostas           

podem ser ditas ao mesmo tempo e, sob o mesmo critério de verdade, podem ser               

reconhecidas como verdadeiras em si. Qual seja, a contradição entre o abstrato e             

concreto, sociedade e natureza, se torna uma antinomia entre os termos, dada a forma da               

superação pela consciência proletrária de Georg Lukács, na qual a história estaria            

naturalmente dada.  

O materialismo e o idealismo, no que se põe a crítica através da teoria social, se                

faz como relação necessária da forma de consciência, enquanto ciência, moderna. Daí a             

separação entre ciência positiva e ciência dialética (negativas), desdobrada em ciências           

naturais e sociais. O pressuposto de Lukács, entretanto, no plano da história, em sua              

dialética crítica à reificação, é o isolamento de um em si humano que é próprio das                

ciências positivas e objeto da crítica social. Daí a partidarização que esta antinomia em              

Ontologia do Ser Social (Vol. 1) adquire. 

Esta seria a forma como o excerto de Marx poderia ser pensado por Lukacs:  

(...) “Um trabalhador numa fábrica de algodão produz apenas algodão?          

Não, produz capital. Produz os valores que servem novamente para          

comandar o seu trabalho, para criar por meio deste novos valores.” (MARX            

apud Lukács, 362) 

O sentido desses “novos valores” incorpora o que seriam os valores humanos,            

pois o argumento é o da forma duplicada do trabalho, enquanto trabalho abstrato e              

trabalho concreto. E aqui algumas incoerências no plano do que a crítica ontológica põe.  

A concretude do trabalho, que se baliza pela sensibilidade estética, da razão            

sensível, enquanto humanização, se faz como consciência de indivíduo. Este, portanto, é            

consciência social que naturaliza em si o próprio humano. A humanidade é defensável,             

enquanto forma da crítica, na medida em que detém em cada um a forma biológica, de                

razão, portanto, incriticável. Assim, já que positiva, conduz a ação, trata-se da conduta             

estética porque não posta logicamente pelo que quer ser a razão superadora, mas posta              

intuitivamente. 
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A crítica é no sentido da “abolição do capitalismo” (363) – sob o preceito do                

método materialista, na medida em que, se e somente se admite a consciência possível              

só em dado processo social –. O problema da crítica e de sua forma de verdade é poder                  

dizer da existência após o processo social que dá a existência enquanto sua forma de               

consciência . A superação pelo terceiro termo do ponto de vista da dialética (lógica)             19

social (histórica) de Lukács, é apoiar-se naquilo cujo pressuposto é ter superado para             

realizar-se historicamente o sentido do “novo” almejado, isto é, a ontologia da            

existência. Mas é só nesta positividade a que se podia chegar a crítica dialética, já que                

ao seu antípoda (positivismo/racionalismo/natureza/jurisdição) ou se mostra numa        

contraposição necessária, ou se toma partido, porque o positivo e o negativo formam o              

limite que compõe o espaço lógico da crítica materialista histórica e dialética. 

Positivamente falando, teríamos a versão da crítica social antropológica de          

Lukács, em Ontologia do Ser Social. Todo o problema está em não reconhecer na forma               

da crítica tais termos apenas enquanto antinomia. Historicamente o tempo aparece como            

inevitável, logicamente há incoerência nesta inexorabilidade do histórico. Do ponto de           

vista lógico, o que reconhecemos é a contradição a que chega a forma da história posta                

sob a predestinada consciência revolucionária. A questão, neste momento, para um           

marxismo mais recentemente incorporado nas ciências parcelares, é o quanto a dialética,            

isto quer dizer, a lógica, pode se fazer como máscara de doutrinas positivas. Sob a               

crítica do terceiro termo, da formação da consciência revolucionária, é logicamente que            

o problema da crítica superadora aparece, ou seja, em sua essencialidade, a lógica             

dialética de que se parte. É a lógica dialética, enfim, que é colocada de lado para                

constituir a noção de concretude, história e superação no materialismo histórico. Isso            

tanto do ponto de vista da ciência, quando do ponto de vista da autodenominada prática               

social. Consciente ou inconscientemente, não iremos julgar, ainda que o problema seja o             

de consciência. A lógica ganha aqui em importância, especialmente porque a questão            

colocada pelo próprio autor é a da consciência da classe e revolucionária. Seria ingênuo              

desistirmos da determinação lógica de seu argumento, já que é a resposta a esta              

determinação que o histórico de seu materialismo oferece. Mas em sendo uma questão             

dialética, o problema seria este e não outro. Isto quer dizer, da lógica. Ou ainda da                

19 Na dialética vem-se à existência. Não há uma existência e pronto. A posição do sujeito ao objeto que dá                    
a possibilidade da existência enquanto fenômeno e enquanto contradição essência aparência. A existência,             
enfim, não é em si.  
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lógica e da história. Daí a importância desta antinomia nos sentidos de história na crítica               

à reificação de Georg Lukacs. A abolição do capitalismo como limite da crítica             

burguesa, dada pela taxa média de lucro, é contradizente à perspectiva da            

inviolabilidade da razão histórica. Não se defende aqui o fim da história. Talvez             

estejamos tão somente problematizando o sentido dialético de história. Ou seja,           

reconhecer a história também sob critério moderno de verdade, daí a impossibilidade de             

torná-lo uma inviolabilidade, um inquestionável para ser dialética. 

A condição concreta do trabalho se põe, para Lukács, como superação do            

capitalismo, na medida em que põe a transformação qualitativa, do ponto de vista das              

relações/composições de classes, fundado na estética material sensível em que o           

aniquilamento objetivo da classe proletária seria o padrão de medida para a forma da              

crítica enquanto práxis.  

Assim, se a crítica é ao “fato” do pensamento racionalista burguês este não deixa              

de se fazer valer numa compreensão da ontologia humana do trabalho enquanto            

superação, também um fato, porque dado pela natureza do sujeito. O trabalho concreto             

corresponde à concretude histórica que somente pode ser se for um fato. Se a              

facticidade é o modo do pensamento burguês, a crítica pela superação à reificação não              

deixa de fazer da história um fato, fundado no pressuposto de humanidade. “O Homem              

tornou-se então a medida de todas as coisas (sociais).” (370) Tem-se a medida da              

crítica, da ciência crítica, no sentido da práxis, sob o critério da positividade humana. A               

sociologia de Henri Lefebvre será a que melhor expressará a busca desses critérios             

ontológicos, como já comentamos. O critério colocaria a necessidade de identificarmos           

o humano, que, sem mediação é a ontologia do revolucionário, do novo, em relação ao               

capital. Em Henri Lefebvre a necessidade desta identificação levou às categorias           

antropológicas da superação. Ao invés de problematizar o humano, levou os mesmos            

problemas lógicos para as categorias que buscavam, logicamente/historicamente        

explicá-los. Aqui teríamos a “obra”, o “produto”, a “apropriação”, a “poiesis”, etc.            

condição sine qua non para se fundar a crítica ontológica.  

A adequação do critério de crítica à sua forma (a revolução) é a chegada na               

medida (humana), que o capitalismo não é, e pressupõe a absoluta verdade dessa             

adequação. A inexorabilidade histórica da superação é um alívio ao calvário antes da             

salvação, ou seja, há a consciência religiosa que é a fé na história, enquanto              
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concreticidade. Aqui não cabe apelar para os sentidos da consciência operária no            

capitalismo da segunda metade do século XX que Henri Lefebvre bem criticou em sua              

Vida Cotidiana no Mundo Moderno. O nosso limite em relação ao autor citado estaria              

em reconhecer as impossibilidades do argumento ontológico, do ponto de vista do            

espaço lógico desta crítica materialista e dialética da reificação de Lukács. Ao se             

reconhecer como contribuição da crítica, se faz a partir do materialismo histórico e             

dialético de Marx.  

Na medida em que se trata de dialética, a questão lógica permite-se ser cobrada e               

é o que, tanto pelo negativo quanto positivo, se coloca como forma científica de crítica               

social. Como já apontamos algumas vezes, a ontologia recai, necessariamente para ser            

ontológico, no positivo que é o objeto de toda a crítica materialista, seja ontológica ou               

não. O problema que consideramos aqui é a forma de positivismo a que tudo isto               

redundou internamente ao marxismo revolucionário, isto é, que de algum modo           

considerou a revolução como condição, fundamento de sua crítica a toda e qualquer             

positividade. Assim, consideramos, neste caso, Lenin, Lukács, Henri Lefebvre, Adorno,          

Robert Kurz, Moishe Postone, autores que levaram, academicamente ou não, o           

problema da revolução sob o fundamento do trabalho, como categoria identitária da            

crítica social, mas nos termos da crítica científica. Certamente, toda a perspectiva            

classista da consciência revolucionária de Georg Lukács está centrada na contradição           

capital trabalho. A reflexão à ontologia aqui, assim, se justifica porque põe o problema              

da superação (lógica) revolucionária (histórica).  

No plano da consciência necessária ao e do processo a questão lógica é tão              

primordial quanto a formação de classes. Não se poderia, por um, eliminar o outro. É               

preciso se perguntar se as manifestações de 2013 no Brasil, por exemplo, não fizeram a               

prática como aquilo que só é prática se eliminar o teórico. Isto poderia explicar a forma                

da consciência em sua expressão de múltiplas bandeiras partidárias (sou contra ou a             

favor isto), cuja reflexão está no limite das multitude de bandeirolas que se transformam              

rapidamente em gritos autoritários de guerra. O problema é a unidade destas no             

fascismo do dinheiro, pelo e do distributivismo através dos quais elas (as bandeirolas)             

buscam criticar a sociedade, e não contra os mesmos (a referência aqui vai em relação               

às manifestações de 2013 no Brasil contra o governo de Dilma Rousseff). 
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Na contradição de seus termos constituintes - materialismo/natureza X idealismo;           

histórico/sociedade (devir/tempo) X dialético (lógico: positivo e negativo = espaço          

lógico) - como condição da crítica, limitado ao seu próprio espaço categorial, a crítica              

não dialética será, necessariamente positiva. Ser ou não ser dialético ou, ser e não ser               

dialético seria o espaço lógico da crítica social dialética. Aí a importância da diferença              

entre o negativo em Hegel, e o negativo em Lukács da superação da reificação, ainda               

que esta diferença não se dê na crítica à reificação como um todo. A consciência               

proletária também seria a consciência da sociedade em que está posta, entretanto,            

burguesa, não superadora. Ainda que isto possa-se reconhecer como a crítica cética a             

Lukács da reificação, dentro de seus próprios pressupostos (materialista histórico e           

dialético) haveria a possibilidade da inescapabilidade da forma de consciência como           

argumento crítico.  

Nesse sentido, a consciência proletária também seria consciência moderna. Do          

ponto de vista da forma de crítica social, digamos, aí residiria todo o problema da               

dialética social crítica. Qual seja? Como fundar uma crítica social, na medida em que a               

própria crítica é consciência determinada pelos pressupostos que se critica?.. a forma            

mercadoria... Este problema é tomado, portanto, por Lukákcs como solução. A crítica            

teria de ser sempre um auto criticar-se porque, caso contrário, teria de eliminar a              

prioristicamente o fetichismo para críticá-lo, então, pressupor o pensamento, uma          

consciência, consciente e não fetichizada, para dizer do real que é o fetichismo. A              

antinomia entre o histórico e o lógico seria a mesma que a antinomia entre fetichismo e                

alienação, por exemplo.  

Na crítica dialética (excuse-nos a redundância), aliás, o pressuposto é não estar            

fora do objeto, como método crítico. É justamente esta exteriorização da consciência em             

relação à coisa pensada que toda dialética social pressupõe criticar. A radicalização            

dessa exteriorização encontramos em Ontologia do Ser Social (V. 1) em que o método              

crítico se torna um guia de ação revolucionária: a conduta, fundamento da estética.  

A ontologia desta conduta, entretanto, é posta sob o pressuposto do humano como             

naturalização que, enquanto tal, é objeto da própria crítica de Lukács à ontologia em              

História e Consciência de Classe. Esta última, contudo, detém a problematização           

ontológica, o que é o pressuposto de sua própria crítica, já que para ser ontologia não                

pode ser problematizada, pois é um princípio fixo, ponto de partida de toda a crítica               
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ontológica, o humano. A sua crítica à ontologia do relativismo, que fixa a verdade              

humana, se apoia na diferenciação histórica do humano em sua relação para com a              

natureza. Mas neste caso tem-se uma naturalização de ambos. Tanto que o argumento             

da formação da consciência superadora se faz através do Marx da Sagrada Família e da               

dialética materialista de Feuerbach em que os sentidos propriamente humanos irão           

conduzir à superação, natural, do modo de produção fundado na forma valor. 

Esse processo [unificação da teoria e da prática que transforma a           

realidade] começa com a conscientização do ponto de vista de classe do            

proletariado. Por isso, a designação de “relativismo” para o materialismo          

dialético é extremamente enganosa. Pois seu ponto de partida aparentemente          

comum – o homem como medida de todas as coisas – significa para ambos              

algo qualitativamente distinto e até mesmo oposto. E o início de uma            

“antropologia materialista” em Feuerbach é, de fato, apenas um início que,           

em si mesmo, permitiu formações posteriores e inteiramente distintas. Marx          

incorporou radicalmente a sugestão de Feuerbach e concluiu-a. 

 

O problema histórico, entretanto, se torna uma contradição nos próprios termos           

porque a crítica à alienação torna-se uma identidade lógica à crítica ao fetichismo, o que               

não poderia, dentro da perspectiva teórica em questão. O primeiro exige a metafísica, já              

a crítica pela alienação a expulsa. O rejuvenescimento de Marx por esta via, entretanto,              

se é uma possibilidade histórica não é passível de um argumento lógico porque uma              

contradição nos próprios termos. A crítica ao fetichismo é reconhecer na metafísica            

social uma consciência física religiosa, de modo que a revolução não poderia ser uma              

objeto inexorável de realização e, assim, acima da crítica. Como se o problema             

revolucionário fosse uma questão meramente de maneiras de ser e não de contradições             

lógicas e dialéticas. A crítica pela alienação, assim, não poderia incorporar-se como            

elemento somatório da crítica, mas fundamentalmente, como forma negativa da crítica.           

A secundarização da metafísica pelo trabalho concreto tornou a natureza a antinomia da             

crítica. O histórico independente do lógico, mas para realizar a razão lógica da             

superação. 

Nesta via, Lukács, realizando ou não o percurso, se compromete em considerar as              

características, determinações ou identidades do humano que, nas contradições a isso já            

colocadas, movem-se sob os sentidos da conduta, de certo comportamento. Pois na            
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consciência proletária almejada há que ter a identidade deste humano que não se pode              

negar e assim com e como a sua consciência segui-lo. Se é do ponto de vista estético, ao                  

menos que fosse a inexorabilidade de uma tragédia enquanto forma social e não a              

ontologia como escape desta tragédia. 

A estética feuerbachiana ganha em importância, dados os cinco sentidos a que             

isto remete e, assim, pressupõe separação entre sujeito e objeto, forma de relação entre              

tais termos cuja crítica [a essa forma] é o fundamento da própria dialética. A mera               

identificação entre o jovem e o velho Marx (378), requerida por Lukács, não se coloca               

sob a questão sobre o sentido desta diferença entre ambos. Fetichismo e alienação,             

lógica e história. Parte-se do pressuposto da identificação. A identidade entre o velho e              

o jovem Marx traz toda a antinomia entre o ontológico e sua crítica. Nesta antinomia o                

tempo como história humana é quando sair da forma negada desse humano capital.             

Talvez carecesse observar um caminho de autonegatividade de Marx para si mesmo, no             

sentido de que o argumento ontológico é inevitável, contudo, no capital, é visto             

negativamente, como o negado enquanto forma da crítica. Formou-se, primeiramente a           

forma do positivo (ontológico), mas como momento de sua própria negação. Daí não             

concordarmos com esta unidade positiva entre um Marx da maturidade e outro de O              

Capital: 

E essa visão do não-ser abstrato do homem permaneceu na maturidade           

de Marx como sua concepção fundamental, como mostram as conhecidas e           

muitas vezes citadas palavras do prefácio à Crítica da Economia Política,           

em que a sociedade burguesa é designada como a última manifestação da            

pré-história da sociedade humana.” (56) 

É, simplesmente, como se não houvesse diferença na perspectiva da história em             

O Capital, ao longo de toda a sua obra, seja manuscrita, seja para a publicação.                

Especialmente em se tratando de um grande pensador sobre um modo de produção             

revolucionário, como é Marx. Primeiramente, ainda que se parta da crítica à metafísica             

(fetichismo de O Capital) finaliza-se com a afirmação da física do sujeito, então             

humano (crítica pela alienação). Em segundo lugar, nesta crítica à metafísica de Marx, o              

tempo histórico pode ser lido como determinação da sociabilidade presente. É só em             

termos modernos que se põe o problema da pré-modernidade e de seu futuro. Assim, a               

defesa da história é posta sob sua negação, no sentido de que a inexorabilidade presente               
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também é forma de o próprio método estar sob as determinações da forma social de               

onde ele parte e a qual ele mesmo critica. A temporalidade, enfim, seja revolucionária,              

seja passada, não está isenta de ser forma moderna de consciência . 

Os preceitos físicos, no velho Marx estão presentes, contudo, só fariam sentido             

como objetos da crítica e não como categorias da crítica. Os fundamentos            

antropológicos, enquanto história e diferenciação se fazem como a verdade isenta de            

qualquer inverdade (379), como a forma correta, porque as categorias dialéticas           

coincidem com o sentido de humano e humanidade. O próprio sentido de pré-história             

aqui se transmuta em Marx n’ O Capital.  

A universalidade lógica do valor põe o sentido de passado como forma de             

consciência presente, já que sob as determinações mercantis. Se é passado ou futuro,             

ambos são em sua relação com o capital. Assim, a história no capital é só moderna,                

mesmo quando pensada no pré-moderno. Assim, ela também é ruptura para consigo            

mesmo, pois a forma da ruptura é própria da consciência social. Ser ruptura para              

consigo mesma não deixa de ser forma de sua identidade. Se aí é fácil ver o sentido                 

revolucionário, ao mesmo tempo, esta forma reivindica, necessariamente, considerar a          

determinação conservadora da perspectiva meramente, ontologicamente, revolucionária.       

Nenhuma identidade categorial sob a perspectiva da contradição está isenta de crítica. 

O utopismo, como transcendência histórica do capitalismo, seria então criticado           

por este segundo sentido de humano enquanto transformação, mudança, novidade          

qualitativa, como sua identidade. Contudo, este utopismo se faz numa crítica absoluta à             

metafísica. Daí a sua não transcendência à fixidez da primeira humanidade           

(“ontológica”), em relação a sua forma de crítica e que dá o argumento da concretude do                

trabalho numa ontologia do valor de uso, ainda que se pretenda superá-lo. Ressaltamos             

uma vez mais a importância de isto ter se constituído enquanto um debate interno ao               

próprio pensamento de Lukács, mas que sintetiza a totalidade das contradições do            

próprio método (idealismo, materialismo, sociedade, natureza) como já debatemos         

acima, do ponto de vista de seu espaço lógico. 

A crítica à metafísica, no sentido da consciência revolucionária (p. 380 linha            

25-26), desconsidera a importância do pensamento religioso como forma social          

moderna posta pela mercadoria, no plano da crítica de Marx de O Capital, a utopia da                

superação pela condição ontológica do ser humano não superou. Nesta medida não se             
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tratava de descartar o religioso como a consciência superada, mas de reconhecê-lo como             

forma social moderna em que o dinheiro – equivalente geral – se faz como o deus de                 

todos os deuses da modernidade . O trabalho em sua ontologia concreta não pode              

admitir esta crítica! 

Neste sentido, a região nebulosa do pensamento, religioso, num nítido contrapeso            

à crítica científica pela física de Feuerbach de O Capital é forma social universal. Nesta               

universalidade, a fantasmagoria seria explicativa, também, de uma ciência que se nega,            

porque posta enquanto pensamento científico, ainda que sistêmica (no sentido dos           

sistemas filosóficos) e social (no sentido da historicidade a que isto exigiria). Mas o              

resultado da crítica à ontologia seria o reconhecimento de que não se forma o objeto               

independente do sujeito e, assim, uma ciência desveladora ou integradora a uma práxis             

seria um contrassenso iluminista.  

Nesta medida, a segunda humanidade da contradição sujeito objeto, em Lukács,           

não transcende os sentidos ontológicos da ontologia (primeira humanidade relativista)          

que pretende criticar. A externalidade do humano é tanto física quanto metafísica. Tanto             

das ciências naturais quanto da crítica ontológica social. A crítica, entretanto, terá de             

realizar o conhecido (por ela mesma) dualismo entre o real e o não real, entre o real                 

concreto e o irreal, metafísico religioso. A religião como forma de consciência,            

entretanto, como a entidade externa à humanidade que a sociedade é. Ou seja, sob o               

argumento da desumanização, que a sociedade, enquanto capitalista é, a humanidade é o             

que externamente a isso tudo (social) se mantém como, contraditoriamente, uma           

superação social. Isto tudo em nome de uma razão que tudo abarca e, por isso, não é                 

religiosa. Quando, na verdade, todo o argumento histórico é o de que em se falando de                

humanidade estaríamos nos referindo aos problemas sociais. A racionalidade entre          

sujeito e objeto se fez, então, pelo argumento natural, isto é, do que está fora da                

sociedade. Não se salva desse problema, por exemplo, pela exemplificação da           

“produção” como “objetivação do homem” (383). Se em termos de história isso leva à              

superação; logicamente falando tal “objetivação” é uma tautologia, pois em última           

instância tudo é objetivação do homem pela ontologia da economia. A não humanização             

é forma do humano, sua objetivação. O pressuposto da identidade entre natureza e             

homem, realizando o sentido de sociedade enquanto superação por uma consciência           

proletária retira a alteridade lógica entre sociedade e natureza e a mesma se constitui no               
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plano da identidade formal que “economia” tem, como relação sociedade natureza. Esta            

última (“economia”) é a unidade positiva da ontologia da sociedade e da ontologia da              

natureza. A consciência superadora, de classe, como consciência da realidade prática           

revolucionária, é o retomar da naturalização social. A duplicidade do trabalho, enquanto            

concreto e abstrato, se faz como a forma categorial desta contradição in terminis do              

próprio argumento crítico. Ou seja, a sua crítica cabe a ela mesma. A concretude do               

trabalho, entretanto, terá de estar fundada num pressuposto de tempo histórico           

naturalizado por necessidades humanas, mas que logicamente (isto é, do ponto de vista             

de sua forma dialética pretendida) é a tautologia da relação sociedade natureza como             

produção humana. Tautologia porque no pressuposto em si da consciência          

revolucionária, logicamente falando, tanto natureza quanto sociedade são natureza. A          

alteridade, ou seja, a posição da diferença, como condição da contradição, não se faz              

sob os preceitos da crítica fundada no negativo (crítica ao racionalismo, jurídico e             

social, ao relativismo, ao imediatismo, à natureza) se o resultado de sua crítica é o               

pressuposto de que se partiu (a crítica) como objeto da crítica. Toda a crítica à empiria                

terá de ser desfeita e a empiria reconhecida como a natureza, enquanto forma da crítica.               

Mas se o empírico é o desconhecido ele não pode se pôr como a crítica racional                

almejada. 

Assim, a contradição do processo de superação pela consciência de classe está na             

anulação da metafísica como condição da superação materialista. A metafísica, aqui,           

ganha o sentido de religiosidade meramente deslocada, inadequada ao processo social e            

não como consciência inexorável do moderno, enquanto tal, que a crítica ao fetichismo             

do dinheiro permite chegar. O esforço da crítica social, enfim, está, negativamente, em             

reconhecer os seus limites e não a sua forma definitiva, como quer a crítica da práxis                

superadora cujo resultado lógico é a eliminação da metafisica como problema lógico e             

condição da superação histórica. Esta, fundada na crítica à religião, como forma de             

consciência, não vê a religiosidade em que está fundada a sua concepção de ciência              

superadora, posta enquanto método da práxis, revolucionária que, neste caso é o            

pressuposto da materialidade, da natureza inquestionável humana.  

A falsa proximidade do mito do real em relação ao real concreto não dialetiza a               

noção de mito, fantasmagoria, etc. como forma do ser social que a crítica ao fetichismo               

deve considerar e o quanto este último está fundado na consciência de materialidade,             
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seja ela qual for. Seja das ciências naturais (física de Newton, por exemplo), seja nas               

ciências humanas, a materialidade corporal das necessidades e sensibilidades humanas          

funda a crítica superadora de uma consciência metafísica. Como já nos referimos outras             

vezes, a materialidade também detém a forma lógica do idealismo e a sua expressão              

meramente escrita não carrega, necessariamente, uma diferença lógica. Esta tem de se            

constituir negativamente, mas não afirmativamente, porque se a dialética é o plano da             

diferença, a diferença é possível na negatividade, porque enquanto tal não concorda            

consigo mesmo enquanto negativo. 

Assim, as antinomias entre história e lógica não atingem os sentidos da             

contradição e da negatividade entre lógica (conhecimento da história) e história           

(realização do conhecimento). A negatividade levaria a uma negatividade em todos os            

seus termos, inclusive categorial. Tanto lógico, quanto histórico. O homem dialético,           

requisitado por Lukács, como forma de crítica ao homem do imediatismo relativista,            

deteria o imediatismo de sua natureza superadora embora a crítica seja em relação a              

uma negatividade ao puro imediato, ou ao imediatismo.  

A crítica deste imediatismo se faz, na política, personificada na social democracia.            

Apegada aos fatos o utopismo e empirismo, o fatalismo econômico, da sociedade tal             

qual estaria dada, se eternizam, como interesses da eternização da condição burguesa e             

se resolvem no Estado enquanto respaldo “ético” de humanidade. O Estado social            

democrata ou o respaldo ético de humanidade que garantiria, nessa ilusão de direitos, as              

contradições capital trabalho. A situação teórica, contudo, assumida em sua crítica à            

reificação, é de se permitir pensar numa ética da humanidade, sem que fosse mediada              

pelas representações do Estado.  

Caberia uma ética como condição da crítica, desde que não mediada por tais             

representações (a justiça, a igualdade legal, por exemplo). O problema seria a            

possibilidade de se deter a consciência que transcenderia o plano deste imediatismo que,             

acrescentamos, a própria sociedade civil é. Haveria ainda a necessidade de identificar as             

leis econômicas, nos termos do próprio autor, vistas como “as leis naturais da             

produção”. A crítica ao pensamento burguês, sempre mais negativa, entretanto, não           

conseguiria escapar do argumento ético, estético, já que vinculado a uma ontologia que             

carece rejuvenescer o velho Marx. A consciência do proletariado, que pelo princípio da             
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unidade sujeito (indivíduo) objeto (mercadoria força de trabalho), reconheceria a          

história na sua desalienação.  

A objetividade empírica, nesta concepção de Lukács, do proletariado, teria de ser            

reconhecida diante das mediações do processo social enquanto consciência na qual a            

oposição burguês X proletariado também é uma reificação proletária e não só burguesa.             

Assumir-se nesta contraposição é, ao mesmo tempo, pela ilusão sociológica de           

diferencialidade de classe que daí devém, não deter a diferencialidade pressuposta de            

consciência que a dialética mesmo exige. 

O pressuposto de uma naturalização do humano, mesmo que o dialético, estará            

necessariamente vinculado a uma crítica distributivista, que é a mesma crítica burguesa ética e              

estatista. Neste sentido, se a categoria de distribuição não for questionada pela crítica, a lógica               

da crítica é a mesma, embora sociologicamente distinguida, o que dá a ilusão de lógicas               

diferentes; ainda que unidas pelo mesmo processo social fundado na forma mercadoria. A             

crítica por este terceiro termo estaria mais liberta de suas próprias críticas se se admitisse esta                

unidade e a ilusão de diferença de consciência que a condição social detém, enquanto forma               

sociológica de ser do real capital. Resguarde-se aí o sentido dialético de diferença que não é                

mera distinção. De um ponto de vista categorial, já que a mediação se faz pelo trabalho, a noção                  

de trabalho concreto é análogo à ontologia, na crítica positiva de Lukács da consciência              

operária. 

Contudo, para isso teria de negar o argumento ontológico, pois é a naturalização do               

humano, mediado pelas suas condições sensíveis (materialismo de Feuerbach) que define a            

medida, humana, da produção social. Neste argumento o distributivismo material, do resultado            

da produção torna-se tanto a forma lógica do argumento do proletariado como da burguesia,              

para ficarmos no universo social de Georg Lukács. O Estado hoje, nunca d’antes tão              

distributivista! A crítica seria, então negativa, se se reconhecesse a universalidade desta forma             

de consciência, de modo que a posição de classe por isso já se faz mediada e, também, resultada.  

Assim, o problema, nesta universalidade, onde a diferença – dialética - se faz fetichista, é               

o de também reconhecer o limite da crítica como forma dela ser. Isto, inclusive, como sua                

própria condição de crítica, relacionada ao critério de verdade, já considerado. Afinal, o             

pressuposto lógico é o da expressão científica do conhecimento, daí o porquê do critério de               

verdade. Reconhecemos ainda a relação entre o sentido científico de verdade expressando uma             

consciência, digamos, de seu próprio tempo. A ontologia seria a garantia da verdade da crítica               

para além de si mesmo. Contudo, a impossibilidade de criticá-la como tal é a garantia de sua                 

crítica. A consciência inexorável do proletariado. 
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A ontologia dialética, fundada no sentido da história como a distinção de si em               

relação à ontologia não dialética é o apoio numa verdade a se chegar, no tempo. Se “(...)                 

a justaposição imediata das leis naturais e do dever são a expressão intelectual mais              

coerente do ser social imediato na sociedade burguesa” (391) o sentido da verdade a que               

se chega, e não a verdade a que se nega, é o mesmo pressuposto lógico, distributivista,                

naturalizante a que qualquer ontologia pode chegar (dialética ou não). A consciência            

revolucionária e as políticas de Estados somente com distinções sociológicas, mas não            

lógicas. Assim, consideremos que Lukács sintetiza esta antinomia do materialismo, isto           

é, estar sob o ontológico pressupõe um momento não dialético de sua crítica dialética.              

Mas o assunto se faz objetivamente necessário, porque a crítica teria o sentido da              

dialética social, ou seja, a dialética social tem por pressuposto a crítica ao seu antípoda,               

à natureza e ao ontológico, o positivo, o não dialético. Entretanto, o humano imediatista              

e outro dialético, já que posto pela unidade natural do humano, não é dialética, a não ser                 

como objeto de sua crítica, entretanto, negativa, isto é, que não pode afirmar as              

categorias. Daí reconhecermos a distinção entre o Marx dos seus manuscritos em            

relação à sua última obra O Capital. A importância da crítica de Althusser, Pour Marx e                

Ler Marx, vai justamente na necessidade de criticar um pressuposto sensitivo da            

condição humana como forma da crítica, dada a sua condição lógica de natureza. O              

trabalho concreto não é externalidade à forma social. Justamente porque visto pelo seu             

antípoda: o abstrato metafísico social. 

Assim, se a reificação se faz como realidade imediata (imediatismo enquanto forma de             

consciência), a superação disto, enquanto crítica (homem dialético), está igualizada à condição            

imediata que humano adquire nesta crítica, mesmo que sob o pressuposto da transformação e da               

novidade qualitativa: práxis. Ou seja, a inquestionabilidade do humano é pôr sua condição             

lógica sob os preceitos de uma natureza que deveria ser criticada porque independente da lógica.               

Todo o sentido histórico está, entretanto, negado pela sua [do histórico] condição lógica, isto é,               

dialética.  

A relação entre o lógico e o histórico, quando do sentido da superação em sua crítica à                 

reificação, é o da contradição que constantemente se evitou, como condição da defesa da              

superação enquanto diferencialidade da dialética em relação ao positivismo naturalista,          

matemático, racionalista social (jurídico) como já abordamos estes momentos de sua crítica.            

Contudo, ao deter esta contradição (entre o lógico – que mostra a não alteridade entre natureza e                 

sociedade, quando o pressuposto do histórico era justamente defender a diferencialidade da            
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humanidade social, da natureza propriamente humana) este terceiro termo, superação, não se            

funda, logicamente, como resultado diferencial da naturalidade que pressupunha criticar. Isto é,            

a crítica à naturalização também naturaliza. Nesta medida, se a revolução proletária seria a              

comprovação desta teoria científica, historicamente não se tinha o que comprovar, pois a             

consciência revolucionária estava logicamente sem o seu fundamento, isto é, a alteridade, a             

diferencialidade, como pressuposto do histórico, concreto, enquanto práxis.  

Esta alteridade enquanto histórica revolucionária proletária existe nos mesmos termos da           

alteridade do valor de uso (matéria/natureza) valor de troca (abstração), cuja relação só é              

possível pelo e enquanto fetichismo da materialidade. A mercadoria como “coisa”, em Marx, é              

expressamente forma de consciência. Ou seja, a alteridade histórica revolucionária pela forma            

de consciência dada pela materialidade humana é ilusória. A pura materialidade externa de algo              

é ilusão que valor de uso põe. A matéria, o valor de uso, como dado sensível é o limite                   

necessário para a efetividade da consciência fetichista. Mas só no plano da sociedade abstrata a               

matéria poderia ser tão bem argumentada. Ou seja, a matéria dada é consciência social abstrata,               

porque abstraiu a relação para com o abstrato que o material detém. Tomá-lo como coisa, seja a                 

partir da mercadoria, seja, a partir da sensibilidade de Feuerbach, é abstração, ainda que se               

busque um resultado material. Daí ciências e “físicas”, sociedade e “metafísicas”. 

Assim, revolução historicamente dada, como proletária, é uma ontologia da crítica. Como            

contraponto, então, a experiência proletária remete à necessidade de experienciar o que não é              

limitado à forma de consciência científica, isto é, o empírico. Contudo, Lukács quer estabelecer              

uma unidade matemática completa entre ambos de modo que o empírico mais o abstrato se               

tornam a totalidade da verdade. Esta separação põe as próprias contradições como condição da              

dialética e estão postas como exterioridade. O real é contraditório em si, o que seria uma                

contradição nos próprios termos, dada a externalidade objetiva da contradição, em relação ao             

sujeito. Contudo, o problema é que para se chegar a uma consciência unitária, que se dê pela                 

unidade entre teoria e prática, o objeto da reflexão e da consciência (proletária) tem de estar,                

objetivamente fora de sua reflexão, apenas como condição dela e não como momento categorial              

da contradição de que se parte. Assim, Hegel torna-se um pêndulo, na argumentação da crítica               

de Lukács à reificação, ora sob o plano da simultaneidade da relação sujeito objeto, ora sob a                 

defesa do que é objeto dessa crítica: a existência em si de contradições, que, então toma o                 

sentido da história em sua (de Lukács) dialética materialista.  

Se a verdade está dada como contradição, mas externa ao sujeito, porque dada, todo o               

problema da história será a conduta indicada por esta consciência iluminada. Do ponto de vista               

do processo histórico, caberia assim, ao proletariado “indicar o caminho para o qual concorre              

objetivamente a dialética do desenvolvimento...” (391). A impossibilidade de cumprimento          
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deste processo histórico, portanto, dado desde o princípio, é o que torna o proletariado              

consciente de uma missão histórica que é da humanidade. O princípio iluminista, entretanto,             

deixa passar que o pressuposto da história universal só teria tido a sua consciência no modo de                 

produção atual, como forma evoluída de consciência em relação às formações pretéritas. Este             

pressuposto só se faz possível se o princípio é o da verdade dada, tanto passada, como futura.                 

Mas dada não enquanto consciência presente, mas da verdade independente de qualquer            

consciência. Esta externalização do real e da contradição material como o que está dado,              

enquanto o sentido que objetividade toma aqui, qual seja, o concreto, é o que está fora do                 

subjetivo. O sentido de totalidade implicaria, entretanto, num critério de verdade, uma verdade a              

que se chega. O que se acrescenta aqui é a materialidade e concretude estarem numa               

coincidência lógica com o pressuposto da naturalidade, ou da lógica natural que, sob o problema               

histórico, é a defesa da condição humana. Logicamente, a contradição forma relativa e forma              

equivalente se tornou operante como categoria de análise. Contudo, na ilusão de superação pelas              

categorias da alienação. Homem, vida, valor, economia. 

A condição de sujeito-objeto da consciência proletária é a unidade entre consciência            

proletária em si (na relação com o capital) e a contradição da forma social (em si) com a                  

consciência. O processo de desreificação do trabalho, ou mesmo, de ruptura para com a forma               

social mercantil está fundado, entretanto, na naturalização do trabalho, do trabalho concreto            

porque vinculado às necessidades sensíveis que, enquanto tais, são inalienáveis. A concretude            

do trabalho é vista em si mesma, independente da sua forma abstrata e, neste sentido a                

contradição entre abstrato e concreto se tornaram duas positividades, ainda que a lógica que              

medeia toda a contradição seja a de negatividade como justificativa da dialética. Estamos na              

forma da contradição entre o fetichismo da mercadoria e a crítica pela alienação.  

O negativo histórico revolucionário de Lukács, enquanto consciência operária e          

do ponto de vista da lógica, é uma ilusão. Assim, na crítica pelo fetichismo e pela                

consciência de classe a história enquanto futuro era a ilusão presentemente pensada            

tanto pela burguesia quanto pelo proletariado. Seja pela história enquanto manutenção           

do presente (revolução burguesa), seja da história enquanto sua transformação          

(revolução proletária), o pressuposto era ter a verdade dada, exterior ao sujeito pensante.             

Qualquer forma de coincidência da positividade natural com o pressuposto da crítica            

social, pelo próprio materialismo, coloca-se como limite de sua crítica. A revolução            

proletária, enquanto consciência genérica foi a ilusão de superação como subordinação           

pelo e para o trabalho. Do ponto de vista lógico, a crítica de Robert Kurz em O Colapso                  

da Modernização, contribui para este momento da crítica a Lukács. Mas dizíamos, a             
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materialidade do trabalho concreto externaliza o problema da metafísica social, mas não            

evita a contradição: só é metafísica porque social. O ponto de ruptura desta dialética              

materialista, como crítica ao idealismo, sob a noção de “práxis” (proletária) é o concreto              

externo que, enquanto qualquer externalidade dada (isto é, positiva), se faz pela forma             

do antípoda concreto na forma da externalidade (social, metafísico) e, assim, dentro dos             

termos lógicos de toda dialética, é natureza: objeto da crítica negativa para que se torne               

possível a crítica social, sentido de toda dialética materialista.  

A natureza funda negativamente o argumento da superação que se quer social. A             

naturalização histórica não teria deixado de ser consciência moderna, daí a superação            

também ser auto crítica, enquanto superação. O apoio ao argumento de Lênin vem no              

sentido do “passo seguinte” (392), num O quê fazer? dada a ruptura da consciência do               

proletariado em reconhecer a sociedade enquanto processo transformador e de deter a            

consciência do próximo elo. O que teríamos aqui, na verdade, são as contradições             

sujeito objeto enquanto forma social que remeteriam ao conhecimento dos termos que a             

compõe, mas que só a relação entre o conhecido (teórico) e o prático (desconhecido)              

seria possível para formar o conhecimento e a própria ciência revolucionária.  

Entretanto, o problema está num sentido afirmativo e positivo do conhecimento e            

da ciência, em que ela só seria verdadeira quando da revolução geral. Mas aí o critério                

de verdade seria em vão. Assim, o argumento crítico seria o reconhecimento da carência              

do conhecimento como ciência e não que ela chegaria a uma verdade definitiva             

enquanto superação, de modo que o exotérico não deixa de lhe ser uma questão              

esotérica e não um procedimento revolucionário. Do ponto de vista das ciências sociais             

parcelares tem-se a contínua necessidade da relação entre o teórico e o empírico, como              

crítica importante ao puro teórico, mas que buscou deter a verdade empírica externa ao              

conhecimento como fundamento lógico que uniu ontologia e forma positiva de ciências            

sociais. A prova prática revolucionária, entretanto, teria de cair no materialismo tosco,            

de guia, cujo interlocutor é Engels que, numa forma comprobatória de seu argumento,             

se remete à crítica estética do gosto na assertiva de que “a prova do pudim é comê-lo”,                 

cita Lukács. A questão da superação prática, entretanto, passa a ser a defesa do              

partidarismo da forma de consciência, do gosto e do belo, mesmo que pelo seu              

identitário feio. (p. 393). “A classe torna-se real na prática” (393-394) a despeito da              

tentativa de unidade entre teoria e prática é a separação em si, da prática que, em si, só é                   
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justificável pelo tempo da possibilidade estética da prova do pudim. A unidade entre             

sujeito objeto, como condição da consciência superadora enquanto “práxis” se localiza           

na forma lógica da superação como dada, só não atingível no tempo. É a ontologia do                

humano que resguarda (o resíduo lefebvriano, talvez) a possibilidade, presente da           

superação só enquanto futuro: 

“... O ponto de vista segundo o qual o proletariado é o sujeito-objeto             

idêntico do processo histórico, isto é, o primeiro sujeito no curso da história             

que é capaz (objetivamente) de uma consciência social adequada,         

manifesta-se de forma mais concreta. Com efeito, comprova-se que a solução           

objetivamente social das contradições, nas quais se expressam o         

antagonismo da mecânica do desenvolvimento, só é possível na prática          

quando essa solução se manifestar como uma etapa nova e alcançada na            

prática da consciência do proletariado.” (394) 

Lukács repõe a leitura afirmativa do que foi a crítica kantiana, a respeito da              

existência de Deus e isto permite que Lukács, através do que reconhece ser a              

consciência do proletariado, constitua tal consciência de classe como objeto da crítica            

estética de Kant. Para Kant a estética transcendental é negação da verdade da coisa em               

si. A forma deificante de revolução, já que afirma a negatividade kantiana, só poderia              

ser objeto da crítica kantiana e não seu desenvolvimento enquanto uma crítica social.             

Nesta medida, “o bastante lógico kantiano” deveria ser a negação de tudo o que se               

fizesse como coisa em si. Esta negatividade crítica da coisa em si é o plano que move a                  

crítica do “entendimento” kantiano, com suas antinomias que não é o caso de retomar              

aqui agora. A afirmação da relação entre o ser e o pensamento para Kant assim aparece                

na consciência do proletariado: 

Essa frase de Kant, aparentemente paradoxal é uma descrição         

exata daquilo que toda ação do proletariado – funcionalmente correta          

– provoca de fato (394-5)  

Assim, a consciência proletária estaria reafirmando o sentido estético isento de           

pensamento (natural) que em Kant já se formava numa dúvida fundada na antinomia.             

Lukács afirma Kant para sobre ele não deter a dúvida do princípio, então inabalável, da               

revolução pela consciência revolucionária dada como um “fato”. No tempo, tem-se a            

crítica metafísica de Kant. A “prática” para esta forma de materialidade histórica é a              

desistência da metafísica, princípio negativo de toda a dialética que Lukács detém como             
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fundamento do método dialético de sua crítica (Kant, Hegel e Marx/Engels), contra os             

racionalismos da matemática que, social, é naturalização jurídica. A consciência          

proletária seria o sujeito da unidade da “dualidade” entre consciência e realidade.            

Dualidade reificada, superada pela consciência proletária. O agnosticismo kantiano,         

entretanto, não é que não existiu, mas foi a forma negativa de se dizer a verdade,                

também foi a negatividade sistêmica da pura verdade em um dos polos (sujeito objeto)              

do mesmo. Afirmá-la, tal negatividade, simplesmente, seria requerer uma ciência que           

pudesse julgar que estaria acima da verdade a se realizar no seu (da ciência) próprio               

tempo. Seria a dispensa da metafísica. Mas para isso, contraditoriamente, teria que dizer             

a verdade só se desistisse do objeto. A dúvida antinômica de Kant é o reconhecer do                

limite de toda a verdade como a sua verdade. Este é um sentido importante da Critica                

da Razão Pura. Não se tratava de afirmar uma estética transcendental, mas de colocá-la              

como a mediação do limite da verdade sobre o externo, o objeto em si. Assim,               

afirmativamente, só abandonando a metafísica como objeto da relação física do sujeito            

(Lukács), para poder aferir a verdade aprioristicamente no tempo: a consciência           

proletária. E do que até aqui pudemos refletir, a crítica dialética só seria possível na               

forma inescapável de resgate à metafísica. A prática proletária enquanto consciência,           

para se manter enquanto consciência revolucionária, elimina a metafísica (condição de           

sua dialética), como forma de ser revolucionária dialética. A presença de Kant, Hegel e              

Marx, mas também Engels, fundamentando afirmativamente o seu diálogo crítico, nos           

permite afirmar a respeito das determinações metafísicas na lógica da contradição           

temporal, revolucionária lukacsiana. “Torna-se, então, necessário evocar a metafísica, a          

fim de reunificar o pensamento e o ser usando mediações mitológicas manifestas ou             

dissimuladas.” (398) 

A metafísica (a lógica dialética e, se quiser, hegeliana) requerida como condição            

de superação é descartada, por Lukács, justamente pela objetividade em si que Hegel             

criticava do concreto, do real enquanto mera externalidade. Contudo, ela se coloca            

como objeto da crítica revolucionária na dicotomia entre uma tese concreta, material            

versus abstração, a qual se confunde com idealismo hegeliano. Queremos dizer que não             

condiz ver aí a identidade pressuposta entre a consciência revolucionária e a dialética             

hegeliana, como pretende Lukács, cobrando a Marx o terceiro termo de Hegel que, na              

dialética social de Marx, teria faltado. O tensionamento da mitologia no plano tanto do              
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objeto como do sujeito está coerente com os pressupostos da contradição fetichista,            

portanto, não se é possível, ao mesmo tempo, sob este “véu”, deter a comprobabilidade              

da consciência revolucionária. A não ser descartando a metafísica com a tese da verdade              

– revolucionária – fora do sujeito. Justamente o que o Hegel citado criticara. O que               

Kant, afirmado, criticara, e o mesmo para Marx do ponto de vista da teoria crítica               

social. O tempo não resolve a contradição capital trabalho a partir da forma ontológica              

da crítica revolucionária, embora isto Lukacs queira realizar para se justificar como            

crítico. Aqui há muitas coincidências com a verdade racional, paisagística da ciência            

que é o parâmetro da própria crítica de Lukács. A afirmação de Kant e de Hegel, só                 

permitiria que Lukács recaísse na sensibilidade intuitiva como razão superadora,          

justamente porque afirmou a coisa em si Kantiana (já falávamos mais acima que o              

problema de toda dialética estaria centrado na coisa em si e que a ele retornaríamos na                

medida da necessidade do argumento possível). O problema da crítica, entretanto, foi            

reconhecer isto só como consciência burguesa, ou seja, ter posto o fetichismo como             

consciência de classe distinta da consciência de classe revolucionária, medida pelas           

antinomias da alienação. A passagem teórica possível seria o rejuvenescimento de           

Marx, a passagem da crítica do fetichismo para a crítica da alienação, sendo esta              

diferença resguardada na distinção de classe. Esta última fundamenta o sentido histórico            

e todas as antinomias da consciência científica revolucionária, ontológica de aceitação           

positiva da natureza como resultado crítico, neste caso a natureza histórica da revolução.             

Do ponto de vista da materialidade histórica, toda a lógica fica no factualismo da              

superação do tempo. Mas o propósito não seria mostrar uma lógica revolucionária como             

inescapável da razão?: 

O caráter prático do pensamento do proletariado (...). Pois é claro que            

um discernimento do caráter processual dos fenômenos sociais, um         

desmascaramento da aparência do seu caráter de coisa rígida, por mais           

corretos que sejam, não podem anular na prática a “realidade” dessa           

aparência na sociedade capitalista. Os momentos nos quais esse         

discernimento pode efetivamente transformar-se em práxis são determinados        

pelo processo social de desenvolvimento. Assim, o pensamento proletário é,          

antes de tudo, apenas uma teoria da práxis, para então metamorfosear-se           
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gradualmente (é verdade que muitas vezes aos saltos) numa teoria prática           

que revoluciona a realidade. (405) 

Aqui, a objetividade do proletariado é a sua condição de sujeito, mas, contraditoriamente             

como superação de objeto que o proletariado, como sujeito será. A positividade de sujeito e de                

objeto na superação temporal lukacsiana é, tanto de um como de outro, o polo em si. Isto é                  

prerrogativa para considerar a natureza da consciência concreta, na defesa, segundo o próprio             

pensador em questão, da “dialética positiva” para o “esclarecimento de uma totalidade            

concreta”(407-408), retirada de Hegel, o seu (de Hegel) alvo da crítica. A positividade histórica              

de Lukács, do ponto de vista da consciência socialmente segmentada em classes, só é possível               

se afirmar de modo meramente positivo a dialética de Kant, de Hegel e de Marx. Certamente,                

uma Dialética da Natureza de Engels, tenha fundamento teórico no sentido da natureza             

temporal socialmente revolucionária em Lukács que torna positiva aquelas três formas           

(dialéticas) da crítica antes mencionadas. 

Apresenta-se, entretanto, do ponto de vista da crítica social marxista dialética do            

século XX, reconhecendo-se indubitavelmente a contribuição de Perry Anderson para este           

problema, (mas admitindo-se a redução ou diferença de nosso universo de autores para com ele,               

o que nos dá também aportes de objetos diferenciados) a necessidade da crítica à              

inescapabilidade da contradição enquanto não superação. O proletariado como sujeito em si não             

escapa do objeto a que se fará na sua forma revolucionária. Mas a revolução pressupunha isso                

mesmo superar, isto é, a condição de objeto do sujeito. A antinomia seria, justamente, o sujeito                

ser, objetivamente, sujeito, o que contraria a condição subjetiva aderida ao revolucionário. 

Os termos da “dialética negativa” e não positiva, como argumentamos a respeito da             

superação em Georg Lukács sobre sua noção de tempo materialista, trará a diferença, e não               

distinção, entretanto qualitativa da crítica dialética enquanto a auto-crítica requisitada por           

Lukács. O não vir a ser da razão reveladora, se colocando como o fundamento da razão e da                  

ciência, impossível esta de deter uma verdade afirmativa. A crítica à ciência deveria se ver como                

a crítica a toda forma de consciência, estando a classe nesse movimento. Seria possível,              

entretanto, reconhecer as formas de negatividade em dialéticas positivas e outras negativas? A             

tese superadora de Lefebvre, a dialética negativa de Adorno e a tese sobre o colapso da                

modernização de Robert Kurz poderão delinear os termos deste debate mais atualmente. Antes,             

não esqueçamos de Lenin, Grossman, Roldosky, Postone, pelo menos... 

Do ponto de vista das ciências parcelares atuais, em todas as suas instâncias, o              

teórico ou é espetacularizado, ou o banalizado que se leva a um reducionismo da              
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prática. As antinomias da discussão sobre a práxis de Lukacs, entretanto, detém a             

importância de trazer a dialética do que é a separação entre prática e teoria. 

 

Entretanto, o sentido da negatividade de História e Consciência de Classe teria de             

considerar a estética transcendental sob o viés da negatividade, também do ponto de             

vista da superação. Recorde-se que o princípio da transcendentalidade da estética é o             

que põe em questão toda posição do puro emsimesmado, do que a fenomenalidade em              

Kant tem um sentido crítico. O questionamento do em si, sob a estética, é o princípio,                

do ponto de vista do materialismo histórico e dialético do próprio Lukács, de toda              

crítica necessária ao positivismo para se constituir a crítica social. Ou seja, reconhecer a              

forma metafísica do ser que só assim não é natureza, isto é, em si, contudo, que remete à                  

inexorabilidade da negatividade. Afirmar a estética seria colocar-se fora do negativo que            

é onde a superação se propõe a chegar, ou seja, no negativo, mesmo que seja o da                 

dialética positiva de Georg Lukács. Trata-se da afirmação do método já comentada. 

Daí o problema da ontologia do trabalho como possibilidade da crítica. Digamos            

que o acento do processo histórico posto sob o pressuposto da superação, pela             

consciência que o objeto tem de si mesmo, como consciência da classe revolucionária             

que o proletário adquire, não deixa de ser a reafirmação do sujeito, pelo e como trabalho                

formador da consciência revolucionária. Nisto o contraponto importante entre a          

contradição histórica e lógica em História e Consciência de Classe que abordamos.  

Reconhecemos a amplitude da temática e sua dificuldade, complexidade,         

especialmente quando colocada sob os termos da materialidade, da história e da            

dialética. A cobrança inescapável é o problema da forma lógica a que cada termo se               

coloca diante da relação estabelecida para com outros. Nessa medida, não poderíamos            

deter os sentidos da positividade, qualquer que seja o termo referido se o pressuposto é               

o de estar sob a lógica dialética. Ainda que se fizesse logicamente possível a defesa da                

positividade, no caso de Lukács, da história enquanto revolução, teria de ser visto não              

em si, mas na relação para com o negativo. A negatividade se constituindo a relação               

com o positivo, para se estabelecer os termos da dialética exigiria a crítica em que o                

tempo também pudesse ser visto pela sua forma negativa, enquanto história. Isto            

certamente como crítica ao fim da história, no sentido de que a própria noção de               

superação posta sob a forma positiva, afirmativa, sem a relação para com a sua              
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negatividade identitária, a simultaneidade na negação do tempo, seria forma de fim da             

história, dada na resolução do terceiro termo, revolucionariamente, embora todo o           

embate seja para combater esta finitude histórica.  

Nesta positividade, o problema era o da demonstração do possível enquanto forma            

prática da crítica. E ao chegar no resultado final, qual é? O ato próprio da concreticidade                

do real, que coincide, portanto, com o materialismo histórico e político, e todo devotado              

ao proletariado. Porque é justamente o que não se pode argumentar, ainda que construir              

o argumento foi todo o motivo do problema da reificação. O que fica nessa consciência               

é o que não se sabe falar porque toda a sabedoria, isto é, teoria e prática = práxis, está na                    

posse de uma situação de classe proletária, mas que não realizou o seu preceito histórico               

desta crítica. O que fez o proletariado no século XX? Não foi a revolução. Mas o mais                 

antinômico é que a crítica à consciência burguesa (do fetichismo) - e não a crítica pela                

alienação - exposta pelo próprio Lukács, responderia a questão... 
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