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RESUMO 

 

Esta tese analisa os estudos de Georg Lukács sobre a gênese e a função social do 

complexo da arte, ressaltando o processo formativo-educativo da arte, considerando 

os elementos históricos-sociais da universalidade do gênero humano. Para tanto, foi 

realizada uma pesquisa teórico-bibliográfica, no esforço de compreensão do legado 

marxiano-lukacsiano da ontologia do ser social, o qual exibe o trabalho como premissa 

basilar e, consequentemente, de todos os complexos que o circunscrevem. Detém-

se, especialmente e com destaque, na obra “Estética: la peculiaridad de lo estético” 

do filósofo húngaro; entre outros autores, sobretudo no plano de entendimento da 

estética lukacsiana. Desse modo, a tese apresenta uma discussão sobre o trabalho e 

a origem tardia do complexo da arte no cotidiano dos seres sociais. Em seguida, 

expõe-se a natureza e o objeto do complexo da arte, considerando categorias 

primordiais que o perpassam, quais sejam: antropomorfização e imanência; mimese, 

reflexo e consciência do desenvolvimento estético e as formas abstratas do reflexo 

estético – ritmo, simetria e proporção, ornamentística. A partir da sistematização 

lukacsiana, esta pesquisa evidencia a função social do complexo da arte no processo 

formativo-educativo que o conforma, procurando revelar a relação entre arte e 

estética; a conexão entre a autenticidade da arte e a autoconsciência da humanidade; 

e, por fim, a análise da catarse como possibilidade de uma formação educativa da 

arte. A relevância deste estudo consiste na contribuição para o projeto coletivo de 

entendimento do complexo da arte como processo formativo-educativo, e para o 

aprimoramento dos sentidos humanos, abrindo possibilidades de elevadas 

expressões no processo de humanização, as quais podem permitir o reconhecimento 

da necessidade de superação da sociabilidade regida pelo capital. 

 

Palavras-chave: Função social da arte. Educação. Estética. Formação humana. 

  



 
 

RESUMEN 

 

Esta tesis hace un análisis de los estudios de Georg Lukács sobre la génesis y la 

função social del complejo del arte, para resaltar el proceso formativo-educativo del 

arte, considerando los elementos histórico-sociales de la universalidad de la 

humanidad. Por ello, se realizó una investigación teórico-bibliográfica con el esfuerzo 

de comprender el legado marxiano-lukacsiano de la ontología del ser social, lo cual 

exhibe el trabajo como premisa básica y, consecuentemente, de todos los complejos 

que lo circunscriben. Se detiene, especialmente y destacadamente, en la obra 

“Estética: la peculiaridad de lo estético” del filósofo húngaro; entre otros autores, sobre 

todo en el plan de entendimiento de la estética lukacsiana. De este modo, en esta 

tesis se presenta una discusión sobre el trabajo y la origen tardía del complejo del arte 

en el cotidiano de los seres sociales. Enseguida, se expone la naturaleza y el objeto 

del complejo del arte, considerándose categorías primordiales que lo permean, las 

cuales son: antropomorfismo e inmanencia; mímesis, reflejo y conciencia del 

desarrollo estético y las formas abstractas del reflejo estético – ritmo, simetría y 

proporción, ornamentística. A partir de la sistematización lukacsiana, esta 

investigación evidencia la función social del complejo del arte en el proceso formativo-

educativo que lo conforma, buscando revelar la relación entre arte y estética; la 

conexión entre la autenticidad del arte y la autoconciencia de la humanidad; y, por fin, 

el análisis de la catarsis como posibilidad de una formación educativa del arte. La 

relevancia de este estudio consiste en su contribución para el proyecto colectivo de 

comprensión del complejo del arte como proceso formativo-educativo, y para la mejora 

de los sentidos humanos, abriendo posibilidades de elevadas expresiones en el 

proceso de humanización, las cuales pueden permitir el reconocimiento de la 

necesidad de superación de la sociabilidad regida por el capital. 

 

Palabras clave: Función social del arte. Educación. Estética. Formación humana. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Iniciar com a célebre frase de Marx, “Não sabem, mas fazem”, que é 

epígrafe da obra “Estética: la peculiaridad de lo estético”, de Georg Lukács, foi o que 

propusemos, primeiramente, ao apresentarmos o estudo desta tese. Partimos do 

pressuposto de que teríamos um complexo caminho a ser examinado, mas tínhamos 

o intuito de trazer novas contribuições e uma sistematização que pudesse colaborar 

ao projeto coletivo de recuperação do legado marxiano-lukacsiano nessa área da 

formação humana, objetivando fazer um estudo sistemático da obra supracitada. 

Consideramos estudar a “Estética”, última obra publicada em vida de Georg 

Lukács, concluída em 1960, impressa em 1963 em alemão. Em 1965, foi traduzida 

para o espanhol, com autorização do autor, sendo esta versão utilizada neste estudo. 

Essa elaboração é entendida por Tertulian (2008) como a produção mais completa do 

pensamento de maturidade1 do filósofo húngaro. No que se refere ao percurso teórico 

desenvolvido por Lukács, no conjunto de seus estudos, Tertulian (2008, p. 189) 

entende que essa obra possui um caráter peculiar, uma vez que “a Estética 

permanece o monumento mais expressivo dos textos publicados durante sua vida.” 

Vale ressaltar que pesquisadores como Frederico (2005) e Vaisman e Fortes (2010) 

avaliam que esta seja uma obra ainda insuficientemente examinada. Santos (2018a) 

aponta que esta é pouco estudada, pois havia apenas uma única sistematização sobre 

a obra, realizada por Béla Királyfalvi, cujo título é “The Aesthetics of György Lukács”. 

É importante acrescentar que Santos organizou uma trilogia sobre o estudo estético, 

elaborado por Lukács, cujos dois primeiros títulos já foram publicados: “A 

particularidade na estética de Lukács” (2017) e “Estética em Lukács: a criação de um 

mundo para chamar de seu” (2018a). 

De acordo com Vaisman e Fortes (2010, p. 20), o pensamento maduro de 

Georg Lukács continua sendo pouco estudado: “a autoridade intelectual do pensador 

 
1 Para Tertulian (2002), as quatro obras que compõe o pensamento maduro de Lukács são: “O jovem 

Hegel”, “A destruição da razão”, “Estética” e “Ontologia do ser social”, nas quais propõe “[...] uma 
verdadeira “filosofia do sujeito”, formulando as condições da verdadeira humanitas do homo humanus. 
Seu método de pensamento, que chamamos de genético-ontológico, lhe permite descobrir as 
mediações que ligam o plano da vida e do pensamento cotidiano [...] e as múltiplas objetivações, 
ideais, da consciência.” De acordo com Tertulian (2002, “[...] Lukács elaborou, queiramos ou não, uma 
teoria da arte, da ciência, da religião (a qual são consagrados capítulos importantes na “Estética” e 
também na “Ontologia”), da moral e da ética (mesmo que de sua Ética só nos tenham sobrado as 
notas preparatórias), fundamentadas sobre um estudo original da dialética entre subjetividade e 
objetividade, entre a heteronomia e a autonomia do sujeito.” (TERTULIAN, 2002, p. 45). 
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húngaro ainda hoje é muito mais reconhecida por conta de História e consciência de 

classe.” Aqui os autores tratavam de um contexto mundial, no ano de 2010.  

Há dois momentos em que o desenvolvimento do pensamento e da escrita 

de Lukács se evidencia no Brasil. Primeiramente, no final dos anos 1950 e início dos 

anos 1960 “as ideias lukacsianas penetram mais intensamente no Brasil. A 

responsabilidade recai sobre uma jovem intelectualidade interessada, sobretudo num 

arejamento político-cultural do partido comunista.” (PINASSI, 2002, p. 9). O segundo 

momento ocorre quando estudos se centram na obra “Ontologia do ser social” 

(FREDERICO, 2002). Muitos artigos de autores brasileiros e estrangeiros foram 

publicados entre 1994 e 1997, através da revista “Práxis”, editada em Belo Horizonte. 

De acordo com Frederico (2002, p. 11): “Um grupo de jovens intelectuais, organizados 

em torno de José Chasin, vem se empenhando na divulgação da derradeira obra de 

Lukács.” Chasin, além de ter estudado o itinerário de Lukács, publicado pela editora 

Ensaio em 1995, orientou “diversas teses que visavam decifrar os diversos capítulos 

da Ontologia.” (p. 11) Ademais, Frederico (2002) afirma que Sérgio Lessa, professor 

da Universidade Federal de Alagoas, além de ter publicado sistematizações sobre a 

“Ontologia” de Lukács, também orientou trabalhos sobre a obra supracitada no 

referido período2. 

No Brasil, as traduções em torno do pensamento maduro de Lukács são 

recentes. A “Ontologia”, por exemplo, apesar de circularem traduções a partir do 

esforço de alguns pesquisadores, só foi publicada em português, pela primeira vez, 

nos anos de 2010: “Prolegômenos para uma ontologia do ser social”, 2010; “Para uma 

ontologia do ser social I”, 2012; “Para uma ontologia do ser social” II, 2013 – pela 

editora Boitempo. Em 2018, o Coletivo Veredas publica a sua edição bilíngue (alemão-

português) da “Ontologia”, a qual integra o projeto “Lukács 15 anos”, que a cada cinco 

anos (2023, 2028, 2033) editará a tradução, considerando as retificações necessárias 

 
2 Cabe destacar, conforme Jimenez, Rabelo e Mendes Segundo (2008), que, no final da década de 

1990, o Grupo de Pesquisa Trabalho, Educação e Luta de Classes, abrangeu professores 
pesquisadores, bolsistas de iniciação científica, alunos e ex-alunos de graduação e pós-graduação 
das Universidades Estadual e Federal do Ceará, bem como da Universidade Federal de Alagoas, que 
se formaram no âmbito de disciplinas e seminários estruturados pela linha Marxismo, Educação e 
Luta de Classes (E-Luta/ UFC) e pelo Curso de Mestrado Acadêmico em Educação (CMAE/ UECE). 
Como pontuam as autoras, sob a ocasião da disciplina Marxismo, Educação e Luta de Classes, 
ofertada nas instituições citadas: “Os conteúdos apreciados nessa disciplina foram, por assim dizer, 
complementados, no semestre seguinte, através de um seminário de estudos orientados, diretamente 
para o trabalho e a reprodução do ser social em György Lukács através da leitura imanente de extratos 
significativos de sua obra Ontologia do Ser Social.” (JIMENEZ, RABELO, MENDES SEGUNDO, 2008, 
p. 59). 
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(LESSA, 2018). A obra “Estética”, por sua vez, ainda não foi traduzida para o 

português. Mas já há um empenho de pesquisadores que integram o Coletivo 

Veredas3 para traduzi-la. 

Para compreender se a obra tardia, de fato, ainda é pouco estudada, 

consultamos, por e-mail, a professora Ester Vaisman, com o intuito de entendermos 

quanto o pensamento de Lukács maduro é reivindicado e examinado pelos 

pesquisadores brasileiros na atualidade, se comparado ao estudo das obras do jovem 

Lukács. Gentilmente ela nos respondeu que desconhecia um levantamento preciso 

acerca das preferências dos pesquisadores brasileiros a respeito do filósofo. E que 

somente uma pesquisa, a partir de palavras-chave de artigos, dissertações e teses, 

poderia desvelar, com relativa exatidão, o que ocorre nesse campo de estudo. De todo 

modo, as impressões que Vaisman nos apresentou é que hoje, no Brasil, se tem 

estudado mais o Lukács da maturidade (especialmente a obra “Para a ontologia do 

ser social”), do que em outros países, sobretudo nos cursos de Educação e Serviço 

Social. Mas insistiu que esta era apenas uma impressão por não dispor de dados 

objetivos a esse respeito. 

Ao consultarmos o termo “Lukács” no diretório dos grupos de pesquisa no 

Brasil pelo site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), aplicado aos campos: nome do grupo, nome da linha de pesquisa, 

verificamos nove grupos (Anexo A) cadastrados entre os anos de 1996 e 2020, dos 

quais: seis tratam, de algum modo, sobre a “Ontologia” lukacsiana; um grupo aborda 

Lukács e o debate da arte nos anos 1930; e os outros dois grupos não mencionam o 

nome do filósofo nas linhas de pesquisa e no escopo do grupo de pesquisa. Não há 

menção, em nenhum dos grupos consultados à obra “História e consciência de 

classe”. Entendemos que este número de grupos é mais amplo, uma vez que sabemos 

da existência de outros cadastrados que, apesar de não citarem o nome de Lukács 

em suas linhas, trabalham especificamente com as obras de maturidade deste autor4. 

 
3 Trata-se de um coletivo composto por estudantes, professores e trabalhadores que publicam livros, 

os quais são desenvolvidos e estruturados pelos próprios pesquisadores e vendidos a preço de custo. 
Também há a possibilidade de fazer download dos livros, de maneira gratuita, no site. O objetivo do 
coletivo é difundir o conhecimento na perspectiva revolucionária. Para mais informações, consultar a 
página: https://coletivoveredas.com. 

4 Podemos citar os grupos de pesquisa e cadastros no diretório CNPq: “Trabalho, Educação e Luta de 
Classes”, registrado junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Ceará, ao 
final da década de 1990, bem como o grupo “Ontologia Marxiana e Educação”, registrado junto à Pró-
Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará, em 2006. (JIMENEZ; RABELO; 
MENDES SEGUNDO, 2008). Os grupos supracitados conferem minha formação no campo marxiano-
lukacsiano desde 2008. 
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Do mesmo modo, consultamos o banco de dissertações e teses no site da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a partir da 

palavra-chave “Lukács”. Constam 793 trabalhos, divididos em: 557 dissertações e 236 

teses, cadastrados entre os anos de 1988 e 2019. Para a nossa pesquisa, mapeamos 

os anos de 2010 a 2019, com o intuito de saber quais as obras lukacsianas estudadas 

pelos pesquisadores brasileiros na atualidade. Neste período, o resultado foi de 550 

trabalhos, divididos em: 392 dissertações e 158 teses. Elencamos apenas os 

trabalhos que citam obras específicas em seus títulos, entendendo, desse modo, que 

os autores se debruçaram sobre o estudo delas. Não foi realizada a revisão desses 

textos, uma vez que o levantamento consistiu tão somente no mapeamento do 

quantitativo das obras5. Assim, seguindo o que Vaisman nos sugeriu, temos o seguinte 

panorama: a “Teoria do Romance”, publicada em 1920, foi citada em três dissertações 

e uma tese (quatro trabalhos) desenvolvidas nas áreas de Filosofia e Teoria e História 

Literária, realizadas na região sudeste do Brasil; a obra “História e consciência de 

classe”, de 1923, consta em nove dissertações e uma tese (dez trabalhos) das áreas 

de Educação, Ciência Política e Filosofia, desenvolvidas nas regiões nordeste, 

sudeste e sul do país. Essas duas obras estão posicionadas em uma etapa inicial do 

filósofo húngaro, portanto, não são consideradas parte de sua obra madura, como 

apontamos anteriormente. 

Identificamos, em torno da obra “Estética”, publicada em 1963 – 

considerada uma obra de maturidade – seis dissertações e quatro teses (dez 

trabalhos). As dissertações foram defendidas nas áreas de Educação, Educação 

Escolar, Arquitetura e Urbanismo e Ciências Sociais. As teses foram apresentadas 

nas áreas de Educação, Teoria e História Literária e Filosofia. Essas pesquisas foram 

realizadas no nordeste, sudeste e no sul do país. 

Com relação à “Ontologia do Ser Social”, publicada postumamente, uma 

vez que Lukács não havia concluído, quando faleceu em 1971. De acordo com Lessa 

(2018, p. 9): “Em 1976 (volume I) e 1981 (volume II) foi publicada a tradução italiana 

da Ontologia; Frank Benseler, amigo de Lukács e seu editor por muitos anos, editou 

em 1984 e 1986 a Ontologia e os Prolegômenos pela Luchterhand Verlag.” No Brasil, 

como já situamos, ainda que tenha sido editorada em 2010, já circulavam traduções 

sistematizadas por pesquisadores brasileiros, entre os quais destacamos José Chasin 

 
5 Todos os trabalhos mapeados são apresentados no Anexo B. 
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e Sérgio Lessa. No período dos nove anos analisados, temos vinte e nove trabalhos, 

divididos em vinte e uma dissertações e oito teses, publicadas nas regiões nordeste, 

centro oeste, sudeste e sul, nas áreas de Filosofia, Serviço Social, Educação, Ciências 

Sociais, Ciências Jurídicas, Educação Física, Geografia, Sociologia e Direito.  

Identificamos mais trinta e três trabalhos que trazem em seus títulos o nome 

do filósofo húngaro, mas não especificam nenhuma obra. São trabalhos 

sistematizados em diversas áreas de estudos. Os outros trabalhos têm em suas 

referências a obra lukacsiana, mas esta não é central nos estudos. 

A partir da análise das publicações recentes, constatamos que “Teoria do 

Romance” e “História e consciência de classe” são reconhecidas e estudadas por 

pesquisadores brasileiros, embora não sejam as mais estudadas na atualidade. Em 

entrevista concedida a Eörsi e Vezér, Lukács (1999, p. 124-125) afirmou que não 

entendia tais estudos como parte de sua obra: 

 
Publiquei principalmente a maior parte dos meus trabalhos escritos entre 
1919 e 1945. Depois foram publicados em alemão, sem a minha autorização, 
a Teoria do Romance e História e Consciência de Classe. Naquela época, eu 
não considerava mais estes títulos como parte da minha obra. Tive uma 
polêmica com Somlyó sobre minha obra. Somlyó me censurou, dizendo que 
eu não tinha o direito de renegá-la. Eu não tenho absolutamente nada a ver 
com ela. É a história que estabelece a posteriori se uma obra existe ou não. 
Quem quer produzir a obra da sua vida prepara-se, desde o início, para uma 
mentira.  
 

Lukács é enfático ao fazer essa declaração, de não mais associá-las ao 

conjunto de suas obras; por outro lado, expõe que estas se estabeleceram em 

contextos diferentes e, por isso, estão situadas em determinado período em que o 

autor não se reconhece totalmente. A “Teoria do Romance”, para ele “não era 

revolucionária no sentido do revolucionarismo socialista. No entanto, comparada à 

ciência literária e à teoria do romance da época, era revolucionária.” (LUKÁCS, 1999, 

p. 49). Sobre “História e consciência de classe”, revela: “O livro possui certo valor, 

porque nele também foram enfrentados problemas ignorados pelo marxismo na 

época.” (p. 78). Contudo, segundo Lukács, a sistematização carrega um erro 

ontológico, pois admitia somente o ser social como ser e abdicava a dialética das 

esferas inorgânica e orgânica: “O que falta à ‘História e Consciência de Classe’ é a 

universalidade do marxismo segundo a qual o orgânico provém do inorgânico e a 

sociedade, por intermédio do trabalho, da natureza orgânica.” (LUKÁCS, 1999, p. 78). 

A partir do mapeamento de estudos atuais sobre a obra lukacsiana e, 

sobretudo com as traduções chegando aos pesquisadores brasileiros, parece haver 
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um interesse em estudar as obras mais tardiamente elaboradas pelo filósofo Georg 

Lukács, uma vez que esses estudos vêm se estabelecendo em todas as regiões do 

país, em diferentes áreas de estudo, centradas mormente nas Ciências Históricas. 

Por ter circulado traduções desde a década de 1990 e por termos em mãos duas 

publicações em nosso idioma, já consta um número maior de estudos sobre a 

“Ontologia”. É uma obra grandiosa e por não ter sido acabada é passível de lacunas, 

mas, sem dúvida, consta uma base para compreensão de uma filosofia sobre o 

entendimento do ser social e, nesse sentido, pode nos fornecer muitos elementos de 

apreensão do indivíduo enquanto gênero humano. 

A “Estética”, por sua vez, foi um passo preparatório para a “Ontologia”, 

como assevera o próprio filósofo. A obra é permeada pelo entendimento do ser social, 

considerando inteiramente a própria materialidade existente e, essencialmente, o 

trabalho como premissa basilar de produção do novo. Em outra entrevista, dessa vez 

a Holz, Lukács trata de sua sistematização e afirma:  

 
Essa Estética traz o título não de todo exato de Eigenart des Asthetischen (A 
especificidade do estético); dever-se-ia dizer mais precisamente: posição do 
princípio estético no quadro da atividade espiritual do homem. Ora, as 
atividades espirituais do homem não são, por assim dizer, entidades da alma, 
como imagina a filosofia acadêmica, porém formas diversas sobre a base das 
quais os homens organizam cada uma de suas ações e reações ao mundo 
externo. Os homens dependem sempre, de algum modo, destas formas para 
a defesa e a construção de sua existência. (LUKÁCS, 1969, p. 12). 
 

Almejamos, desse modo, dar um passo na direção do entendimento da 

estética marxista, recuperada e formulada, em grande medida, por Georg Lukács. 

Para tanto, compreendemos que tal obra contribui para a elucidação das 

possibilidades de pleno desenvolvimento humano dos sentidos, numa forma de 

sociabilidade para além desta em que estamos inseridos, uma vez que é impossível, 

nos marcos da sociabilidade capitalista – a qual prioriza o acúmulo do lucro em 

detrimento da satisfação das necessidades humanas –, o ser social desenvolver seu 

potencial estético. 

A sistematização que aqui se apresenta se configura a partir dos estudos 

coletivos rememorados por ocasião do desenvolvimento desta tese. Inicia em 2009, 

durante a graduação em Pedagogia na Universidade Estadual do Ceará (UECE), mais 

especificamente no Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário (IMO), 

sobre direção da professora Susana Jimenez, onde tivemos a oportunidade de, na 

condição de bolsista de iniciação científica, participar de grupos de estudos, entre eles 
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o grupo Estética de Lukács: trabalho, educação, ciência e arte no cotidiano do ser 

social, orientado pelo professor José Deribaldo Gomes dos Santos, naquele momento 

vinculado ao grupo de pesquisa Trabalho, Educação, Estética e Sociedade 

(GPTREES/UECE). Cabe ressaltar que o estudo da Estética de Lukács no IMO 

origina-se um pouco antes, no ano de 2006. Por ocasião de uma reunião do referido 

instituto, o professor Marcus Flávio Alexandre da Silva propõe o estudo da obra 

“Estética”, conforme apontam Paiva e Viana (2014, p. 18): 

 
Compreendemos que Marcus Flávio foi o propositor do grupo de estudo sobre 
a estética em Lukács, mérito do qual não se pode arrancar. No sentido de 
estruturá-lo, passa a convidar alguns colegas do mestrado e orientandos da 
professora Susana Jimenez para constituir esse grupo. São eles: Augusto 
César Chagas Paiva, Regina Coele Queiroz Fraga Soares, José Deribaldo 
Gomes dos Santos. Logo em seguida, somaram-se ainda as seguintes 
estudiosas: Meire Nunes Viana, Glória Maria Vasconcelos Góes e Dirlânia da 
Silva Teixeira. Com esses membros, embora de caráter informal, o grupo, de 
fato estava configurado.  
 

Ademais, o acúmulo de estudos como bolsista de iniciação científica, 

orientada pela professora Ruth Maria de Paula Gonçalves, bem como o interesse pelo 

entendimento do complexo da arte, fizeram com que, no ano de 2010, 

defendêssemos, no curso de Pedagogia da UECE, a monografia intitulada: “A arte na 

educação contemporânea e seus limites à formação humana: um estudo à luz da 

ontologia marxiano-lukacsiana”, onde examinamos os paradigmas educacionais, 

especificamente os documentos oficiais voltados para o ensino da arte com o 

propósito de evidenciar os limites que a educação apresenta na forma de sociabilidade 

cindida em classes. Um dos resultados da pesquisa apresentada foi a modificação na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 9.394/1996) pela lei nº 

12.287/20106, a qual estabelece, no novo texto, em seu § 2° do artigo 26, que: “O 

ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá́ componente 

curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos.” Entendemos, com esses estudos, que a 

alteração na LDBEN 9.394/96: 

 
[...] tornou ainda mais fragmentados os conhecimentos, diante da perda da 
carga de sentido de sua totalidade, destacando um teor fragmentário, 
localizacionista, reducionista no que é proposto para o ensino da arte. A 
formação encontra-se subordinada pelas forças econômicas, as quais 
priorizam a acumulação do capital em detrimento da aquisição do 

 
6 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, no tocante ao ensino da arte. 
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conhecimento histórico cultural produzido pela humanidade. (ARAUJO, 2010, 
p. 54).  
 

Passaram-se dez anos dessa sistematização e houve outra modificação na 

LDBEN 9.394/1996, referente ao ensino da arte. Através da Lei 13.415/20177 temos: 

“O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 

componente curricular obrigatório da educação básica”, deixando uma não 

obrigatoriedade no que se refere a todos os níveis da educação básica, sem o mínimo 

interesse ao que compete o desenvolvimento omnilateral dos indivíduos. 

Como exemplo, indicamos os estudos realizados por Rabelo, Jimenez e 

Mendes Segundo (2015, p. 16) sobre o projeto Educação Para Todos. Para as 

autoras, com os limites postos pela sociabilidade capitalista: “percebe-se, claramente 

que há uma negação da universalidade da educação, ao reduzir a magnitude de 

aprendizagem de acordo com as possibilidades e a cultura de cada país.” A LDBEN 

prioriza um ensino voltado aos aspectos regionais, o que é ainda mais restrito. Isso 

não quer dizer que não seja importante se apropriar do regional ou nacional, mas seria 

essencial que os seres sociais aprendessem sobre a cultura humana e não os 

aspectos circunscritos apenas a sua regionalidade. 

A partir desse entendimento, e conjuntamente com outros pesquisadores, 

publicamos artigos, considerando as sistematizações feitas, em anais de eventos no 

Ceará e em outros estados do país, em periódicos e em dois livros publicados pela 

EdUFPI e pela EdUECE. O primeiro é intitulado: “O papel do trabalho no processo de 

humanização dos sentidos: elementos ontológicos e históricos”, com os professores 

Leonardo Cabó e Ruth de Paula (ARAUJO; CABÓ; GONÇALVES, 2012). O segundo 

em coautoria com os professores Isadora Paiva e Antônio Silva, sob o título “Noções 

introdutórias a partir do prólogo da Estética de Lukács” (ARAUJO; PAIVA; SILVA, 

2012). Ademais, ministramos cursos em atividades acadêmicas sobre o que havíamos 

estudado e organizado até aquele momento. 

As indagações feitas, a partir dos estudos e das sistematizações 

realizadas, nos incentivaram a expandir o objeto. Na perspectiva dessa ampliação, 

apresentamos, em 2013, no Mestrado Acadêmico em Educação da UECE, a 

 
7 Altera as leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, e nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; 
e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 



 
 

18 

dissertação intitulada “Estética em Lukács: reverberações da arte no campo da 

formação humana”, com o objetivo de entender a relação entre a estética e o processo 

de formação humana, a partir do postulado lukacsiano, sob orientação da professora 

Ruth Maria de Paula Gonçalves, e coorientação do professor José Deribaldo Gomes 

dos Santos. Neste trabalho nos detemos especialmente em estudar o volume primeiro 

da edição espanhola da obra “Estética”. Desse modo, procuramos problematizar as 

investigações, considerando uma profícua discussão sobre gênese, evolução e 

estrutura da estética lukacsiana e sua reverberação na formação do ser social, bem 

como nos permitiu discutir a arte transpassada pela lógica capitalista, diante da 

fragmentação dos sentidos, imposta aos seres sociais dentro do contexto de crise 

estrutural do sistema capitalista. Conforme nossa sistematização: 

 
Com efeito, de maneira sintética, repetimos as insuficientes possibilidades 
para a realização de uma formação humana integral sob a forma capitalista, 
uma vez que a lógica de exploração nega o acesso de todos à riqueza 
espiritual e material da sociedade, atendendo minimamente às necessidades 
de reprodução humana, sob a lógica do capital. Pensar sobre o complexo da 
arte perpassado pela lógica societal do capital é conjeturar outra forma de 
sociabilidade, alicerçada na plena igualdade e efetiva formação humana no 
mundo dos homens. Uma sociedade que tenha como prioridade condições 
humano-objetivas para o desenvolvimento humano íntegro dos sentidos 
humanos. (ARAUJO, 2013, p. 103).  
 

Considerando esses estudos, em 2013, ao ingressar como professora 

substituta da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central 

(FECLESC), campus da UECE na cidade de Quixadá, além das disciplinas 

ministradas, tivemos a oportunidade de propor um projeto de iniciação científica 

intitulado “Estética lukacsiana: considerações sobre a formação humana”, no qual foi 

possível orientar pesquisas com alunas dos cursos de Pedagogia e Letras. A partir de 

nossos estudos e pesquisas, foi possível publicar em periódicos, eventos científicos e 

as orientandas, posteriormente, ingressaram em cursos de pós-graduação nas áreas 

de sua formação. No mesmo período, coordenamos o Laboratório de Pesquisa sobre 

Políticas Sociais do Sertão Central (Lapps), na mesma instituição. Nesse ínterim, 

organizamos eventos, participamos de grupos de estudos, orientamos monografias 

entre outras atividades. 

No ano de 2014, organizamos e publicamos o livro “Estética, cotidiano e 

formação humana em Georg Lukács: um estudo sobre questões preliminares e de 

princípio”, editado pela EdUECE (SANTOS; ARAUJO; COSTA, 2014). A ideia do livro 

surgiu das pesquisas realizadas em uma disciplina ministrada pelo professor 
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Deribaldo Santos, a qual tinha como objetivo estudar o volume 1 da “Estética” de 

Lukács. Os capítulos do livro foram divididos entre os estudantes e professores, os 

quais sistematizaram os artigos. No mesmo ano, publicamos com Ruth de Paula e 

Deribaldo Santos: “Gênese, evolução e contexto da trajetória dos estudos estéticos 

de Georg Lukács” (ARAUJO; GONÇALVES; SANTOS, 2014), no primeiro “Anuário 

Lukács”, organizado por Costa e Alcântara, publicado pelo Instituto Lukács.  

No ano de 2016, ingressamos no curso de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará (UFC) e, no 

mesmo período, como professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE), na subárea de Fundamentos da Educação, Política e 

Gestão Educacional. 

Como professora do IFCE, em 2017 propusemos um projeto de iniciação 

científica intitulado “As categorias abstratas do reflexo da realidade e o número áureo: 

gênese e estrutura da arte”, no qual orientamos dois bolsistas graduandos no curso 

de Licenciatura em Matemática. Os resultados da pesquisa foram publicados em 

eventos científicos. 

Como candidata à vaga de doutorado, apresentamos o projeto de pesquisa 

à linha Marxismo, Educação e Luta de Classes, do referido programa, com o objetivo 

central de compreender o percurso trilhado pelo filósofo húngaro no construto da 

sistematização das formas abstratas do reflexo da realidade: ritmo, simetria e 

proporção e ornamentística, no intuito de aclarar a escolha do autor perante essas 

categorias para explicar a gênese e a estrutura do complexo da arte no processo de 

formação do gênero humano. Já havíamos estudado as categorias supracitadas na 

dissertação, contudo, não tínhamos dado conta de toda a estética lukacsiana, pois 

naquela ocasião nos detivemos apenas sobre o volume 1 da “Estética” de Lukács. 

Entendemos, logo no início de nossos estudos, que seria necessária uma 

compreensão da gênese da arte pelo viés ontológico materialista. Para dar conta de 

abranger a gênese da arte, foi-nos colocada, pelo movimento do objeto, a 

necessidade de recorrermos à obra “Estética”, de Georg Lukács, aos quatro volumes 

da edição espanhola, identificando o que o autor reconhece e compreende do 

nascimento do complexo da arte a partir dos elementos concretos do real. 

Por ocasião da primeira qualificação da tese, apresentamos um estudo 

inicial do nosso primeiro capítulo, intitulado: “A gênese da arte: considerações a partir 

da obra Estética I: a peculiaridade do estético”, no qual procuramos entender como se 
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constitui o complexo da arte no cotidiano do ser social. Para compreendermos esse 

processo, apresentamos as categorias abstratas do reflexo da realidade, bem como a 

problemática da mimese mágica à mimese estética. De maneira unânime, a banca 

considerou que a tese estaria nesse primeiro capítulo apresentado. Precisaríamos, 

então, pensar na função social da arte, a partir dos elementos aqui discutidos, já que 

o trabalho ontológico se firma não só na gênese, mas também na função social de 

todos os complexos. 

Os nossos esforços desenvolvidos até esse período contemplavam 

essencialmente o primeiro volume da “Estética” lukacsiana. Julgávamos que a obra 

precisava ser contemplada na sua totalidade para que fosse possível apreender os 

elementos que conjeturamos ser fundamentais para a gênese e a estrutura do 

complexo da arte, o que não foi permitido desenvolver em outras ocasiões, pois, por 

ser uma obra disponível em idioma diferente do nosso e, ademais, ser um texto muito 

denso, demandaria um esforço maior, o que foi consentido apenas nesse momento, 

por dois motivos principais, o primeiro pelo maior tempo ofertado no curso de 

doutorado e, em segundo lugar, pelo afastamento das atividades laborais do IFCE. 

Destarte, apresentamos, na segunda qualificação, o primeiro capítulo sob 

o título “A gênese: a arte como complexo tardio do gênero humano”, considerando 

como ponto de partida o trabalho e o surgimento do complexo da arte no cotidiano 

dos seres sociais. No segundo capítulo: “A natureza e o objeto: a arte em sua 

essência”, elencamos algumas categorias fundamentais (mas não as únicas) para 

entendermos o objeto estudado, quais sejam: imanência e antropomorfização; a 

dialética entre o reflexo, a consciência e a mimese; e, por último, ritmo, simetria-

proporção e ornamentística. O texto apresentado contemplou a obra na sua totalidade. 

O terceiro capítulo não foi apresentado, sendo apenas indicado que seria 

necessário, para melhor entendimento do objeto, estudarmos a função social da arte, 

considerando apreender o profundo humanismo do estético. A partir das indicações e 

das reflexões feitas no segundo exame de qualificação, perscrutamos discutir, 

ademais, sobre o processo formativo-educativo que o complexo da arte pode 

estruturar nos seres sociais, de modo mais amplo, na formação humano-genérica. 

Nesse ínterim, também entendemos que seria importante destacar o processo de 

autoconsciência humana proporcionado pelo complexo da arte, quando se considera 

o processo catártico de uma arte essencialmente autêntica. Esse seria o caminho de 

volta do entendimento da gênese da arte. 
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A função social da arte, no entendimento de sua gênese e estrutura, busca 

pelo entendimento da própria realidade objetiva, tal como ela é, uma vez que o 

caminho de ida se acomoda na compreensão e na representação do pesquisador, o 

caminho de volta de limitações concentradas procura a reprodução concreta 

aproximada, como afirma Marx (2011, p. 54): 

 
O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, 
portanto, unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no 
pensamento como processo da síntese, como resultado, não como ponto de 
partida, não obstante seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, 
também o ponto de partida da intuição e da representação. Na primeira via, 
a representação plena foi volatizada em uma determinação abstrata, na 
segunda, as determinações abstratas levam à reprodução do concreto por 
meio do pensamento.  
 

Nesse sentido, compreendemos que, para entender o complexo da arte em 

suas mediações, seria imprescindível “a busca da sua gênese histórico-social, a partir 

da qual também se desvelarão a sua natureza e a sua função social.” (TONET, 2013, 

p.13). De tal modo, partimos do pressuposto de que a realidade concreta, ou seja, a 

vida material dos seres sociais, considerando o próprio objeto de pesquisa nos 

conduziria ao procedimento metodológico, que, como assinala Tonet (2013, p. 112): 

“Não será o método, elaborado prévia e autonomamente pelo sujeito, que irá 

prescrever como se deve proceder”, pois a função do método é “reproduzir a realidade 

como ela é em si mesma, ainda que sempre de modo aproximado. É, pois, esta 

mesma realidade que deve indicar os procedimentos a serem seguidos para conhecê-

la.” Portanto, considerando os elementos expostos acima, utilizamos, para a 

consecução da pesquisa, o onto-método uma vez que, para a compreensão do objeto, 

partimos do nosso objetivo, buscando identificar a gênese de sua estrutura basilar, 

contrapondo-o às suas determinações. 

O que tratamos de fixar aqui é a importância de se refletir a realidade 

objetiva. Ainda que haja o desconhecimento de fatos históricos a respeito da gênese 

da arte, Lukács (1974) considera necessário compreender o processo de elucidação 

filosófica dos tipos básicos e das etapas decisivas da diferenciação, mas sem perder 

nunca a consciência do caráter fragmentado que tem o nosso conhecimento.  

Desse modo, para o desenvolvimento teórico-metodológico da pesquisa, 

seguimos Lukács (1974), na “Estética”, quando se fundamenta em Marx, ao descrever 

o método de tal aproximação a épocas muito remotas e frequentemente esquecidas 

pelos que fazem a história das formações e categorias econômicas. Atentamos ao 
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método, entendendo que devemos partir do já esteticamente formado, procedendo a 

tempos remotos, numa relação dialética. Tal relação significa compreender o objeto 

não apenas historicamente, todavia ontologicamente. Podemos, desse modo, nos 

aproximar da origem quando entendemos o mais desenvolvido. Lukács, utilizando-se 

do método materialista, considera a unidade existente hoje em termos artísticos, 

advertindo, porém, que o estabelecimento dessa contemporânea unidade não foi 

impedido pela anterior heterogeneidade correspondente ao período de sua gênese. 

Como pontua o autor húngaro: 

 
Chego agora à arte. Não quero discutir a origem bastante heterogênea da 
arte, porque a arte, segundo penso, como se pode ver na minha Estética, não 
tem uma gênese uniforme, mas chegou gradualmente a uma síntese que 
chamaria de relativa; por isso é que vemos nas mais diversas artes princípios 
comuns. (LUKÁCS, 1969, p. 27). 
 

Isso posto, esta tese apresenta como objetivo geral examinar os estudos 

de Georg Lukács sobre a gênese e a função social do complexo da arte, perscrutando 

o processo formativo-educativo e estético do gênero humano. Os objetivos 

específicos tratam de: apresentar o entendimento onto-histórico sobre o trabalho e a 

origem tardia do complexo da arte no cotidiano dos seres sociais; expor a natureza e 

o objeto do complexo da arte, considerando categorias primordiais que perpassam 

esse entendimento, quais sejam: antropomorfização e imanência; reflexo, consciência 

e mimese do desenvolvimento estético e as formas abstratas do reflexo estético – 

ritmo; simetria e proporção; ornamentística; evidenciar, a partir da sistematização 

lukacsiana, a função social do complexo da arte no processo formativo-educativo que 

o conforma, procurando revelar a relação entre arte e estética; a conexão entre a 

autenticidade da arte e a autoconsciência da humanidade e, por fim, analisar a catarse 

como possibilidade de uma formação educativa e estética da arte. 

Para cumprir esta proposta de estudo, consideramos realizar uma pesquisa 

teórico-bibliográfica, na compreensão do legado marxiano da ontologia do ser social, 

o qual traz o trabalho como premissa basilar e, consequentemente, de todos os 

complexos que o circunscrevem. Destacamos como fonte principal para o 
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desenvolvimento desta pesquisa, a obra sistematizada por Georg Lukács8: “Estética: 

la peculiaridade de lo estético” (1967a, 1967b, 1972, 1974)9.  

De acordo com Tertulian (2008), Lukács iniciou sua sistematização da 

“Estética” em 1956, contudo, foi interrompido devido aos fatos ocorridos na Hungria, 

quando foi deportado na Romênia e só volta a Budapeste em abril de 1957, quando 

retoma a escrita da obra; “[...] em menos de três anos terminou a redação do 

manuscrito da Estética, uma obra de mais de 1700 páginas, que em fevereiro de 1960 

estava revisando.” (TERTULIAN, 2008, p. 290). Lukács relatou a Tertulian que 

encontrou obstáculos para ter a autorização de enviar o escrito à editora alemã. A 

publicação só ocorreu em 1963, pela Luchterhand Verlag, em dois volumes. 

A edição espanhola, impressa pela Grijalbo, em 1965, foi composta por 

quatro volumes, como já salientamos, e compreende 1842 páginas, totalizando 

dezesseis capítulos, os quais seguem uma ordem numérica no decorrer dos quatro 

volumes. A obra se estrutura da seguinte forma: o primeiro volume – “Questões 

preliminares e de princípio” (1974) – abarca os problemas do reflexo da vida cotidiana, 

a desantropomorfização do reflexo da ciência, as questões prévias e de princípio, 

relativas à separação da arte e da vida cotidiana e, por último, as formas abstratas do 

reflexo estético da realidade. O segundo volume – “Problemas da mimese” (1972) – é 

dividido em seis partes: 1) A gênese do reflexo estético; 2) O caminho até a 

mundanidade; 3) O caminho do sujeito até o reflexo estético; 4) O mundo próprio das 

obras de arte; 5) A missão desfetichizadora da arte; 6) Características gerais da 

relação sujeito-objeto na estética. O terceiro volume trata das “Características 

psicológicas e filosóficas básicas do estético” (1967a), considerando o sistema de 

sinalização 1’, a categoria da particularidade e o em-si, para-nós e para-si. O quarto 

volume – “Questões prévias do estético” (1967b) – aborda as questões prévias da 

mimese estética, os problemas da beleza natural e a luta libertadora da arte. 

Procuramos estabelecer nossos estudos com revisão comentada das 

categorias estudadas ao longo dos quatro volumes da obra, o que nos deu subsídios 

para entender a obra na sua totalidade, na apreensão das categorias. Para tanto, 

dividimos nossa pesquisa em três capítulos, considerando: 1) a gênese, 2) a natureza 

 
8 Temos utilizado a grafia “Georg Lukács” pela própria tradução espanhola, mas há outras traduções 

que utilizam a grafia “György Lukács”. 
9 Optamos por traduzir do espanhol para o português ao longo do texto, para dar maior fluidez à leitura. 

Para o nosso estudo, utilizamos o texto publicado em espanhol, buscando, quando foi necessário, a 
tradução italiana e a publicação original alemã.  
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e 3) a função social do complexo da arte, indicando, ademais, o seu processo 

formativo-educativo.  

No primeiro capítulo – A gênese: a arte como complexo tardio do gênero 

humano –, discutimos sobre a origem e o processo histórico do complexo da arte no 

desenvolvimento do ser social, dos sentidos humanos, que surge a partir do complexo 

do trabalho. De acordo com o escopo teórico-metodológico marxiano, reivindicado por 

Lukács, é pela via do trabalho que a significação de utilidade se transpõe a uma 

dimensão estética, sendo esse processo mediado pela consciência. Em seguida, 

apresentamos a origem do complexo na arte no cotidiano do ser social que abarca, a 

partir do trabalho, o desenvolvimento da técnica e o ócio e, ademais, a experiência do 

agradável e a consciência do estético. Destacamos, como fundamentação teórica, o 

arcabouço de Marx (1983, 2004, 2011) e de Marx e Engels (2011) em seus 

lineamentos essenciais, nos quais Lukács fundamenta sua sistematização, entre 

outras elaborações de Lukács (1969, 1978, 2018b) sobre as bases ontológicas e o 

estudo do ser social. 

No segundo capítulo – A natureza e o objeto: a arte em sua essência –, 

tratamos especificamente de categorias que, mesmo não sendo exclusivas e nem as 

únicas do complexo da arte, são determinantes para a sua compreensão. O complexo 

da arte se configura como antropomórfico e imanente, pois é parte da conduta humana 

e se apresenta como um fenômeno social. Compomos os conceitos de reflexo, 

consciência e mimese que, diante da reprodução social, no processo dialético, 

colocam em movimento a relação entre o indivíduo singular e o gênero humano 

universal. E, por fim, analisamos as categorias abstratas que se estruturam no objeto 

da arte, sob o reflexo estético da realidade, as quais nos permitem a percepção do 

espaço e do tempo, essenciais ao desenvolvimento do ser social no entendimento do 

estético. Ainda nesse capítulo, fundamentamos nossa pesquisa a partir do estudo 

teórico das categorias abordadas. Sobre a categoria do reflexo, por exemplo, 

atentamos ao texto de Lukács (1966a) e às referências utilizadas pelo autor, as quais 

julgamos importantes que perpassem o presente texto, como: Marx (1982, 1983, 

2004), Engels (2004), Marx e Engels (2011) e Lenin (1975, 2011), por constituírem a 

base teórica que fundamenta os estudos do filósofo húngaro na compreensão 

materialista. Outros autores, sobretudo no plano do entendimento da estética 

lukacsiana, também deram base para este estudo: Patriota (2010), que trata das 

categorias abstratas do reflexo da realidade: ritmo, simetria-proporção e 
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ornamentística; Frederico (2005) nos ajuda a situar Lukács no contexto de seus 

estudos sobre a estética, especialmente no que se refere ao campo ontológico; e 

Santos (2017, 2018a), por todo o acúmulo de categorias sistematizadas sobre a 

Estética lukacsiana, entre outros autores. 

O terceiro capítulo – A função social da arte e seus desdobramentos no 

processo formativo-educativo – recupera a discussão dos capítulos anteriores, 

procurando evidenciar, a partir do pensamento do esteta húngaro, a relação entre arte 

e estética, o atrelamento entre a autenticidade da arte e a autoconsciência do 

indivíduo enquanto gênero humano por meio da catarse, considerando a possibilidade 

de uma formação educativa estética do gênero humano. Destacamos como 

referencial teórico Marx (1985, 2004), Marx e Engels (2011). Considerando os 

elementos latentes pela crise estrutural do sistema capitalista e os rebatimentos na 

arte, apoiamo-nos em Mészáros (2006, 2011). Para compor o debate em torno do 

complexo a educação, recorremos a Lima (2009) e a Lima e Jimenez (2011); e na 

diferenciação entre os complexos da educação com a arte, consideramos os estudos 

de Santos (2018b). Duarte (2019) e Diógenes (2019) nos orientam sobre as 

linguagens artísticas do cinema e da literatura, respectivamente. Fechamos este 

capítulo como forma de esboçar o contexto histórico que vivemos, o debate de como 

o complexo da arte, através de algumas expressões artísticas produzidas pela 

humanidade ao longo da história e que se apresentam novamente, diante do 

isolamento social causado por um vírus. Buscamos, assim, evidenciar 

especificamente o aspecto formativo dos sentidos humanos que a arte e essas 

expressões se colocam nesse momento de pandemia. Entendemos que essa tragédia 

sanitária é produzida por um sistema que prioriza a lucratividade do capitalismo em 

detrimento de objetivar as potencialidades humanas. 

Com a sistematização desta tese, baseados nas leituras e análises 

lukacsianas, pretendemos contribuir com o projeto coletivo no entendimento do 

complexo da arte e sustentar, ademais, que este complexo elaborado pelo ser social 

confirma a humanidade do gênero humano. Vale destacar que no momento em que 

nos é imposto um cotidiano tão embrutecido, uma atividade estética pode se deslocar 

e reverberar, no cotidiano, formas objetivas de enriquecimento do indivíduo como 

partícipe do gênero humano. Contudo, ponderamos que no cotidiano embrutecido, 

torna-se cada vez mais difícil a possibilidade de elevação, pois a sociedade, 

administrada sob guarida do capital, exige dos seres sociais formas de ajustamento, 
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tendo em vista sua própria lucratividade. Mesmo que tenhamos possibilidades de 

soerguimento no cotidiano a partir da mediação da arte e tal experiência nos enriqueça 

enquanto gênero humano, reconhecemos o limite da realidade capitalista, posto pela 

relação antagônica e irreconciliável entre os interesses dos donos do Capital e das 

reais e genuínas necessidades da humanidade. 
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2 A GÊNESE: A ARTE COMO COMPLEXO TARDIO DO GÊNERO HUMANO 

  

Independentemente do objeto de estudo, em especial o das ciências 

históricas, consideramos que é indispensável o estudo da ontologia enquanto 

entendimento de sua gênese. Lukács (1969, p. 14), em entrevista a Holz, Kofler e 

Abendroth10 afirma que: 

 
[...] se quisermos compreender os fenômenos em sentido genético, o 
caminho da ontologia é inevitável, e que se deve chegar a extrair das várias 
circunstâncias que acompanham a gênese de um fato qualquer os momentos 
típicos necessários para o próprio processo.  
 

Considerando essa afirmação do filósofo húngaro, compreendemos que o 

surgimento do complexo universal da arte é tardio e paulatino com relação ao trabalho, 

tendo em vista que o estético nos faz presumir que exista certa elevação técnica, além 

da ocupação do agradável no plano de criação.  

O complexo da arte, no sentido ontológico, é uma maneira do ser social 

compreender a própria vida na natureza e na sociedade. Nos termos de Lukács (1969, 

p. 29), é, também, encargo da arte “uma continuidade do comportamento do homem 

em relação à sociedade e à natureza.” A arte é um fenômeno social. Seu objeto é, 

portanto, um fundamento da existência social do gênero humano. 

 
Um tal objeto social geral não pode ser adequadamente refletido por uma 
subjetividade agarrada a mera particularidade; para conseguir um nível de 
aproximada adequação, o sujeito estético tem que desenvolver em si os 
momentos de uma generalização à escala da humanidade: os momentos do 
especificamente humano. Mas, no terreno do estético, não pode se tratar do 
conceito abstrato da espécie, senão de homens individuais concretos, objetos 
sensíveis, em cujos caráter e destino estão contidos concreta e 
sensivelmente, individual e imanentemente, as qualidades de cada caso e o 
nível evolutivo alcançado. (LUKÁCS, 1974, p. 261-262). 
 

Neste capítulo, organizamos nosso estudo sobre a gênese da arte e seu 

processo tardio de intervenção no mundo social. Primeiramente, apresentamos como 

ponto de partida a discussão sobre o trabalho, uma vez que este é o complexo central 

para o desenvolvimento do gênero humano constituído socialmente. Em seguida, 

expomos a discussão sobre a arte e o seu desprendimento do solo cotidiano, 

procurando apresentar considerações sobre o mundo próprio da arte e o processo de 

autoconsciência humana. 

 
10 Os entrevistadores recolhem o pensamento de Lukács sobre problemas filosóficos, políticos e 

questões sobre arte e literatura, história e economia. A versão brasileira foi publicada em 1969 pela 
Editora Paz e Terra e, recentemente, em 2014, republicada pelo Instituto Lukács. 
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2.1 Ponto de partida: o trabalho 

 

Na obra “Estética: La peculiaridad de lo estético”, Georg Lukács realiza 

seus estudos fundamentado na teoria marxiana, ao afirmar, por exemplo, que: “A 

origem, a formação e a exibição das atividades humanas não se podem entender mais 

que em sua interação com o desenvolvimento do trabalho.” (LUKÁCS, 1974, p. 237). 

O trabalho, para ele, na esteira de Marx, é categoria fundamental para compreensão 

do desenvolvimento e do legado humano, pois a partir deste o ser social pode 

transformar a natureza e a ele próprio, devido à “conquista do mundo circundante, 

com a transformação do homem graças a essa conquista.” (LUKÁCS, 1974, p. 237). 

Partindo dos fundamentos teórico-metodológicos da ontologia lukacsiana, 

entendemos que o humano é um ser social na medida em que tudo de humano nele 

existente resulta do trabalho e, consequentemente, da vida em sociedade, ou seja, a 

passagem da esfera orgânica à condição humana constituiu um longo processo, 

estimulado basicamente pela fabricação de instrumentos, engendrada pelo trabalho e 

através da vida social (LUKÁCS, 1978). 

É nesse processo que o humano se torna ser social. A passagem da esfera 

orgânica à esfera social não é mecânica. Temos um afastamento e um atrelamento 

simultâneos do ser social e da natureza. O humano é parte da natureza inorgânica e 

orgânica. De acordo com Lukács (1967b), o gênero humano é, em todas as suas 

manifestações fundamentais, a própria natureza. Todavia, no e pelo trabalho, o ser 

social transforma a natureza e o próprio ser social, instituindo uma força substantiva. 

A base fundante de todos os complexos, o trabalho, presumiu um complexo 

de leis que orientaram seu salto ontológico. Portanto, “a essência do trabalho consiste 

precisamente em observar, decifrar e utilizar esse ser e devir que são em-si” 

(LUKÁCS, 1974, p. 46), ainda que, no princípio do desenvolvimento humano, o 

homem primitivo não produzisse instrumentos com intenção de trabalho, apenas 

limitava-se às ações imediatas da cotidianidade para atender as necessidades de seu 

hic et nunc [aqui e agora]. 

Diante do exposto, recorremos a Marx (1983) para dar o devido tratamento 

que Lukács considera como base de sua sistematização teórica. No livro “O capital”, 

Marx interpela a categoria trabalho como fundante no mundo dos homens, uma vez 

que “[...] o trabalho é um processo entre homem e Natureza, um processo em que o 

homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a 
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Natureza”. Dessa maneira, “põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua 

corporeidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural 

numa forma útil para sua própria vida.” (MARX,1983, p. 149). De tal modo, além de 

modificar a natureza em-si, o ser social transforma a sua própria natureza. 

O trabalho, como complexo ora exposto, destaca-se como uma atividade 

exclusivamente humana. Vale a pena destacarmos a passagem que Marx relata a 

diferença substancial entre a atividade realizada pela esfera orgânica e o trabalho 

realizado pela esfera social. 

 
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 
envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de 
suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor 
abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em 
cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início 
deste existiu na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente. Ele não 
apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza, ao 
mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina, 
como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem que subordinar 
sua vontade. (MARX, 1983, p. 149-150). 
 

O complexo do trabalho é uma atividade propriamente humana, vai orientar 

o ser social, mediante o reflexo da realidade objetiva, nas mudanças qualitativas da 

vida cotidiana. Ancorado em Marx, Lukács (1974) define três momentos essenciais 

acerca do trabalho: 

 
Agora o único importante é notar que Marx, em breves sugestões, distingue 
três períodos essenciais. O primeiro se caracteriza ‘pelas primeiras formas 
de trabalho, animais e instintivas’, como estágio prévio ao desenvolvimento 
que foi superado quando alcança o nível, ainda muito pouco articulado, da 
simples circulação de mercadorias. O terceiro é a variedade da economia 
mercantil desenvolvida pelo capitalismo, variedade que mais adiante teremos 
que estudar com detalhes e na qual a impetuosa ciência aplicada ao trabalho 
produz transformações decisivas. Nessa fase deixa o trabalho de determinar-
se primeiramente pelas forças somáticas e intelectuais do trabalhador. 
(Período do trabalho maquinista, crescente determinação do trabalho pelas 
ciências). Entre esses dois períodos têm lugar o desenvolvimento do trabalho 
a um nível menos complicado que o terceiro e profundamente vinculado às 
capacidades pessoais dos homens (período do artesanato, da proximidade 
entre a arte e a obra dos artesãos), nível que é pressuposto do terceiro 
período. (LUKÁCS, 1974, p. 40). 
 

Os três momentos supracitados têm como característica comum que o 

trabalho é especificamente humano, uma vez que carrega a marca do princípio 

teleológico, ou seja, nos três momentos, o ser social, ao transformar a natureza, 

planeja antecipadamente aquilo que irá desenvolver. “A possibilidade desse tipo de 

ação pressupõe certo grau de reflexo correto da realidade objetiva na consciência do 
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homem.” (LUKÁCS, 1974, p. 40)11. O trabalho, nesse sentido, “pode satisfazer cada 

vez mais as finalidades do homem no domínio do mundo circundante precisamente 

porque excede a subjetividade espontânea”, isso “porque realiza um desvio para a 

realização dos fins e suspende a urgência destes para investigar diretamente a 

realidade objetiva como ela é em si mesma.” (LUKÁCS, 1972, p. 14). 

É fundamental entendermos que todo trabalho, de acordo com Lukács 

(1967b), até o mais rudimentar12, traz a generalidade humana. Aquilo que é singular, 

próprio do indivíduo, passa a se generalizar por meio do trabalho. 

 
O importante para nós, nesse contexto, é que uma atividade tão elementar 
quanto o trabalho, tão própria do ser do homem como tal, tire o homem em 
certas direções de sua privacidade inata, por obra da dialética imanente que 
se estabelece entre o sujeito e o objeto, e o obrigue – sem consciência em 
princípio, e então, pelo comum, com falsa consciência – a generalizar-se, a 
intervir ativamente nas operações pelas quais os homens constituem objetiva 
e praticamente, com independência da consciência, mas de um modo, em 
princípio, vivencial e cognoscível por esta, as sociedades, as nações, a 
humanidade (LUKÁCS, 1967b, p. 231). 
 

De acordo com tais colocações, entendemos que na vida cotidiana primitiva 

do ser social, este é obrigado a intervir naquela, sob a forma do trabalho, de acordo 

com as necessidades imediatas postas historicamente. Nesse processo, segundo 

Lukács (1974, p. 88): “a generalização já está presente, sob a forma de necessidade 

ainda inconsciente; ‘apenas’ falta que se converta de mero em-si em um para-nós 

reconhecido.” Portanto, no ato do trabalho há uma relação dialética da individualidade 

e a sua generalização, considerando as objetivações humanas13. Todo e qualquer 

resultado do trabalho dos indivíduos terá seu imo cravado nas necessidades objetivas 

histórico-sociais e, desse modo, será parte da generalidade dos seres sociais. 

A generalidade humana se torna cada vez mais engrandecida, como afirma 

Gerra e Jimenez (2016, p. 45), uma vez que “[...] o gênero humano enquanto categoria 

que expressa o resultado da história social-humana é portador tendencialmente de 

uma essência humana cada vez mais rica.” Contudo, aqui cabe uma advertência, 

 
11 As categorias reflexo e consciência serão sistematizadas no segundo capítulo desta tese, uma vez 

que discutiremos a natureza e o objeto do complexo da arte, considerando os estudos sobre estética 
de Georg Lukács. 

12 Para melhor entendimento, indicamos a tese de Lopes (2018), que aborda categorias centrais, as 
quais fundamentam a gênese histórico-ontológica do trabalho. 

13 De acordo com a sistematização de Guerra e Jimenez (2016, p. 95), podemos considerar como 
objetivações aquilo que se estabelece como herança do gênero humano: “os conhecimentos, 
habilidades, valores, comportamentos produzidos historicamente e coletivamente pelo conjunto dos 
homens.” Portanto, as práxis sociais fundadas pelo trabalho, na relação entre os seres sociais, são 
as objetivações humanas. 
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sobre não existir uma relação de identidade entre sociabilidade e generalidade, como 

nos alertam as autoras: 

 
[...] a estrutura social de uma sociedade dada em uma época dada não 
necessariamente encarna por completo a generidade humana posta 
historicamente. Assim, pois, decorre da relação indivíduo-gênero que o 
indivíduo enquanto exemplar singular da individualidade humana se aproprie 
mais ou menos do gênero humano aí cristalizado e se exteriorize enquanto 
ser genérico em diferentes níveis e mesclas, uma individualidade singular, na 
relação com os resultados da história humana. (GUERRA; JIMENEZ, 2016, 
p. 45). 
 

Isto posto, Lukács (1972) relata que a arqueologia pode conhecer a forma 

social, a partir do resultado de determinado objeto, fenômeno do trabalho. Diante 

desse objeto é possível reconhecer o trabalho individual e o que este pode 

proporcionar para a riqueza do gênero humano. De acordo com o filósofo húngaro: 

 
[...] a arqueologia pode decifrar nos produtos do trabalho de culturas 
desaparecidas, os conteúdos destas, suas formas, sua natureza, sua 
estrutura, etc. Pois estes produtos mostram de forma objetivada o que foi 
decisivo das necessidades sociais objetivamente presentes e o modo de sua 
satisfação em cada caso. Sua mudança é a melhor bússola para descobrir os 
caminhos ascendentes ou descendentes, os períodos de estagnação etc. 
dessas culturas. Exceto pelo que faz a sutis nuances, podem ser lidos nesses 
produtos o parentesco e as discrepâncias entre essas culturas. (LUKÁCS, 
1972, p. 249-250). 
 

Nesse ponto, retomamos Marx (1983) como fundamentação basilar do 

filósofo húngaro, no que toca ao uso e à criação dos meios de trabalho, isto é, aquilo 

que o indivíduo coloca entre si e o objeto de trabalho e que serve como guia de sua 

atividade no desenvolvimento do objeto. Em “O capital”, Marx atenta para a 

importância da arqueologia, concentrada na análise dos vestígios dos meios de 

trabalho, para compreensão do que se viveu em um passado remoto.  

 
A mesma importância que a estrutura de ossos fósseis tem para o 
conhecimento da organização de espécie de animais desaparecidas, os 
restos dos meios de trabalho têm para a apreciação de formações 
socioeconômicas desaparecidas. Não é o que se faz, mas como, com que 
meios de trabalho se faz, é o que distingue as épocas econômicas. (MARX, 
1983, p. 151). 
 

Outros arqueólogos, a exemplo de Leakey (1981; 1995), sem nenhum 

pressuposto ou fundamentação declaradamente marxianos, constataram que “as 

ferramentas e os produtos do trabalho dos tempos pré-históricos são elementos muito 

importantes sobre a evolução real do gênero humano, da espécie humana.” (LUKÁCS, 

1972, p. 247). Ademais, o filósofo húngaro analisa que “o material conseguido seria 

clarificado ainda mais se as investigações arqueológicas tivessem tomado como 
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fundamento o método de Marx.” (LUKÁCS, 1972, p. 247). O complexo do trabalho, 

portanto, oferece elementos para investigar a realidade objetiva como ela é em-si, 

inclusive a pesquisa sobre o entendimento da gênese humana. Lukács (1972), por 

outro lado, relata que a Antropologia Moderna14 ignora a função do trabalho no 

processo de diferenciar o animal e o ser social, subestimando o complexo fundante: 

 
[...] não se faz mais do que descrever as consequências do trabalho – como 
a necessidade para o homem se orientar em situações de mudança, a 
diferença do modo de vida tendencialmente estável dos animais, inclusive 
dos superiores – sem apelar ao seu fundamento, ao trabalho, à reflexão, 
como veremos em outros contextos também, não pode ir além da superfície 
e, precisamente pelo exagero das diferenças, deve ignorar os momentos 
mais importantes. (LUKÁCS, 1972, p. 9). 
 

Vale destacar que o arqueólogo Gordon Childe considera que um dos 

fundamentais desígnios da arqueologia pré-histórica é a resolução das tradições 

sociais manifestadas nas diferenças presentes entre os objetos do período 

constituído. Para o arqueólogo australiano, o advento do humano na Terra é apontado 

pelos instrumentos que o ser social criou, pois houve necessidade objetiva de suprir 

determinadas funções que a sua própria materialidade fisiológica não permitia 

desenvolver em dado momento de sua existência. “As primeiras ferramentas foram, 

presumivelmente, pedaços de madeira, osso ou pedra, levemente aguçados ou 

acomodados à mão pela quebra ou lascagem.” (CHILDE, 1978, p. 61). 

Nesse sentido, Lukács (1974, p. 46-47) assevera que no momento inicial 

“o homem primitivo não produz ainda ferramentas, se limita a tomar pedras de 

determinadas formas para utilizá-las segundo suas necessidades”, posteriormente, 

depois de algumas ocorrências, “tendo praticado certas observações sobre as pedras 

que por sua dureza, sua forma etc., são adequadas para determinadas operações”, 

ele começa a escolher a pedra adequada para uma situação específica. De tal modo, 

passamos a entender que “o homem é mais ou menos consciente de que tem que 

atuar em um mundo externo que existe independentemente dele.” (LUKÁCS, 1974, p. 

47). 

É muito provável que os primeiros instrumentos ou ferramentas serviram 

às diversas situações nas quais os humanos estavam envolvidos. Somente mais 

tarde, os seres sociais foram capazes de guiar cada instrumento, cada ferramenta a 

uma função mais específica. Portanto: 

 

 
14 Lukács (1972) faz referência a antropologia moderna excluindo os sucessores imediatos de Darwin. 
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O homem primitivo teve de aprender gradualmente, pela experiência, quais 
as pedras mais adequadas à manufatura de ferramentas, e como lascá-las 
corretamente. Até a pederneira – o melhor material natural – é muito dura 
para ser manipulada com êxito, como o leitor mesmo poderá constatar, 
facilmente, batendo uma pedra contra outra e procurando produzir uma 
“lasca”. No curso da confecção de ferramentas, as comunidades mais antigas 
tiveram de construir uma tradição científica, notando e transmitindo quais 
eram as melhores pedras, onde podiam ser encontradas e como deveriam 
ser tratadas. (CHILDE, 1978, p. 62). 
 

Em síntese, o humano, por intermédio do trabalho, tem como objetivo tentar 

compreender e dominar o novo. Nesse sentido, as leis da natureza que perpassam o 

cotidiano do humano primitivo são em-si. A consciência humana, nesse momento 

inicial, conforme Lukács (1974, p. 46), “trata espontaneamente tudo isso como 

entidades que existem e funcionam independentemente dela”, como por exemplo, o 

perigo que intimida a vida do ser social primitivo e este age de modo espontâneo ao 

passar por alguma situação que o ameace. Entretanto, esse ser social está imerso em 

um cotidiano com indefinidos fatos e tal situação remete: “Somente no e com o 

trabalho, o meramente conhecido se converte em conscientemente reconhecido” 

(LUKÁCS, 1967a, p. 19), uma vez que o que não se conhece passa a ser modificado 

e se torna consciente. 

Portanto, os seres sociais, no processo de desenvolvimento do trabalho, 

atuam e reagem, nos estágios primitivos, com finalidades imediatas e urgentes da vida 

cotidiana, gerando uma produção material e espiritual, acumulando o conhecimento 

que vai se constituindo na historicidade do gênero humano. Para Lukács (1974, p. 63), 

“as ações imediatas dos homens alteram consideravelmente esse complexo 

instrumental de modo que o que nele estava antes implícito se faz explícito e as ações 

vão mais além do diretamente desejado.” 

Outros complexos da vida social, tendo sua base no trabalho, são 

requeridos e desenvolvidos, como a linguagem, a ciência, a educação, entre outros, 

em relação recíproca entre os indivíduos. Nesse contento, passaremos a ter um 

aumento das mediações no desenvolvimento humano. “A liberdade de ação – sem 

dúvida relativa – ou, melhor, a eleição razoável entre diversas possibilidades, significa 

um domínio cada vez mais rico de mediações objetivamente dadas” (LUKÁCS, 1974, 

p. 90). Anteriormente, tínhamos uma mediação mais primitiva entre a necessidade e 

a satisfação, de caráter casual e pouco consciente, uma vez que se tratava de um 

limite, de certo modo, natural. 
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A casualidade ganha um papel mais subsidiário e carregado de ricas 

mediações quando o ser social passa a escolher entre alternativas, o que é permitido 

mediante a ação de transformação da natureza e do próprio ser social, ou seja, através 

do trabalho. Ainda que essa eleição seja efêmera, a descoberta do novo, a objetivação 

faz com que o indivíduo amplie seu campo de interferências concretas. Não obstante, 

é necessário ressaltar que: 

 
Com isso, naturalmente, não se suprime em modo algum a causalidade 
objetiva das conexões naturais, nem é suprimida em níveis mais altos da 
evolução. Resulta que o conhecimento humano, por meio do trabalho e por 
meio de uma gradual compreensão dos fatos principais, avança 
paulatinamente para o conhecimento das legalidades e necessidades 
objetivas. A limitação natural constituída pelas leis ignoradas, que se 
manifesta para o sujeito como uma selva impenetrável de indiferença de 
necessidade e causalidade, começa aqui a ser esclarecida muito lentamente. 
(LUKÁCS, 1974, p. 87-88).  
 

A partir da generalização das experiências cotidianas entre os indivíduos, 

em oscilação pausada e contraditória, surge a legítima relação objeto-sujeito, a qual 

“nasce propriamente com o trabalho” e, portanto, “um objeto meramente em-si, ainda 

não para-nós – sobe a conceito graças ao trabalho.” (LUKÁCS, 1967a, p. 19). Esse 

contexto desenvolve formas mais apuradas de objetivação, que demanda, por sua 

vez, um duplo ócio, quais sejam: o primeiro refere-se a uma inicial divisão do trabalho, 

por exigência da vida cotidiana que influi de forma direta nos indivíduos. E o segundo 

refere-se ao conhecimento, pois vão adquirindo comandos dos arredores, das 

ferramentas e dos outros seres sociais.  

Destarte, nas palavras de Lukács (1974, p. 218): “Se produz certa técnica 

de trabalho e, com ela, certa elevação do homem que trabalha acima de seu anterior 

nível de domínio de suas próprias capacidades somáticas e mentais.” O trabalho 

constitui, portanto, um soerguimento qualitativo para o desenvolvimento das 

disposições cognitivas, uma vez que alcance novos conhecimentos através da 

experiência realizada para dar os passos iniciais de uma desobrigação “das 

tendências mágicas dominantes, cujo fundamento é precisamente a ignorância da 

realidade objetiva” (LUKÁCS, 1974, p. 106). 

Santos (2019) considera, em diálogo com Vieira Pinto, que há uma posição 

fundamentalmente técnica em toda realização humana, uma vez que a ação humano-

social pretende o alcance de uma finalidade no plano da realidade concreta. Para o 

autor: “A dialética da ação com o agente que põe a teleologia em movimento, do 

sujeito com o objeto, do produto desenvolvido pelo produtor a partir do que se 
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apresenta a ele posto pela natureza/sociedade” e, consequentemente, “o que esse 

vivente realiza a partir do já produzido pelos seus antepassados, imbrica-se na gênese 

onto-histórica da técnica.” (SANTOS, 2019, p. 95). 

A técnica carrega agilidade em seu desenvolvimento e tem sua faculdade 

subsumida dialeticamente ao trabalho, visto que o ser social alarga suas 

potencialidades a partir daquele. A ampliação de novas técnicas progredidas pelo ser 

social proporciona a elevação deste a um estágio superior, devido ao ócio permitido 

pela evolução do trabalho. A partir de novas necessidades, o ser social acrescenta 

novas capacidades ao seu desenvolvimento. Ainda que na ação da vida cotidiana o 

produto do trabalho aparentemente esteja condicionado ao indivíduo, com seus 

anseios e suas intenções, essa relação se torna mais ampla devido ao proveito 

posterior para o gênero humano, pois “os produtos que ele fabrica são, ao mesmo 

tempo, o veículo de sua autoprodução, de sua superação do estágio animal, da 

constante ampliação e do constante aprofundamento de sua cultura.” (LUKÁCS, 

1967b, p. 286). 

Outro aspecto relevante se dá em relação ao desenvolvimento dos sentidos 

humanos que se aprimoram largamente com o feito do trabalho, pois: 

 
[...] no curso da evolução do trabalho, a visão se torna cada vez mais intensa 
e diferentemente das funções do tato. Graças à percepção visual de peso, 
dureza, etc., o sentido do tato é aliviado, e a mão consegue liberdade 
suficiente para executar operações mais finas e precisas do que aquelas que 
poderiam se dar sem essa liberação de suas formas primitivas de função tátil. 
(LUKÁCS, 1967a, p. 21). 
 

Compreendemos o aprimoramento e a diferenciação dos sentidos como 

um momento da agudeza humana. Para Lukács (1974, p. 220), não se trata apenas 

de um progresso de ordem fisiológica. Se assim fosse, outras espécies seriam 

superiores, uma vez que muitas outras conseguiram depurar mais perfeitamente sua 

visão, seu olfato ou sua audição. “O que importa é que a capacidade de perceber as 

coisas se modifica qualitativamente, se amplia, aprofunda e é refinada graças às 

experiências do trabalho.”15 

 
15 Cabe aqui acrescentar que a experiência social, proporcionada em larga medida pelo trabalho, pode 

inclusive superar alguma insuficiência em algum órgão do sentido humano, como é o caso de um 
humano cego, surdo, etc. Sabemos que muitos artistas, mesmo com a ausência ou perda de algum 
sentido humano, conseguem desenvolver potencialmente os demais sentidos, desde que sejam 
proporcionadas as devidas condições objetivas. Vigotski (2012, p. 27), em seu estudo sobre a 
defectologia, relata: “O defeito originado pelo desvio do tipo biológico estável do homem, ao provocar 
o desaparecimento de algumas funções, a insuficiência ou deterioramento dos órgãos e a 
reorganização mais ou menos essencial de todo o desenvolvimento em novas condições, segundo o 
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De acordo com a sistematização de Childe (1978), o cérebro humano por 

ser complexo e possuir um extenso e delicado sistema nervoso, o que vai diferenciá-

lo amplamente de outras espécies, “permite uma grande variedade de movimentos 

controlados com precisão, ajustados exatamente aos impulsos recebidos pelos 

órgãos delicados dos sentidos.” (CHILDE, 1978, p. 40). É evidente que, a partir do 

trabalho, os sentidos humanos vão se aperfeiçoando. Na consecução do trabalho, “a 

recíproca relação de cada sentido com os demais através dessa colaboração cada 

vez mais diferenciada, a consciente conquista do mundo externo e interno do homem 

à consequência dessas sutis cooperações” tem como resultado no campo estético, 

primeiro, “os pressupostos materiais e anímicos da origem e a evolução das diversas 

artes”; e segundo, “uma vez constituída cada uma, instaura nela a tendência a 

desenvolver cada vez mais peculiarmente as próprias qualidades imanentes”, 

demandando uma universalidade, “uma capacidade de compreensão que [...] penetre 

progressivamente no que é comum a todas, o meio do estético.” (LUKÁCS, 1974, p. 

245). Portanto, é cogente levar em consideração que o desenvolvimento dos sentidos 

humanos, cada qual com a sua especificidade, tem pontos e fontes de constituição da 

arte necessariamente distintos, os quais surgem das relações qualitativamente 

diversas dos órgãos receptivos em seu desenvolvimento histórico-social. 

Compete-nos advogar que os produtos desenvolvidos pelo ser social não 

são heranças deixadas por outros homens no sentido biológico. São legados sociais, 

acumulados de geração em geração. Até mesmo os estudos sobre a fisiologia 

humana dos primeiros cientistas só se perpetuaram no registro da medicina e de 

outras ciências da natureza, devido ao fato de terem a marca histórico-social, o que 

nos permite compreender hoje a constituição e a estrutura óssea, muscular, orgânica, 

cerebral, entre outros sistemas, dos nossos antepassados. Tendo isso em vista, 

entendemos o trabalho como ato fundamental ao desenvolvimento de homens e 

mulheres e dos demais complexos da vida social, alcançando que a partir dele, 

 
novo tipo, como natural, altera desta forma o transcurso normal do processo de arraigo da criança na 
cultura” (tradução nossa). Desse modo, o ser social cria novos mecanismos para o desenvolvimento 
de sua nova condição, pois “[...] sempre e sob todas as circunstâncias, o desenvolvimento complicado 
pela deficiência constitui um processo criador (orgânico e psicológico) de construção e reconstrução 
da personalidade da criança, sob a base da reorganização de todas as funções de readaptação, da 
formação de novos processos, quer dizer, superestruturadores, substituidores e equilibradores, 
originados pela deficiência, e do surgimento de novas vias de acesso para o desenvolvimento.” 
(VIGOTSKI, 2012, p. 16). 
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também, o complexo da arte – mais tardiamente – cria a sua existência na ação de 

autoconsciência humana.  

Lukács justifica que o surgimento tardio da arte com relação ao trabalho se 

dá devido a dois principais fatos: o primeiro revela que “o estético supõe materialmente 

uma determinada altura da técnica” (1974, p. 251), pois esta é necessária para a 

consecução das capacidades de entendimento e desenvolvimento humano; já o 

segundo manifesta pelo “ócio para a criação da ‘superfluidade’, determinada pelo 

aumento das forças produtivas do trabalho” (1974, p. 251), inteirando que os 

elementos estéticos “supérfluos” representam um excesso perante a decorrência útil 

do trabalho. Além disso, esse excesso deve ser entendido dialeticamente, pois 

segundo Lukács (1974, p. 251), “a atividade artística – e não só na arquitetura, nas 

artes plásticas ou no ofício da arte – conserva determinadas características do 

trabalho simples e do estudo da realidade objetiva vinculado sempre com o trabalho.” 

Ainda que haja a vinculação subjetiva do complexo da arte, 

 
[...] existem algumas artes que mantêm como fundamento ineliminável 
o momento da utilidade, de tal modo que não podem sequer consumar-
se esteticamente se não realizam ao mesmo tempo objetivos de 
utilidade prática. Mas à medida que a atividade artística vai se 
constituindo como tal, vão também se convertendo esses momentos 
desantropomorfizadores em momentos superados, em meros meios 
para realizar fins de natureza bem diferente. (LUKÁCS, 1974, p. 251-
252). 
 

Ademais, o complexo da arte serve aos seres sociais como modo de 

elucidar o ser social sobre si mesmo, compreender seu mundo interior e exterior, 

alçando sua autoconsciência. “O homem se torna verdadeiramente ele mesmo 

quando cria seu mundo e se apropria dele no seio do mundo refletido por ele.” 

(LUKÁCS, 1972, p. 143). O ser social, com base nos resultados do trabalho, que 

proporciona o desenvolvimento do gênero humano, vai compreendendo novas formas 

de abstrações sociais, que se orientam diante da composição do novo ser social e do 

novo objeto, criando um mundo próprio. 

Lukács (1972) explica que a criação desse mundo próprio remete a três 

significados, os quais são importantes para compreender o fato aqui estudado. O 

primeiro é aquele mundo que o ser social criou para ele mesmo, enquanto humano-

progressista, no curso de seu desenvolvimento histórico. O segundo refere-se ao 

mundo que a peculiaridade do outro, assentado na realidade objetiva, ainda que 

abreviada, desenvolve e se torna uma totalidade intensa do mundo indispensável a si 
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mesmo. O terceiro constitui o mundo no sentido da arte, por meio da evocação 

mimética, o qual desperta a essência estética. Destarte, compreendemos que o ser 

social cria um mundo próprio, “um mundo para chamar de seu”, como atesta Santos 

(2018a), a partir da própria necessidade da vida humana, das questões objetivas e 

subjetivas que perpassam o cotidiano do ser social. 

No próximo ponto, discutiremos sobre o mundo criado para a arte pelo ser 

social, procurando especificar, firmes no lineamento marxiano, a fonte essencial da 

fundamentação lukacsiana, bem como na obra completa “Estética: la peculiaridade de 

lo estético”, quais os elementos que o filósofo magiar empreende no campo da gênese 

e do processo histórico da arte. 

 

2.2 Surgimento do complexo da arte do solo cotidiano: gênese e processo 

histórico 

 

Lukács (1967a, 1967b, 1972, 1974) refere-se, continuadamente em sua 

sistematização sobre a estética, à dificuldade de sabermos a origem da arte, 

assinalando como é difícil delinear, com precisão, a divisão entre formação pré-

artística e a arte. Para Lukács (1974, p. 265): “Vale a pena repetir cada vez que vem 

ao relato: não sabemos praticamente nada da origem histórica real da arte”, posto que 

haja a ausência de material histórico e, embora existam brechas no que se refere aos 

nossos conhecimentos acerca das origens, o autor húngaro se utilizará do lineamento 

marxiano para autenticar sua própria teoria com a máxima “a anatomia do homem 

fornece a chave para a do macaco; o que significa que aqui também vamos procurar 

a gênese a partir de desenvolvimentos posteriores e procedendo para trás.” (LUKÁCS, 

1974, p. 334). Vejamos em Marx: 

 
A anatomia do ser humano é uma chave para a anatomia do macaco. Por 
outro lado, os indícios de formas superiores nas espécies animais inferiores 
só podem ser compreendidos quando a própria forma superior já é conhecida. 
Do mesmo modo, a economia burguesa fornece a chave da economia antiga 
etc. (MARX, 2011, p. 58). 
 

Assim como Marx, que partiu da análise da forma de sociabilidade 

capitalista para reconstituir o processo de origem e desenvolvimento dos sistemas 

sociais antecedentes, o filósofo húngaro teve a pretensão de evidenciar que a origem 

da atividade estética do ser social foi antecedida, em seu germe, por um movimento 

que foi se transformando, no qual foi razoável examinar os elementos contínuos da 
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atividade estética desde o salto ontológico até as configurações maturadas de seu 

tempo. 

Conforme já exposto, entendemos que o surgimento da arte só foi possível, 

por intermédio de muitas mediações, a dois fatores principais16, quais sejam: o 

desenvolvimento da técnica e o tempo livre para a criação, ambos constituídos a partir 

do trabalho. Vale salientar, de acordo com Marx, que: 

 
O tempo livre, que é tanto tempo de ócio quanto tempo para atividades mais 
elevadas, naturalmente transformou o seu possuidor em outro sujeito, e é 
inclusive como este outro sujeito que ele então ingressa no processo de 
produção imediato. Esse processo é disciplina, no que se refere ao ser 
humano em formação, e ao mesmo tempo experiência prática, ciência 
experimental e ciência materialmente criativa e que se objetiva, no que se 
refere ao ser humano já formado, em cujo cérebro existe o saber acumulado 
da sociedade. (MARX, 2011, p. 594). 
 

O tempo livre que se configura, nos escritos de Marx, como “tempo de ócio” 

e “tempo para atividades mais elevadas”, modificou esse novo sujeito a partir da 

transformação gradual e progressiva proporcionada pelo trabalho. Lukács (1967b, p. 

286) assevera que “graças ao ócio possibilitado pela evolução do trabalho, o homem 

pode, sem dúvida, se elevar cada vez a um nível superior de desenvolvimento de suas 

capacidades.”  

Isto posto, o tempo livre foi possibilitado à humanidade quando houve um 

aumento das capacidades humanas e da própria produção dos objetos. Assim, 

expandiram-se o ócio e as atividades mais elevadas, “e no curso desse processo as 

conquistas do intensificado intercâmbio com a natureza fecundaram 

progressivamente todas as relações do homem com ela.” (LUKÁCS, 1967b, p. 314). 

Todo esse avanço não foi automático, sendo acidentado e ocorrendo de modo distinto 

nos indivíduos e nas sociedades, especialmente quando a sociedade ganhou um 

caráter classista. O tempo livre para o ócio e para as atividades mais elevadas “se 

manifestam exclusiva ou quase exclusivamente nas classes dominantes, enquanto 

entre os explorados não se produz durante séculos ou talvez milênios nenhuma 

alteração de tais relações com a natureza.” (LUKÁCS, 1967b, p. 315). 

Em síntese, compreendemos que a classe explorada, diante da situação 

de não poder desfrutar integralmente do tempo livre para desenvolver atividades mais 

 
16 Aqui reconhecemos o que Lukács apresenta, como foi delineado anteriormente, todos os complexos 

se amparam no trabalho, este enquanto complexo fundante. Mas há também a importante mediação 
da consciência de si no mundo, bem como o processo do agradável sempre com a mediação do solo 
cotidiano, que discutiremos mais à frente. 
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elevadas e se apropriarem do ócio para criar, fica obstaculizada de desenvolver 

potencialmente os sentidos humanos nas artes e se apropriar do conjunto de fruição 

artística criado pelo próprio gênero humano, já que o processo de trabalho, no modo 

de produção capitalista, se dá de modo alienado. Marx (2004) explica como se 

constitui a alienação no trabalho, pois ainda que este transforme a natureza e o próprio 

humano, o ser social não se reconhece nele: 

 
Primeiro, que o trabalho é externo ao trabalhador, isto é, não pertence ao seu 
ser, que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se nele, que 
não se sente bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física e 
espiritual livre, mas mortifica sua physis e arruína seu espírito. O trabalhador 
só se sente, por conseguinte e em primeiro lugar, junto a si [quando] fora do 
trabalho e fora de si [quando] no trabalho. Está em casa quando não trabalha 
e, quando trabalha, não está em casa. O seu trabalho não é, portanto, 
voluntário, mas forçado, trabalho obrigatório. O trabalho não é, por isso, a 
satisfação de uma carência, mas somente um meio para satisfazer 
necessidades fora dele. Sua estranheza evidencia-se aqui [de forma] tão pura 
que, tão logo inexista coerção física ou outra qualquer, foge-se do trabalho 
como de uma peste. O trabalho externo, o trabalho no qual o homem se 
exterioriza, é um trabalho de auto sacrifício, de mortificação. Finalmente, a 
externalidade do trabalho aparece para o trabalhador como se [o trabalho] 
não fosse seu próprio, mas de um outro, como se [o trabalho] não lhe 
pertencesse, como se ele no trabalho não pertencesse a si mesmo, mas a 
um outro. Assim como na religião a auto-atividade da fantasia humana, do 
cérebro e do coração humanos, atua independente do indivíduo e sobre ele, 
isto é, como uma atividade estranha, divina ou diabólica, assim também a 
atividade do trabalhador não é a sua auto-atividade. Ela pertence a outro, é a 
perda de si mesmo. (MARX, 2004, p. 82-83, grifo do autor).  
 

Por outro lado, ao nos remetermos aos tempos atuais é plausível 

considerar que com o alargamento das forças produtivas, através da técnica e da 

tecnologia, por intermédio do trabalho, nos foi permitido um grande avanço que 

poderia proporcionar ao conjunto dos seres sociais o tempo livre para realizar 

atividades concernentes ao campo da estética, com maiores possibilidades de fruição 

para desenvolver os sentidos humanos. Para Marx (2011): 

 
A capacidade de fruição é condição da fruição, ou seja, seu primeiro meio, e 
essa capacidade é desenvolvimento de uma aptidão individual, força 
produtiva. A poupança de tempo de trabalho é equivalente ao aumento do 
tempo livre, isto é, tempo para o desenvolvimento pleno do indivíduo, 
desenvolvimento este que, como a maior força produtiva, retroage sobre a 
força produtiva do trabalho. (MARX, 2011, p. 593-594). 
 

Embora Marx trate aqui especificamente sobre a fruição para o trabalho e 

não relate nada a respeito da fruição estética, entendemos que a possibilidade de 

desenvolver as atividades superiores, e aqui incluímos a arte, se dá pela intervenção 

do trabalho. Contudo, diante de uma sociabilidade que tem como premissa principal o 
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lucro, o tempo livre para atividades que desenvolvam a criação e a fruição estética 

não é permitido para maioria das pessoas, tendo em vista que: “Se tempo é dinheiro, 

do ponto de vista do capital, só é dinheiro o tempo de trabalho alheio, que é de fato, 

na mais verdadeira acepção da palavra, o dinheiro do capital.” (MARX, 2011, p. 530). 

Portanto:  

 
O trabalhador tem de trabalhar um tempo excedente para ter permissão para 
objetivar, valorizar, isto é, tornar objeto, o tempo de trabalho necessário à sua 
reprodução. Por outro lado, por isso também o tempo de trabalho necessário 
do capitalista é tempo livre, tempo não exigido para a subsistência imediata. 
(MARX, 2011, p. 530). 
 

Diante das breves considerações até aqui apresentadas, sobre o tempo 

livre, entendemos o quão difícil é, à classe trabalhadora, conseguir desenvolver suas 

potencialidades tanto para a criação quanto para fruição estética, sobretudo no 

momento atual. Na sociabilidade capitalista, apesar do avanço da técnica, 

evidenciamos obstáculos à classe trabalhadora para que esta se aproprie do tempo 

livre, sendo explorada continuamente ao longo da história da luta de classes. Apenas 

podemos criar e fruir esteticamente se tivermos a possibilidade de nos apropriar do 

construto artístico do gênero humano. 

 
[é] apenas pela riqueza objetivamente desdobrada da essência humana que 
a riqueza da sensibilidade humana subjetiva, que um ouvido musical, um olho 
para a beleza da forma, em suma as fruições humanas todas se tornam 
sentidos capazes, sentidos que se confirmam como forças essencialmente 
humanas, em parte recém-cultivados, em parte recém-engendrados. (MARX, 
2004, p. 110). 
 

Vale ressaltar que aqui tratamos dos sentidos humanos fundamentais, a 

partir do arcabouço teórico de Aristóteles. Considerando os estudos do filósofo grego, 

Bréhier (1977, p. 187) aponta que “a multiplicidade dos cinco sentidos tem sua razão 

em facilitar o conhecimento das qualidades comuns a todos os sensíveis, tais como o 

movimento, a grandeza ou o número.” Desse modo, é por meio dos sentidos 

fundamentais (audição, olfato, paladar, tato, visão) que o ser social amplia e 

complexifica muito a qualidade de sua sensibilidade. Nesse sentido, Marx destaca o 

encadeamento do ser social com a natureza e com os outros indivíduos, por meio da 

sensibilidade humana, abarcando os sentidos fundamentais em todas as suas 

potencialidades e, assim, demonstra a existência da profusão humana. A explicitação 

de Marx nos serve para o entendimento basilar sobre os sentidos no contexto das 
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relações humano-sociais no decurso da história enquanto síntese dos nossos atos. 

Vejamos: 

 
Cada uma das suas relações humanas com o mundo, ver, ouvir, cheirar, 
degustar, sentir, pensar, intuir, perceber, querer, ser ativo, amar, enfim todos 
os órgãos da sua individualidade, assim como os órgãos que são 
imediatamente em sua forma como órgãos comunitários, [VII] são no seu 
comportamento objetivo ou no seu comportamento para com o objeto a 
apropriação do mesmo, a apropriação da efetividade humana, seu 
comportamento para com o objeto é o acionamento da efetividade humana 
(por isso ela é precisamente tão multíplice (vielfach) quanto multíplices são 
as determinações essenciais e atividades humanas). (MARX, 2004, p. 108, 
grifo do autor). 
 

Isto posto, compreendemos que os sentidos estéticos só podem ser 

desenvolvidos e aperfeiçoados no momento em que o curso da vida objetiva do ser 

social se acomoda, em si mesmo, a capacidade de deleite estético. Ademais, o filósofo 

húngaro realça que os sentidos humanos são distintos e, por isso, possuem relação 

diferenciada com os objetos. Para ele, “os pontos e as fontes genéticas da arte devem 

necessariamente ser diversos.” (1974, p. 241). Aqui, o autor critica o idealismo, já que 

este apresenta que o princípio estético se diferencia e se conceitua em um único 

sistema de artes, quando na verdade o princípio estético nasce das relações 

qualitativamente diversas, com base na unidade objetiva e na diversidade qualitativa 

dos órgãos receptivos e seu desenvolvimento histórico-social.  

É importante destacar que: “a estética deve considerar como um fenômeno 

histórico-social, não só em sua gênese, mas durante todo o curso de sua 

implantação.” (LUKÁCS, 1967b, p. 369). Isso se aplica efetivamente no decorrer da 

história da humanidade. Ressaltamos, ademais, que não apenas os sentidos 

humanos, mas também as atividades mentais humanas são parte do processo 

histórico-social. Ao considerarmos novamente a sistematização de Marx, fica fácil 

entender que os sentidos humanos envoltos a uma sociabilidade que barra sua fruição 

e criação estéticas não terá espaço ao deleite estético. Vejamos: 

 
[...] O sentido constrangido à carência prática rude também tem apenas um 
sentido tacanho. Para um homem faminto não existe a forma humana da 
comida, mas somente a sua existência abstrata como alimento; poderia ela 
existir muito bem na forma mais rudimentar, e não há como dizer em que esta 
atividade de se alimentar se distingue da atividade animal de alimentar-se. O 
homem carente, cheio de preocupações, não tem nenhum sentido para o 
mais belo espetáculo; o comerciante de minerais vê apenas o valor mercantil, 
mas não a beleza e a natureza peculiar do mineral; ele não tem sentido 
mineralógico algum; portanto, a objetivação da essência humana, tanto do 
ponto de vista teórico quanto prático, é necessária tanto para fazer humanos 
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os sentidos do homem quanto para criar sentido humano correspondente à 
riqueza inteira do ser humano e natural. (MARX, 2004, p. 110-111).  
 

O desenvolvimento social dos sentidos é imprescindível para a gênese do 

complexo da arte. A origem histórica da arte, na acepção da produção e da recepção 

artística, para Lukács – na esteira de Marx – (1974, p. 240): “tem que ser tratado no 

marco da gênese dos cinco sentidos.” A gênese da arte se apresenta como 

consequência da evolução histórico-social da humanidade. Em uma definição: “A arte 

e o sentido artístico não são inatos à humanidade, são produtos de uma longa 

evolução histórico-social.” (LUKÁCS, 1967a, p. 121). 

Compreendendo que o complexo da arte, criação histórica-social, se 

apresenta de acordo com o seu hic et nunc [aqui e agora], entendemos que na 

sociabilidade capitalista, o gênero humano, em sua maioria, tem ínfimas condições de 

acesso à produção e à fruição estética, conforme a síntese explicada anteriormente. 

Isso posto, retomamos o método marxiano, com nosso empenho de apreender a raiz 

do nosso objeto de estudo: a gênese e a função do complexo da arte. De acordo com 

Lukács (1974, p. 83), “é necessário continuadamente explicar, a partir do estágio 

social superior, o estágio inferior do qual o primeiro procede realmente.” Seguimos 

agora o caminho de volta, ou seja, da gênese do complexo da arte, expondo o que o 

filósofo sistematizou em sua “Estética”. 

Conforme expusemos no item anterior, na Idade da Pedra17, ou seja, no 

período histórico em que os humanos desenvolveram instrumentos/ferramentas a 

partir da pedra, o ser social procurava e separava aquela que fosse adequada para 

certo uso em alguma atividade. Aqui podemos relacionar com o primeiro momento do 

trabalho, no qual Marx estabelece que esse desenvolvimento é muito pouco 

articulado, atrelado essencialmente às propensões basilares dos indivíduos. Lukács 

(1974) assevera ser impossível que se produzisse uma ação artística. Para tanto, 

seria indispensável que além da pedra ser talhada ou polida, transformada em 

ferramenta pela mão humana, houvesse uma intenção estética. O autor considera 

 
17 De acordo com Gordon Childe (1978, p. 48-49), a arqueologia estuda o desenvolvimento da cultura, 

e tem como fonte de estudo: “[...] as ferramentas, armas e cabanas feitas pelos homens do passado.” 
Todo objeto, resultado do trabalho humano, reflete a ciência que estava à disposição em determinado 
período. “Os arqueólogos dividiram as culturas do passado em Idades da Pedra (Velha e Nova), do 
Bronze e do Ferro, à base do material de uso mais generalizado e preferido para os instrumentos de 
corte.” Portanto, entende-se que o termo Idade da Pedra se refere ao uso exclusivo de implementos 
de pedra para fabricação de instrumentos e ferramentas.  
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essa atividade como apenas “uma boa adaptação técnico-artesã à finalidade prática 

imediata do trabalho.” (LUKÁCS, 1974, p. 219). 

Embora na Idade da Pedra o ser social tivesse pouco discernimento para o 

desenvolvimento da técnica, ele era capaz de escolher e conservar pedras 

apropriadas a determinadas atividades. Entretanto, nesse período ainda era 

impraticável uma experiência de atividade artística, uma vez que:  

 
[...] é preciso alguma capacidade de abstração, de generalização das 
experiências de trabalho, de superar as impressões subjetivas, pouco 
ordenadas, para poder apreciar claramente a conexão entre a forma de uma 
pedra e sua adequação a determinadas ações. (LUKÁCS, 1974, p. 219). 
 

Apesar do desenvolvimento da técnica, a modificação da pedra em 

ferramenta pela mão humana, “isso não é suficiente: pois a técnica utilizada talvez 

não permita nem mesmo a recepção inconsciente de motivos artísticos, mas apenas 

em um nível relativamente alto.” (LUKÁCS, 1974, p. 219). Seria necessário o ócio, a 

relação entre o útil e o agradável, bem como a consciência da atividade estética. 

Assim, entendemos que o complexo da arte é uma atividade 

essencialmente humana e, portanto, como já explanamos, tem uma origem evolutiva 

– que vai além da esfera meramente orgânica – no processo de desenvolvimento 

social do gênero humano. O ser social produz o novo, o novo objeto e o novo ser 

social. Objetiva novas urgências e novas alternativas, exterioriza novas aptidões e 

novos saberes. Nesse processo também evidencia a expressão artística, produzindo 

universalmente. O animal, por sua vez, produz de modo unilateral, para satisfazer sua 

necessidade imediata, portanto, ainda que um animal pinte um quadro, toque um 

instrumento musical – podemos encontrar vários exemplos de animais perfazendo 

“arte”, como: cachorro, elefante, chipanzé, porco, cavalo, etc. – esses atos seriam 

constituídos por elementos advindos do mundo dos seres sociais e do conjunto das 

experiências humano-sociais edificadas ao longo da história. Há uma passagem no 

livro “Para a ontologia do ser social”, especificamente no capítulo do “Trabalho”, em 

que Lukács (2018b, p. 27) assevera:  

 
Não se pode esquecer, contudo, o já assinalado, o de que, nestes, é criado 
um ambiente de segurança para os animais que normalmente jamais existe, 
por um lado; por outro lado, que aqui a iniciativa, a administração, o fornecer 
de “ferramentas” etc. sempre partem dos seres humanos, jamais dos animais. 
A consciência animal na natureza nunca vai para além de um melhor atender 
à existência biológica e da reprodução, é, portanto – ontologicamente 
considerado – um epifenômeno do ser orgânico.  
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Destarte, compreendemos que em relação ao animal até o manuseio de 

um pincel ou de um instrumento musical está subordinado a certa orientação dada por 

um humano e, em alguns casos, condicionado a receber um “prêmio”, um petisco, um 

afago pelo feito, sempre preso ao plano da reprodução estritamente biológica, 

seguindo muito a intencionalidade humana. Para o animal, a base biológica determina 

sua atividade e não se complexifica, como no campo dos atos e das consciências do 

ser social. Nesse sentido, a arte é uma atividade necessariamente do mundo dos 

seres sociais e essa apropriação ocorreu de forma paulatina e foi historicamente se 

efetivando na prática humana. Lukács (1974) analisa que o complexo da arte nasce, 

originalmente, do solo cotidiano. Tem, pois, um caráter cismundano18, ou seja, 

terreno-humano, na acepção da objetividade como sentido da realidade esteticamente 

concretizada.  

A arte é criada e desenvolvida pelo ser social, desse modo, antropomórfica, 

assim como é a magia ou a religião, ainda que estas últimas tenham suas diferenças, 

a distinção com a arte é ainda maior. Primeiro, é importante destacar que há entre 

magia e religião uma espécie de continuidade, cujo fundamental fio condutor é a 

persistente intensificação e ampliação do subjetivismo no entendimento do mundo na 

intenção de se sobrepor à vida (LUKÁCS, 1974). Entretanto, há diferenças entre esses 

complexos. A magia vem primeiro, é mais ingênua, instintiva e natural do que a 

religião. “As potências mágicas não são obrigadas, como acontecerá depois, a 

assumir a figura dos homens (deuses), de modo que o mecanismo representado, o 

sistema imaginado da realidade objetiva, apareça movido por motivos humanos.” 

(LUKÁCS, 1972, p. 40). Não obstante, em ambos os complexos, o ser social faz sua 

leitura de mundo partindo de suas próprias impressões, de seus preconceitos, daquilo 

que não se sabe. Embora esses complexos se remetam a um demiurgo 

transcendente, é o ser social que cria o ser divino e, portanto, magia e religião são 

antropomórficas. 

A magia “consiste em um grau menor de generalização e um maior domínio 

do que é imediato” (LUKÁCS, 1974, p. 105), quando comparada à religião. No 

complexo da magia não há um entendimento claro entre o que seja a realidade terrena 

 
18 Para posicionar a arte como parte do real, imersa no cotidiano, diferentemente da religião, Lukács 

utiliza o conceito cismundano, ou seja, posição de quem está aqui, refere-se à vida no mundo (com 
os pés e pensamentos terrenos), por conseguinte, não sagrado, não serve ao sagrado. Dessa 
maneira, a arte, diferentemente da magia ou religião, alude ao que acontece na vida terrena, na vida 
concreta dos seres sociais (ARAUJO, 2013). 



 
 

46 

e o mundo externo. Os subsídios da compreensão de mundo estão posicionados na 

prática cotidiana, cujos anseios e os contentamentos se centralizam nas carências do 

indivíduo, uma vez que, “por um lado, nascem de sua existência individual, real e 

particular e, por outro lado, orientam-se por uma satisfação real, prática, de desejos 

pessoais concretos.” (LUKÁCS, 1974, p. 254). A magia tem sua base no solo 

cotidiano, cismundano. A religião, por sua vez, tem o seu aspecto no ultamundano, 

centra-se em resolver a situação não no plano terreno, mas em outro patamar de 

elevação. 

Cabe aqui uma ressalva, uma vez que no mundo primitivo os complexos 

sociais estão a se desenvolver paulatinamente e a magia, nesse processo inicial, 

abarca o desconhecido pelos seres sociais. 

 
Na magia se encontram ainda misturados os indiferenciados germes do 
comportamento científico, artístico e religioso, em uma unidade completa, e 
as tendências científicas que surgem do trabalho não podem se tornar 
conscientes. A separação ocorre relativamente tarde e de modo muito 
desigual, segundo as específicas situações sociais. (LUKÁCS, 1974, p. 145). 
 

Os complexos, nesse momento inicial, estão imbricados. A gênese do 

complexo da arte e no tocante ao complexo da magia, é importante destacar que, por 

um lado, é preciso “descobrir os princípios comuns da magia imitativa e o reflexo 

especificamente artístico da realidade”, pois seria mais fácil compreender o motivo da 

estética surgir e se alargar envolvida pela magia. Por outro lado e em paralelo, 

entendemos que “o que é unido em aparente plena unidade, e até se manifesta como 

identidade plena, se funda em tendências objetivamente divergentes” (LUKÁCS, 

1972, p. 39), ou seja, ainda que haja um braço comum entre magia e arte, estas se 

manifestam de modo pausado, contraditório e se estabelece um afastamento definitivo 

entre ambas posteriormente. 

Ainda assim, é necessário afirmar, embora exista um distanciamento entre 

magia e arte no que compete as suas funções, há uma origem inicial comum, pois: 

 
Do ponto de vista da magia e, em certos casos – na dança, por exemplo – a 
ação evocadora intensiva que pressupõe e exige a obstinação e a 
independência da formação artística é inconscientemente obrigatória. [...] A 
conexão entre a evocação mágica e a evocação estética que surge dela 
contém ao mesmo tempo – e com a mesma necessidade – o momento de 
uma união profunda, assim como muitos momentos de acumulação 
meramente casual. (LUKÁCS, 1972, p. 114-115). 
 

A conexão profunda se dá no ponto de partida, na prática cotidiana, 

considerando a evocação das lembranças, dos sentimentos, etc., com a finalidade de 
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despertar, nos seres sociais, a ação de convencer e convencer-se, de modo a 

alcançar o planejamento desejado. Já a acumulação casual refere-se, por um lado, 

aos prováveis efeitos evocadores, cujos conteúdos mágicos se sobrepõem aos 

elementos estéticos. Por outro lado, a prática mágica pode orientar um valor estético, 

ainda que no momento concebido não signifique que seja arte efetivamente. 

Lukács (1972, p. 65) pondera que as categorias e os modos de 

comportamento que preparam a estética têm seu ponto inicial em “certos momentos 

da prática mágica” e, nesse sentido, “apenas a visão clara do ponto de chegada pode 

iluminar as obscuridades do ponto de partida”, uma vez que no ponto de chegada é 

possível ter clara a vinculação inerente entre a imitação e a evocação, considerando 

o reflexo com a realidade objetiva. 

É imprescindível entender que o complexo da arte tem uma intensa 

conexão com a vida, com a vida cotidiana do ser social desde o princípio. Nesse 

sentido, Lukács (1967a, p. 102) adverte:  

 
É claro que nem nos estádios mais primitivos poderia nascer arte alguma – 
nem a dança pantomímica, por exemplo – se o tráfego entre homens não 
tivesse produzido, intencionalmente ou não, efeitos evocadores e uma 
abrangente receptividade a favor deles. 
 

A origem da estética no cotidiano do ser social é representada, de acordo 

com Lukács (1972), pela imitação mágica, que se materializa por meio da evocação 

que mencionamos anteriormente, compreendendo o reflexo da realidade. Há um 

processo dialético entre a imitação e a evocação quando mencionamos a gênese da 

arte, pois a imitação da forma mais primitiva do tráfego do ser social lida com a 

realidade objetiva, no próprio sentido objetivo, mas também no subjetivo. 

Objetivamente, “porque o reflexo dos processos da realidade é essencial para a 

conservação da vida” (1972, p. 59), ou seja, o indivíduo está imerso na vida cotidiana, 

na qual surgem os problemas que caberão ser resolvidos por ele nesse mesmo 

cotidiano e, subjetivamente, “porque a cópia das formas de reação, ‘assimiladas’ e 

bem comprovadas, a realidade objetiva desenvolve, fixa e, às vezes inclusive, 

intensifica as capacidades do ser vivo na luta pela existência” (1972, p. 59), isto é, a 

imitação habilitará esse indivíduo que terá mais discernimento ao ter que passar por 

uma situação prática e real. 

Lukács (1972, p. 86) exemplifica isso com o caso da dança guerreira 

primitiva: 



 
 

48 

 
Se recordamos novamente o exemplo da dança guerreira, é claro desde o 
início que ela deve terminar com a vitória sobre o inimigo (a finalidade mágica 
do todo é justamente promover essa vitória). Mas tem que trabalhar 
evocadoramente em todo o episódio, e até todo o movimento tem que ser 
escolhido, determinado e situado para corresponder ao resultado final, 
prepará-lo – talvez com desacelerações – e assegurá-lo o efeito evocador 
máximo.  
 

Podemos salientar que a dança primitiva, evocada no âmbito da magia, tem 

um papel essencial no que compete à precocidade mental e emocional dos 

movimentos, sobretudo proporcionada pelo trabalho, que desemboca novamente na 

aplicação útil do trabalho, bem como no melhor aparato que concerne o 

desenvolvimento dos sentidos humanos. Lukács (1967a) apresenta esse exemplo da 

dança primitiva diversas vezes na sua obra, uma vez que para o filósofo húngaro é a 

partir dessa linguagem artística que se desprende o estético, considerando que essa 

prática produz no espectador um efeito de evocação: “o entusiasmo, a confiança, o 

firme resultado sobre o acontecimento que se aproxima e cuja refiguração foi 

exposta.” (LUKÁCS, 1967a, p. 109). A gênese da arte, portanto, tem seu ponto inicial 

colada à magia, desenvolve-se no âmbito desta para, mais tardiamente, encontrar-se 

com relativa independência da magia no mundo dos seres sociais. 

A reprodução estética, quando orientada conscientemente a um escopo 

determinado, ganha potencialidade e liberdade no cotidiano dos seres sociais, 

fazendo com que o estético se desprenda da magia evocativa19. “Em toda conversa 

que tenha uma intenção material, intelectual ou moral, o que é dito se constrói de 

acordo com a finalidade, e destina-se a orientar ou dirigir a receptividade intelectual e 

sensível do interlocutor na direção desejada.” (LUKÁCS, 1972, p. 68-69). É necessário 

considerar que mesmo que haja a intenção planejada podem ocorrer diversos 

elementos que impeçam o resultado que se deseja alcançar. Mas quando há uma 

finalidade, o indivíduo tende a conduzir ou reconduzir constantemente sua ação. A 

reprodução estética, diante de uma intencionalidade do ser social no plano do estético, 

passa a ter a sua independência. 

 
19 É válido sublinhar que a magia evocativa se difere da magia imitativa, pois, para Lukács (1974, p. 

294), a evocação se torna remate: “Essa transição começa a ser consumada já na magia. Mas de tal 
modo que o que em nossa análise apareceu como uma finalidade, só serve como trampolim, como 
objetivo intermediário a serviço de outro superior. O estético já está presente em si; para conquistar 
o seu autêntico ser-para-si, tem que perfurar a oclusão transcendente, tem que colocar como fim 
‘último’ e único verdadeiro nestes contextos a evocação da autoconsciência humana. A origem do 
estético é, portanto, aqui também uma secularização, um fazer terreno, um colocar o homem no 
centro.”  



 
 

49 

Outro ponto importante a se destacar na autonomia da arte é o processo 

do agradável. O filósofo húngaro considera que o agradável é um dos alicerces 

fundamentais do estético, inclusive, nas palavras do autor: “Não é exagero dizer que, 

se a natureza dos homens não fora como é, tal que o agradável desempenha um 

papel importante e até essencial – vital e socialmente – em sua vida, talvez pudesse 

nunca ter nascido a arte.” (LUKÁCS, 1967b, p. 242). O fato de apresentar uma reação 

positiva ou negativa diante do agradável vai imperar categoricamente na gênese do 

complexo da arte, pois além de transpor a variedade caótica das experiências postas 

na cotidianidade, influencia no desenvolvimento do complexo da arte, positivamente 

ou negativamente, como obra histórico-social. 

Voltemos ao debate do útil, que mencionamos algumas vezes aqui por 

ocasião do complexo do trabalho, relacionando-o agora com a questão do agradável. 

Lukács assevera que não há um caminho que leve do útil ao agradável, pois, muitas 

vezes, é necessário suprimir do seu plano de objetivação momentos subjetivos, 

seguindo toda a atenção à objetividade de determinada situação. O útil se diferencia 

do agradável porque aquele se centra no plano mais próximo à objetividade e este, 

por seu turno, está adjacente à subjetividade. Para Lukács (1967b, p. 219): 

 
[...] na medida em que o homem pode se afirmar a si mesmo nessa relação 
de objetos ou grupos de objetos com sua própria pessoa, direta ou 
indiretamente – falamos da emoção do agradável. Já em uma determinação 
tão abstrata torna-se visível a estreita conexão do agradável e o útil, embora, 
ao mesmo tempo, com as importantes determinações que os diferenciam um 
do outro. Também essa distinção se concebe com frequência de uma 
maneira rigidamente metafísica, mas mesmo quando um se esforça por 
explicitar as transições e os pontos nodais dialéticos segue subsistindo como 
fundamento relativamente justificado da distinção nitidamente factual o fato 
de que o útil é por sua essência uma categoria objetiva e o agradável uma 
categoria subjetiva. (LUKÁCS, 1967b, p. 219). 
 

A objetividade da utilidade se centraliza no que é majoritariamente 

desantropomórfico, uma vez que, por exemplo, a estrutura de uma morada precisa se 

manter em pé com todas as suas propriedades e legalidades. A subjetividade do 

agradável implica de modo individual no ser social, obviamente considerando a 

circunstância histórico-social em que estiver inserido, onde suas escolhas se dão no 

campo antropomórfico20. Geralmente o que pode ocorrer são interações que saem do 

 
20 As categorias antropomorfização e desantropomorfização serão desenvolvidas nas discussões 

estabelecidas no segundo capítulo. 
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caráter útil e estabelecem uma experiência agradável naquelas objetivações que 

conseguiram êxito na vida cotidiana. 

Vale ressaltar que o agradável permite um grau de satisfação muito 

extenso, que pode variar, por exemplo, no contentamento ocasionado pelo trabalho, 

estabelecido através do ritmo; pela ornamentação cometida nos instrumentos do 

trabalho; pela própria agilidade no processo de desenvolvimento das objetivações 

humanas. O filósofo húngaro apresenta dois exemplos concretos do processo do 

agradável nas tendências evolutivas que os revelam: 

 
No caso de tendências como a ornamentação de ferramentas ou outras 
relacionadas a elas, se manifesta uma clara tendência a influenciar na própria 
arte, ou, pelo menos, na missão social que determina seu nascimento e suas 
transformações; ou pense sobre nossas considerações sobre a gênese da 
arquitetura. (LUKÁCS, 1967b, p. 221). 
 

Embora sejam exemplos distintos é claro entender que a ornamento trará 

o caráter agradável ao que tinha o valor útil inicialmente, do mesmo modo a 

arquitetura. Como já referido, o processo do agradável, ainda que em acordo com o 

período histórico-social, influencia na origem e no desenvolvimento das diferentes 

formas do complexo estético. É válido destacar que a utilidade não submerge quando 

o objeto artístico se estabelece na condição de agradável. Nas palavras de Lukács 

(1974, p. 338): “A utilidade não desaparece nunca totalmente da vivência evocadora, 

mas apenas se reduz a uma utilidade genérica e, com ela, em última instância, 

baseada nela.” 

O desenvolvimento dos fatos estéticos objetivos é o que mais vale para o 

filósofo húngaro no momento inicial do complexo da arte. O que tenham pensado 

sobre os fatos que realizaram não é o mais importante, pois na prática artística, vale 

destacar, há divergências entre o fato e a consciência. Caso o objeto tenha sido 

realizado para determinado fim, que não o conscientemente estético, contudo, tenha 

se tornado uma produção artística, nesse sentido, recorremos, mais uma vez, ao 

mote, recuperado de Marx, posto como epígrafe na obra “Estética”: “Não sabem, mas 

o fazem”, considerando que: 

 
A estrutura categorial objetiva da obra de arte faz com que todo o movimento 
da consciência – até o transcendente tão natural e frequente na história do 
gênero humano – transforme-se outra vez em imanência ao obrigá-la a 
aparecer com o que é, como elemento da vida humana, da vida imanente, 
como sintoma de seu ser-assim de cada momento. (LUKÁCS, 1974, p. 28). 
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Nessa ocasião, ocorre o que o filósofo húngaro considera uma fase distinta 

da “consciência de si” do desenvolvimento humano. Aquilo que é avaliado como 

necessidade antropomórfica, todavia, atinge o estágio da imanência, não mais com o 

apelo ao transcendente, fixamos a dialética entre objetividade-subjetividade, própria 

do complexo da arte. O reflexo antropomorfizador estético, tanto no que se refere à 

realidade esteticamente refletida nas obras de arte, quanto em relação às novas 

aptidões cultivadas no ser social diante desse reflexo, concentra-se no 

desenvolvimento da autoconsciência. Desse modo, a gênese da estética é uma ação 

propriamente humana: “O princípio antropomorfizador não é aqui nenhuma 

deficiência, nenhuma falsa projeção em um mundo de objetos mágicos-fictícios, mas 

a descoberta de um novo mundo para o homem: o mundo do homem.” (LUKÁCS, 

1974, p. 294). 

A gênese do estético é endossada pelo processo de autoconsciência do 

ser social sobre a prática cotidiana. O construto do complexo da arte se desenvolve 

no cotidiano em um constante processo de interações, assumindo uma configuração 

especificamente estética, deliberando-se esteticamente de acordo com tais 

interações, “e assim o alcance da conquista estética da realidade desembocam 

ininterruptamente na vida cotidiana, enriquecendo-a objetiva e subjetivamente.” 

(LUKÁCS, 1974, p. 229). 

O cotidiano tem um peso central para o entendimento de todas as 

atividades humanas, tendo em vista que: “O comportamento cotidiano do homem é 

começo e final ao mesmo tempo de toda atividade humana” (LUKÁCS, 1974, p. 11), 

pois é no cotidiano que surgem os problemas humanos e nesse mesmo cotidiano se 

cobram respostas. O autor faz analogia a um rio em movimento, representando a vida 

cotidiana. Todo esse movimento do rio se transforma em seu curso, de acordo com 

os acidentes e as curvas do rio. Aquela necessidade expressa no cotidiano dos seres 

sociais, considerando aqui os complexos humano-sociais – a exemplo da arte – após 

seu desenvolvimento, retorna ao cotidiano de modo a enriquecê-lo. 

Na obra “Estética”, como apresentam Araujo et al. (2016), Lukács identifica 

o cotidiano como “solo de rebatimentos das demais práxis sociais”. Para tanto, o 

filósofo húngaro “teve que desenvolver grande esforço investigativo, dialogando com 

muitos outros pesquisadores e recorrendo, como é base para o marxismo clássico, à 

certificação teórico-metodológica indicada por Marx” e, nesse sentido, “encontra a 

gênese e a estrutura da vida cotidiana no trabalho, o que lhe garante inferir sair desse 
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campo o nascedouro das aspirações superiores da humanidade.” (ARAUJO et al, 

2016, p. 273). Posteriormente, Lukács (2018b) relata, na escrita de sua “Ontologia” 

que a vida cotidiana foi muito pouco estudada no campo teórico do marxismo. Para o 

filósofo, o ser social, considerado em sua vida material, “trabalha em algum lugar, seus 

atos de trabalho pressupõem um coletivo e deságuam na vida desse coletivo; como 

membro de uma família, vive e opera ele nessa comunidade, não importa se educa 

ou é educado e assim por diante.” (LUKÁCS, 2018b, p. 373). Todavia, não se trata de 

mera singularidade, já que: 

 
O extraordinário significado da vida cotidiana dos seres humanos na 
reprodução do todo consiste justamente em que, por um lado, esse fluxo 
ininterrupto vasa do centro à periferia, incorporando-a na tentativa de solução 
dos grandes problemas da sociedade como um todo, nela desencadeando 
reações a eles, que, por outro lado, não apenas essas reações fluem de volta 
ao centro, à sociedade, como um todo, mas ao mesmo tempo, com isso, 
aqueles problemas específicos de que se ocupam as comunidades 
pequenas, locais, se tornam demandas “para cima”, como tomadas de 
posição para com aqueles. (LUKÁCS, 2018b, p. 373-374). 
 

A exemplo do complexo da arte, como em qualquer outro complexo, todas 

as indagações relativas à criação ou à fruição de qualquer linguagem artística, tem 

sua necessidade expressa no cotidiano do ser social, uma vez que o construto 

superior foi produzido pelo gênero humano no que tem maior importância alçado nos 

problemas no campo cotidiano. 

Para Lukács (1967b), a vida cotidiana dos seres sociais é, portanto, algo 

muito amplo e complexo, na medida em que se insere no campo da totalidade, uma 

vez que o “complexo total da vida, da cotidianidade em seu ser-em-si”, busca 

compreender “as formas superiores de objetivação (a arte, a ciência, mas também a 

ética, o direito, etc.) apenas em atenção as suas funções postas a serviço da vida.” 

(LUKÁCS, 1967b, p. 218). Vale retomar, mais uma vez, que o cotidiano é aqui 

apresentado como começo e fim de toda e qualquer atividade humana, e tem como 

base a realidade concreta do ser social. O cotidiano, nesse sentido, é terreno concreto 

das atividades realizadas pelos humanos. Sendo a arte uma objetivação, não é 

produzida de modo cotidiano; é gerada, como explica Lukács (1974), pelo “ser 

humano completamente”21, de modo a soerguer o ser social em sua forma superior 

 
21 É necessário registrar que na publicação alemã (1981) da obra “Estética”, Lukács utiliza o termo 

como “der Menschganz” [ser humano completamente] e “der ganze Mensch” parra [ser humano 
inteiro] (KOLLERT et al, 2011). A tradução italiana (1970), da mesma obra, verte as expressões 
“nell’uomo interamente impegnato” e “l’uomo intero”. Já a tradução espanhola (1972, 1974) 
considerou os termos como “hombre enteramente” e “hombre entero”. Vedda (2018, p. 16) aponta 
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de abstração, pois o distancia, mesmo que somente em poucos instantes, da forma 

de ser da vida cotidiana. Nesse processo, o cotidiano e o gênero humano são 

amplamente enriquecidos. 

Por ocasião de nosso estudo dissertativo, compreendemos, a partir da 

sistematização de Georg Lukács, a relação dialética dos conceitos ser humano inteiro 

e ser humano completamente. A relação supracitada, diante do complexo da arte, 

tendo em vista que o ser social inserido no meio homogêneo – inteiro – é capaz de 

estabelecer uma ascensão do cotidiano, assim, o sujeito é fincado ao gênero humano, 

de modo completamente, acercado pelo conhecimento, que uma vez estabelecido, 

institui a fruição intelectual e espiritual. Entretanto, enfatizamos que o ser humano 

inteiro e o ser humano completamente vivem em uma dialética insuprível no imediato 

do cotidiano. O ser humano inteiro tem a possibilidade de ampliar, nessa coletividade, 

suas mais incipientes manifestações fundamentais, quando vive em condições 

favoráveis ao desenvolvimento dos sentidos. Assim, o ser humano inteiro elevava-se 

ao ser humano completamente e retorna ao ser humano inteiro, imersa no cotidiano, 

enriquecido (ARAUJO, 2013). 

Titulamos relação dialética estabelecida entre o ser humano inteiro e o ser 

humano completamente, pois o ser humano completamente (o artista, o cientista) 

nunca deixa de ser um ser humano inteiro. Lukács (1974) relata diversas vezes o 

exemplo de que até o mais fanático berkeleyano22, ao atravessar a rua, corre ou 

espera que o carro passe e não acredita apenas na representação do carro, ou seja, 

o ser humano completamente será atropelado se atravessar a rua sem ter o devido 

cuidado.  

Podemos exemplificar essa dialética em alguns complexos. Na ciência, por 

exemplo23, ao se deparar com uma doença imersa no cotidiano, o cientista sistematiza 

 
essa problemática, adotando os termos utilizados por Nicolas Tertulian, com a tradução francesa: 
“l’homme dans sa plénitude condensée” e “l’homme dans sa plénitude”. Santos (2018a) acrescenta 
um hífen “homem-inteiro” e “homem-inteiramente”, procurando diferenciar como usualmente a 
expressão é grafada. Apesar de nossa sistematização anterior seguir a tradução espanhola, 
entendemos a dificuldade de traduzir essas expressões ao pé da letra, entretanto, nossa opção é 
considerar um termo que melhor expresse a obra original, além de levar em conta o ser social na sua 
totalidade, compreendendo mulheres e homens. Nesse sentido, a partir daqui utilizaremos a edição 
alemã, “ser humano inteiro”, para homem inteiro, e “ser humano completamente”, para homem 
inteiramente, procurando, desse modo, atender os termos no sentido de abranger a inteireza humana. 

22 Trata-se de George Berkeley (1685-1753), um filósofo idealista irlandês cuja principal contribuição 
foi o avanço de uma teoria que ele chamou de "imaterialismo". 

23 Esse exemplo se constitui no conjunto das discussões desenvolvidas no Grupo de Pesquisa 
Trabalho, Educação, Estética e Sociedade, da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão 
Central (GPTREES/FECLESC/UECE). 
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uma vacina. Nesse momento (do desenvolvimento da vacina), o indivíduo soergue do 

cotidiano – em ser humano completamente – ao retornar ao cotidiano com a vacina e 

a cura da doença enriquece o cotidiano dos seres sociais, o cotidiano dos indivíduos 

inteiros. Lukács (1974) considera que o uso do microscópio ou do telescópio pelo 

cientista faz com que ele dê um salto da vida cotidiana, apropriando-se, como ser 

humano completamente de elementos que não conseguiria ver com o olho humano 

ou com o uso de óculos, pois este devolve ao indivíduo apenas o que ele veria como 

ser humano inteiro. 

No complexo da arte, essa dialética se apresenta de modo diferente, 

porque essa dinâmica é assentada, segundo Lukács (1972), pela contraposição entre 

as tendências desantropomorfizadoras e antropomorfizadoras. Aqui o meio 

homogêneo24 tem uma capacidade de orientar o indivíduo a contemplar um novo 

mundo, enriquecendo de conteúdo e pensamentos renovados diante de uma obra 

estética. O filósofo húngaro cita um exemplo da dialética entre o ser humano inteiro e 

o ser humano completamente quando relata o que Gorki descreve sobre uma fala de 

Lenin, ao ouvir uma sonata de Beethoven: “Não conheço nada mais bonito que a 

Appasionata, e poderia ouvi-la todos os dias. É uma música maravilhosa, mais que 

humana. Sempre penso, talvez com orgulho ingênuo e pueril, que os homens são 

capazes de fazer esses milagres." (LUKÁCS, 1972, p. 497). Mas diante do contexto 

histórico em que vive, Lenin se desfaz do ser humano retornando ao ser humano 

inteiro:  

 
Mas eu não posso ouvir música com muita frequência. Trabalha nos nervos, 
dá vontade de dizer bobagens e acariciar a cabeça dos homens que vivem 
nesse porco inferno e, apesar disso, conseguiram criar tanta beleza. E hoje 
não é permitido acariciar a cabeça de ninguém, porque o arrancam uma mão, 
golpeando sem compaixão, embora, no ideal, sejamos contra todas as 
violações dos homens. Hum, hum, temos um trabalho de uma dificuldade de 
demônios. (LUKÁCS, 1972, p. 497-498). 
 

O filósofo húngaro assevera que este é um caso extremo, considerando a 

intensidade da dialética apresentada pelo límpido entendimento do conflito. Nesse 

episódio, é possível perceber a dificuldade que tem que superar o ser humano inteiro 

para alcançar o ser humano completamente. 

 
24 De acordo com Lukács (1974, p. 191) o meio homogêneo é um modo de “captar e aclarar melhor as 

propriedades, as relações e as leis da parte da realidade em si investigada em função de uma 
determinada finalidade cognoscitiva.” 
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Como já apontamos, o modo como se desprende o complexo da arte sobre 

a vida cotidiana é considerado por Lukács (1974) de maneira lenta, contraditória e 

irregular com relação aos aspectos relacionados à vida, ao pensamento, às emoções, 

etc. Compreendemos, nesse sentido, que a origem da arte se deu a partir de anseios 

heterogêneos para depois se estabelecer em um meio homogêneo e, desse modo, 

expandir-se para o mundo dos seres sociais. O filósofo húngaro assegura que o meio 

homogêneo serve para apreender e elucidar melhor as propriedades, as relações e 

os preceitos da realidade em-si: “Somente quando se constitui assim o meio 

homogêneo de uma arte [...] pode-se dizer que foi concluída a gênese desta.” 

(LUKÁCS, 1967b, p. 90). 

Isso posto, é no cotidiano dos seres sociais que nascem novos problemas, 

novos contentos, o mesmo acontece também no campo da conformação artística. 

Temos, assim, o que Lukács (1972) apresenta como “mundo próprio da arte”, o qual 

pela evocação imitativa desperta a essência estética. Esse mundo será resultado do 

enriquecimento histórico-social que abrigará novas capacidades e novas 

possibilidades. “A força progressiva da evolução da arte é precisamente – em última 

instância – essa sua relação com a vida cotidiana; a arte tem que resolver num sentido 

artístico os novos problemas colocados pela vida cotidiana.” (LUKÁCS, 1972, p. 137). 

Lukács (1972) destaca, ademais, que o mundo próprio da arte não é 

imaginário, uma vez que é uma criação do ser social a partir de suas necessidades 

objetivas e subjetivas que se efetivam em situações concretas. O mundo próprio da 

arte apresenta, desse modo, um duplo sentido: por um lado “como qualidade da 

objetividade fechada em si, independente do sujeito”, tendo em vista que o ser social 

ao transformar a vida humana em objeto, a obra de arte se apresenta com sua 

identidade absoluta e, por outro lado “como mais profundo descobrimento do que no 

sujeito é essencial” (LUKÁCS, 1972, p. 177), considerando os aspectos subjetivos dos 

seres sociais. Portanto, temos tanto os aspectos objetivos quanto os aspectos 

subjetivos expressos no mundo próprio da arte.  

Sobre a forma e o conteúdo dispostos nesse mundo próprio da arte, 

entendemos que esta atém momentos que unificam na singularidade dos indivíduos 

o geral e permanente do que se constituiu como universal. Nas palavras de Lukács 

(1972): 

 
A particular missão da arte nessa continuidade é o que já descrevemos: a 
arte consegue fixar os momentos (homens e destinos, causas e ocasiões, 
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reações emocionais a tudo isso etc.) que incorporam em sua singularidade 
individual essa vinculação indissolúvel com o geral e permanente, os 
momentos nos quais se torna imediatamente evidente que o homem não 
apenas reconhece neste contexto seu próprio mundo, aquele coproduzido por 
ele, isto é, pela humanidade da qual ele faz parte, mas também o vive como 
tal mundo próprio; a arte os coloca para toda a humanidade como momentos 
de sua evolução, como momentos da hominização do homem. (LUKÁCS, 
1972, p. 197). 
 

Cabe aqui apontar uma pequena digressão no nosso texto. Em sua obra 

póstuma – “Para a ontologia do ser social”, Lukács (2018b) apresenta uma importante 

consideração sobre o processo de reprodução social, qual seja: “o segundo salto no 

autodesdobramento do ser social, o salto da generidade em si para a generidade para 

si, o início da verdadeira história humana.” (LUKÁCS, 2018b, p. 362-363). Esse 

segundo salto, proporcionaria o reconhecimento do indivíduo pertencente ao gênero 

humano, ou seja, “quando a reprodução da sociedade promover o ser-humano dos 

seres humanos, quando o indivíduo, em sua vida individual realiza-se 

conscientemente como membro do gênero.” (LUKÁCS, 2018b, p. 362). 

Nesse ínterim, Lukács (1972) cita Marx e Engels ao se referir à questão do 

singular e do universal, considerando a dialética entre a riqueza da personalidade 

individual junto às relações sociais que desembocam no humano genérico e universal. 

Vejamos a passagem em Marx e Engels (2011, p. 41): “a libertação de cada indivíduo 

singular é atingida na mesma medida em que a história se transforma plenamente em 

história mundial.” Essa consonância do indivíduo das obras artísticas e seu amplo 

sentido histórico universal é o que vai decidir sobre a verdade da arte, isto é, a 

veracidade na sua forma e conteúdo deve estar vinculada ao hic et nunc [aqui e 

agora]. Lukács (1967b) cita grandes nomes da literatura universal para exemplificar: 

 
[...] as cosmogonias de Homero ou Dante não envelhecem, mas permanecem 
esteticamente verdadeiras porque são permanentemente vivenciais, 
entendendo-as como configurações nascidas da natureza dos homens e de 
seus relacionamentos. (LUKÁCS, 1967b, p. 371). 
 

Isso posto, repetimos uma vez mais que o ser social transforma o mundo 

externo e se transforma, criando o novo, criando novas possibilidades, criando um 

mundo próprio para arte. Para Lukács (1967b, 1974), a verdade artística, em sua 

gênese, é como verdade histórica e se estrutura – traduzindo a expressão latina – 

nesse exato instante e local, no período de sua vigência, que se estabelece não 

apenas pela sua descoberta e/ou manifestação, mas pela consecução da experiência 

de um período do aperfeiçoamento humano. Vale lembrar que a arte é um complexo 
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tardio, “o estético nasce passo a passo no curso da evolução da humanidade, e não 

é uma relação com o mundo nascido simultaneamente com o ser humano.” (LUKÁCS, 

1967b, p. 88). 

Nesse contexto, o trabalho artístico ou a implicação estética que ele 

proporciona, ao estabelecer o passado em presente, acende e alarga no ser social a 

autoconsciência da humanidade, ou seja, o gênero humano tem a “consciência de 

viver em um mundo que é seu, que ele mesmo criou e nunca deixará de criar como 

parte que é da humanidade.” (LUKÁCS, 1972, p. 198). Entretanto, não é apenas isso, 

a autoconsciência se refere às experiências pré-artísticas e à produção do criador. 

Advertimos novamente a dialética do indivíduo em sua singularidade, de uma 

particularidade, alça ao universal na experiência estética, e ademais: 

 
A conquista da realidade objetiva, várias vezes exposta como fundamento 
imprescindível de toda a arte, a infinidade intensiva do conteúdo, a crítica da 
vida, a universalidade do estético, que se revela no pluralismo das artes e 
obras, todos esses momentos são caminhos para uma tal autoconsciência da 
humanidade. (LUKÁCS, 1972, p. 542-543). 
 

A gênese da autoconsciência, portanto, implica uma apurada elevação da 

consciência da realidade objetiva, imersa na vida cotidiana dos seres sociais. O seu 

objeto é a vida concreta destes, a própria sociedade, a transformação da natureza e 

do próprio ser social. Para Lukács (1974, p. 254), isso vai sugerir que qualquer 

atividade artística, considerando a criação de seu mundo próprio, deverá conduzir ao 

seguinte questionamento: “até que ponto este mundo é realmente um mundo do ser 

social, um mundo que ele pode afirmar como seu próprio mundo, adequado à sua 

humanidade?” 

Nas ciências sociais, por exemplo, o mundo próprio torna-se um objeto e 

seu conteúdo é constituído por acontecimentos, relações, etc., dos seres sociais. Na 

arte, de outro modo, a ação evolutiva do gênero humano considera cada indivíduo 

singular. Como já mencionamos, toda análise estética pressupõe uma evocação, ou 

seja, uma memória ou recordação que fará com que o indivíduo recorra ao que a 

humanidade produziu ou produzirá no processo de desenvolvimento humano. “O 

indivíduo deve encontrar-se a si próprio – seu próprio passado ou seu presente – 

nesse mundo e, assim, tornar-se consciente de si mesmo como parte da humanidade 

e de sua evolução.” (LUKÁCS, 1967a, p. 309). 

Destarte, a substância da autoconsciência revela o mais expressivo da vida 

humana – positivamente ou negativamente. Essa substância, conforme Lukács (1972, 
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p. 287), excede conservando tudo o que for importante para a vida cotidiana dos seres 

sociais, “desde personalidade particular até o especificamente humano, assim 

também sua forma cria uma unidade do mais pessoal com a suprema generalização”, 

que extrapola os entraves de tempo e espaço.  

Entendemos, após essa análise constatada em Lukács, na sua obra 

“Estética: la peculiaridade de lo estético” que o complexo da arte é tardio com relação 

a outros complexos desenvolvidos no mundo dos seres sociais e que, assim como 

todos os demais complexos, desprende-se do trabalho. O objeto fundamental do 

reflexo estético é, nas palavras de Lukács (1974, p. 260): “a sociedade em seu 

intercâmbio com a natureza em sua referência a um sujeito explicitador da 

autoconsciência”, que vai conjecturar a sincronia intrínseca “da reprodução e tomada 

de posição, da objetividade e tomada de partido”. Tal simultaneidade constitui a 

historicidade de toda obra de arte, pois esta “não se limita a fixar simplesmente um 

fato em si, como a ciência, senão que eterniza um momento da evolução histórica do 

gênero humano.” 

No próximo capítulo explicitaremos a natureza e o objeto do complexo da 

arte, considerando as categorias miméticas, com base no trabalho, consciência, 

reflexo e mimese. Ademais, discutiremos sobre as formas abstratas do reflexo da 

realidade que se estabelecerão sob a base do trabalho, no desenvolvimento dos 

sentidos humanos e que refletirão no desprendimento da magia no complexo da arte. 
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3 A NATUREZA E O OBJETO: A ARTE EM SUA ESSÊNCIA 

 

O complexo da arte é uma necessidade objetiva e subjetiva da 

humanização do ser social. Neste capítulo, temos como desígnio apresentar qual a 

natureza da arte, como esse objeto se configura e se desenvolve no cotidiano do ser 

social. Optamos por expor os conteúdos de forma categorial, não se tratando de uma 

apresentação mecânica das categorias, mas de uma organização que, nesse 

momento, acreditamos que poderia explicar melhor a natureza da arte. 

Todas as categorias que discutiremos neste capítulo estão envolvidas pelo 

complexo da arte, todavia não são exclusivas desse complexo, embora sejam 

primordiais para o entendimento da natureza desse objeto. Isso posto, dividimos o 

capítulo da seguinte forma: na primeira seção, apresentamos as categorias 

“antropomorfização” e “imanência”, que se configuram como elementos importantes 

para compreensão do complexo da arte. Nesse sentido, levantamos um debate sobre 

as categorias supracitadas em comparação à “desantropomorfização” e à 

“transcendência”, que são próprias de outros complexos que exporemos brevemente 

aqui. Na segunda seção, tratamos sobre a discussão da dialética das categorias: 

reflexo, consciência e mimese no desenvolvimento estético como apreensão do real, 

como aporte do ser social no entendimento da autoconsciência. Por fim, na terceira 

seção, explicitamos as formas abstratas do reflexo da realidade que vão se 

estabelecer, a partir do trabalho, na compreensão do espaço e do tempo do gênero 

humano. 

 

3.1 A arte e o desenvolvimento do ser social na cotidianidade: imanência e 

antropomorfização como categorias fundamentais 

 

No prólogo da “Estética”, Lukács (1974) afirma que a essência do estético 

não pode ser conceituada nem de modo aproximado, o que se pode é compreendê-

la por meio de constantes comparações entre outros complexos. Nas palavras do 

esteta húngaro, a mais importante aferição com o estético “é com a ciência; mas 

também é imprescindível descobrir a relação do estético com a ética e a religião.” 

(LUKÁCS, 1974, p. 12). Nesse sentido, o autor passa a cotejar os complexos citados, 

utilizando-se de uma gama de categorias para explicar a peculiaridade do estético. 

Nesse item apontaremos duas importantes categorias para a arte, quais sejam: 
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antropomorfização e imanência em comparação aos seus pares: 

desantropomorfização e transcendência. Santos (2018a), ao sistematizar a “Estética”, 

de Lukács, considera a antropomorfização, a desantropomorfização, a imanência e a 

transcendência como categorias nodais, as quais edificam categoricamente essa 

obra.  

Abbagnano (2007) relaciona o antropomorfismo com “a tendência a 

interpretar todo tipo ou espécie de realidade em termos de comportamento humano 

ou por semelhança ou analogia com esse comportamento.” Entende que a ciência: 

“foi-se formando através da libertação progressiva do Antropomorfismo e do esforço 

de não considerar as operações da natureza segundo a sua semelhança com as do 

homem, mas juxta própria principia [de acordo com o próprio princípio].” 

(ABBAGNANO, 2007, p. 68, grifo do autor). Antropomorfização, nos termos 

lukacsianos, se diferencia, em linhas gerais, de desantropomorfização, pois a primeira 

parte de uma busca de dentro para fora, do ser social para a natureza, enquanto esta 

última parte do real concreto e objetivo levando à consciência seus conteúdos, suas 

sistematizações, etc. Desse modo, temos a comparação entre os complexos: arte e 

religião encontram-se, apesar das consideráveis diferenças, como antropomórficas; e 

a ciência como desantropomórfica. 

Para compreendermos melhor a distinção entre esses conceitos, 

analisamos a forma como o autor húngaro apresenta o complexo da ciência, 

considerando que: “uma captura verdadeiramente científica da realidade objetiva só é 

possível através de uma ruptura radical com o modo de concepção personificador e 

antropomorfizador.” (LUKÁCS, 1974, p. 154). Portanto, a ciência só pode ser 

entendida através da desantropomorfização, tanto com relação ao objeto, quanto com 

relação ao sujeito que se encontra no processo de desenvolvimento do conhecimento. 

Esses dois pontos: objeto e sujeito, diante do complexo da ciência, devem levar em 

conta o real e suas objetivações. Nas palavras do autor: 

 
O tipo científico de reflexo da realidade é uma desantropomorfização tanto do 
objeto quanto do sujeito do conhecimento: do objeto, ao limpar seu em-si de 
todas as adições do antropomorfismo (na medida do possível); do sujeito, ao 
fazer com que o comportamento deste em relação à realidade consista em 
criticar constantemente suas próprias intuições, representações e formações 
conceituais para evitar a penetração de atitudes antropomorfizadoras que 
deformam a objetividade na captura da realidade. (LUKÁCS, 1974, p. 154). 
 

O procedimento científico é desantropomórfico. O objeto e suas 

propriedades existem independentemente da vontade do sujeito. A 
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desantropomorfização, realizada no complexo científico, é parte de um processo de 

apreensão do mundo pelos seres sociais. Lukács (1974, p. 167) classifica a 

desantropomorfização como “um passo para a consciência, uma ascensão ao 

método, daquele comportamento que, como mostramos, começa com o trabalho, 

separa o homem do animal e o ajuda a se tornar homem.” É o sujeito quem faz 

sistematizações dos fenômenos que observa, uma vez que os elementos da natureza 

existem independentes da vontade do ser social. Nesse processo, procuramos 

entender o movimento do real, o que está fora do sujeito, distanciando-se ao máximo 

dos impulsos puramente subjetivos.  

Vale acrescentar que é mais fácil a compreensão entre a diferença dos 

complexos ciência e arte, tendo em vista que se contrapõem no que compete à 

desantropomorfização e à antropomorfização do que o comparativo entre arte e 

religião, já que ambas decorrem do campo da antropomorfização. Lukács (1974) se 

utiliza do termo “variedade de antropomorfização”, asseverando que esses dois 

últimos complexos citados são contrapostos em seus fins últimos, ainda que tenham 

tido um tronco comum em sua gênese, como já relatado no primeiro capítulo desta 

tese.  

A antropomorfização trafega do sujeito ao sujeito, depende exclusivamente 

do sujeito para existir, nos termos postos pela estética lukacsiana. Sendo assim, 

expressa-se no procedimento de compreensão da realidade objetiva, utilizando-se de 

princípios subjetivos que tem sua base na vida cotidiana. O princípio artístico é parte 

da conduta humana, no decorrer da apreensão dos sentidos humanos foi possível o 

desenvolvimento de habilidades e criatividade. No princípio religioso, o ser social está 

no centro de todo comportamento religioso, refere-se diretamente a sua conduta a 

respeito de si mesmo. 

Ainda que a antropomorfização se crave em ambos os complexos – arte e 

religião – é necessário destacar que o processo de separação, quando nos referimos 

à diferenciação da objetividade estética e da objetividade religiosa, se dá diante do 

processo de criação que o ser social emprega na sua realidade. Lukács (1974) se 

utiliza do conceito cismundano, o qual refere-se à vida no mundo, dessa maneira, a 

arte aponta ao que acontece na vida mundana, na vida objetiva dos seres sociais. A 

religião, por sua vez, coloca um demiurgo nesse mundo concreto dos seres sociais, 

assenta algo desconhecido ao mundo dos seres sociais, ainda que seja 

antropomórfico, porque a partir de uma necessidade do real, o ser social cria essa 
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mediação para atender suas carências e precisões. Da religião à arte há um salto, 

considerando a antropomorfização, pois: 

 
Basta aqui sublinhar o punctum saltans [ponto saltante] dessa diferença: é 
essencial ao estético conceber a reprodução reflexa da realidade 
precisamente como reflexo, enquanto a magia e a religião atribuem realidade 
objetiva ao sistema de seus reflexos e exigem a fé correspondente. Para a 
evolução posterior isso tem como consequência a contraposição decisiva 
consistente em que o reflexo estético se constitui como um sistema fechado 
em si (obra de arte), enquanto todo reflexo de natureza mágica ou religiosa 
se refere a realidade transcendente. (LUKÁCS, 1972, p. 40, grifo do autor). 
 

É importante ressaltar o que a religião estabeleceu com a arte em 

determinados períodos históricos. O ataque à ciência, ao que é desantropomórfico, 

em favor de um antropomorfismo inexplicável e autoritário, fez [e ainda faz] com que 

o incognoscível justifique o que não se quer compreender, por diversas situações e 

mediações. No Renascimento, por exemplo, a valorização do conhecimento científico, 

censurado durante a Idade Média, foi uma prova de que se procurou restabelecer a 

recuperação das tendências desantropomorfizadoras. Naquele contexto, a religião se 

apropriou da pintura, da escultura, para aproximar “suas verdades” junto à arte. Para 

o esteta húngaro: “Por isso não pode assombrar o que durante milênios, as obras de 

arte tenham surgido e desfrutado na fé, como se não tivessem mais função do que a 

expressão sensível do conteúdo da satisfação religiosa.” (LUKÁCS, 1974, p. 256). 

 
Mesmo em períodos de uma arte plenamente desenvolvida e substantiva, 
existem criadores ou receptores artísticos que concebem obras como 
elementos servis da religião, atribuem efeitos mágicos a eles etc. As próprias 
obras de arte – independentemente dessas opiniões – possuem a estrutura 
objetiva já mencionada e, quando se trata da determinação teórica das 
relações entre ambas as esferas, a única coisa que importa é a estrutura 
interna objetiva dos produtos. Essa relação objetiva se impõe na realidade 
social – apenas, naturalmente, como uma tendência em uma escala histórico-
universal – também de um modo prático, independentemente da falsidade 
com que a consciência individual concebe sua própria atividade, seu próprio 
comportamento. (LUKÁCS, 1972, p. 40-41). 
 

Ainda quando a religião se apropria da arte para gerar um tipo específico 

de satisfação, o cismundano aparece aderente à obra, em uma relação direta com o 

que acontece na vida cotidiana dos seres sociais. Há, portanto, um ponto de contato 

entre arte e religião, que orienta as necessidades e os anseios dos indivíduos. “Do 

ponto de vista da facticidade imediata da cotidianidade, pode-se dizer que há uma 

satisfação puramente fictícia”, isso quer dizer que “a experiência da satisfação em um 

caso típico, mas desprovida da realidade fatual que lhe corresponde na própria vida.” 

(LUKÁCS, 1974, p. 256). A contraposição entre os complexos revela-se no “caráter 



 
 

63 

‘fictício’ dos objetos de satisfação ou consumação na arte e na religião”, uma vez que 

“o caráter ‘fictício’ da arte se realiza sempre radicalmente até o fim”, na religião “esse 

caráter ‘fictício’ se apresenta sempre com a pretensão de ser uma realidade 

transcendente mais verdadeira do que a da vida cotidiana.” (LUKÁCS, 1974, p. 256-

257).  

Desse modo, o princípio estético da arte tem seu caráter antropomórfico, 

por isso a dificuldade de sua independência de seu tronco inicial. Lukács (1974, p. 

225) questiona: “quantos esforços custaram a compreensão de que o reflexo artístico 

é essencialmente antropomorfizador, mas com tal peculiaridade que se diferencia no 

tocante [...] tanto do reflexo da vida cotidiana quanto da magia ou da religião?” 

Entendemos que a resposta perpassa o ponto de vista do onto-método, considerando 

ademais o conteúdo e a forma. Destarte, apreendemos que a arte, por carregar 

consigo a caráter cismundano na objetividade esteticamente conformada, institui 

formas específicas de reflexo da realidade, que surgem a partir de necessidades e 

retornam a elas, fazendo com que haja uma recusa de todo e qualquer entendimento 

com o incognoscível, pois o complexo da arte tem um compromisso com o terreno 

mundano, com a vida real dos seres sociais. 

Independente de como o artista compreenda sua realidade objetiva, a 

essência do estético o coage a encontrar a substância de si próprio, diante de um 

contexto da totalidade e da aproximação desta, no cotidiano real dos seres sociais. 

Para Lukács (1972, p. 439), “o pano de fundo e o subsolo da obra como totalidade 

devem ser constituídos pela substância objetiva da própria realidade”, considerando 

“também no reflexo e na versão que prescreva ao artista seu tempo, seu povo, sua 

classe e sua personalidade.”  

Incluímos, portanto, que o complexo da arte se produz na prática artística 

uma específica objetividade estética, ainda que antropomorfizadora, já que é o ser 

social que institui e depende tão somente de seus anseios. É preciso ficar claro, 

ademais, que não nos referimos ao ser social de modo individual, aqui tratamos do 

gênero humano. Lukács (1974, p. 320) afirma que:  

 
O princípio básico antropomorfizador do reflexo estético não tem nada a ver 
com um mero subjetivismo. Como é natural, a subjetividade do artista é o 
meio insuprível desse reflexo; mas o que pertence apenas ao âmbito sensível 
de uma subjetividade particular não pode se tornar uma universalidade 
artístico-evocadora, mas apenas produzir uma forma artisticamente 
insuficiente. Por outro lado, tão pouco pode generalizar-se abstratamente o 
humano em geral, o específico desse meio refletido da arte. O princípio da 



 
 

64 

humanidade não pode ser fecundo para a arte, exceto em uma concreção 
histórica, social e individual: é sempre um surto partidário de um povo e, nele, 
de uma classe; um surto que, em um determinado estágio evolutivo de seu 
entorno determinante, pode se tornar um porta-voz da humanidade. 
 

O caráter antropomorfizador da arte transcorre o mundo interno e externo 

do ser social. Esse caminho leva o gênero humano a produzir um mundo que o 

pertence, que se refere a ele próprio, em seus acidentes e em seu conjunto. Não 

obstante, como já apontamos, a natureza antropomorfizadora do estético não pode se 

aderir à particularidade singular, nem tampouco buscar uma generalização como faz 

o complexo científico. Tem como premissa estabilizar, como acrescenta Lukács 

(1967a, p. 237), “o particular como significado histórico-social do hic et nunc [aqui e 

agora]”, em um destino objetivo concreto. 

Se o complexo da arte, porventura, tiver o anseio de alcançar a totalidade, 

aferindo os conhecimentos, poderia ser considerado como processo 

desantropomorfizador, e se assim ocorrer, “a obra de arte perde sua natureza estética 

e se converte em matéria do conhecimento” (LUKÁCS, 1967a, p. 238), o que não é 

próprio de sua natureza. No mundo que o ser social criou para a arte, ao refletir sua 

imagem significativa, ele pode prosperar e ampliar sua relação como gênero humano 

de modo extraordinário, mas essa legalidade genérica é uma relação que se dá do 

humano ao humano. Nas palavras do esteta húngaro: 

 
[...] o homem como centro de interesse humano converge esteticamente com 
a atitude básica da arte, com a antropomorfização consequente; do ponto de 
vista da concepção do mundo, isso coincide com uma tomada de posição 
voltada para a realidade, orientada ao cismundano, e isso tem por sua parte 
– na expressão artística – um parentesco profundamente fundado com o 
fechamento interno, maduro em termos de conteúdo, da individualidade de 
cada obra, com sua mundanidade. (LUKÁCS, 1967b, p. 436). 
 

Isso posto, ainda que não tenhamos esgotado a categoria da 

antropomorfização, o complexo da arte só pode ser entendido em articulação com o 

conceito da imanência, nesse sentido, abrangeremos melhor a cismundanidade. A 

imanência refere-se àquilo que está no plano objetivo, é concreto, está sob a 

possessão da experiência possível. Transcendência, ao contrário, é aquilo que está 

fora do plano objetivo do ser social, fora de um entendimento do que se pode 

conhecer. 

Confrontando novamente os complexos: arte, ciência e religião, temos na 

arte e na ciência o conceito de imanência, ainda que na arte a relação sujeito-objeto 

permita uma espécie particular de identidade. Na ciência é impossível tal identificação, 
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pois o objeto tem preponderância e nunca deixa de tê-lo. Na arte, o predomínio fica 

no sujeito, depois de ter sido gerado na relação objeto-sujeito, uma vez que devem 

ser consideradas as necessidades expressas na cotidianidade, e para onde retornam 

as soluções e elevações, reguladas pelo gênero humano. Na religião se assenta o 

conceito de transcendência, uma vez que o indivíduo cria seres e mundos não reais, 

incognoscíveis. 

Entretanto, no início da história humana, o ser social primitivo estava sob 

grande vinculação com a transcendência mágica, uma vez que nos estágios iniciais 

do desenvolvimento humano, a ciência e, mais tardiamente, a arte estavam 

submetidas a um cotidiano puramente espontâneo. O desenvolvimento das forças 

produtivas era muito incipiente, criando certa dependência com fenômenos 

sobrenaturais. Os indivíduos se utilizavam de aspectos subjetivos e imediatistas, visto 

que:  

 
Quando o comportamento do homem está subjetivamente vinculado, como 
na cotidianidade, na religião, no idealismo subjetivo, é inevitável que a 
fronteira concreta do comportamento, concebida em sua urgência e, não 
segundo seu lugar no processo histórico do conhecimento, se integre como 
transcendência. O tom emocional que geralmente acompanha essas 
absolutizações – humildade, angústia, conformação etc. – é consequência 
natural do comportamento imediato para com um fato vital que é em si muito 
mediado e ainda exige mais mediações. (LUKÁCS, 1974, p. 205-206).  
 

 Dito isto, a religião é compreendida como transcendente, e faz com que o 

sujeito concreto e sua necessidade imediata se apresentem não como mero incógnito, 

mas como uma realidade incompreensível. Lukács (1974, p. 126) assinala a religião 

no que considera “o fenômeno e a essência se referem diretamente ao sujeito em 

busca de salvação, e apenas através dessa referência cobram sua própria 

objetividade religiosa.” Consequentemente, é uma necessidade subjetiva, mas que 

tem sua solicitude na vida prática, portanto, objetiva. É por esse motivo que:  

 
Com isso se encontram claramente delimitados a objetividade e o âmbito da 
transcendência: o transcendente deixou de ser o factualmente desconhecido 
e é incognoscível por princípio, a transcendência já é um absoluto. É um 
elemento da essência constitutiva da esfera religiosa reivindicar para si 
mesma, para seus próprios modos de comportamento, a possibilidade de 
uma superação mais ou menos completa da transcendência e estabelecer 
entre o ser humano inteiro e a transcendência religiosa – apesar do sentido 
mesmo de “transcendência” – uma vinculação imediata e íntima e, às vezes, 
até uma unidade. (LUKÁCS, 1974, p. 128).  
 

A religião, portanto, recebe o conceito de transcendência, que se encontra 

além do objeto, em outro patamar de ascensão. Assim, na religião, aquilo que não se 
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pode conhecer, surge na figura de algo fantástico, não material, no qual objeto e 

sujeito se desenvolvem numa hierarquia, em que há uma superioridade absoluta, para 

além do mundo terreno. 

Com a ampliação das faculdades intelectuais, proporcionadas em larga 

medida pelo trabalho, ciência e arte foram construindo, paulatinamente, uma 

independência em relação à transcendência. Segundo Lukács (1967b, p. 549), para o 

complexo da ciência, o transcendente “é concebido como algo meramente relativo, 

como mero e provisório ainda-não do conhecimento.” Já o complexo da arte entende 

que o transcendente se relativiza historicamente e “aparece sempre objetivamente 

como uma assinatura de uma determinada situação histórica, como um elemento da 

psicologia, da concepção do mundo, etc.” Lukács (1974, p. 26) afirma: “o imanentismo 

é uma exigência inevitável do conhecimento científico e da conformação artística.” 

Ciência e arte são complexos produzidos e cultivados pelo gênero humano e têm 

como objetivo “converter o ser-em-si da natureza em uma posse duradoura e sempre 

disponível da espécie, em um para-nós no sentido mais amplo.” (LUKÁCS, 1967b, p. 

549).  

Sobre o complexo da ciência abrigar o caráter da imanência, o esteta 

húngaro assevera que o complexo deve ser conceituado em suas propriedades e 

legalidades, já que no estrado científico há precisão de constatação, indeferimento, 

afirmação, comparação, etc. Ainda assim, é preciso levar em consideração que todo 

processo de sistematização do conhecimento se desenvolve de modo aproximado, 

uma vez que: 

 
[...] a infinitude extensiva e intensiva dos objetos, suas relações estáticas e 
dinâmicas etc., não permitem conceber como absolutamente definitivo 
nenhum conhecimento, em nenhuma forma, nem pensar que ele possa estar 
isento de correções, limitações, ampliações, etc. (LUKÁCS, 1974, p. 26). 
 

A ciência, por carregar, como atesta Lukács (1974), um “ainda não”, 

característico do domínio científico da realidade, foi muitas vezes concebida como 

transcendente. Contudo, isso não se aplica aos fatos, pois as demandas 

desenvolvidas pela ciência revelam-se, inicialmente, na vida cotidiana, o que a torna 

enriquecida, devido ao cumprimento de resultados elaborados pelos seres sociais 

cientificamente ao gênero humano, por conseguinte, distinguida como imanente.  

Isso posto, passamos à compreensão da imanência no complexo da arte. 

No Prólogo da “Estética”, Lukács (1974) adverte que toda autêntica obra de arte é, 
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diante de seu conteúdo, testemunho da imanência, pois houve uma abnegação da 

arte em sua imbricação com a magia para que, de fato, ocorresse seu 

desprendimento.   

O complexo da arte, considerando suas formações estéticas, é reflexo da 

realidade objetiva, logo, “seu valor, seu significado, sua verdade descansa na 

capacidade que tenham de capturar corretamente a realidade, reproduzi-la e evocar 

nos receptores a imagem da realidade que oculta a elas mesmas.” (LUKÁCS, 1972, 

p. 41). A imanência na arte constitui uma aproximação do real. Nesse sentido, a 

essência do estético presente na obra assenta-se, segundo o esteta húngaro, em uma 

verdade imediata e profunda adquirida por intermédio de largas mediações e 

generalizações. A materialização sensível e expressiva da obra traz a verdade 

supracitada, de modo que 

 
[...] sua individualidade indestrutível é, apesar de tudo, mais do que um mero 
aqui e agora, e assim, na medida em que, sem romper a imanência do 
presente concreto, sem exceder a fechada imanência de seu mundo, contém 
os momentos pelos quais um determinado acontecimento pessoal se conecta 
com o curso da evolução do gênero humano. Graças a isso, se incorpora à 
memória, a autoconsciência da humanidade, o significado de uma de suas 
fases evolutivas. (LUKÁCS, 1967a, p. 323). 
 

O complexo da arte se encoraja em refletir a relação do ser social com ele 

mesmo e com o mundo externo, em uma relação do ser social individual com o gênero 

humano, em uma verdade objetiva e concreta, uma ligação entre a arte e a vida que, 

como descreve Lukács (1967b, p. 439), consente: “o florescimento da arte como tal e 

reforça suas raízes nas relações vitais essenciais dos homens, permitindo que a arte 

madura tenha uma missão importante na evolução da humanidade.” 

Por isso, o conceito de cismundanidade é tão importante para o 

entendimento da imanência na arte, pois este se baseia na essência das relações dos 

seres sociais com o mundo externo. De acordo com os estudos de Lukács (1967b), é 

criada uma tensão que começa e termina no próprio ser social. Essa tendência que 

revela a cismundanidade como compreensão de mundo converge com a imanência 

estética e o reflexo antropomorfizador. 

Destarte, compreendemos que a arte, enquanto antropomórfica e 

imanente, desprende-se da magia e cria seu mundo próprio, acomodando as mais 

intensas necessidades humanas, em um processo de autoconsciência do 

desenvolvimento da humanidade e, diante disto, a generalização de seu conteúdo é 
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a imanência imediata da obra com reconfiguração do hic et nunc histórico, ou seja, o 

presente humano ou o passado visto do presente.  

Em síntese, afirmamos que o complexo da arte é antropomorfizador, uma 

vez que se expressa no procedimento de compreensão da realidade objetiva, 

utilizando-se de princípios subjetivos com base na cotidianidade. É imanente, pois é 

uma exigência da adequação artística, um complexo que se funda na relação objeto-

sujeito, com base na objetividade. É, portanto, um fato social, inseparável do sujeito, 

é produto da evolução social, do ser humano que se faz ser social mediante seu 

trabalho. 

No item a seguir trataremos da dialética do estético nos conceitos do 

reflexo, da consciência e da mimese, pois consideramos como categorias 

fundamentais para o entendimento da natureza do complexo da arte. Tendo em vista 

que a complexidade do desenvolvimento dos seres sociais, na atuação efetiva do 

trabalho, se diferencia do momento inicial e se interpela à evocação na cotidianidade 

dos seres sociais que, diante do reflexo artístico, ampliaram o desenvolvimento dos 

sentidos humanos, trazendo à tona mediações sensíveis ao comportamento humano-

estético. 

 

3.2 Reflexo, consciência e mimese: um processo dialético do estético como 

apreensão da realidade 

 

Trataremos, nesta seção, das categorias: reflexo, consciência e mimese. A 

escolha das três categorias se deu em função do entendimento do objeto da arte, uma 

vez que estas, mesmo não sendo exclusivas do complexo da arte, nem as únicas que 

o explicam, são essenciais, pois, de posse dessa sistematização, verificaremos que 

se entrelaçam no processo de criação de um mundo próprio do e para o ser social. 

O reflexo está relacionado diretamente aos sentidos humanos. A 

explanação do filósofo Abbagnano (2007, p. 10), considera a explicação fisiológica e 

psicológica que nos auxiliam a entender o conceito: 

 
Um reflexo é, por exemplo, a contração da pupila quando o olho é estimulado 
pela luz ou a salivação pelo gosto ou pela vista de um alimento. Do reflexo 
assim entendido deve distinguir-se o arco reflexo, que é o dispositivo 
anatomofisiológico destinado a pôr o reflexo em ação. Tal dispositivo é 
formado pelo nervo aferente ou centrípeto que sofre o estímulo, pelo nervo 
eferente ou centrífugo que produz o movimento e por uma conexão entre 
esses dois nervos, estabelecida nas células nervosas centrais. A importância 
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filosófica dessa noção, elaborada primeiramente pela fisiologia (séc. XVIII), 
depois pela psicologia, está no fato de ter sido assumida como esquema 
explicativo causal da vida psíquica; inicialmente, apenas dos mecanismos 
involuntários (instintos, emoções, etc.), depois, também das atividades 
superiores. 
 

Contudo, é preciso salientar que o reflexo tem uma importância essencial 

na vida dos seres sociais para além da questão fisiológica, especialmente no que 

toca o complexo da arte. Para Lukács (1972), a imagem do real na consciência social 

é um processo complexo. De todo modo, o filósofo húngaro assevera que o ser social 

não pode se restringir a aceitar a aparência da realidade operando sobre ele, sem 

que possa conjecturar sobre as impressões dos sentidos.  

Isso posto, faz-se necessário compreendermos, de modo mais abrangente, 

o alicerce de todo o conhecimento da realidade, seja da natureza, seja da sociedade, 

no sentido de entender a importância da objetividade do mundo exterior que se 

fundamenta diante do reflexo, uma vez que: “Toda concepção do mundo exterior não 

é mais que um reflexo na consciência humana do mundo que existe independente 

dela.” (LUKÁCS, 1966a, p. 11). A teoria do reflexo, portanto, se estabelece como 

“fundamento comum de todas as formas de domínio teórico e prático da realidade 

pela consciência humana.” (LUKÁCS, 1966a, p. 11). Sintetizando, podemos 

considerar que o reflexo, como afirma Duarte (2019, p. 55):  

 
[...] é a forma de apreensão do mundo humano através da consciência. É o 
trabalho que possibilita ontologicamente essa mediação entre consciência 
humana e mundo concreto. Há várias formas de captação da realidade 
através do reflexo, ou dito de outra forma, a consciência se apropria e se 
relaciona com o mundo humano por inúmeras configurações. 
 

Portanto, o trabalho permite que o ser social conecte sua consciência ao 

mundo. O reflexo, nesse sentido, é a busca racional de abarcar a realidade. O filósofo 

húngaro considera que a teoria materialista-dialética é a que melhor abarca a teoria 

do reflexo em contraposição ao materialismo mecânico ou ao idealismo filosófico. 

Vejamos: 

 
A teoria justa e abrangente do reflexo tem sua origem no materialismo 
dialético, nas obras de Marx, Engels, Lenin e Stalin25. Para a consciência 

 
25 Aqui nos referimos ao texto “Arte y verdad objetiva”, um dos ensaios do livro “Problemas do realismo”, 

os quais foram escritos entre os anos 1934 a 1940 e foram publicados, em alemão, em 1955. A versão 
espanhola que aqui utilizamos teve sua publicação em 1966a. No prólogo dessa última edição, Lukács 
contextualiza que a maioria dos artigos foi escrita contra o sectarismo literário e contra o modernismo 
burguês, e é necessário levar em conta, ao nos debruçarmos sobre esses textos, que a forma de 
expressão deveria ser muito diferente do que seria se ele escrevesse, em meados da década de 
1960, sobre os mesmos temas. Isso porque, nas palavras do autor: “os princípios da falsa estrutura 
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burguesa, é inconcebível uma teoria justa da objetividade, do reflexo na 
consciência humana da realidade que existe independentemente dela, em 
suma, de uma teoria materialista-dialética do reflexo. (LUKÁCS, 1966a, p. 
11). 
 

Lukács (1966a) delineia a importância que a tradição do marxismo clássico 

guarda no sentido de compreender a realidade. De tal modo que não podemos deixar 

de destacar a máxima de Marx e Engels (2011, p. 94), descrita na “Ideologia alemã”: 

“Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência” 

pois, em última instância, a existência se sobrepõe à consciência, uma vez que a 

primeira relação objeto-sujeito é a natureza, embora não haja identidade, pois, como 

destaca Lenin (1975): 

 
O ser social e a consciência social não são idênticos, exatamente o mesmo 
como não o são o ser em geral e consciência em geral. Os homens, ao 
entrarem em contato uns com os outros, o fazem como seres conscientes, 
não se deduz de nenhum modo que a consciência social seja idêntica ao ser 
social. Em todas as formações sociais mais ou menos complexas – e, 
sobretudo, na formação social capitalista –, os homens, quando se 
relacionam, não têm consciência de quais são as relações sociais 
estabelecidas entre eles, de leis que presidem o desenvolvimento dessas 
relações etc. (LENIN, 1975, p. 418). 
 

Nesse sentido, consideramos o pensamento de Lenin (1975, p. 421), ao se 

apropriar do arcabouço de Marx e Engels: “o materialismo em geral reconhece a 

existência real e objetiva do ser (a matéria), independente da consciência, das 

sensações, da experiência, etc. da humanidade.” E, ademais, afirma que o 

“materialismo histórico reconhece o ser social independente da consciência social da 

humanidade.” (LENIN, 1975, p. 421-422). Nos dois momentos, o revolucionário russo 

considera que a materialidade tem um peso fundamental e que a consciência é “um 

reflexo do ser, no melhor dos casos seu reflexo aproximadamente exato.” (LENIN, 

1975, p. 422). Fundamentadas na Escola de Vigotski que, por sua vez, também tem 

sua base na teoria marxiana e engelsiana, Gonçalves et al (2019) fazem uma analogia 

 
básica da teoria e prática stalinistas ainda não haviam sido manifestados para nós”, o método de 
Stalin “só se tornou aparente para nós mais tarde. No entanto, isso influencia apenas o tom dos 
artigos. Quanto à própria essência, por outro lado, ainda acredito que já havia entendido corretamente 
certos problemas básicos.” (LUKÁCS, 1966a, p. 8). Desse modo, como já mencionado em outros 
momentos na obra lukacsiana, o autor se utiliza de citações protocolares como recurso para proteger 
suas ideias e ter seus textos publicados no período stalinista. Frederico (2005) faz uma ressalva ao 
considerar que, nesse texto, Lukács se apoiava na perspectiva ontológica do jovem Marx, bem como 
na teoria do reflexo de Lenin, mas o autor do livro “Cadernos filosóficos”, tem sua fundamentação 
teórica em Hegel. Para Frederico (2005, p. 85): “Trata-se de dois momentos diferentes da produção 
intelectual do revolucionário russo: os Cadernos reproduzem as anotações feitas em 1914 sobre a 
Ciência da lógica, anotações que expressam uma entusiástica admiração por Hegel”, diferentemente 
do texto “Materialismo e empirocriticismo”, sobre uma perspectiva diferenciada. Na presente tese, 
trazemos elementos dos dois textos do revolucionário russo.  
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precisa com uma câmara escura de orifício (de acordo com o princípio da propagação 

retilínea da luz), que inverte os objetos. A consciência vai refletir o processo histórico-

social do seu ser consciente. Para as autoras: 

 
A consciência nunca pode ser outra coisa que o ser consciente, e o ser dos 
homens é o seu processo de vida real. E se, em toda ideologia, a humanidade 
e suas relações aparecem de ponta-cabeça, como ocorre em uma câmara 
escura, tal fenômeno resulta de seu processo histórico de vida, da mesma 
maneira pela qual a inversão dos objetos na retina decorre de seu processo 
de vida diretamente físico. (GONÇALVES et al, 2019, p. 3). 
 

Isto posto, embasado em Lenin, Lukács entende que todo pensador 

burguês permanece preso no materialismo mecânico ou se submerge no idealismo 

filosófico. O revolucionário russo, a escopo do materialismo mecânico, relata que “seu 

defeito principal consiste na incapacidade para aplicar a dialética à teoria das 

imagens, ao processo e ao desenvolvimento” (LUKÁCS, 1966a, p. 11), a respeito do 

idealismo filosófico, Lenin, citado por Lukács (1966a), segue a crítica:   

 
Do ponto de vista do materialismo dialético, o idealismo filosófico é, 
inversamente, um [...] desenvolvimento unilateral, exagerado e excessivo de 
uma das características, de um dos lados, de um dos marcos colocados pelo 
conhecimento ao absoluto endeusamento, desprendido da matéria, da 
natureza [...]. Retidão e unilateralidade, rigidez e aniquilamento, subjetivismo 
e cegueira subjetiva, aqui as raízes epistemológicas do idealismo. (LUKÁCS, 
1966a, p. 11-12). 
 

Diferentemente do idealismo, que entende o reflexo como algo mecânico, 

a filosofia materialista entende o reflexo como uma união dialética “de continuidade e 

descontinuidade, de tradição e revolução, de transações paulatinas e saltos.” 

(LUKÁCS, 1974, p. 17).  Vejamos um exemplo que contrapõe a teoria idealista sobre 

o reflexo. Para Lukács (1974), Engels nos apresenta uma questão fundamental da 

teoria do reflexo, compreendendo que este não é mecânico, não é uma mera fotocópia 

da realidade. 

 
A vista da águia tem um alcance muito maior que a do homem, mas o olho 
humano percebe nas coisas muito mais detalhes que o olho da águia. O cão 
tem um olfato muito mais fino que o do homem, mas não pode captar nem a 
centésima parte dos odores que servem ao homem como sinais para 
distinguir coisas diversas. E o sentido do tato, que o macaco possui a duras 
penas na forma mais tosca e primitiva, foi-se desenvolvendo unicamente com 
o desenvolvimento da própria mão do homem, através do trabalho. (ENGELS, 
2004, p. 16-17). 
 

Ainda que os animais possuam um sentido mais aguçado do que o sentido 

do ser social, este conseguiu mediações infinitas que fizeram com que, a partir do 

trabalho, pudesse desenvolver um telescópio e ver enésimas vezes mais longe do que 
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uma águia. E, ademais, o ser social, através do trabalho, pode desenvolver uma 

sensibilidade tão apurada que o permite potencializar um sentido, condensando o 

outro – fechar os olhos para escutar melhor, por exemplo. Assim, o reflexo 

proporcionado por determinada ação não é mecânico, mas algo que pode sofrer 

alterações no seu processo histórico-social. Além do quê, no cotidiano, ao modificar a 

natureza e a si mesmo, através do trabalho, o ser social compreende como se 

estruturam as propriedades dessas mudanças de modo consciente. 

 
Também o homem enfrenta em sua vida cotidiana infinitos objetos e 
acontecimentos, e basta-lhe conhecê-los a cada reaparecimento e ter clareza 
sobre as consequências imediatas do encontro. Apenas no e com o trabalho, 
o meramente conhecido passa a ser reconhecido conscientemente, porque 
então suas propriedades aparecem e são trazidas à consciência, que no 
imediatismo se escondem e não agem, vínculo íntimo de sua coação, que é 
o que constitui a objetividade concreta do próprio objeto e fornece o 
fundamento objetivo de seu conceito. (LUKÁCS, 1967a, p. 19). 
 

O trabalho desperta a consciência e, nesse processo, o ser social tem o 

entendimento por meio do reflexo, de modo a enriquecer a consciência humana. O 

complexo da arte, através da “reprodução artística da realidade geralmente reflete 

imediatamente as relações de produção de uma dada sociedade e, mais 

imediatamente, as relações sociais entre os homens que emergem dessa base de 

produção.” (LUKÁCS, 1974, p. 247). E quanto mais acentuada for essa consciência 

da relação do ser social com a sociedade, mais nítido o reflexo na arte. 

Outro exemplo citado pelo filósofo húngaro refere-se à estética do poeta e 

filósofo alemão Friedrich Schiller (1759-1805). Este propõe que a missão da arte deve 

não apenas se contentar meramente com a aparência da verdade, mas estabelecer 

sua estrutura sobre a própria verdade. Para Lukács (1966a): 

 
Schiller não considera a verdade como um reflexo mais profundo e completo 
da realidade objetiva que o da aparência, mas que isola a verdade da 
realidade material, faz dela uma essência independente e opõe, rígida e 
exclusivamente, a verdade à realidade. (LUKÁCS, 1966a, p. 17). 
 

Schiller, de acordo com Lukács (1966a), um legítimo idealista, entende que 

o resultado da fantasia artística pode ser mais verdadeiro do que a própria realidade, 

o que acaba aniquilando as suas observações densas e adequadas. Desse modo, 

compreendemos a realidade como histórica, objetiva e existente, independentemente 

da consciência individual. Todo e qualquer processo deve ser apreendido de acordo 

com a dialética da realidade material. Conforme o esteta húngaro: “Como a realidade 

objetiva é de natureza dialética, todo o comportamento prático e intelectual do homem, 
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e seu reflexo da realidade, devem adequar-se a ela.” (LUKÁCS, 1972, p. 20). O 

reflexo, portanto, está no movimento do real, considerando a sua natureza dialética. 

Condensamos essa ideia conforme as palavras de Lenin (2011), aqui sob inspiração 

hegeliana: 

 
O conhecimento é o processo pelo qual o pensamento se aproxima infinita e 
eternamente ao objeto. O reflexo da natureza no pensamento humano deve 
ser compreendido não de modo “morto”, não “abstratamente”, não sem 
movimento, não sem contradição, mas no processo eterno do movimento, do 
surgimento das contradições e da sua resolução. (LENIN, 2011, p. 166-167). 
 

Com o atributo de ser universal, o reflexo se conduz no sentido das 

interações que o ser social estabelece com a natureza e com seus pares. Portanto, o 

reflexo também é imprescindível para o entendimento do complexo da arte, uma vez 

que aquele tem como base o mundo humano e se orienta para ele, isso não significa, 

um mero subjetivismo, pois a materialidade dos objetos é conservada, de modo que 

a realidade apareça tal como ela é em-si, em que toda conformação estética se 

apresente de acordo com o hic et nunc histórico de sua gênese. Nas palavras de 

Lukács (1974): 

 
[...] uma importante obra de arte nunca surgiu sem dar vida à forma histórica 
hic et nunc do momento remodelado. Os artistas já estão cientes disso, já 
produzem acreditando que concebem algo supratemporal, ou que 
simplesmente continuam um estilo anterior, ou que realizam um ideal “eterno” 
retirado do passado, o fato é que, na medida em que suas obras são 
artisticamente autênticas, nascem das aspirações mais profundas da época 
em que se originam; o conteúdo e a forma das verdadeiras criações artísticas 
nunca podem ser separados – esteticamente – daquele andar de sua gênese. 
A historicidade da realidade objetiva cobra precisamente das obras de arte 
sua forma subjetiva e objetiva. (LUKÁCS, 1974. p. 25). 
 

Entendemos, desse modo, que o reflexo artístico tem seu fundamento na 

realidade objetiva, assim como ocorre com os demais complexos que se impulsionam 

diante do real. A especificidade do reflexo artístico consiste em manifestar e conservar 

o elemento permanente da vida do gênero humano, “não como algo universal e ‘fora 

do tempo’ humano, mas como concreto momento evolutivo, junto com o concreto hic 

et nunc de seu modo histórico de manifestação.” (LUKÁCS, 1967b, p. 27). 

Diante da importância da historicidade relacionada ao reflexo, o esteta 

húngaro cita o escritor alemão Goethe em sua acertada expressão “literatura 

universal”. Para Lukács (1967a, p. 121), ao considerar que o passado e o presente de 

toda arte nos remetem a questões, como: “a universalização, a ampliação, o 
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refinamento e aprofundamento do sistema de sinalização 1’26 através da prática 

artística e da receptividade que ela produz”, é possível compreender que a arte e o 

desenvolvimento dos sentidos não são congênitos à humanidade, mas são construtos 

de um largo processo histórico e social. A gênese e o desenvolvimento do sistema de 

sinalização 1’ é resultado desse enriquecimento do gênero humano. 

As formas de reflexo contidas em diversos complexos – arte, ciência e na 

própria vida cotidiana – reproduzem a mesma realidade objetiva. Aproveitando o 

ensejo, ainda que brevemente, consideramos apresentar o comparativo entre as 

formas de reflexo, nesse caso, o reflexo científico e o reflexo artístico. 

Avaliamos que o reflexo científico se ocupa com a articulação de 

vinculações particulares e gerais que necessitam de processos de objetivos 

verdadeiros, uma vez realizado o processo de generalização, esse reflexo, de acordo 

com Lukács (1974, p. 24-25), “se esforça por refigurar os objetos e suas relações tal 

como são em si independentemente da consciência.” A ciência, como já apontamos, 

enquanto complexo desantropomórfico e imanente, apresenta o conhecimento como 

reflexo da natureza pelo homem. Todavia, conforme afirma Lenin (2011, p. 159), “não 

é um reflexo simples, imediato, total; este processo consiste em toda uma série de 

abstrações, de formulações, de formação de conceitos, leis etc.”, que vão se 

estabelecendo em três marcos, que darão sustentação ao complexo científico, quais 

sejam: 1) a natureza; 2) o conhecimento do homem; e 3) a forma do reflexo da 

natureza no conhecimento humano. Essa forma é a sistematização dos conceitos, das 

leis, das categorias, a qual, nas palavras de Lenin, “não pode abarcar = refletir = 

reproduzir toda a natureza, na sua ‘totalidade imediata’; pode somente aproximar-se 

dela eternamente criando abstrações, conceitos, leis, um quadro científico do universo 

etc.” (LENIN, 2011, p. 159). 

 
26 Em linhas gerais, Lukács (1967a) considera o Sistema de Sinalização 1’, em seus estudos das 

categorias psicológicas e filosóficas do estético, como uma objetivação suprema da arte. O ponto de 
partida, para apresentar esse sistema, é o método do fisiologista russo de Ivan Petrovich Pavlov – 
ainda que reconheça os limites deste – como um complexo dinâmico de efeitos evocadores, no qual 
cada detalhe tem como função preparar novas impressões análogas. Entendemos, assim, que o 
sistema de sinalização 1’ é capaz não apenas de reproduzir evocativamente os elementos vitais 
imediatos, mas também de entender a eficácia permanente das reflexões artísticas de tempos 
passados ou sobre o que sequer temos informações suficientes. Essa discussão está desenvolvida 
no volume 3 da obra “Estética”. No momento, não temos como aprofundar essa discussão por não se 
relacionar diretamente ao objetivo deste capítulo. Contudo, retomaremos essa categoria no capítulo 
terceiro. Para melhor entender o desenvolvimento dessa categoria, ver Santos (2018a), que tratou 
sobre o sistema de sinalização 1’, fundamentado na estética lukacsiana. 
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O reflexo artístico, por outro lado, “parte do mundo humano e se orienta a 

ele” (LUKÁCS, 1974, p. 25), portanto, um complexo antropomórfico, contudo, por ser 

imanente, não faz com que a objetividade se perda. Desse modo, “a objetividade dos 

objetos se encontra preservada, mas de modo que contenha todas as suas 

referências típicas da vida humana.” (LUKÁCS, 1974, p. 25). O complexo da arte, 

portanto, reflete o mundo concreto dos seres sociais, mas trata-se de refletir um 

mundo próprio. Como suas próprias soluções, a arte proporciona uma representação 

mais abastada do que aquela sentida pelo ser humano inteiro imerso na cotidianidade 

fragmentada.  

Nosso ponto de partida para esse entendimento busca considerar o 

complexo da arte como específico modo de despontar o reflexo da realidade, “modo 

que nada mais é do que um gênero das relações universais do homem com a 

realidade, na qual aquele reflete a essa.” (LUKÁCS, 1974, p. 21). Ainda que o reflexo 

artístico da realidade reverbere dos mesmos contrastes que qualquer outro reflexo, 

sua particularidade habita na busca para sua solução em um caminho diferente do 

científico, uma vez que toda obra de arte autêntica implica na criação de um mundo 

próprio. 

 
O efeito da arte, a completa absorção do espectador na ação da obra de arte, 
sua total entrega à peculiaridade de seu “mundo próprio”, baseia-se 
precisamente no fato de que a obra de arte brinda um reflexo da realidade 
mais fiel em sua essência, mais completo, mais vivo e animado do que o 
espectador tem, em geral, isto é, que o leva, com base em suas próprias 
experiências, com base na coleção e abstração de sua reprodução anterior 
da realidade, além dessas experiências, na direção de uma visão mais 
concreta da realidade. (LUKÁCS, 1966a, p. 21-22). 
 

Entendemos que o reflexo artístico pode ser considerado um meio de 

apreensão consciente do mundo concreto, o que permite a possibilidade de 

aproximação ao mundo do ser social pelo próprio ser social. Isso posto, de acordo 

com Lukács (1972, p. 231), a mimese é uma “forma específica de reflexo da realidade 

objetiva” e, nesse sentido, apresenta-se como forma de se concretizar no mundo dos 

seres sociais. Para entendermos o complexo da arte, é fundamental compreender 

essa categorial, uma vez que, pela mimese, o ser social tem a possibilidade de 

apreender, a partir de referências, tudo que o foi desenvolvendo e cristalizando junto 

ao complexo da arte.   

Do grego mímesis, significa “imitação” (imitatio, em latim), o que 

estabelece, na filosofia aristotélica, o fundamento de toda a arte. Para Lukács, o que 



 
 

76 

é criado sob a égide da mimese se apresenta como pretensão de se tornar realidade, 

ou seja, o estético nasce “dos movimentos, dos modos de comportamento – já em si 

miméticos – das ocupações cotidianas do homem em sua circulação com os demais.” 

Trata-se, portanto, de uma ação nova, pois “se concentram na intenção de despertar 

no espectador determinadas ideias, convicções, determinados sentimentos, paixões, 

etc.” (LUKÁCS, 1972, p. 38). 

A imitação tem uma grande importância na relação do ser social com a 

realidade objetiva e como premissa para a transmissão dos conhecimentos às novas 

gerações. Lukács (1974, p. 109) nos remete um exemplo do ser social primitivo: 

“Pense em como as ferramentas mais primitivas são simples imitações de pedras 

casualmente encontradas primeiro e depois intencionalmente coletadas e 

armazenadas.” Embora não seja clara a distinção do que seja inédito ou repetição na 

idade primitiva, pois apenas “mais tarde surgem ferramentas que atingem o efeito útil 

do trabalho, adaptando sua forma ao conhecimento da relação entre o fim e os meios” 

(LUKÁCS, 1974, p. 109), é possível compreender que o trabalho tem uma relevância 

fundamental nesse processo, uma vez que quanto mais se desenvolve o trabalho, 

“mais as ferramentas recebem uma forma independente – determinada 

tecnologicamente – e tanto mais desaparece desse terreno a imitação dos objetos 

encontrados.” (LUKÁCS, 1974, p. 109). 

Entretanto, isso não infere a supressão ou a superação de utilidade da 

imitação. Segundo Lukács (1967a), na composição da mimese, a inteligibilidade de 

gestos, de movimentos, da entonação vocal, etc., vão se constituir, como elementos 

essenciais na convivência entre os seres sociais. Essa inteligibilidade não tem apenas 

a pretensão de atingir um determinado fim – como, por exemplo, fazer gestos de modo 

que proporcione no outro medo – mas também tem o objetivo de reproduzir 

determinados fenômenos da vida. Os complexos sociais instituídos na história da 

humanidade são criados com base em referências, um processo que perpassa pela 

mimese. Na ciência, por exemplo, conhecimentos são constituídos sobre referências 

e, dessa forma, são estabelecidas novas descobertas. 

Nesse sentido, podemos aqui considerar a dimensão da mimese também 

para o complexo da arte, ao nos referirmos à principal diferença entre a vida e a arte: 

“na vida o homem se encontra sempre frente à própria realidade, na arte é confrontado 

com a reprodução mimética da vida.” (LUKÁCS, 1967a, p. 103-104). O cerne dessa 

querela, do ponto de vista do sujeito, se formula da seguinte forma: “domínio absoluto 
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da prática na vida, eliminação imediata da prática antes das formações estéticas.” 

(LUKÁCS, 1967a, p. 104). O complexo da arte, ao contrário da vida cotidiana, 

proporciona, nem que seja por um pequeno instante, uma elevação que ocasiona um 

encontro do indivíduo com o gênero humano. Para Lukács (1972), a transformação 

do ser humano inteiro à ser humano completamente se movimenta na orientação de 

uma catarse27 que ao mesmo tempo é individualizada e da maior generalidade. 

O estudo filosófico da gênese do estético aponta para uma origem mágica. 

Isso posto, Lukács (1972) destaca que é necessário encontrar a base comum da 

magia imitativa e do reflexo especificamente artístico da realidade. Como já 

mencionado no primeiro capítulo, as formas miméticas se encontram nesse tronco 

comum entre os complexos citados, 

 
[...] pois a imitação significa a conversão de um reflexo de um fenômeno da 
realidade na prática de um sujeito. Por isso é tão compreensível o fato de que 
a “imitação” – no mais amplo sentido da palavra – seja um dado elementar e 
universal na vida de todo ser dotado de um alto grau de organização. 
(LUKÁCS, 1972, p. 7). 
 

Vale ressaltar, contudo, que as formações miméticas conduzidas pela 

magia têm a tarefa de provocar no ser social, por meio da imitação, ideias e 

sentimentos que vão exigir fins práticos. E mesmo que esse processo não tenha 

identidade com o estético, objetivamente está posta a pedra angular do 

desenvolvimento estético da realidade. Nas palavras de Lukács: 

 
Do ponto de vista do conteúdo, porque um fato ou processo vital se isola, 
seleciona e ordena, arrancando-o da movida totalidade da cotidianidade, de 
tal modo que seu conteúdo possa se fazer ativo precisamente nesse 
finalístico isolamento. Formalmente porque o receptor não se encontra 
confrontado com a realidade mesma, senão exclusivamente com sua imagem 
refletida, a qual incumbe a função de provocar evocadoramente determinadas 
ideias e determinados sentimentos [...]. O decisivo para nós em tudo isso é 
que, ainda que o processo tenha lugar, do ponto de vista do estético, de um 
modo espontâneo e inconsciente, ou, se é que se tenha alguma consciência, 
esta não pode ser senão mágica (ou de modo realizável “técnico”), ainda que, 
essa particular espécie de conteúdo e forma (forma de um conteúdo 
determinado) não seja simplesmente um fenômeno cotidiano, senão produto 
de uma generalização na qual se impõe a essência do reflexo mimético-
evocador. (LUKÁCS, 1972, p. 80). 
 

 
27 Adiantamos que retomaremos a categoria no capítulo posterior, levando em consideração que, 

segundo Lukács (1972, p. 500-501), a catarse “foi e é um momento constante e significativo da vida 
social, seu reflexo deve necessariamente ser um motivo sempre coletado pela conformação estética 
e, além disso, um elemento já presente entre as forças formativas da refiguração estética da 
realidade”. 
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Compreendemos que as principais categorias estruturais da esfera 

estética, a partir das finalidades miméticas do período mágico, surgem de modo 

espontâneo. Seu conteúdo, sob o efeito evocador, vai implicar “uma comunidade de 

interesses sociais, de interesses humanos, entre a formação mimética e a 

receptividade”. Sua forma considera “o sistema concluso de imagens refletidas, 

ordenado segundo o princípio da orientação na evocação de sentimentos e ideias”, os 

quais nascem e correspondem a uma finalidade do conteúdo determinado para a 

formação mimética. Esse atrelamento de conteúdo e forma mais à frente, quando a 

arte se estabelece enquanto complexo tardio, a sua estrutura básica continuará 

“sendo o fundamento de todo o reflexo estético da realidade.” (LUKÁCS, 1972, p. 88). 

Como já mencionado, Lukács (1972) assevera – conforme consideram os 

antropólogos e etnólogos criteriosos – que toda a arte pressupõe uma determinada 

evolução da técnica para que haja sua concretização. Não obstante, se faz necessário 

entender que no período preparatório da arte se estabelece uma particular atitude 

sobre a realidade, qual seja, certa segurança do ser social sobre o mundo. A 

passagem da mimese mágica para a mimese artística ocorre nesse processo, de 

modo paulatino. Claro, no momento em que o ser social se apropria dos elementos 

que constituem, de modo mais contundente, o conteúdo e a forma de seu pensar e 

agir – tendo em vista a transformação do ser social e da natureza ocasionada pelo 

trabalho – ele consegue se desprender do transcendente.  

A mimese mágica, orientada pelo princípio transcendente – a exemplo da 

imitação da guerra ou da caça – implica no resultado de uma futura atividade, de modo 

favorável ou não, apenas ao final da atividade propriamente dita, ou seja, no triunfo 

ou no fracasso da guerra ou da caça. “Assim, pois, a transcendência mágica se 

manifesta praticamente em uma imanência imediata que está muito próxima ao 

estético” (LUKÁCS, 1972, p. 45). Isso nos mostra a proximidade de ambas as formas 

miméticas – mágica e estética – nascidas em um período no qual o ser social está 

inserido e envolto à concepção mágica de mundo. 

Retomando o conceito antropomorfização, segundo o filósofo húngaro, é o 

princípio comum básico entre os complexos arte e magia, pois esta base comum se 

revela “na identificação ingênua das forças motoras do sujeito com as do mundo 

objetivo que enfrenta” (LUKÁCS, 1972, p. 40). O sistema imaginativo na realidade 

objetiva aparece instigado por ensejos humanos, presentes, ainda que com muitas 

diferenças, na arte e na magia. Na arte, é primordial ao estético o entendimento da 
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representação refletida do real como reflexo, que, em seguida, terá como 

consequência o desenvolvimento concreto da obra em si. A magia, por sua vez, 

constitui a realidade objetiva ao seu reflexo, considerando a fé como decorrência 

desse processo. Aqui o resultado do reflexo da natureza mágica se refere a uma 

realidade transcendente. As formações estéticas, nesse sentido são reflexos da 

realidade objetiva e, diferentemente da magia, tem como característica serem 

imanentes. 

Por tudo apresentado não é estranho que as formas estéticas do mundo 

dos seres sociais tenham como gênese a mimese mágica, se desenvolva dentro 

dessa esfera e não se desate da mesma até um determinado nível evolutivo. Ademais, 

é possível advertir, de acordo com Lukács, certa correspondência da mimese mágica 

também com o reflexo científico, ainda que este tenha muito menos aderência do que 

o reflexo estético da realidade. Vejamos: 

 
[...] a concepção mágica do mundo se encontra desde o começo em uma 
contradição principal com o reflexo científico que vai se formando a partir do 
trabalho, das generalizações de suas experiências, reflexo, portanto, que tem 
que nascer apesar da magia, enquanto que, as exigências que a magia 
coloca às formações miméticas não se encontram ao princípio em tão aberta 
contradição com o nascente reflexo estético, e até favorecem a este em seus 
primeiros passos. (LUKÁCS, 1972, p. 89). 
 

Para que haja, de fato, o desprendimento entre magia e arte é necessário 

o desenvolvimento dialético de três momentos, elencados pelo filósofo húngaro, 

praticados no cotidiano do ser social, quais sejam: “formação unitária feita de imagens 

refletidas da realidade, intenção de evocação em sua eleição e ordenação, direção 

consciente dos efeitos evocadores por essa composição.” (LUKÁCS, 1972, p. 78). 

Assim, o processo de separação entre os complexos magia e arte: 

 
[...] parte do conteúdo, de conteúdos sociais, os quais, por sua natureza, 
tendem a uma evocação mimética, ligam-se, portanto, com formas estéticas 
constituídas no período mágico, coletam-nas para seus próprios propósitos, 
as transformam correspondentemente e, voltam assim, contra a magia, 
armas ideológicas constituídas precisamente na era mágica. (LUKÁCS, 1972, 
p. 103). 
 

A constituição do princípio estético se dá pela ampliação do que é mundano 

nas formações artísticas, do comprometimento do ser social com o real. O 

desenvolvimento do conteúdo estético tem como consequência “um refinamento das 

formas, uma ampliação de seu âmbito de validez, uma intensificação de sua 

concordância com a realidade.” (LUKÁCS, 1972, p. 111). A totalidade constitui o que 
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é mundano na obra de arte, criação do humano para o humano. Para o esteta 

húngaro, a realização do princípio estético tem dois sentidos nesse processo: objetivo 

e subjetivo. Do ponto de vista objetivo, “consiste em que a consumação do 

conformado reflita a totalidade intensiva da realidade representada, suas 

determinações essenciais, seus objetivos e suas relações”. Do ponto de vista 

subjetivo “aponta o fato de que o mundo representado se refere inevitável e 

exclusivamente ao homem.” (LUKÁCS, 1972, p. 122). 

O sustento de seu sentido, em crescente distinção da magia, permite o 

reflexo fiel à realidade. Isso posto, o ser social vai criando condições para que o ser 

humano inteiro possa, a partir da evocação mimética, ampliar o conteúdo e forma 

artística de acordo com a realidade firmada no mundo dos seres sociais. O princípio 

propriamente estético, que se desenvolve lentamente sob a base da magia, carrega – 

conforme Lukács (1972) – um conflito real e socialmente perceptível entre “o conteúdo 

e a finalidade de ordem mágica” e “a peculiaridade estética das formações originadas 

sobre o recobrimento mágico.” (LUKÁCS, 1972, p. 112). 

Podemos utilizar o exemplo das artes figurativas (pintura e escultura), 

entendendo que estas apresentam uma particularidade própria e uma tendência 

evolutiva distinta de outras formas artísticas. As artes figurativas aparecem, “em forma 

pura de formação mimética para as quais o homem não figura mais que como um 

criador, sem aparecer no mundo do reflexo por ele conformado mais que como 

possível objeto da reprodução artística da realidade.” (LUKÁCS, 1972, p. 111). Vale 

considerar que quando as pinturas rupestres do paleolítico foram descobertas 

causaram um grande sobressalto pelo esplêndido realismo que apresentaram, tanto 

que muitos pensaram que se tratava de falsificações contemporâneas ou, ao 

contrário, que lá se originava as primeiras manifestações genuinamente artísticas do 

ser social, as quais teriam como propósito causar o deleite e a contemplação estética. 

O paleontólogo queniano Richard Leakey atenta para o fato de que 

precisamos ter um posicionamento cuidadoso quando tratamos de um passado 

longínquo, pois: “As imagens antigas que temos hoje são fragmentos de uma velha 

história, e, embora a vontade de saber o que elas significam seja grande, é mais 

prudente aceitar os limites prováveis de nossa compreensão.” (LEAKEY, 1995, p. 

103). Lukács se apoia em pesquisadores, a exemplo de Scheltema e Hoernes, para 

explicar o quanto é complexo saber, como precisão, os motivos pelos quais foram 

executadas tais atividades que hoje consideramos como arte primitiva. Contudo, é 
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possível compreender alguns apontamentos a partir da descoberta desses registros. 

Vejamos: 

 
Scheltema descreve do ponto de vista das circunstâncias com muito acerto 
ao observar que “É também essencial que as pinturas se comportem com 
evidente indiferença para com o fundo determinado, a parede da caverna. 
Basta recordar a confusa acumulação de estampas de animais de Altamira, 
os desenhos gravados e quase indiscutíveis de Combarelles, ou o fato de que 
algumas pinturas do teto não são visíveis salvo se deitarmos de costas e 
atravessarmos as passagens ou os cantos das cavernas”. E Hoernes diz a 
esse mesmo propósito: “Ele teve que pensar o fato de que os espaços nos 
quais se encontravam essas pinturas eram dificilmente acessíveis e 
completamente escuros”.28 (LUKÁCS, 1972, p. 113). 
 

No Parque Nacional Serra da Capivara29, podemos destacar a pesquisa da 

antropóloga Anne-Marie Pessis (2013), que estudou os biomas e as sociedades 

humanas pré-históricas. De acordo com a análise: 

 
[...] os sítios localizados em lugares onde existe dificuldade de acesso, e não 
facilmente perceptíveis por qualquer observador que se aproxime, são, 
geralmente, os mais ricos em número de representações gráficas, ao passo 
que os de acesso fácil possuem número mais reduzido de figuras, e, suas 
realizações gráficas estão menos conservadas. Existem sítios que escapam 
a esta tendência, mas esses são minoritários. (PESSIS, 2013, p. 105-106).  
 

Essas obras, de tão inacessíveis ao espectador, dificilmente seu propósito 

teria sido o de despertar uma impressão visual imediata ou um mero encanto visual 

 
28 Lukács (1974) se refere à obra “Die kunst der vorzeit” (A arte pré-histórica”), de E. Adama Von 

Scheltema e à obra “Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa” (“Pré-história da arte figurativa da 
arte na Europa”), de Menghin Hoernes. 

29 Cabe aqui uma pequena digressão, pois recentemente estivemos na região sudeste do Piauí, estado 
do nordeste brasileiro, onde hoje está localizado o Parque Nacional Serra da Capivara. Neste reside 
uma densa concentração de sítios arqueológicos pré-históricos e, de acordo com Pessis (2013), é 
possível constatar que existem registros gráficos pré-históricos, pois foram encontrados, nas 
escavações do Sítio do Boqueirão da Pedra Furada, fragmentos de rocha, pintadas com tintas feitas 
a base em óxido de ferro, os quais apesar de não estarem em estado de conservação que permitisse 
reconhecer as figuras expressas, é possível identificar que a prática pictural se encontra no período 
de 29.000 anos. Ademais, está comprovada a datação entre 12.000 e 6.000 anos de uma tradição 
específica denominada “Tradição Nordeste”. Nesse caso, trata-se de figuras reconhecíveis, que 
conforme Pessis (2013, p. 95-96): “O conjunto das figuras fornece informações sobre a vida cotidiana, 
as crenças religiosas, as manifestações rituais, os ornamentos, as armas e outros objetos”, tudo 
expresso através das pinturas. Situar as pinturas no tempo, segundo suas datações e, de acordo com 
o estilo, foi e é uma tarefa difícil, segundo a pesquisadora, uma vez que: “A origem mineral dos 
pigmentos, aliada à inexistência ou à insuficiência presença de componentes biológicos em sua 
composição, inviabilizou a datação direta das tintas utilizadas através de análises de C14 [Carbono 
14]. Daí a dificuldade de obter as datações diretas para as tintas das pinturas rupestres” (PESSIS, 
2013, p. 107-108). Por outro lado, o desgaste geológico das rochas colaborou para precisar a 
cronologia das pinturas encontradas. Assim, assevera Pessis (2013, p. 108): “Estratos da rocha 
degradada com vestígios de pinturas rupestres foram descobertas nas camadas de sedimento no 
curso das escavações arqueológicas. A datação da camada de sedimento, e, portanto, dos vestígios 
da cultura material que nela se encontravam, permitiu estabelecer o momento em que se desprendeu 
o fragmento da parede sobre o sedimento, o qual corresponde também à idade mínima das pinturas. 
Sem exatidão quanto à data de realização das pinturas, essas datações são fundamentais como 
referência cronológica geral”. 
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naquele momento. E ainda que o ser social tenha promovido algum ritual, diante das 

pinturas, não se comprova o fato de que haveria acuidade visual do espectador nesse 

período do desenvolvimento humano. O filósofo húngaro considera, sob tais 

disposições contraditórias, primeiro o intuito mágico de promover o sucesso na 

apreensão da caça e, por outro lado, a própria situação real. Para Lukács (1972, p. 

114), “aqui se aprecia com evidência como poderia nascer das necessidades mágicas 

uma arte superior, sem que a sua essência estética possa, no entanto, penetrar na 

consciência dos contemporâneos.” Ele cita Gordon Childe, em uma concisa exposição 

ao relatar tal problemática contraditória: 

 
No interior mais profundo das cavernas calcárias, há três quilômetros de 
profundidade da entrada, com apenas uma luz fraca produzida por uma 
lâmpada de barro e por um pavio de musgos, muitas vezes em superfícies 
que só poderiam alcançar ao subir nos ombros de algum ajudante, pintaram 
ou gravaram, pintores e mágicos ao mesmo tempo, o rinoceronte, o mamute, 
a rena, o bisonte, os animais dos que viviam. Com a mesma seguridade 
com que a figura do bisonte aparecia com rapidez e de modo 
desconhecido na parede sob os movimentos hábeis do artista, assim 
também aparecia no prado um bisonte real, para que os companheiros do 
artista caçassem e comessem. As representações dos animais estão 
extraordinariamente individualizadas, não são simbolismos abstratos, 
mas retratos em forma, que permitem reconhecer uma observação 
precisa de modelos reais. (CHILDE apud LUKÁCS, 1972, p. 114, grifo 
nosso).  
 

Remetemos novamente à sistematização de Pessis (2013), desenvolvida a 

partir de sua pesquisa no Parque Nacional Serra da Capivara, ao considerar que as 

pinturas rupestres representam temas que se repetem regularmente, ainda que 

exibam diferenças de encenação.  

 
O tema da ritualidade, como foi mencionado, está estreitamente vinculado à 
função de marcador de memória para a sociedade. O tema caça de animais, 
como veados, capivaras e tatus, é um componente particular da Tradição 
Nordeste na região do Parque Nacional. [...] O tema da sexualidade 
apresenta seu maior número de cenas no estilo Serra da Capivara, com 
características particulares. O caráter explícito das cópulas e dos genitais de 
ambos os sexos permite, como em todas as cenas do estilo, identificar o 
momento culminante do ato representado. (PESSIS, 2013, p. 116, 135). 
 

Entendemos, desse modo, que essa contraditória relação de atrelamento 

entre a mimese mágica e a formação estética é naturalmente casual, que pode 

revelar-se de diversas maneiras. Percebemos que o ser social primitivo expressava 

suas atividades, suas percepções, considerando o cotidiano por ele vivido. Por um 

lado, “possíveis efeitos evocadores nos quais os conteúdos mágicos cobram tal 

predomínio sobre os elementos estéticos do tipo conteúdo-forma” (LUKÁCS, 1972, p. 
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115). Por outro lado, “as exigências mágicas podem dar de si algo com pleno valor 

estético, sem que ele tenha que significar nada realmente essencial para a prática 

mágica da época.” (LUKÁCS, 1972, p. 115). O papel da casualidade no percurso da 

gênese do estético é preponderante, uma vez que o estético começa dentro de um 

mundo imaginário da magia e, lentamente, “se produz nos homens certa habituação 

à criação do mundo pela arte” e, de modo geral, “as ideias e os sentimentos que 

desperta e aprofunda o estético, possibilita de fato a liberação do estético, da 

peculiaridade do reflexo artístico da realidade.” (LUKÁCS, 1972, p. 121). 

Dito isto, é necessário destacar que o atrelamento entre a mimese e o 

caráter evocador vai compor, no cotidiano do ser social, o desenvolvimento dos 

sentidos humanos, sob o mérito do trabalho. Nesse sentido, Lukács (1972) destaca 

dois pontos fundamentais que se colocam no processo desse desenvolvimento, quais 

sejam: a divisão do trabalho entre os sentidos, que pode permitir que as “percepções 

de propriedade das coisas que originalmente correspondem a impressões táteis, 

como o peso, passam paulatinamente a ser perceptíveis de modo puramente visual.” 

O outro ponto é a fantasia do movimento, que faz com que “os homens sejam mais 

hábeis em suas operações cotidianas necessárias”, bem como os torne capaz de 

adiantar “o início de um gesto, a continuação de um movimento”. (LUKÁCS, 1972, p. 

66). 

A mimese, portanto, inserida no processo inicial das formações estéticas, 

tem um caráter de refletir a realidade – antropomórfica e imanentemente, uma vez que 

essa direção básica do reflexo artístico tem como conteúdo de máxima generalidade 

a cismundanidade, que é comum a toda arte autêntica. 

Na próxima seção, discutiremos sobre as formas abstratas do reflexo 

estético da realidade, a saber: ritmo, simetria/proporção e ornamentística, entendendo 

estas como formas de refletir a realidade objetiva – ainda que se constituam no campo 

abstrato – por guardarem vínculo com o mundo exterior, as formas abstratas têm um 

papel preponderante no entendimento da natureza do complexo da arte. 

 

3.3 Formas abstratas do reflexo estético da realidade: ritmo, simetria/ 

proporção e ornamentística 

 

Lukács reconhece que as formas abstratas (ritmo, simetria e proporção, 

ornamentística) do reflexo estético da realidade decorrem do trabalho e se 
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desprendem dele, de modo que conservam um caráter de autonomia relativa, bem 

como uma dependência ontológica perante o trabalho. Temos a intenção de 

evidenciar a ligação fundamental do processo de derivação das categorias estéticas 

a partir da sua base cotidiana, considerando a autoconsciência que reflete a realidade 

objetiva do mundo. Uma vez articulado esse momento, será presumível estabelecer 

as formas de rebatimento no processo estético e formativo-educativo do gênero 

humano. 

O complexo da arte representa, de acordo com Lukács (1972, p. 383), o 

mundo do ser social e suas relações com este, onde se estabelecem “conflitos com 

os costumes, representações, etc., da vida cotidiana.” Assim, compreender a relação 

do espaço e do tempo no mundo do ser social é imprescindível para entender as 

categorias abstratas do reflexo estético da realidade, pois estas estão envolvidas 

nessa relação. Antes de apresentarmos propriamente a discussão sobre as categorias 

abstratas, ponderamos ser importante trazer uma concisa exposição sobre o espaço 

e o tempo. 

O filósofo húngaro considera a separação do espaço e do tempo como uma 

manifestação fetichizadora, principalmente no desenvolvimento da compreensão 

moderna. O autor indica que “esta separação metafísica, fetichizadora, do espaço e 

do tempo domina sobretudo da ‘estética transcendental’ que abre a crítica da razão 

pura kantiana.” (LUKÁCS, 1972, p. 387). Dando continuidade às ideias de Kant, 

Schopenhauer, com maior veemência, há fecundado a separação do espaço e do 

tempo. Foi Hegel que, segundo Lukács, contrastou a esse tratamento das categorias, 

considerando uma unidade dialética contraditória do espaço e do tempo. E, ademais, 

que esta conformidade dialética precisa ter um atrelamento intrínseco com a matéria 

e o movimento. Vejamos esse pequeno fragmento do entendimento do filósofo 

alemão:  

 
O lugar, sendo assim a identidade do espaço e do tempo, é também 
primeiramente aquela contradição de que o espaço e o tempo são cada um 
por si. O lugar é a singularidade espacial e, portanto, a singularidade 
indiferente; e este é o lugar somente enquanto agora espacial, [ou seja,] 
enquanto tempo, de tal modo que o lugar, sendo imediatamente indiferente a 
si mesmo enquanto este, sendo exterior a si mesmo, é a negação de si 
mesmo e [é] outro lugar. Esse perecer e regenerar-se do espaço no tempo e 
do tempo no espaço, de modo que o tempo seja colocado espacialmente 
como lugar e essa espacialidade indiferente se torne também temporalmente 
de maneira imediata, é o movimento. – Este devir, entretanto, é também 
igualmente a coincidência de sua contradição, a unidade imediata, idêntica e 
existente de espaço e tempo: [é] a matéria. (HEGEL, 1997, p. 320). 
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O pensamento e a prática cotidiana se encontram em um mundo de matéria 

em movimento, o espaço e o tempo se configuram nessa relação dialética 

desenvolvida por Hegel. Nesse sentido, Lukács (1972) destaca que Marx, ao relatar 

fatos concretos da cotidianidade, demonstra a reprodução e a análise do processo de 

produção e produtividade do trabalho, na relação dialética do espaço e do tempo.  

 
Mas a manufatura se origina também por caminho oposto. Muitos artífices 
que fazem o mesmo ou algo da mesma espécie, por exemplo, papel ou tipos 
de imprensa ou agulhas, são ocupados pelo mesmo capital simultaneamente 
na mesma oficina. É essa a cooperação na forma mais simples. Cada um 
desses artífices (talvez com um ou dois ajudantes) produz por inteiro a 
mercadoria e leva a cabo portanto sucessivamente as diferentes operações 
exigidas para sua fabricação. Ele continua a trabalhar de acordo com seu 
antigo modo artesanal. Contudo, circunstâncias externas levam logo a 
utilizar-se de outra maneira a concentração dos trabalhadores no mesmo 
local e a simultaneidade de seus trabalhos. Um quantum maior de 
mercadorias prontas tem, por exemplo, de ser fornecido em determinado 
prazo. O trabalho é por isso dividido. Em vez de o mesmo artífice executar as 
diferentes operações dentro de uma sequência temporal, elas são 
desprendidas umas das outras, isoladas, justapostas no espaço, sendo cada 
uma delas confiada a um artífice diferente e todas executadas ao mesmo 
tempo pelos cooperadores. Essa divisão acidental se repete, mostra as suas 
vantagens peculiares e ossifica-se pouco a pouco em divisão sistemática do 
trabalho. (MARX, 1983, p. 268). 
 

Marx não apresenta as definições conceituais das categorias espaço e 

tempo. Ainda que ele se refira a uma situação específica da transformação do 

processo de produção mercadorias, espaço e tempo estão postos dialeticamente no 

cotidiano do ser social.  

 
O tempo é o campo [espaço] do desenvolvimento humano. O homem que 
não dispõe de nenhum tempo livre, cuja vida, afora as interrupções 
puramente físicas do sono, das refeições, etc., está toda ela absorvida pelo 
seu trabalho para o capitalista, é menos que uma besta de carga. É uma 
simples máquina, fisicamente destroçada e espiritualmente animalizada, para 
produzir riqueza alheia. E, no entanto, toda a história da moderna indústria 
demonstra que o capital, se não se lhe põe um freio lutará sempre, 
implacavelmente, e sem contemplações, para conduzir toda a classe operária 
a este nível de extrema degradação. (MARX, 1982, p. 177). 
 

A partir dessa formulação marxiana, Lukács considera que o espaço de 

desenvolvimento humano encontra “as determinações objetivas mais essenciais do 

tempo”, o modo “como o seu em-si é exercido referindo-se ao mundo dos homens.” 

(LUKÁCS, 1972, p. 390). As formas abstratas se constituem, em conformidade com o 

filósofo, como princípios variados, na relação dialética com o cotidiano do ser social, 

permitindo que ele possa se apropriar de elementos que o levarão ao entendimento 

do espaço e do tempo. Se no princípio do desenvolvimento humano a compreensão 
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do espaço se pautava na intuição e na representação, com o desenvolvimento das 

formas abstratas na consecução da produção do novo, os seres sociais “aprendem, 

dessa forma, a dominar intelectual e praticamente o espaço que os rodeia” (LUKÁCS, 

1972, p. 141) e, desse modo, constituem a experiência de apreensão sobre o seu 

entorno. 

Do mesmo modo, a partir do alargamento das formas abstratas, o ser social 

alcança o conhecimento do tempo, de acordo com sua necessidade cotidiana, de 

modo que o tempo passa a ser profícuo no mundo dos seres sociais. É presumível 

que a apropriação do tempo tenha surgido de uma simples linearidade que mais tarde 

será imprescindível ao desenvolvimento do complexo da arte. Nessa relação dialética 

do espaço e do tempo, as formas abstratas guardam uma abrangência com a 

totalidade ontológica e estão em conformidade com o mundo objetivo concreto dos 

seres sociais e, assim, compreendemos que os “princípios abstratos da ordenação – 

como consequência da universalidade do trabalho na vida de homens – tem que 

reelaborar-se para oferecer categorias de objetividade concreta.” (LUKÁCS, 1972, p. 

169). 

Para Patriota (2010, p. 128), Hegel, em sua obra “Estética”, considerava 

como formas abstratas categorias, como: regularidade, simetria e harmonia. De 

acordo com o filósofo alemão, essas formas abstratas são naturais, ou seja: “Isso 

explica a ausência de uma efetiva dedução genética em suas análises, pois as 

categorias formais da beleza são, para ele, categorias dadas na natureza.” Patriota 

afirma que, apesar da riqueza e acuidade do pensamento de Hegel, suas 

considerações esbarram no limite de uma dualidade restritiva, a qual se supera tão 

somente por meio da categoria trabalho, na qual natureza e espírito passam a se 

estabelecer concretamente. 

Diante de seu pensamento maduro, Lukács compreende que as formas 

estéticas respondem às necessidades do próprio ser social, que se alargaram no 

processo de desenvolvimento humano-genérico. Apresentamos, nesse sentido, 

seguindo o estudo de Lukács (1974), cada uma das formas de modo independente, 

com intuito de proceder de maneira mais didática, entretanto, resguardando sua 

relação dialética com as diversas artes que dão forma à realidade. 

As necessidades humanas, portanto, transformam-se em necessidades do 

próprio ser social. O ritmo não foi uma necessidade antropologicamente dada, pois 

ele existe independentemente do sujeito humano, mas o ser social cria, através do 
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ritmo, uma importante referência ao gênero humano. A rotação da Terra nos permitiu 

dividir o tempo. Através do relógio de sol, o dia foi dividido em horas, que foram 

divididas em minutos e segundos. O ritmo pode ser humanizado. Nesse sentido, o ser 

social passa a compreender melhor o tempo. 

Ao expor o ritmo como uma forma abstrata do reflexo estético da realidade, 

Lukács (1974) revela, apoiado na obra “Trabalho e ritmo”, do teórico alemão Karl 

Bücher – a qual Lukács considera como uma contribuição fundamental e convincente 

–, que o ritmo humanizado tem origem no trabalho. Patriota (2010, p. 129), ao estudar 

essa categoria em Lukács, assevera que: “é através do trabalho que o homem se 

torna efetivamente consciente da existência e do significado do ritmo, fazendo 

intencionalmente uso dele em sua vida.” 

Por meio do movimento do ritmo, da medição desse movimento, é que a 

facilitação do trabalho pode ser efetivada. Bücher, citado por Lukács (1974, p. 270), 

revela que “todo movimento de trabalho se compõe ao menos de dois elementos, um 

mais forte e outro mais débil: elevação e queda, golpe e arraste, extensão e contração, 

etc.” Essa é a conexão do ritmo com o trabalho, que nesse momento do 

desenvolvimento humano não tem ainda uma relação com a atividade estética.  

É necessário salientar, ademais, que o ritmo é um elemento presente na 

existência fisiológica de qualquer ser vivo, e se faz presente na dinâmica da natureza, 

a exemplo do dia e da noite, das estações do ano, entre outros. Embora o ritmo seja 

um componente presente nas bases inorgânica, orgânica ou social, foi por meio do 

trabalho, do desenvolvimento do ser social, que o ritmo se converteu em um momento 

importante da existência humana, superando o caráter de adequação fisiológica que 

ocorre nas bases inorgânica ou orgânica. Nas palavras de Lukács (1974, p. 268): 

 
Este caráter ontológico impõe um selo ao ritmo que assim se origina. 
Enquanto no animal se trata simplesmente de que a adaptação fisiológica ao 
entorno pode em determinadas circunstâncias produzir algo rítmico, no 
trabalho o ritmo nasce do intercâmbio da sociedade com a natureza. 
 

Podemos ilustrar aqui o ritmo apreendido pela esfera social, com o intuito 

de deixar clara a diferença entre as bases inorgânica/orgânica e a base social. Lukács 

(1974, p. 276-277), ancorado nos estudos de Bücher, escreve: 

 
[...] o primeiro passo dado pelo homem primitivo em seu trabalho em direção 
do canto não se constituiu em pronunciar palavras significativas segundo uma 
determinada lei silábica e com o objetivo de expressar ideias e sentimentos 
[...], mas na variação de sons quase animais para introduzi-los em uma 
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determinada sucessão, adequando o canto ao trabalho e com o fim de 
robustecer a sensação de alívio [...] 
 

O ritmo, nesse sentido, é um reflexo da realidade objetiva-subjetiva e que 

procede do trabalho na relação do ser social com a natureza. A distinção entre o ritmo 

aplicado ao processo de trabalho e o ritmo “natural” se caracteriza objetivamente 

porque se trata de ritmos muito mais variados por um lado e, por outro lado, muito 

mais complicados. “Esta natureza da situação objetiva determina os momentos 

subjetivos antes descritos”, nesse sentido, “os ritmos fisiologicamente determinados 

produzem disposições àquele desenvolvimento, disposições que, no desenvolvimento 

do trabalho, passam da potencialidade dormida à efetiva atualidade” e, 

“subjetivamente em que no último se desenvolve de um modo plenamente 

espontâneo, sem consciência refletida”, enquanto que o ritmo pelo trabalho “é em 

cada indivíduo resultado de um processo de exercitação.” (LUKÁCS, 1972, p. 271). 

Isso posto, o filósofo húngaro entende que o caráter estético do ritmo não 

se compõe no cotidiano do ser social desse tempo histórico. Podemos considerar a 

relação do ritmo com a magia como uma atividade em potencial para ao processo que 

desembocará mais à frente na autoconsciência humana. Lukács (1974, p. 278) aponta 

que: “Existe abundante documentação do papel do ritmo nas cerimônias diretamente 

mágicas. Mas estas cerimônias eram um meio universal de regulação dos mais 

diversos âmbitos da vida.” Apenas na medida em que a relação de transformação do 

ser social com a natureza, ao reduzir o tempo de trabalho, através do ritmo, provoca 

uma percepção de bem-estar, desprende-se, assim, uma autoconsciência de mundo. 

De acordo com o esteta húngaro: 

 
Se voltarmos agora ao problema do ritmo e trabalho estará claro que esta 
etapa não tem ainda por si mesma nada que ver com a arte. O caráter estético 
do ritmo não se apresenta na cotidianidade do homem primitivo salvo na 
medida em que um tipo de trabalho, por diminuir relativamente o gasto de 
energia e produzir ao mesmo tempo melhores resultados, despertando 
sensações prazerosas de alívio, de domínio de si mesmo e do objeto, 
desencadeando assim uma autoconsciência do processo de trabalho. 
(LUKÁCS, 1974, p. 272-273). 
 

Através do ritmo, portanto, “um processo espaço-temporal é 

conscientemente organizado no interesse de um propósito definido pelo homem, a 

facilitação do trabalho e a intensificação de seu efeito.” (LUKÁCS, 1967b, p. 19). O 

ser social se apropria de ritmo, conforme o filósofo húngaro, de modo “artificial” e não 

mais de modo “natural”, uma vez já que o ritmo foi humanizado pelo ser social. Na 
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esteira de Lukács, Santos (2017, p. 35) descreve que “com a descoberta do ritmo o 

homem utiliza de forma eminentemente utilitária para produzir mais e melhor, porém 

essa utilitariedade também lhe proporciona satisfação física e pessoal.” É, portanto, 

pelo processo do trabalho que o ritmo assume o caráter relativamente estético. Esse 

processo de desenvolvimento do ritmo estético requer, ainda, a possibilidade de 

generalização e aplicação aos mais diversos campos.  

 
[...] o em-si meramente germinal do estético fica objetiva e subjetivamente 
latente, e requer ainda para seu desprendimento outros momentos 
diferenciadores que separam o ritmo dessa originária e inseparável conexão 
com o processo de trabalho particular e concreto, dando-lhe uma função 
independente na vida. (LUKÁCS, 1974, p. 273). 
 

Em síntese, o ritmo, como função originária, compõe-se de três fenômenos 

importantes, quais sejam: em primeiro lugar, o movimento rítmico presente nas 

esferas orgânica e inorgânica, um fenômeno biologicamente fundado que facilita a 

adaptação ao mundo exterior, mas são ocorrências sem implicações determinantes à 

totalidade da vida. Em segundo lugar, o ritmo humanizado, proposto pela esfera 

social, que tem seu princípio no processo de trabalho e demonstra um salto qualitativo 

com relação ao primeiro, isso porque se organiza de modo consciente uma finalidade 

posta pelo ser social, uma vez que objetiva facilitar as suas ações. Em terceiro lugar, 

consideramos o ritmo mimético que se atrela ao estético.  

Lembremos novamente do exemplo da dança primitiva, a qual tinha como 

desígnio simular uma situação que se aplicaria posteriormente no cotidiano real do 

ser social. Nas palavras de Lukács (1967b, p. 20), “a dança é desde o princípio de 

carácter evidentemente mimético, e precisamente como refiguração das ocupações 

vitais mais importantes do homem primitivo (guerra, caça, colheita, etc.).” O processo 

humano-evocador aqui existente traz, através do ritmo, o movimento do agradável. 

Tendo-se em consideração que o ritmo faz parte do cotidiano, sendo 

oriundo, por um lado, de determinações naturais e, por outro, de desdobramentos do 

ato de trabalho, trataremos, a seguir, da questão da simetria e da proporção, levando 

em conta que estas também estão presentes na cotidianidade e que, enquanto 

processo humanizado, também surgem do trabalho. 

Lukács (1974) pondera que, do ponto de vista filosófico, os problemas da 

simetria e da proporção oferecem menor dificuldades que o ritmo, pois, diferentemente 

do ritmo, a simetria e a proporção parecem ser muito mais autônomas da atividade 

humana e mais diretamente ligadas ao mundo dos seres sociais em sua relação com 
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a natureza. Não obstante, essa margem mais larga conferida ao fator natural não 

diminui a importância do trabalho como processo de autoconscientização do ser 

social. 

Perpassando os estudos de Lukács sobre o aspecto da simetria e 

assimetria nas esferas ontológicas, este relata, a partir dos estudos do matemático 

alemão Hermann Weyl, que: “do mesmo modo que no mundo inorgânico as leis da 

matéria produzem formações simétricas – nos cristais antes de tudo” (LUKÁCS, 1974, 

p. 302-303), contudo, “no nível orgânico segundo as leis objetivas da matéria a 

contradição é, pois, autêntica, simultânea e indissolúvel, o organismo é simétrico e 

assimétrico.” (p. 303). E continua sobre o ser social: 

 
Agora nos limitaremos a recordar um exemplo de suma importância para a 
arte posterior: a estrutura simultaneamente simétrica e assimétrica do rosto 
humano. Todo mundo conhece esse fato. E quem assumiu o trabalho de 
comparar a fisionomia autêntica de um ser humano com sua imagem que se 
consegue duplicando uma de suas metades, terá visto sem dificuldade, por um 
lado, que essas construções, diferentemente da vitalidade da verdadeira face, 
eles têm uma insuperável rigidez fisionômica e, por outro lado, que as duas 
combinações possíveis para cada face não são apenas completamente 
diferentes na expressão uma da outra, mas também ambas em comparação 
com a original. (LUKÁCS, 1974, p. 303).  
 

O rosto humano, nesse sentido, guarda uma integração dialética de 

simetria e assimetria. No caso da proporção, como um reflexo da realidade objetiva, 

Lukács considera que a nossa existência se desdobra em um mundo habitado por 

seres vivos proporcionais às suas condições objetivas de vida. E, ademais, assevera 

que o trabalho tem preponderância no desenvolvimento desse processo, pois “se a 

prática mais simples do trabalho não mostrar que é impossível produzir qualquer 

objeto útil sem proporcioná-lo corretamente, em extrema conexão com sua utilidade, 

ao fim de sua produção, certamente a noção desta última não teria ocorrido.” 

(LUKÁCS, 1974, p. 305).  Vale acrescentar que por mais que o mundo natural circunde 

o ser social com constituições simétricas e proporcionais, despertando seus sentidos 

e sua percepção, é somente na relação com o trabalho que o ser social reconhece o 

entendimento desses princípios, apresentando-os, desse modo, à consciência. 

Parece pouco plausível, segundo Lukács (1974), que o ser social primitivo 

fosse capaz de observar ou conceituar determinações complicadas como são a 

simetria e a proporção. Entretanto, “a produção das ferramentas e utensílios mais 

primitivos impõe já um ato prático de atenção à proporção e à simetria.” (LUKÁCS, 

1974, p. 306). A experiência desenvolvida pelo ser social, inclusive no primitivismo, 



 
 

91 

supõe uma observação, ao menos aproximada, de comprimento, de amplitude, altura 

etc., bem como na edificação de instrumentos rudimentares úteis à consecução da 

vida objetiva. 

Assim, não há imprecisão de que a proporção e a simetria são reflexos da 

realidade objetiva, pois é na vida cotidiana que desenvolvem os requisitos dessa 

objetividade humana. Podemos citar exemplos de utensílios e ferramentas elaborados 

no comunismo primitivo, que, para construção destes seria necessário que os 

indivíduos observassem minimamente a proporção e a simetria: “a flecha, na qual é 

imprescindível certa simetria, já a cerâmica, na qual a observação das proporções 

físicas é imprescindível para condição da utilidade.” (LUKÁCS, 1974, p. 306). 

Desse modo, entendemos que o primeiro passo de aplicação de proporção 

e simetria, presente no processo de trabalho primitivo, e o consequente surgimento 

de objetos rudimentares, ainda não é, para Lukács, um fenômeno estético. De acordo 

com o filósofo: 

 
O passo ao estético não pode dar-se mais que por esse caminho que consiste 
em que os resultados da construção prática formem um sistema terminado 
puramente visual e se convertam assim em objeto de percepção imediata. 
Esta percepção pode não ser ainda estética; pode representar, todavia, 
simplesmente um exame visual de alcance técnico. E se faz estética quando 
essa perfeição passa a ser evocadora, isto é, quando o sistema de proporção 
visualmente realizado é capaz de desencadear efeitos dessa natureza. 
(LUKÁCS, 1974, p. 312). 
 

A simetria e a proporção desempenharam uma importante função ao que 

incumbe o desenvolvimento do espaço e no controle da natureza pelos seres sociais 

e, ademais, no entendimento do complexo da arte. Para Lukács (1974, p. 304), ambas 

as categorias abstratas – simetria e proporção – desde a Antiguidade até o 

Renascimento, foram importantes “para toda arte e sua teoria. Isso pode ser dito, 

acima de tudo, sobre a teoria e a prática da conformação da vida orgânica, do homem 

na pintura e na escultura.”  

Aplica-se, desse modo, a questão sobre de que maneira, através do 

trabalho, cujo fim seja a prática, um objeto se transforme a ponto de obter o caráter 

estético, pois, para Lukács (1974, p. 308), “ao traçar filosoficamente a questão da 

gênese do estético deparamos com o problema da relação e a diferença (ou 

contraposição) entre o agradável (útil) e o belo.” Destarte, conforme Lukács, para 

transpor ao caráter estético, com suas notas concisas, tanto a simetria quanto a 

proporção devem estar próximas ao agradável. 
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Cada uma das formas abstratas conserva a tendência a se estabelecer em 

princípio ordenador do reflexo da realidade, inclusive do reflexo estético; ou seja, as 

formas abstratas têm a capacidade de constituir, por si mesmas, formações estéticas 

(LUKÁCS, 1974). Como relatamos acima: ritmo, simetria e proporção, através do 

trabalho, associam-se à vida cotidiana do ser social. Embora as categorias abstratas 

estejam atreladas à utilidade, apontam para além dela.  

As leis estéticas formadas na ornamentística também irão influir no reflexo 

da realidade concreta e real, e, ademais, a partir do trabalho e de seu processo 

técnico, surgem os sentimentos, que, conforme Patriota (2010, p. 138), “vão conduzir 

o homem desta era primordial à primeira formação com caráter efetivamente estético: 

a arte ornamental.” 

É necessária a compreensão de que a ornamentística se difere das demais 

formas abstratas – ritmo, simetria e proporção –, pois se trata de “uma formação 

fechada em si mesma, orientada até uma evocação, e cujos elementos construtivos 

são as formas abstratas de reflexo, o ritmo, a simetria e a proporção, etc.”, ao passo 

que “as formas concretas de reflexo, as formas com conteúdo, parecem excluídas do 

complexo ornamental.” (LUKÁCS, 1974, p. 327). Cabe aqui expor que Lukács (1967b) 

considera que forma e conteúdo são elementos correspondentes, “que não há 

conteúdo sem forma ou forma sem conteúdo” e, ademais, “uma proposição que se 

limite a dizer que isso ou aquilo é conformado, que tem uma forma, não diz 

absolutamente nada sobre o objeto se não for determinado antes, com exatidão, o 

que dá forma e o como da conformação.” (LUKÁCS, 1967b, p. 273). 

Isso posto, é preciso constatar que os objetos, quando fincados em um 

sistema estético, deverão ser verificados se foram refletidos segundo essa estrutura 

– estética – ou, caso tenham se transformado em ornamentos – conforme as formas 

abstratas. A ornamentística, segundo Lukács (1974, p. 327-328), “carece de mundo 

precisamente porque ignora a consciência, a objetividade e as conexões do mundo 

real”, pois, ao contrário, expõe “conexões abstratas da natureza predominantemente 

geométrica”. O autor húngaro questiona: “Em que se baseia então o antecipado e 

pronto perfeito, rico e, ainda assim, sem mundo, efeito de ser da ornamentística?” E 

responde: “Cremos que este fenômeno se segue de uma lei básica da evolução social-

cultural, da particularidade – por ela condicionada – do reflexo da realidade, tanto na 

ciência quanto na arte.” (LUKÁCS, 1974, p. 342). 
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A gênese da arte ornamental é uma súmula de muitos fatores, dentre eles, 

o do deleite despertado pelo adorno. Darwin, de acordo com o que Lukács (1974) nos 

apresenta, reuniu um material diverso e impressionante, rico em detalhes, para 

explicar um legado do estado animal no que cabe à ornamentação. Contudo, quando 

subjugada a uma consideração atenta, a tese darwiniana do adorno como dado pré-

existente na natureza e dela derivado cai por terra. Isto porque a ornamentação no 

animal é espontânea; difere da produzida pelo ser social porque esta decorre do 

trabalho e em consequência da sociedade. Com o intuito de elucidar essa questão, 

Lukács recorre aos “Manuscritos econômico-filosóficos” de Marx (2004, p. 84-85): 

 
O animal é imediatamente um com sua atividade vital. Não se distingue dela. 
É ela. O homem faz de sua mesma atividade vital um objeto de sua vontade 
e de sua consciência. Ele tem atividade vital consciente. Esta não é uma 
determinação com a qual ele coincide imediatamente. A atividade vital 
consciente distingue o homem imediatamente da atividade vital animal. 
Justamente, [e] só por isso, ele é um ser genérico. [...] O animal forma só 
segundo a medida e a carência da species à qual pertence, enquanto o 
homem sabe produzir segundo a medida de qualquer species, e sabe 
considerar, por toda parte, a medida inerente ao objeto; o homem forma, por 
isso, segundo as leis da beleza. 
 

Cremos que não é muito difícil compreender tal questão. O ornamento no 

animal é inato, e, desse modo, não pode aprimorar-se senão pela via biológica de 

evolução das espécies. Ademais, tem uma função objetivamente dada à qual serve 

(proteção, camuflagem, etc.). O ser social, por sua vez, adorna a si próprio em uma 

atividade atrelada ao seu trabalho. O adorno produzido, por mais primitivo que seja, 

desprende-se do trabalho. Além disso, o adorno é construído socialmente, assim, 

elimina-se toda e qualquer comparação com o animal. Vejamos, nos termos de Lukács 

(1974, p. 330): “a maneira como se adorna um homem – por tatuagem ou por adornos 

que se coloca – não se pode de modo algum inferir de sua situação fisiológica, senão 

que é um produto de relações, situações e atividades sociais.” 

Outro ponto a ser considerado na sistematização lukacsiana sobre a 

ornamentística é a separação do estético sobre o útil e agradável e que esse 

afastamento exibe diferentes trajetórias, de acordo com o tempo histórico. Por 

exemplo, uma ferramenta que no passado teve um fim essencialmente útil, em tempos 

atuais submerge o cerne da utilidade. De acordo com o autor: 

 
[...] nos ornamentos que nos tem chegado, se tem produzido já o processo 
de separação a respeito da utilidade por obra do tempo transcorrido desde 
então, a causa, isto é, de que as ferramentas em questão têm se desprendido 
do desaparecido contexto vital no qual figuravam quando nasceram e se 
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usaram. A impressão que produzem no receptor contemporâneo contém uma 
inversão completa do original. (LUKÁCS, 1974, p. 337). 
 

O critério de utilidade não desaparece inteiramente da existência 

evocadora, apenas baixa a utilidade genérica inicial. O que antes – no período 

primitivo – tinha o uso fundamentalmente imediato, portanto útil, pois para ser estético 

exigiria um ócio plenamente desenvolvido, que Lukács avalia que mesmo que tivesse 

ocorrido um processo estético perante o ornamento este não teria, na prática humana, 

uma ação essencialmente consciente. 

Diferentemente da ornamentação de ferramentas, temos a utilização 

decorativa da ornamentística na arquitetura, a qual apresenta a separação do estético 

sobre o útil e agradável desde o início, pois a arquitetura, diferentemente da 

ornamentística, não é carente de mundo. Embora a arquitetura não possua uma 

orientação estética no seu período inicial, há um processo evocativo primitivo. 

 
A conformação, decisiva para a arquitetura, de um próprio espaço externo e 
interno que não está dado desse modo na natureza, que o homem cria de 
acordo com suas necessidades materiais e anímicas, histórico-socialmente 
produzidas, e cuja intenção criadora e a ação buscada está já imanentemente 
contida a vivência evocadora, tem em sua natureza específica a tendência a 
produzir em “mundo” adequado ao homem. (LUKÁCS, 1974, p. 339). 
 

Quando o ser social se sente protegido no seu entorno, a ciência pode 

regular sucesso teórico-prático do entendimento espaço-temporal, fazendo com que 

ele possa construir um abrigo, abrangendo o seu próprio mundo. A ornamentação de 

utensílios, instrumentos e ferramentas, por sua vez, permite que haja uma ampliação 

da ação objetiva e subjetiva. Para Lukács (1972, p. 142), o fato se constitui como 

“importante passo rumo à constituição pelo homem, em si e à sua volta, de um mundo 

que seja adequado”, contudo, adverte que “enquanto não se ultrapasse esse nível, 

nem o maior acúmulo de tais objetos é capaz de constituir um mundo humano em sua 

totalidade, assim como o mais belo ornamento do corpo não pode torná-lo uma 

personalidade real.” 

Podemos afirmar, na esteira de Lukács (1974, p. 355), que “toda 

ornamentística nasce do trabalho técnico”, mas que é difícil traçar seu princípio 

estético de forma dedutiva. O adorno humano, como já destacado, tem seu caráter 

social “e esse fundamento social tem um raio de ação tanto mais intensamente 

dominado quanto mais se afasta o adorno da vida cotidiana, quanto mais se constitui 

o gênero artístico.” (LUKÁCS, 1974, p. 367). Como resultado, a evolução social 

implica profundamente na gênese e nas possibilidades concretas da ornamentística. 



 
 

95 

“O estudo histórico-materialista da arte tem que averiguar quando essa evolução 

social é fecunda para a ornamentística, quando tem que produzir-se sua esterilidade 

e onde distanciam seus princípios.” (LUKÁCS, 1974, p. 367). 

A arte ornamental, como explica Patriota (2010, p. 141), expande a 

“potencialidade estética dos produtos do trabalho” e, dessa maneira, tais produtos 

“estão aptos a desencadear sentimentos ligados à utilidade”, fazendo com que se 

estabeleça o reflexo estético da realidade objetiva. Se a arte constitui seu sentido 

basilar na própria vida humana, portanto, as leis estéticas devem corresponder, antes 

de tudo, a expressão dessa mesma vida.  

As categorias abstratas do reflexo estético da realidade, dentro da obra 

“Estética”, de Lukács (1974), tem um importante destaque, pois estas estão imersas 

no cotidiano dos primeiros seres sociais e puderam contribuir, com o seu 

desprendimento no trabalho, no processo de desenvolvimento humano. Entendemos 

que, a partir dessas formas abstratas, “a tendência a constituir-se em princípio 

ordenador do reflexo da realidade, inclusive – e até com a sinalização – do reflexo 

estético.” (LUKÁCS, 1974, p. 326). 

Uma síntese sobre a gênese da arte e de como esse complexo se estrutura, 

a partir das categorias abstratas do reflexo estético, no desenvolvimento objetivo dos 

seres sociais, foi expressa por Santos (2018a), ao compreender – fundamentado nos 

estudos da estética lukacsiana –, que há uma articulação entre as categorias 

espaciais e temporais30. Para o autor:  

 
[...] se concluiu que do primeiro estágio do ritmo – puramente útil – desdobra-
se o segundo, que guarda a tendência estética. Com relação ao estudo da 
simetria e da proporção, por sua vez, permitem que o indivíduo se relacione 
com o espaço a partir de si próprio, ou seja, indica aos homens e mulheres 
sua auto capacidade em relação ao entorno. Já a análise do ornamento 
aclara as possibilidades humanas de domínio sobre a natureza com vistas à 
produção de artefatos para a sua sobrevivência. Vai ser, por meio do 
ornamento, que o homem passa a ter as primeiras noções de profundidade, 
largura, altura, entre outras dimensões que, ulteriormente, lhes serão úteis 
para a vida cotidiana, bem como para que se desprenda as categorias 
puramente estéticas. (SANTOS, 2018a, p. 207). 
 

 
30 A articulação entre as categorias espaciais e temporais é sugerida por Santos (2018a), que, com 

base no filósofo húngaro, afirma haver duas formas abstratas do reflexo estético da realidade: as 
espaciais e as temporais. Para o investigador nordestino, a ornamentística já é um produto acabado 
e, desse modo, perde sua forma abstrata ao adquirir uma forma concreta, palpável, ainda que não 
seja puramente estética, uma vez que é no ornamento, com efeito, que os trabalhadores e 
trabalhadoras têm contato com o objeto que forma a profundidade, a largura, a altura, a simetria, a 
proporção, a distância geométrica, entre outros aspectos deste. Santos (2018a), portanto, considera 
o ornamento como uma forma concreta do reflexo estético da realidade. 
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Ritmo, simetria e proporção, pelo trabalho, recebem a capacidade de 

perpassarem todas as demonstrações fundamentais da humanidade. Para os “[...] 

caçadores e coletores, apesar da importância do ritmo para a dança; e por muito 

tempo e apesar de sua difusão, ela se limita ao abstrato”, uma vez que esse ritmo não 

guarda o integralmente estético. Vale destacar que o desenvolvimento da “crescente 

universalidade do trabalho cria a possibilidade real de produzir mimeticamente as 

objetividades e as relações também de acordo com uma ordem rítmica, regulada pela 

simetria e a proporção.” (LUKÁCS, 1972, p. 162-163) que, mais tardiamente, terá o 

lugar o complexo da arte. 

Após a discussão sobre a gênese, a natureza e o objeto do complexo da 

arte, apresentada no primeiro e segundo capítulos, respectivamente, pretendemos 

expor no próximo capítulo qual é a função social da arte, de acordo com Georg Lukács 

e, ademais, qual a contribuição desse processo, considerando a catarse como 

possibilidade formativa-educativa da arte, no entendimento da autoconsciência da 

humanidade. 
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4 A FUNÇÃO SOCIAL DA ARTE E SEUS DESDOBRAMENTOS NO PROCESSO 

FORMATIVO-EDUCATIVO 

 

Para o desenvolvimento da temática específica desse capítulo, que trata 

de situar a função social da arte no entorno de sua formação-educativa, consideramos 

necessário expor, inicialmente, em linhas gerais, a relação entre arte e estética. 

Entendemos ser importante esse debate, pois essas questões aparecem muitas vezes 

em nossas discussões, principalmente por nos debruçarmos sobre a obra “Estética”, 

de Georg Lukács, que trata, em grande medida, do complexo da arte.  

Posteriormente, enxertaremos as nossas sistematizações sobre 

autenticidade da arte, identificando o realismo não como uma escola artístico-literária, 

mas como fidelidade à realidade; bem como nossas contribuições acerca da arte 

como formadora dos sentidos humanos na apreensão do ser humano completamente, 

abarcando o processo de sua autoconsciência. 

Por fim, consideramos a discussão sobre o processo formativo-educativo 

da arte, apresentando como categoria principal de análise a catarse, no entendimento 

de que é na vida cotidiana que se extraem as sensações de captação no mundo dos 

seres sociais, que conforme apreensão e cristalização do desenvolvimento dos 

sentidos humanos, os seres sociais se fazem estéticos e se engrandecem enquanto 

gênero humano. 

 

4.1 O complexo da arte e sua relação com a estética: uma síntese 

 

De acordo com o filósofo Abbagnano (2007, p. 82), em seu dicionário de 

filosofia: 

 
Embora ainda hoje a palavra A[rte] designe qualquer tipo de atividade 
ordenada, o uso culto tende a privilegiar o significado de bela A[rte]. 
Dispomos, de fato, de um termo para indicar os procedimentos ordenados 
(isto é, organizados por regras) de qualquer atividade humana: é a palavra 
técnica. A técnica, em seu significado mais amplo, designa todos os 
procedimentos normativos que regulam os comportamentos em todos os 
campos. Técnica é, por isso, a palavra que dá continuidade ao significado 
original (platônico) do termo arte. Por outro lado, os problemas relativos às 
belas A[rtes] e a seu objeto específico cabem hoje ao domínio da estética. 

 

Discutir sobre esses dois termos (arte e estética) nos leva à dúvida de 

apresentar uma ordem dos conceitos. Contudo, antes de entoarmos quem vem 

primeiro: “o ovo ou a galinha?”, encetemos pelo conceito da arte, por tratar do objeto 
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principal dessa tese, mesmo que Abbagnano entenda que a arte cabe ao domínio da 

estética. Como já expresso, a arte é um complexo tardio em relação ao trabalho que, 

para se estabelecer no mundo dos seres sociais, necessitou do desenvolvimento da 

técnica e do ócio, proporcionados pelo trabalho. Ademais, também foi indispensável 

o processo do sentimento do agradável e a autoconsciência do ser social enquanto 

gênero humano.  

Mas o que é a arte? Umberto Eco (2016) descreve que qualquer definição 

da arte apresentará limites, ainda que seja uma definição geral. Os limites podem ser 

verificados “pela historicidade e, portanto, suscetível de modificação em outro 

contexto histórico”, além disso, pelo conforto de um discurso comum, o qual 

“generaliza uma série de fenômenos concretos que possuem uma vivacidade de 

determinações que se perdem necessariamente na definição” (p. 144). Suassuna31, 

em seu curso de iniciação à Estética, expõe o conceito arte no sentido amplo: “é o 

dom criador, o espírito animador e, ao mesmo tempo, o conjunto de todas as Artes, 

incluindo-se entre estas, tanto as Artes plásticas quanto as literárias, tanto o Cinema 

quanto a Poesia, o Teatro como a Dança.” (SUASSUNA, 2018, p. 159). Aqui 

percebemos nas palavras do armorialista o limite do contexto histórico, carregando 

como arte o Cinema, o que não poderia ser considerado em outra conjuntura antes 

do modo de produção capitalista. 

Do mesmo modo que as atividades sociais, “a arte é um produto da 

evolução social, do homem que se torna homem através de seu trabalho”, como 

assevera Lukács (1974, p. 24), o que não define o conceito. Em outro momento, de 

sua “Estética”, o filósofo húngaro apresenta uma explicação linguística:  

 
Sabe-se, por exemplo, que em alemão a palavra Kunst [arte] tem, junto ao 
seu significado específico, estrito e exato, uma característica mais geral. Em 
alemão se fala habitualmente da arte da equitação, da arte culinária 
[Reitkunst, Kochkunst] etc., sem pensar que cavalgar ou cozinhar deve ser 
incluído em um sistema das artes. Geralmente atribui-se à palavra arte nesse 
uso linguístico o significado de habilidade ou capacidade; acreditamos que 
esta atribuição está incorreta. O verdadeiro sentido linguístico alude 
precisamente ao que nesses exercícios excede a mera capacidade ou 
habilidade, ao que vai além do domínio intermediário das técnicas 
correspondentes. Qualquer um pode dominar seu ofício com suficiência de 
rotina, ou seja, qualquer um pode desenvolver e corrigir os reflexos 

 
31 Ariano Vilar Suassuna foi um poeta, dramaturgo e professor da UFPE entre os anos de 1956 a 1989. 

Nasceu na capital da Paraíba, em 1927, e faleceu em Recife, em 2014. Ficou amplamente renomado 
com obras como: “O Auto da Compadecida” e o “Romance d’A Pedra do Reino”. De 1990 até o ano 
de sua morte, ocupou a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras. Foi um defensor da cultura 
brasileira e o idealizador do Movimento Armorial, inaugurado em Recife, em 1970, com o principal 
objetivo de elaborar uma arte erudita brasileira sob as raízes de nossa cultura (SUASSUNA, 2018). 
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condicionados necessários para esse exercício. Qualificaremos então seu 
desempenho com os predicados bom, treinado, experiente, confiável etc., 
mas não diremos que a atividade deles é uma arte, mesmo nesse sentido 
amplo. Somente quando o sujeito considerado manifesta em seu campo um 
talento inventivo, um sentido do novo, somente quando ele é capaz de reagir 
rápida e corretamente a situações imprevisíveis, somente então permitirá o 
bom uso do alemão qualificar como arte a sua atividade. O uso linguístico 
alemão conhece inclusive a frase "isso não é nenhuma arte" (no sentido de 
que: qualquer um pode fazer isso) para explicar essa diferença. Quando se 
chama arte a prática de um cirurgião, de um médico, de um jogador de 
futebol, de um cozinheiro etc. – ainda usando a palavra no sentido amplo – 
se quer referir precisamente a esse modo de reagir a situações novas, 
inesperadas, que intentamos descrever até agora. (LUKÁCS,1967a, p. 36-
37). 
 

 Toda essa explicação também não define o que é a arte. Ainda de 

acordo com o filósofo húngaro a arte é, em sua essência, “uma força contrária a essas 

tendências degenerativas; é sempre o modelo de resistência contra suas influências, 

o ideal de saúde interior” (LUKÁCS, 1972, p. 469). Aqui temos um significado um tanto 

subjetivo no campo filosófico, mas também não determinado conceitualmente.  

Nesse sentido, entendemos o quanto é difícil elucidar a arte em uma 

reflexão explicativa. No filme “Je vous salue Sarajevo”, o cineasta francês Jean-Luc 

Godard (1993) apresenta uma série de aproximações e distanciamentos de uma 

mesma fotografia que retrata uma cena de guerra, capturada pelo fotógrafo Ron 

Haviv. No curto filme, o renomado diretor assevera que a arte é a exceção e esta se 

contrapõe à cultura, o que ele afirma ser a regra. Vejamos: “Todos falam a regra: 

cigarro, computador, camisetas, televisão, turismo, guerra. Ninguém fala a exceção. 

Ela não é dita, é escrita: Flaubert, Dostoiévski. É composta: Gershwin, Mozart. É 

pintada: Cézanne, Vermeer. É filmada: Antonioni, Vigo.” (GODARD, 1993). Quando 

Godard cita Dostoiévski, Mozart, Vermeer, Vigo; ou quando citamos Saramago, 

Buarque, Portinari, Loach; considera-se a arte como expressão humana, concebida 

em conteúdo e forma artísticos, sem necessariamente deliberar o termo arte. E essa 

expressão refere-se ao que está no cerne dos seres sociais, no que o artista produziu 

sobre a vida humana e no que o expectador da obra de arte conseguiu fruir desta.  

O complexo da arte absorve o que mais de humano o ser social é capaz de 

compor. A relação humana com a arte é a base para o encontro à autoconsciência 

dos seres sociais, uma vez que é na vida que estes carecem e vislumbram se 

expressar através de atividades artísticas e, de tal modo, podem tomar consciência 

de sua existência. Nas palavras de Lukács, destacamos: 
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A arte é, portanto, em todas as suas obras – e da maneira mais notável em 
suas principais obras – um fenômeno da vida, da evolução histórico-social do 
homem; seriam distorcidas sua essência mais íntima e sua grandeza mais 
autêntica se a arte fosse interpretada – à maneira do idealismo filosófico – 
como algo estritamente contraposto à vida. (LUKÁCS, 1967b, p. 217). 
 

A arte se expande na vida concreta do mundo de mulheres e homens, de 

maneira histórica e socialmente. O complexo da arte é, assim, uma manifestação 

gregária. Concepções que entendem a arte como algo supra histórico, como um tanto 

ideal, não poderiam perspectivar a arte como um fenômeno histórico social, 

considerando a realidade objetiva dos seres sociais.  

O idealismo filosófico compreende as artes como “produtos de uma 

consciência criadora”, diferentemente da filosofia materialista, a qual compreende a 

arte, em primeira instância, como modo de refletir a realidade, tal como ela é, “com 

independência da consciência, todas as divergências e até contraposições, que se 

apresentam nos diversos modos de reflexo devem ser desenvolvidas no marco dessa 

realidade material e formalmente unitária” (LUKÁCS, 1974, p. 21).  

Passemos para a reflexão sobre o conceito de estética. Como defendeu 

em 1750 no livro “Aesthetic” – publicado no Brasil sob o título: “Estética: a lógica da 

arte e do poema” –, o filósofo e educador alemão Baumgarten32, por estética entende-

se a ciência do belo e constitui-se como "doutrina do conhecimento sensível" 

(ABBAGNANO, 2007, p. 367). Nas palavras de Baumgarten (1993, p. 95), Estética é 

“a ciência do conhecimento sensitivo” e sua realização no campo artístico, entre 

diversas possibilidades, considera: 

 
1) preparar, sobretudo pela percepção, um material conveniente às ciências 
do conhecimento; 2) adaptar cientificamente os conhecimentos à capacidade 
de compreensão de qualquer pessoa; 3) estender a aprimoração do 
conhecimento além ainda dos limites daquilo que conhecemos distintamente; 
4) fornecer os princípios adequados para todos os estudos contemplativos 
espirituais e para as artes liberais; 5) na vida comum, superar a todos na 
meditação sobre as coisas, ainda que as demais hipóteses sejam 
semelhantes. (BAUMGARTEN, 1993, p. 95-96). 
 

Todas essas considerações em torno do campo estético farão com que 

Baumgarten seja admitido na seara filosófica moderna. O reconhecimento de Kant 

(2001, p. 88), por exemplo, sobre a análise de Baumgarten, acerca “dos princípios 

racionais o julgamento crítico do belo, elevando as suas regras à dignidade de uma 

 
32 Filósofo alemão nascido em 1714, autor da conhecida obra “Metafísica”, a qual foi adotada por Kant 

como manual para suas aulas acadêmicas. Mas sua obra mais importante foi “Aesthetica” (1750-
1758), que o converte como fundador da estética alemã e em um dos mais eminentes representantes 
da estética do século XVIII (ABBAGNANO, 1994). 
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ciência” aparece em uma nota de rodapé do livro “Crítica da razão pura”, na qual o 

filósofo prussiano considera que os alemães foram os únicos que se utilizam da 

palavra “estética” como doutrina das formas do conhecimento sensível, o que os 

outros, segundo Kant, denominaram como uma crítica de opinião. De acordo com 

Hegel (1973, p. 20, tradução nossa), na obra “Introdução à Estética”, foi Baumgarten 

“quem deu o nome de estética à ciência dessas sensações, a esta teoria do belo”. 

Nesse sentido, utiliza o termo que tem validade na língua alemã em contraposição a 

outras expressões que não contemplaram o belo em geral, mas o belo como criação 

da arte. Na obra “Curso de Estética”, Hegel (2001, p. 27) descreve que a autêntica 

expressão para essa ciência é “[...] ’filosofia da arte’ e, mais precisamente, ‘filosofia 

da bela arte’.” 

Lukács não cita diretamente Baumgarten33, mas considera a estética como 

filosofia da arte e, ademais, aponta ser necessário levar em consideração que a 

estética só pode ser efetivada após a concretização da obra de arte. Desde a Idade 

Antiga: “A filosofia da arte, a estética, não pode desempenhar nunca um papel análogo 

para facilitar a tomada de consciência da arte”, pois segundo o filósofo húngaro, “a 

filosofia da arte sempre aparece post festum [depois da festa], e seus principais 

resultados, como precisamente ocorre em Aristóteles, foram a fixação conceitual de 

algum nível já alcançado pela evolução da arte” (LUKÁCS, 1974, p. 223-224). 

Portanto, para ele a estética pode ser compreendida como a área de estudo que 

concentra a apreciação sobre a arte e ela só pode ser concebida depois que a arte for 

consumada. Assim, entendemos que podemos classificá-la, como por exemplo: 

estética idealista, estética marxista, etc. 

Cabe fazer uma pequena ressalva sobre as estéticas kantiana e hegeliana, 

já que apontamos, anteriormente, de forma breve, os filósofos supracitados. Lukács 

(1974) apresenta a estética kantiana centrada no campo de um idealismo subjetivo e 

a estética hegeliana situada no campo do idealismo objetivo. O filósofo húngaro 

considera que a convicção idealista estética se organiza “a partir do estado atual da 

consciência humana, o estabelece como ‘eterno’ e, mesmo quando concede sua 

 
33 Na obra “Estética”, de Lukács (1967a, 1967b, 1972, 1974), não localizamos nenhuma menção a 

Baumgarten. Existe apenas um apontamento indireto, no capítulo “Schiller e a estética de Kant”, que 
se encontra no livro “Contribuições para a história da estética”, no qual Lukács (1966b) cita 
diretamente Schiller, em sua crítica a Kant. Em uma carta dirigida a Körner, Schiller considera Kant 
como subjetivo-racional e Baumgarten, Mendelssohn e todo o exército dos soldados da perfeição 
como forma objetivo-racional.  
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origem tática, histórica, da evolução histórica assim construída, é apenas aparente” 

(LUKÁCS, 1974, p. 233). O idealismo subjetivo integra o contraste entre ser e validade 

e compreende não ser atingido por um desenvolvimento histórico sensível, ou seja, 

“não pode haver entre ambos os membros da contraposição interação alguma no 

sentido de constituição e modificação da validade.” (LUKÁCS, 1974, p. 233). O 

idealismo objetivo, por sua vez, estabelece a historicidade humana a partir de uma 

consideração determinada do ser social, “trabalha com um conceito de homem tão 

supra-histórico que ele nem consegue considerar esses problemas genéticos.” 

(LUKÁCS, 1974, p. 234). 

A estética marxista, por outro lado, se pretende para além de uma simples 

crítica rígida ao idealismo subjetivo e objetivo, uma vez que é pela estética materialista 

e, portanto, marxista, que como afirma Lukács, permite (1966b, p. 12) “algo 

qualitativamente novo, um salto, a iniciação de um novo e superior desenvolvimento, 

o fundamento primeiro da estética sobre uma base realmente científica.” O filósofo 

húngaro investigou, sob a égide do materialismo histórico dialético, as bases para 

apreender elevadamente o real e, assim, entender que a arte se firma sob o que 

acontece na própria realidade objetiva. 

Isso posto, compreendemos que a nossa preocupação maior, nesse 

momento, não seria precisar os conceitos da arte e da estética, pois o que 

pretendemos é discutir sobre a função que a arte exerce no mundo de mulheres e 

homens, destacando a atribuição formativa-educativa da arte nesse processo, de 

modo a considerar os elementos histórico-sociais da universalidade do gênero 

humano. Todavia, por essa discussão ser sempre recorrente em nossos estudos, 

julgamos ser importante abarcá-la, ainda que de modo sintético. Lukács, mesmo não 

expondo uma definição fechada do que seja a arte em sua obra “Estética”, traz muitos 

elementos de compreensão que envolvem esse complexo, conforme apresentado. Em 

sua sistematização no livro “Para a ontologia do ser social”, o filósofo húngaro é 

enfático ao afirmar que a Arte, assim como a Filosofia, são formas mais puras de 

ideologia, “na medida em que não intencionam nem são capazes de levar a cabo 

quaisquer efeito sobre a economia e sobre o a ela vinculado” (LUKÁCS, 2018b, p. 

466), estes complexos supracitados, portanto, são objetivações espirituais, as quais 

“são dirigidas a cultivar o gênero humano, isto é, o ser social e, nele, o ser humano, 

com a intenção de seu ser-para-si, portanto desfetichizante, dissolvendo ao menos 

intelectualmente as alienações.” (LUKÁCS, 2018b, p. 467). 
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Interessante destacar mesmo que Lukács (1974) pontue a estética como 

filosofia da arte, em outros momentos fica claro o que ele demonstra ser 

autenticamente estético, isto é, a força evocativa do estético “não como uma 

articulação correta e abstrata de elementos indiferentes do ponto de vista da evolução 

da humanidade, mas como algo que desperta profundas emoções.” (LUKÁCS, 1972, 

p. 362). Assim, podemos averiguar que a estética se apresenta como mediadora 

daquilo que envolve os seres sociais, seus sentidos e seus sentimentos mais intensos.  

Nessa acepção, julgamos importante assinalar que, a partir das nossas 

discussões travadas no âmbito da arte e da estética, foram construídas reflexões 

sobre tais apontamentos lukacsianos. Consideramos que a estética poderia ir além de 

uma filosofia da arte. Desse modo, compreendemos que a estética seria mais ampla 

do que a arte, no entendimento de que os sentidos humanos pressupõem alcançar as 

sensações do mundo objetivo, antes mesmo do surgimento do complexo tardio – 

como já expressamos – da arte. 

Antes de passarmos propriamente à discussão sobre o processo formativo-

educativo que compõe a arte é pertinente debater sobre a autoconsciência humana e 

a autenticidade da arte, uma vez que o complexo da arte está relacionado ao que toca 

substancialmente a humanidade e, portanto, se faz imprescindível para 

compreendermos de modo mais claro a função social da arte. 

 

4.2 A autoconsciência humana e o elo com a autenticidade da arte 

 

Nos capítulos anteriores, expusemos considerações a propósito da 

sistematização lukacsiana sobre a arte autêntica, de como, por exemplo, esta nasce 

dos anseios mais relevantes de seu tempo histórico e que, ademais, implica a criação 

de um mundo próprio, ou seja, a arte legítima reflete a realidade mais leal à sua 

essência, na compreensão da autoconsciência do gênero humano. Ainda assim, 

avaliamos ser importante, nesse momento, recompor mais reflexões sobre a 

autoconsciência da humanidade na relação com a autenticidade da arte, pois 

entendemos que, nesse sentido, a arte cumpre a sua função social.  

 
Somente por essa via pode cumprir a arte sua missão humana: toda obra de 
autêntica substância se converte para o receptor em uma chamada que apela 
à sua própria substancialidade ou sublinha evocadoramente em sua 
consciência a distância que internamente a separa de uma tal 
substancialidade. Como sempre, também aqui o problema especificamente 
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estético é a culminância qualitativamente acentuada, como é natural – de um 
geral problema da vida. (LUKÁCS, 1972, p. 478). 
 

Inferimos, assim, que a arte surge dos anseios da sociedade, na medida 

em que se faz necessária a compreensão e o reconhecimento do ser social por ele 

próprio. Vale ressaltar que a expressão “autoconsciência” apresenta, de acordo com 

Lukács (1974), dois significados no cotidiano. O primeiro revela-se como “ser muito 

consciente de si mesmo”; o segundo, como uma epifania da consciência, pela própria 

potência intelectual latente em si mesma, o que dá a entender como algo 

simplesmente interior ao indivíduo. É preciso deixar claro que a autoconsciência se 

refere a um reflexo subjetivo, todavia, inteiramente atrelado ao mundo concreto, de 

modo que o indivíduo se reconheça como ser social pertencente a essa realidade 

concreta. Dito isso, Lukács (1974) afirma que a gênese da autoconsciência vai 

demandar uma nova experiência no mundo dos seres sociais e que esta origem 

pressupõe uma dada consciência da realidade objetiva. Além disso: 

 
[...] se queremos conceber esse processo segundo sua verdadeira natureza 
não podemos esquecer que a cotidianidade, o exercício e o costume do 
trabalho, a tradição e o uso na convivência e a colaboração dos homens, e a 
fixação dessas experiências na linguagem, tendem a transformar o mundo 
das mediações, assim conquistado, em um novo mundo imediato. (LUKÁCS, 
1974, p. 90). 
 

A consciência humana vai se complexificando no decorrer da história 

humana, tendo como pressuposto fundamental o trabalho ontológico. Assim, novas 

mediações postas na cotidianidade humana vão se revelando nesse processo de 

desenvolvimento humano, a autoconsciência do ser social. Nos “Manuscritos 

econômico-filosóficos”, Marx (2004) faz uma crítica aguda a Hegel, quando este indica 

que o ser social autoconsciente identifica e elimina a existência espiritual e universal 

do seu mundo, entretanto, restitui o mundo espiritual, reconhecendo, portanto, a 

“religião como um produto da auto-exteriorização” (MARX, 2004, p. 130). Marx 

considera em Hegel um criticismo superficial, já que a autoconsciência deve pertencer 

à essência do ser social e não a algo no plano transcendente. 

No plano imanente, na vida, podem ser produzidos afetos subjetivos tão 

demasiados, que não uma obra de arte. De acordo com Lukács (1967a, p. 338): 

“Também as paixões da vida produzem uma autoconsciência nos sujeitos afetados 

por elas, mas isso é, em certo sentido, um subproduto”, pois toda paixão se estimula 

por algum desígnio da vida, carecendo de uma consciência da paixão, o que pode 

incidir na autoconsciência. Tomemos como exemplo a paixão do torcedor pelo seu 
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time do coração e, para tanto, emprestamos aqui as palavras de Galeano (2019, p. 14-

15): 

 
Ondulam as bandeiras, soam as matracas, os foguetes, os tambores, chovem 
serpentinas e papel picado: a cidade desaparece, a rotina se esquece, só 
existe o templo. Neste espaço sagrado, a única religião que não tem ateus 
exibe suas divindades. Embora o torcedor possa contemplar o milagre, mais 
comodamente, na tela de sua televisão, prefere cumprir a peregrinação até o 
lugar onde possa ver em carne e osso seus anjos lutando em duelo contra os 
demônios da rodada.  
 
Aqui o torcedor agita o lenço, engole saliva, engole veneno, come o boné, 
sussurra preces e maldições, e de repente arrebenta a garganta numa 
ovação e salta feito pulga abraçando o desconhecido que grita gol ao seu 
lado. Enquanto dura a missa pagã, o torcedor é muitos. Compartilha com 
milhares de devotos a certeza de que somos os melhores, todos os juízes 
estão vendidos, todos os rivais são trapaceiros.  
 

Analisemos o futebol primeiro. Só quem tem paixão por um time de futebol 

saberá o que Galeano expressa do livro “Futebol ao sol e à sombra”. Embora ele 

compare o estádio a um templo sagrado e o futebol à religião, os jogadores às 

divindades, obviamente trata-se de uma atividade humana, completamente imanente. 

O torcedor, em todo esse imbróglio, é muitos, como descreve o poeta uruguaio. 

Porém, entendemos que a autoconsciência no futebol é restrita às explicações 

individuais, enquanto na arte esta é mais ampla, propulsora de uma 

universalidade/generalidade, no entendimento do indivíduo enquanto gênero humano. 

Para Lukács (1967a, p. 339): “Esta natureza do efeito da obra de arte como ente para 

si significa, contudo, ao mesmo tempo, uma ampliação da autoconsciência muito mais 

além do âmbito das normais vivências individuais.” 

Lukács (2018b), na esteira de Marx, afirma que a personalidade humana, 

a qual se edifica na essência do ser social, expõe o desprendimento do consciente ao 

autoconsciente: 

 
[...] o polo oposto humano-consciente à totalidade social objetiva, o órgão que 
se forma gradualmente foi se formando, através do qual o gênero humano 
pode deixar para trás definitivamente seu mutismo, no qual a sua generidade, 
que cresce para a autoconsciência, se articula plenamente, começa a se 
elevar à generidade para si. (LUKÁCS, 2018b, p. 646). 
 

O salto da consciência humana sobre o que tem existência, a 

autoconsciência da humanidade está no especificamente estético, que se faz presente 

nas experiências artísticas, bem como na realização da própria obra artística. Lukács 

(1967a, p.164) entende que uma obra de arte autêntica “é uma prova clara dessa 

consciência sui generis [própria do gênero], da arte como autoconsciência, como 
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memória do gênero humano.” Trata-se de um reconhecimento da humanidade, de ser 

sensível aos percalços e avanços universais da espécie humana. 

Essa identificação perpassa o plano do estético, tendo em vista que, 

conforme Lukács (1972, p. 42), “a autoconsciência da humanidade é a autêntica 

subjetividade portadora da arte”, ainda que seja plausível destacar a importância do 

ser social conhecer objetivamente o mundo interior e exterior a ele mesmo. “Essa 

autoconsciência do homem consiste, entre outras coisas, no profundo humanismo do 

estético.”  

O ser social, desse modo, é central no processo de criação de um mundo 

próprio, objetivo e subjetivo, uma vez que toda arte autêntica necessita ser 

rigorosamente imanente, pois esta se localiza na própria existência humana. 

Consideramos, também, a antropomorfização como categoria basilar da autenticidade 

da arte, levando em consideração que o alcance de compreensão do gênero humano 

dependerá do que é parte do indivíduo, do que vivenciou ao longo da sua vida até o 

momento de identificação com determinada obra. Muitas vezes, essa assimilação 

poderá vir carregada de um juízo de valor perante o fenômeno artístico. E por que isso 

acontece? Quando a apreensão é feita com base naquilo de que gostamos, 

impulsionamos uma estima a determinada obra que outra pessoa pode não identificar 

ou não sentir a mesma aspiração, posto que a experiência de cada indivíduo é distinta. 

Entretanto, não é algo que beira o relativismo. A arte não é o que cada um 

decide por si mesmo, pois é imprescindível que o complexo da arte transporte o 

mundo próprio do ser social: as memórias, as sensações, os sentimentos, as paixões, 

as convicções, a realidade tal como ela é. A arte é uma necessidade humana, que 

nasce na corrente da vida cotidiana dos seres sociais, portanto, é para a vida cotidiana 

que a arte retorna, enriquecendo não apenas um indivíduo, mas o gênero humano, 

alçando a consciência sensível dos seres sociais, na surpreendente conquista da 

autoconsciência humana. 

O filósofo húngaro cita o escritor e ativista político russo Máximo Gorki, ao 

descrever que uma arte autêntica e rica deve nascer de uma vida igualmente rica e, 

complementa, que tal prosperidade não precisa ser desvendada em um mero 

movimento externo da vida. A arte legítima necessita estar conectada com o mundo 

dos seres sociais, “como consequência da proporcionalidade correta entre 

subjetividade e objetividade, tem que formar com o sujeito algo substancial para que 

a obra possua a substância essencial para sua autenticidade.” (LUKÁCS, 1972, p. 
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472). É na condição de ser humano inteiro, imerso na cotidianidade, a partir das 

experiências individuais, mas também coletivas, que o ser social vai colecionando 

subjetividades de sua vida objetiva. O conteúdo e a forma da obra da arte genuína 

são reflexos de um mundo existente e, por isso, fazem com que o indivíduo dialogue, 

nem que seja por algum instante temporal, com o gênero humano. Aqui, no curto 

momento, o ser humano inteiro se faz ser humano completamente, engendrando ou 

usufruindo a arte. E depois da experiência objetiva e subjetiva, não é mais o mesmo, 

pois se identifica, de modo mais profundo, a generalidade humana.  

A autêntica obra de arte, consolidada pelo artista, cria um “mundo”, no 

sentido de compreensão de identificação com o gênero humano envolto à vida 

cotidiana e estreitamente materializada. Vejamos como isso reverbera na música, 

tanto no criador, como no receptor: 

 
O profundo efeito da música consiste precisamente em que introduz ao 
receptor em seu “mundo”, fazê-lo viver nele e experimentá-lo, mas, apesar 
da penetração mais profunda, apesar da mais veemente liberação das 
emoções, ele sempre constrói esse mundo como diverso do eu do receptor, 
como um mundo distinto dele e significativo para ele precisamente graças a 
essa diversidade específica. A obra de arte musical recebe das fontes de 
conteúdo o caráter de "mundo" para-si: da madura totalidade das emoções 
que se revelam nela. Só quando essas emoções são, vistas humanamente, 
de modo essencial, só quando são capazes de exibir, por sua vez, até as 
últimas consequências, as emoções que elas mesmas desencadeiam, só 
então pode surgir um “mundo” no sentido da arte. (LUKÁCS, 1967b, p. 81).  
 

O sentido da arte surge quando o artista e o espectador conectam a própria 

acepção da vida, fazendo emergir emoções únicas e eficazes, próprias das fidedignas 

obras de arte. Ao descrever sobre a sétima arte, Lukács (1967b) cita o filme “Ladrões 

de bicicleta”, do cineasta italiano Vittorio De Sica (1948), o qual narra a conjuntura do 

pós-guerra da sociedade italiana, sobretudo da classe trabalhadora, quando a maioria 

se encontrava sem emprego. A trama focaliza a história de Antonio, que penhora 

objetos pessoais para reaver sua bicicleta, a fim de conseguir trabalho. Ele tem sua 

bicicleta roubada e passa a procurá-la durante toda a trama junto ao seu filho, Bruno, 

um garoto que deve ter em torno de 7 anos. A saga atrás da bicicleta, a busca pelo 

mínimo de dignidade, faz com que nos conectemos à dificuldade e à angústia dos 

indivíduos representados. Nas palavras de Lukács (1967b, p. 190): 

 
O filme tem possibilidades de conteúdo universais e inesgotáveis para uma 
pesquisa. O tipo especial de seu movimento visual é capaz de descobrir em 
fatos muito simples e cotidianos da vida, nos quais fora dele não se notaria 
nada interessante, uma poesia profunda, uma autêntica humanidade, uma 
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rica escala de emoções, da tristeza oprimente ao riso libertador (Ladrões de 
bicicletas de De Sica).  
 

 A autenticidade de uma obra carregará elementos reais da humanidade. 

Duarte (2019, p. 49), em sua crítica onto-materialista sobre cinema, revela que a “arte 

não parte de abstrações transcendentes, surge no chão do cotidiano concreto, se 

constrói no âmago da objetividade imanente do ser social”; e acrescenta que: 

“possibilita ao ser social repensar e refigurar a realidade humana a partir da 

concretude da vida social, sem, contudo, perder de vista a possibilidade de invenção 

e reinvenção dessa mesma realidade.” 

Dito isso e, partindo do que seja mais essencial de uma arte autêntica, 

Lukács (1972) considera a relevância da essência humana e, nesse sentido, é 

indispensável um remate que circunde o real de modo mais aproximado e genuíno, 

que incida numa atuação universal da vida, ou seja, uma criação artística realista. 

Destacamos, ademais, que o realismo, enquanto reprodução artística do real e não 

como movimento artístico, é um princípio fundamental no entendimento da arte 

autêntica, pois busca a reprodução livre e intensa da realidade. Nas palavras do esteta 

húngaro: 

 
Se trata da essência realista de toda arte, de que o realismo não é, na 
evolução concreta da arte, um estilo entre outros, mas a característica 
fundamental das artes conformadoras em geral, de que os diferentes estilos 
não podem cobrar suas diferenciações mais que no marco do realismo. O 
novo do ponto de vista do conteúdo que se expressa nesse fato é, antes de 
tudo, a grande amplitude do conceito de realismo. Esse conceito compreende 
tanto a aproximação máxima à objetividade, propriamente em si mesma, do 
mundo objetivo, quanto a subsequente fixação da imediata sensibilidade dos 
fenômenos. (LUKÁCS, 1972, p. 239). 
 

 É compreensível que o realismo artístico considere uma universalidade 

da vida humana em dois polos, como bem explica Lukács (1972, p. 239): “por um lado, 

a fidelidade ao ser e a essência do objeto, [...] por outro lado, o retorno ao imediato da 

vida, na medida em que todo objeto se impõe inseparavelmente de seu modo de 

manifestação sensível-imediato.” A realidade é o ponto chave do realismo e a arte, 

quando autêntica, apresenta a mais leal sistematização do que é ser humano. 

Diógenes (2019) ilustra muito bem, considerando como o escritor autêntico se 

apropria do realismo como um caminho de refiguração do mundo dos homens no 

melhor modo de apreensão do real. Independentemente do que o escritor pense sobre 

a vida, ao se apropriar do realismo, ele rompe a barreira de uma subjetividade pura e 
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escreve sobre a objetividade da vida. Para a autora, considerando especificamente o 

realismo na literatura, temos: 

 
[...] a vitória do realismo ocorre quando o escritor, negando sua subjetividade, 
entrega-se à realidade que, na concepção marxista, apresenta a arte como 
expressão sensível da essência do real. Os grandes realistas captam e 
reproduzem a realidade tal como ela é na sua essência, permitindo que nesse 
processo ocorra a autoconsciência do sujeito, bem como o despertar da 
consciência do desenvolvimento social. (DIÓGENES, 2019, p. 110). 
 

É na vida cotidiana que despontará as necessidades objetivas e histórico-

sociais. A tragédia grega, como afirma Lukács, no que compete à formação de tipos, 

assume uma conformação artística nunca superada, embora “mutatis mutandis 

[mudando o que tem que ser mudado], se repetem em todos os grandes artistas 

posteriores” (LUKÁCS, 1972, p. 196). Nesse sentido, o cismundano presente no teatro 

grego ou mesmo em um drama atual – aquilo que está no plano terreno humano, 

nascem das necessidades da vida cotidiana e se descortinam no plano da obra de 

arte, revelando-se como “possibilidades mais autênticas e importantes da interioridade 

do homem, e o converte, embora às vezes de modo trágico, no que propriamente é 

ele mesmo, como produto, ao mesmo tempo, de uma evolução histórico-universal.” 

(LUKÁCS, 1972, p. 196). 

O dramaturgo Shakespeare, citado por Lukács (1965) como um dos 

arquétipos que conseguiu conjeturar um realismo intenso e grandioso, e criticou, do 

mesmo modo, “tanto o feudalismo em declínio quanto o atribulado nascer do 

capitalismo, indicando naquele a trágica faustosidade, e neste as forças demoníacas 

a chafurdarem, no sangue e na imundice, tem profundas raízes na vida popular do 

seu tempo.” (LUKÁCS, 1965, p. 269). Cabe acentuar que a autêntica obra artística, 

ainda que se origine da mais profunda base do período histórico em que foi gestada 

– na expressão utilizada pelo filósofo húngaro, no seu hic et nunc (aqui e agora) 

histórico –, a grande arte poderá transpor barreiras temporais na universalidade 

humana. Como exemplo disso, a obra shakespeariana, na oportuna agudeza trágica 

que o dramaturgo inseriu em suas peças sistematizadas nos séculos XVI e XVII, 

reflete a apreensão do gênero humano, do que é particular no tráfego do singular ao 

universal34, fazendo com que a obra shakespeariana alcance os dias atuais. 

 
34 Como já sistematizado anteriormente: “Através da arte, é permitido, a partir da categoria da 

particularidade, transitar do singular, purificando-o, ao universal, e, assim, causar no sujeito uma 
reflexão elevada, tanto para o criador, que se realiza na criação, quanto para o receptor, que aprecia 
o produto do artista.” (ARAUJO, 2013, p. 101-102). 
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Outro exemplo que podemos indicar, a partir da sistematização lukacsiana, 

se dá no campo da música. Cabe aqui destacar que a obra de arte não suplanta outra 

obra, como ocorre na Ciência, em que uma teoria pode ser refutada e superada, 

quando se comprova melhor composição da realidade. A arte atua no mundo do ser 

social e tem a possibilidade de transpor barreiras do tempo histórico, reverberando 

emoções de outras gerações. 

 
Com isso, afirmamos o caráter resolutamente histórico da música, tanto do 
ponto de vista do conteúdo quanto da perspectiva da forma. O fato em si 
chegou a ser um dado óbvio e inegável. Pois hoje já conhecemos sistemas 
musicais antigos, orientais, folclóricos etc., qualitativamente diferentes dos 
nossos, enquanto, com a experiência da música atonal, fomos 
contemporâneos do nascimento de um sistema novo [...] as autênticas obras 
de arte de cada sistema tonal mantêm sua plena vigência estética. O fato da 
obra aparecer como um signo de uma determinada época, de uma 
determinada situação histórico-social, e que todos os seus detalhes – não 
apenas os de sua gênese, mas também os de sua eficácia – estão sujeitos a 
essa mudança, insere a música, de outro ponto de vista e sem alterar sua 
natureza específica, na série das demais artes. (LUKÁCS, 1967b, p. 48-49). 
 

É preciso que fique claro que as possibilidades de alçarmos 

potencialidades artísticas mais autênticas seriam mais prováveis a partir de uma 

sociedade que se pautasse nas relações que priorizassem o conjunto da humanidade. 

Uma sociedade que fosse livre das classes sociais, que não privilegiasse apenas uma 

pequena parcela da sociedade35. 

Ainda que a sociabilidade cindida em classes, diante de grandes 

contradições, produza “esplêndidas ilhas de civilização humana” na música, na 

pintura, no cinema, na escultura, na literatura, na dança, no teatro, etc., é muito pouco 

diante do que a criação do novo, impressa na humanidade pelo trabalho, poderia 

realizar também no campo da arte. Como exemplo da sociabilidade de classes atual: 

“o capitalismo, vitorioso economicamente, abate cada vez mais a resistência dos 

autênticos paladinos da civilização.” (LUKÁCS, 1965, p. 265). Quantos se perdem no 

caminho? Quantos chegariam a desenvolver as linguagens artísticas tanto quanto 

Badens, Fridas, Glaubers, Camilles, Calvinos, Ekaterinas, Arianos, entre tantos outros 

nomes que poderiam aqui ser representados, mas que a vida objetiva não permitiu 

que pudessem vivenciar qualquer uma das linguagens artísticas aqui supracitadas. 

 
35 Dados levantados pelo relatório da Oxfam (2020, s/pág.) e apresentados no Fórum Econômico 

Mundial, em Davos, na Suíça, em janeiro de 2020, revelam que “os 2.153 bilionários do mundo têm 
mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas – ou cerca de 60% da população mundial.” 
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No capitalismo, a arte se vende e se compra, autêntica ou não. A obra, 

muitas vezes, é fabricada, aos moldes do que se queira comercializar: “O escritor 

especializado na arte de criar a tensão e o interesse, de anestesiar e tranquilizar, é 

um produto da divisão capitalista do trabalho.” (LUKÁCS, 1965, p. 265). Por isso, 

compreendemos, quando a arte se expressa de maneira genuína, como momentos 

substanciais da realidade humana, ela vai além do que é singular, privado ou do que 

é pré-fabricado. Ainda que essa sociabilidade produza formas e conteúdos artísticos 

que consigam nos representar genuinamente, sabemos o quanto ela é perversa, o 

quanto a arte é submersa a um sistema que visa o lucro e que oprime artistas e 

apreciadores. 

Mesmo diante do caos atual, da barbárie social, o ser humano, por meio da 

arte, tem a possibilidade (como já descrevemos) de se compreender como parte do 

gênero humano; e que, portanto, a cada instante, tem um fulgor no que se refere à 

autoconsciência. É claro que essa condição só está posta àqueles que já se 

resolveram na atividade humana objetiva, já tiveram o que comer e o que beber. E só 

assim poderão considerar o deleite espiritual, como bem frisou Marx (2004), ao afirmar 

que o ser social, desprovido das condições objetivas, não vê sentido no mais belo 

espetáculo.  

Nesse sentido, para criar ou fruir arte é imprescindível que mulheres e 

homens tenham a possibilidade de educarem seus sentidos. O complexo da arte, no 

processo formativo-educativo estético, deveria ser assegurado a todos os seres 

sociais, de modo que houvesse a contingência da catarse estética, já que esta se 

apresenta na própria vida humana, desde que haja as condições objetivadas na 

realidade concreta. No próximo item, procuramos evidenciar melhor a catarse no 

processo formativo-educativo estético. 

 

4.3 A catarse como possibilidade de uma formação-educativa estética   

 

O termo “catarse” vem do grego, κάθαρση, que quer dizer: “Libertação do 

que é estranho à essência ou à natureza de uma coisa e que, por isso, a perturba ou 

corrompe” (ABBAGNANO, 2007, p. 120). De acordo com esse autor, foi Aristóteles o 

primeiro a cunhar o conceito no campo da arte, como “uma espécie de libertação ou 

serenidade que a poesia e, em particular, o drama e a música provocam no homem.” 

Nas palavras de Aristóteles (1979, p. 245): 
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É pois a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de 
certa extensão, em linguagem ornamentada e com várias espécies de 
ornamentos distribuídos pelas diversas partes [do drama], [imitação que se 
efetua] não por narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o “terror e 
a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções”.  
 

É comum na literatura estética o uso dessa definição de Aristóteles. Apesar 

disso, de acordo com o esteta húngaro, o conceito de catarse é mais amplo: “Como 

em todas as categorias importantes de estética, também na catarse se comprova que 

sua origem primária está na vida, não na arte, que derivou daquela.” (LUKÁCS, 1972, 

p. 500). É preciso ressaltar que a catarse se forma pelas relações mais intensas dos 

seres sociais com a vida, antes de qualquer outra mediação. Nesse sentido, quanto 

mais extensa for a realidade, quanto mais intensamente o ser social abranger sua 

ação e reflexão sobre a realidade, mais processos catárticos podem prosperar.  

Apresentaremos, assim, o complexo da educação em seu plano ontológico 

e sua relação com o complexo da arte. Em seguida, um estudo mais apurado da 

catarse como possibilidade para uma formação educativa da arte e, como forma de 

ilustrar o momento atual, como o complexo da arte se concentra nesse momento 

histórico. 

 

4.3.1 Trabalho, arte, ciência e educação: distinções e aproximações onto-

históricas 

 

Apreendemos que arte e educação são complexos distintos, e cada um tem 

sua função social, mas, em comum, ambos têm sua base fundante no complexo do 

trabalho. Nesse sentido, Lima e Jimenez (2011) asseveram que a educação, assim 

como os demais complexos – o que inclui a arte – constitui junto ao trabalho uma 

relação de dependência ontológica e autonomia relativa. Nas palavras das autoras: 

 
Como categoria fundante do ser social, o trabalho tem a prioridade ontológica 
em relação às demais categorias e complexos sociais, que só podem ser 
produzidos no âmbito da sociabilidade já constituída, em cujo cerne a 
totalidade social expressa o momento predominante. Os complexos sociais 
só alcançam autonomia num contexto já crescentemente sociabilizado pelo 
desenvolvimento do trabalho. Mas tal autonomia não pode se configurar de 
forma absoluta. Ela é sempre relativa, justamente por conta da dependência 
ontológica que está na base da sua relação com o trabalho. A autonomia 
estabelecida nesses complexos deriva do fato de que eles, para realizar 
funções específicas, essencialmente distintas do intercâmbio entre homem e 
natureza, assumem características particulares que os diferem do trabalho. 
(LIMA; JIMENEZ, 2011, p. 79). 
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Com isso, queremos deixar claro que, mais uma vez, é pelo trabalho que o 

indivíduo se constitui como ser social. É no processo de trabalho que o ser social 

modifica o natural e a si próprio. Os outros complexos sociais e as demais atividades 

estabelecidas se orientam pelo trabalho. Por isso, há uma dependência ontológica 

perante o trabalho. Apesar disso, há uma autonomia relativa, não absoluta, que os 

demais complexos e atividades carregam em si. 

Dito isso, sobre o complexo da arte nos debruçamos, no primeiro capítulo, 

no estudo e sistematização da gênese da arte e apontamos que sua necessidade 

social não tem raízes tão evidentes e plausíveis, como é o caso da educação e da 

ciência. A realidade social vai se complexificando no imediato cotidiano dos seres 

sociais. Portanto, o complexo da arte é tardio em relação ao trabalho, considerando 

que seu desprendimento depende de alguns fatores, a recordar: a evolução da técnica 

e o ócio, ambos proporcionados pelo trabalho; o processo de apreensão do agradável 

e a autoconsciência do gênero humano. O complexo da educação, por seu turno, está 

vinculado à reprodução social e sua função social tem o:  

 
[...] sentido de garantir a transmissão e perpetuação, às novas gerações, das 
objetivações produzidas pela humanidade, as quais constituem, em cada 
forma de sociedade concretamente tomada, os elementos essenciais que 
caracterizam o gênero humano. (LIMA, 2009, p. 12). 
 

Consideramos importante compreender a função educativa da arte e, 

dessa forma, é necessário recuperar os elementos que aproximaram e distanciaram 

os complexos arte, ciência e religião – apresentados no segundo capítulo –, que 

tinham como intenção expor os princípios essenciais do estético. Para tanto, as 

categorias antropomorfização e desantropomorfização, imanência e transcendência 

serviram para acercar e afastar os três complexos supracitados. Sintetizando: os 

complexos arte e religião conservam a antropomorfização, pois se parte de uma 

projeção de dentro para fora, que varia conforme nossas necessidades e experiências 

e depende do sujeito para existir. O complexo da ciência se finca na 

desantropomorfização, uma vez que se parte da realidade objetiva, levando à 

consciência seus conteúdos e suas categorias. O objeto existe, independente da 

vontade do sujeito. Isso posto, arte e ciência guardam a imanência, pois ambas estão 

concernentes à realidade concreta. A religião se distancia e guarda a transcendência, 

pois está fora do plano objetivo humano, está no sublime daquilo não se pode alcançar 

na materialidade humana. 
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Após recuperarmos essa breve explanação, fundamentadas no aporte 

teórico-estético lukacsiano, qual seja, a análise da tríade arte, ciência e religião – 

aproximando e distanciando as categorias antropomorfização, desantropomorfização, 

imanência e transcendência –, sentimos a necessidade de compreender melhor o 

complexo da educação, seguindo o modelo lukacsiano desta tríade, entretanto, 

considerando a arte, a ciência e a educação, de modo a aproximá-las e distanciá-las, 

utilizando, nesse momento, as categorias antropomorfização, desantropomorfização 

e, ademais, especificar porque os três complexos são imanentes e não 

transcendentes.  

Tomemos, agora, os complexos educação, arte e ciência, no sentido de 

aproximar e distanciar os complexos na compreensão dos fundamentos educativos. 

O complexo da educação se situa no que é imanente, juntamente com os complexos 

arte e ciência, uma vez que todos integram o caráter do que é propriamente humano 

e necessariamente terreno; só podem ser realizados na realidade objetiva concreta. 

Portanto, não carregam em si a base transcendente que os levaria a um patamar fora 

do alcance material-humano, como é o caso da religião, como explicado 

anteriormente. 

A separação entre os complexos educação, arte e ciência ficará em torno 

das categorias antropomorfização e desantropomorfização. Como já exposto, a arte é 

antropomórfica porque existe a partir da consciência humana e se dirige também à 

consciência humana. O objeto só existe porque foi criado pelo artista. A ciência, no 

que lhe diz respeito, realiza-se no em-si, os fenômenos existem na natureza e se 

emancipam do arbítrio humano, portanto, esta é desantropomórfica.  

O complexo da educação carrega o conteúdo sistematizado que se 

desdobra em conhecimento, portanto, em-si, desantropomórfico. Mesmo 

compreendendo que a educação, por abarcar o conhecimento, tem em-si um 

conteúdo organizado, faz-se necessário destacar que o movimento dialético que 

perpassa a educação, de geração para geração, confere e aprimora o acumulado pela 

humanidade na relação que tem como ligação o ensino e a aprendizagem, o conteúdo 

e a forma, o professor e o aluno. O complexo da educação é, desse modo, 

antropomórfico. Santos (2018b, p. 29) elucida bem essa explanação, ao relatar a 

diferença contida no complexo da educação: “Enquanto a educação tem caráter 

desantropomórfico e, por isso, distancia-se da arte e aproxima-se da ciência, o ato de 

ensinar apresenta natureza antropomórfica, dado que se dá entre sujeitos humanos.” 
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Vale ressaltar que o conhecimento, de acordo com Barbosa (2016), no 

sentido ontológico, está relacionado à possibilidade de escolha entre alternativas que 

se instituem em uma ação consciente e orientada, tendo como base fundamental o 

trabalho. Esse processo ocorre na gênese do trabalho, quando o ser social tem que 

conhecer e reconhecer a legalidade natural do mundo inorgânico e orgânico para que 

possa realizar o trabalho, logo o conhecimento atua nessa seleção entre opções, 

considerando todo o desenvolvimento do trabalho, do mais rudimentar até o mais 

complexo. 

Entendemos que o alcance do conhecimento é imprescindível no processo 

educativo. Lukács (1974) retoma a idade primitiva ao relatar que as primeiras 

interações e conquistas no campo da ciência foram indispensáveis para que homens 

e mulheres não perecessem. Ainda que a consciência do que eles faziam se desse 

morosamente, a proteção e a reprodução estavam na ordem do dia. A educação das 

gerações – sob a edificação do trabalho – nesse contexto, foi importante na apreensão 

do conhecimento. Por exemplo, a conservação da técnica, através da educação, foi 

uma das necessárias premissas para o desenvolvimento da arte. 

Arte e ciência, como já apresentados e, ademais, a educação, são 

complexos de ordem imanente, uma vez que são desenvolvidos no terreno daquilo 

que é propriamente humano, ou seja, o ser social cria perante esses complexos, cada 

um com a sua particularidade. O resultado depende da ação dos seres sociais e não 

de uma divindade superior, como ocorre no complexo da religião de ordem 

transcendente. A educação é imanente, pois transporta o conhecimento que os seres 

sociais entregarão às futuras gerações. 

Isso posto, entendemos que um basilar aspecto que perpassa o complexo 

da educação é a imitação, a qual se faz indispensável no curso da educação estética, 

na apreensão do reflexo da realidade, na observação da técnica posta em prática pelo 

indivíduo social. Conforme Lukács (1972, p. 8): “a conservação e transmissão das 

experiências essenciais para a vida da espécie só podem ser consumadas por meio 

da imitação.” Desde tempos remotos até os dias atuais, a imitação se constitui como 

um sistema de mediação entre os indivíduos. Tratando-se da função formativa-

educativa da arte, é nítido que apenas a imitação não é suficiente para a consecução 

de qualquer desenvolvimento artístico e, desse modo, continua o filósofo húngaro: “a 

base natural sobre a qual se ergue a imitação como fato elementar da vida e da arte, 
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embora, como é natural, isso ocorra no caso da arte através de mediações muito mais 

complicadas e extensas.” (LUKÁCS, 1972, p. 8)36. 

Pela compreensão da função social da arte no mundo dos seres sociais, é 

imprescindível, na relação dialética, que a função social da educação atenda o 

conjunto dos indivíduos, de modo que estes eduquem os sentidos humanos, 

apropriem-se da técnica e dos elementos que compõem o sensível. O comportamento 

dos seres sociais decorre fundamentalmente da abrangência das atividades objetivas 

e subjetivas e a educação tem um papel primordial nesse processo. Para Lukács 

(1974, p. 74), “todas as faculdades do homem cobram uma orientação – parcialmente 

instintiva e parcialmente consciente, pela educação – ao cumprimento dessas 

legalidades objetivas.” Ademais, frisamos, por meio da função formativa-educativa da 

arte, haver a possibilidade do atendimento não apenas às legalidades objetivas, mas 

também subjetivas. 

A educação dos cinco sentidos humanos atende as atividades tanto 

objetivas quanto subjetivas. É por meio dela que o ser social também teve a 

possibilidade de fruir e produzir arte. O ser social é a única espécie a educar para os 

sentidos humanos e isso se estruturou historicamente. Nessa especificidade de nossa 

constituição se insere a questão da função formativa-educativa da arte, pois o animal 

se adapta biologicamente; já o humano, por sua vez, vai além, instrui e rege os 

sentidos humanos. Cabe aqui ressaltar a máxima de Marx (2004, p. 110): 

 
Pois não só cinco sentidos, mas também os assim chamados sentidos 
espirituais, os sentidos práticos (vontade, amor etc.), numa palavra o sentido 
humano, a humanidade dos sentidos, vem a ser primeiramente pela 
existência do seu objeto, pela natureza humanizada. A formação dos cinco 
sentidos é um trabalho de toda a história do mundo até aqui. 
 

É preciso ficar claro que os sentidos humanos e tudo que deles derivam 

são desenvolvidos pelo próprio ser social e não algo advindo unicamente pela via 

biológica. Mészáros (2006, p. 182) atenta ao fato de que: “À medida que o mundo 

natural se torna humanizado [...] os sentidos, relacionados com objetos cada vez mais 

 
36 Em seus estudos sobre o desenvolvimento dos conceitos científicos na criança, Vigotski (2009) traz 

a diferença no processo de ensino entre o animal e o ser social. Segundo o psicólogo russo, é possível 
afirmar que “o animal não pode ser ensinado, se entendermos o ensino no sentido específico do 
homem” (p. 331). Com base nos experimentos de Köhler, Vigotski assevera: “Noutros termos, o 
macaco (chimpanzé) pode, por imitação, fazer apenas aquilo que é capaz de fazer sozinho. A imitação 
não o faz avançar no campo de suas potencialidades intelectuais.” (p. 330). No ser social, ao contrário, 
“[...] o desenvolvimento decorrente da colaboração via imitação, que é a fonte do surgimento de todas 
as propriedades especificamente humanas na consciência, o desenvolvimento decorrente da 
aprendizagem é o fato fundamental.” (p. 331). 
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humanamente configurados, tornam-se especificamente humanos e cada vez mais 

refinados.” Esse processo de afinação dos sentidos humanos se torna herança de 

geração a geração.  

Nesses termos, o processo de formação humana se concebe também na 

educação dos sentidos humanos, através da apropriação, da fixação e da cristalização 

da produção do que foi sistematizado pelos antepassados. O complexo da arte, 

portanto, só existe na relação entre os seres sociais. Através da humanização dos 

sentidos humanos, constituídos pela atividade e pela reciprocidade entre os seres 

sociais, ergue-se a possibilidade de enriquecimento do gênero humano nesse campo 

da formação humana. Todavia, isso só é provável na medida em que o ser social 

desenvolve a capacidade necessária à percepção do objeto, no campo objetivo e 

subjetivo.  

O complexo da arte e o sentido artístico não nascem com a humanidade, 

ao contrário, eles são edificados socialmente. Ao tratar das categorias psicológicas37 

e filosóficas do estético, Lukács (1967a) aponta um sistema de sinalização 1’ [ou 

sistema de sinais de sinais] que seria responsável por instruir o entendimento da vida 

através da arte. Ele revela que o ponto de partida para a sistematização do sistema 

de sinalização foi o método aplicado por Pavlov, contudo, critica Pavlov por ele não 

aludir às questões histórico-genéticas. Como atenta o próprio Lukács (1967a, p. 37): 

 
Pavlov não observou o papel do trabalho na constituição dos sinais de sinais 
que são próprios da linguagem, se compreende que ele não dedicou atenção 
alguma a essas relações, que são ainda mais complicadas precisamente do 
ponto de vista psicológico. Como já dissemos, Engels indicou justamente, ao 
contrário, que a origem da linguagem só pode ser entendida a partir das 
necessidades sociais produzidas pelo trabalho, ou seja, a partir do fato de 
que os homens que trabalham precisam comunicar algo para o qual não 
bastam os simples sons e gestos expressivos próprios do nível de reflexos 
condicionados. 
 

O sistema de sinalização 1’ se explica no que é mais agudo e não consiste 

apenas em novas revelações ou novas vinculações a partir da realidade objetiva que 

 
37Lukács (1967a) reivindica uma psicologia materialista. Segundo ele, a psicologia não pode se limitar 

às questões fisiológicas, pois seria necessária uma explicação materialista dos fenômenos 
psicológicos que orientasse um estudo acurado sobre o entorno. Lukács assevera que Pavlov 
considerou o mundo externo sobre a vida fisiopsicológica, mesmo reconhecendo que há lacunas na 
sistematização do fisiologista russo. É válido destacar que uma questão ainda em pesquisa para 
muitos que estudam os legados de Lukács e de Vigotski se destina a compreender e situar o fato de 
que Lukács não tenha se debruçado, durante seus estudos da obra “Estética”, na sistematização da 
psicologia soviética, que muito avançou nos estudos de uma psicologia materialista. Para 
comprovação, ver tese de Carmo (2008), que tratou de recuperar o fundamento ontológico da obra 
de Vigotski. 
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até então não estavam na consciência; ao mesmo tempo, é o alargamento do sujeito 

na atuação sensível consciente. Lukács (1967a) considera que a valência do sistema 

de sinalização 1’ é um salto decisivo na vida do criador e do receptor artístico, isso 

porque por um lado “o criador desprende de sua própria existência somato-psíquica o 

reflexo evocativo do mundo, dando-lhe uma forma definitiva em princípio e totalmente 

diversa” e por outro lado, “o receptor não é mais confrontado com um evento fugaz, 

passageiro e único, mas com uma formação que permite a contemplação repetida e 

experiências novas e intensificadas.” (LUKÁCS, 1967a, p. 113-114). 

Entendemos que o complexo da arte e o sentido artístico são frutos de uma 

necessidade histórico-social da humanidade. E, portanto, a formação do sistema de 

sinalização 1' é consequência desse processo que, como afirma Lukács (1967a, p. 

121), “mesmo reconhecendo o primado da necessidade social, não deve ser 

subestimado o papel educador da arte na implantação do sistema de sinalização 1’.” 

A partir dessas considerações, é importante compreendemos que toda forma artística 

carrega sinais, mesmo que cada arte tenha a sua particularidade, o desenvolvimento 

histórico-social consentiu a educação transformá-los em potência artística 

substantiva. 

A formação-educativa no campo do estético permite nos aprimorarmos 

enquanto criadores ou receptores do complexo da arte. Lukács (1967b) assinala o 

impulso que tem a música na envergadura de expressar sensações e emoções e, 

ademais, nos fazer entender o quanto humano somos:  

 
A força musical expressiva da emoção e a capacidade de recebê-la se 
desenvolveram sem dúvida em uma comunidade indissolúvel ao longo 
dessas longas fases, se estenderam a todas as áreas da vida, se refinaram 
para expressar sentimentos cada vez mais diferenciados e educaram uma 
receptividade da mais sutil e profunda. (LUKÁCS, 1967b, p. 61). 
 

Da música poderemos estender a outras linguagens artísticas – literatura, 

pintura, escultura, dança, cinema, etc. – todas passíveis de transferência da educação 

ao ser social. Dito isso, entendemos que a educação estética deveria ser uma sina da 

humanidade. Há aqueles que dizem não ter aptidão para criar um objeto artístico, ou 

mesmo não conseguem se deleitar a partir de qualquer linguagem artística. Em 

resposta a essa demanda, ao explanar sobre o talento em um belo ensaio sobre a 

imaginação da criança e do adolescente, Vigotski (2018, p. 53) é categórico ao afirmar: 

“Se compreendermos a criação, em seu sentido psicológico verdadeiro, como a 

criação do novo, é fácil chegar à conclusão de que ela é o destino de todos, em maior 
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ou menor grau.” O psicólogo russo assevera que o talento pode ser verificado em 

crianças-prodígio ou excepcionais que, muito cedo, revelam algum “dom” especial. 

Vejamos:  

 
Com mais frequência podemos encontrar essas crianças-prodígio na música, 
mas existem também, apesar de serem mais raras, nas artes plásticas. Willy 
Ferrero, um exemplo de criança-prodígio, há 20 anos, ficou famoso 
mundialmente, revelando um dom musical extraordinário ainda bem 
pequeno. Com seis ou sete anos, regeu uma orquestra sinfônica na execução 
de obras musicais complexas, além de também ser um virtuose em 
instrumento musical etc. Há muito tempo já se assinalou que o 
desenvolvimento prematuro e excessivo de um dom é próximo do patológico, 
ou seja, anormal. (VIGOTSKI, 2018, p. 53). 
 

O talento, portanto, pode ser adquirido socialmente. Lukács, em uma 

passagem dos Prolegômenos para uma ontologia do ser social, descreve o talento 

musical como “uma capacidade social, tal como, por exemplo, são e permanecem 

categorias sociais e não mais biológicas, uma passagem ou o característico na 

expressão humana, etc.” (LUKÁCS, 2018a, p. 215). O filósofo húngaro traz como 

exemplo o indivíduo que nasce com o ouvido absoluto38. Essa capacidade nada tem 

a ver com o talento para a música, uma vez que exímios músicos são perfeitamente 

capazes de identificar cada nota musical, pois internalizaram o conhecimento musical 

por meio da formação-educativa estética que receberam em seus percursos.  

Ao abordar a criação artística como atividade livre, Mészáros (2006, p. 

191), fundamentado na teoria marxiana, assevera que tal complexo não se limita a ser 

destinado a poucos felizardos, mas subscreve-o como uma “dimensão essencial da 

vida humana em geral”. Na forma social capitalista, a arte é intensamente 

contaminada pelo entendimento de que só é possível uma “concentração exclusiva 

do talento artístico em alguns”. Assim, um talento pode ser conquistado, desde que 

as condições objetivas sejam consideradas, não anulando a existência do talento 

nato. É necessário o ócio para aprender e/ou aprimorar uma técnica. A formação 

estética humana, portanto, deveria alcançar o conjunto da humanidade, para que 

pudéssemos aprimorar dons e talentos, ou melhor, simplesmente criar e fruir o 

complexo da arte. Assim, aprenderíamos, se assim desejássemos: uma, duas, três ou 

quantas linguagens artísticas, considerando a possibilidade de ampliar, em si mesmo, 

 
38 Veloso e Feitosa (2013, p. 357) apontam: “A literatura descreve o Ouvido Absoluto como a 

capacidade de identificar, nomear ou produzir a frequência de um estímulo tonal sem o auxílio de um 
tom de referência”. 
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a disposição de receber ou formar os reflexos do sistema de sinalização 1’, 

desencadeados pela educação estética, através do complexo da arte.  

 

4.3.2 A formação educativa da catarse estética 

 

Considerando que o complexo da arte surge no cotidiano imanente dos 

seres sociais e retorna a esse cotidiano de modo a enriquecer os indivíduos, 

entendemos que a arte precisa refletir a realidade de homens e mulheres e, assim, a 

partir do momento catártico, no qual esses indivíduos apreendem os elementos do 

real, prospera o entendimento da realidade, do ser enquanto humano. Lukács (1972, 

p. 501) é categórico ao afirmar que: 

 
A transformação do ser humano inteiro da cotidianidade em um ser humano 
completamente tomado, que é o receptor em cada caso, frente a cada 
concreta obra de arte, se move precisamente na direção de uma catarse, 
extremamente individualizada e, ao mesmo tempo, de grande generalidade.  
 

Ao mesmo tempo em que engrandece o indivíduo, em uma relação 

dialética, a catarse amplia a magnanimidade do gênero humano. Nesse sentido, 

podemos identificar um papel formativo-educativo que despende o complexo da arte 

no cotidiano dos seres sociais. A catarse, portanto, tem uma legalidade geral dentro 

do complexo da arte, pois precisa abarcar o gênero na cotidianidade humana, 

ultrapassando aquela realidade anterior imediata, considerando agora uma infinidade 

expressiva do entendimento autoconsciente do humano.  

O filósofo húngaro considera a “catarse como categoria geral da estética, e 

funda assim a profunda vinculação entre ética39 autêntica (cismundana) e arte 

autêntica (cismundana).” (LUKÁCS, 1967b, p. 388). Para Lukács, Aristóteles foi 

pioneiro em estudar a peculiaridade do estético, principalmente no que compete à 

compreensão da distinção “entre o reflexo estético e a própria vida (por um lado) e 

sua reprodução científica (por outro), assim como a relação entre aquele reflexo e a 

 
39 Compreendemos que a obra “Estética foi um passo importante para que o filósofo húngaro 

entendesse que precisaria fundamentar uma Ética, com base nos estudos ontológicos. Infelizmente, 
não teve o tempo histórico necessário para a conclusão de seus estudos, apesar de ter seguido 
incansavelmente com tal propósito até os derradeiros dias de sua vida.” (ARAUJO, 2013, p. 35-36). 
Em entrevista concedida a Erzsébet Vezer, Lukács (1999) relata que no mesmo período que escreveu 
a Estética já estava em elaboração a sua Ontologia, uma vez que, para o filósofo húngaro: “A Estética 
era a preparação para a Ontologia, na medida em que trata do estético como momento do ser, do ser 
social.” Posteriormente se daria a escrita da Ética, como assevera o autor: “Na verdade eu planejei a 
Ontologia como fundamento filosófico da Ética, e nesse sentido a Ética foi suplantada pela Ontologia, 
já que se trata da estrutura da efetividade e não de uma forma separada.” (LUKÁCS, 1999, p. 139). 
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totalidade da prática humana, sua relação com a ética.” (LUKÁCS, 1967b, p. 380). De 

tal modo, o esteta húngaro entende que, a partir do que sistematizou o filósofo grego 

Aristóteles, que a catarse desperta a força do próprio ser social que, com seu próprio 

subsídio, movimenta sua vida, contrapondo inclusive as teorias estéticas modernas. 

Nas palavras do autor:  

 
A consumação da obra de arte, interna, imanente, cismundana, se encontra 
assim a serviço dessa consumação, também cismundana, da alma do 
homem. A concepção aristotélica da arte posta sobre essa base não é menos 
social – menos nascida da sociedade, menos capaz de desembocar nela – 
que a de Platão; muito menos ela contrapõe abstratamente o indivíduo à 
sociedade, como tão frequentemente ocorre na estética moderna; mas, no 
pensamento de Aristóteles, a força pedagógica social da arte nasce de sua 
própria consumação estética, e não, como no pensamento platônico, da 
mumificação ou da simples supressão de princípios propriamente estéticos. 
Como descobridor da peculiaridade do estético, Aristóteles fundou a essência 
dele em uma cismundanidade humana, na busca do justo “meio” de todas as 
atividades humanas. (LUKÁCS, 1967b, p. 380-381). 
 

Tal sobressalto não se trata de uma enganosa salvação transcendente. O 

processo catártico é, por isso, antropomórfico, imanente, cismundano e se dirige 

essencialmente ao ser social e, assim, só pode se efetivar na materialização histórico-

social. É consciência elevada em autoconsciência. Por isso que, por exemplo, uma 

autêntica literatura, carregada pelo que de mais humano possa existir, leva-nos aos 

melhores efeitos catárticos. 

A catarse, nesse sentido, é categoria geral, pois, para Lukács (1972), há 

uma justificativa muito plausível para o conceito de catarse se generalizar. Não está 

relacionada meramente a estrutura da obra de arte, mas ao fato de que ela centraliza, 

em conformidade ao conteúdo e à forma, dois importantes pontos que se tangenciam. 

O primeiro seria “o dela mesma com a realidade objetiva como totalidade a que deve 

seu próprio nascimento” e o segundo “de uma possibilidade de exercer alguma 

influência sobre a alma do receptor” (LUKÁCS, 1972, p. 502). Desse modo, quanto 

mais intenso e abrangente for o conteúdo e a forma artística igualmente será o alcance 

de todo o processo. É categoria geral, pois: 

 
[...] a catarse é um critério decisivo para a perfeição artística de cada obra e, 
ao mesmo tempo, o princípio determinante da importante função social da 
arte, da natureza do Depois de seu efeito, de sua difusão na vida, do retorno 
do ser humano inteiro à vida, depois de ter se entregado completamente ao 
efeito de uma obra de arte e tendo vivido a comoção catártica. (LUKÁCS, 
1972, p. 518). 
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O efeito da catarse, sendo o cume de todo o processo estético, educa a 

nossa sensibilidade. Entendemos que a catarse, nesse processo de formação do 

indivíduo, é o ponto de culminância da apropriação estética, que orienta o próprio 

desenvolvimento humano. Advertimos, ademais, que experiências catárticas se 

diferenciam, as quais podem ser tomadas como momentos mais leves ou mais 

profundos40. Para Lukács (1972, p. 538),  

 
[...] a transformação catártica do ser humano inteiro do Antes em ser humano 
completamente tomado pela receptividade – influem nessa direção, 
exercendo efeitos ora tênues, quase imperceptíveis, outras vezes 
visivelmente abaladores do mais essencial, no centro e na periferia do ser 
humano inteiro. 
 

Temos dialogado que as artes que carregam mais de uma linguagem 

artística, como é o caso do teatro e do cinema, semelham conseguir estruturar mais 

momentos de catarse. A atmosfera artística que essas linguagens possuem nos 

parecem mais suscetíveis ao catártico. Assistir a uma peça ou a um filme, com uma 

música ao fundo, uma grande interpretação, a fotografia ou o cenário, etc., podem nos 

fazer sentir mais humanos, na compreensão do próprio gênero humano, diante do 

drama expresso. Isso não desdenha qualquer outra linguagem artística, as quais 

podem proporcionar, igualmente, o efeito catártico. 

Vale realçar que nem sempre uma comoção diante da obra de arte é 

permitida ou assistida. Vivemos em uma sociedade de classes que carrega muitas 

formas de opressão. Nesse sentido, chorar e se expressar, muitas vezes, significa ser 

fraco. Por outro lado, podemos ser taxados de insensíveis, por não apresentar um 

sobressalto diante de determinada obra, por simplesmente não ter tido a possibilidade 

de compreender o deleite estético. Repetimos que a forma como é constituída a obra 

se orienta pelas experiências sociais que o artista ou o apreciador apreenderam no 

curso da vida. A obra de arte manifesta-se aos receptores como obra singular – ainda 

que guarde a sua generalidade, como substância única, uma vez que o complexo da 

arte é antropomórfico, portanto, chegará aos receptores de modo distinto. 

Ainda que a catarse demonstre uma aproximação maior com a tragédia, 

isso justifica o motivo pelo qual a definição aristotélica ser tão difundida, o caráter da 

 
40 Loureiro (2005, p. 102), considerando a pesquisa de Magherini, apresenta a síndrome de Stendhal 

que, frequentemente acomete turistas em contato com obras de arte. Segundo a autora: “São estes 
os principais (mas não os únicos) excertos em que o autor relata o mal-estar difuso correlato à 
contemplação da beleza, origem da denominação síndrome de Stendhal – um tipo de transe (êxtase, 
sensações celestes) acompanhado de taquicardia, fraqueza e tonturas.” 
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catarse é mais amplo, como exposto anteriormente. Para Lukács (1972, p. 501), a 

catarse possui um caráter de desfetichizar, levando em conta que todo efeito artístico 

“contém uma evocação do núcleo vital humano” e, ademais, “uma crítica da vida (da 

sociedade, da relação que ela produz com a natureza).” Então, podemos considerar 

que o caráter de defetichização do real, carregado pela arte, tem a possibilidade de 

fazer com que os seres sociais observem o mundo de modo renovado, por um 

sentimento não afetado pelo fetiche. Isso não quer dizer que toda arte autêntica tenha 

essa possibilidade e entendemos que essa não seja a sua função específica. 

É presumível compreender, diante de nossa explanação, que toda 

autêntica obra de arte é a refiguração da vida humana e do devir humano. Desse 

modo, Lukács (1972) aponta três aspectos pelos quais a arte refigura o mundo que se 

apresenta na obra criada pelo ser social. O primeiro refere-se a desfetichizar o mundo 

externo no qual o ser social está inserido. Assim, ele “percebe a realidade e o modo 

como pode ser oferecida objetivamente nas circunstâncias histórico-sociais dadas”. 

(LUKÁCS, 1972, p. 429). O segundo aspecto expõe a arte como formadora do mundo 

como o mundo do ser social em uma determinada fase do seu desenvolvimento 

interno. Os dois primeiros aspectos fazem com que, conforme Lukács, haja uma 

efetiva desfetichização. Por fim, o terceiro aspecto considera “a universalidade do 

conteúdo (e a formal, portanto) da arte na síntese dialética do interno e do externo, na 

refiguração de um mundo adequado ao homem.” (LUKÁCS, 1972, p. 430).  

Entendemos que a catarse, no processo de desfetichização, tem a 

possibilidade de formar e educar a nossa sensibilidade para compreendermos o 

mundo com um entendimento restaurado, com um entendimento não contaminado 

pela fetichização. Nesses termos, o complexo da arte pode revelar a inteireza 

humana, por meio da criação de “uma ‘realidade’ autônoma que absorve toda a vida 

intelectual e emocional do homem, a eleva, a intensifica e a aprofunda” (LUKÁCS, 

1972, p. 112), como um legítimo reflexo da realidade. Com o posto de desfetichizar, a 

arte impende um papel de compreensão da realidade tal como ela é, não obstante, é 

necessário salientar que se toda arte autêntica é dirigida ao ser humano 

completamente – por um instante de apreensão da arte autêntica – é possível apenas 

alcançar um aspecto do ser humano inteiro, tendo em vista que o não é o complexo 

da arte que pode mudar a estrutura da sociedade. Os seres sociais só podem transpor 

um modelo de sociabilidade se considerarem que é a partir do trabalho que uma 

transformação poderá ser efetivada. Quando homens e mulheres abolirem a 
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propriedade privada e as classes sociais e concretizarmos o trabalho associado, será 

dado um passo à constituição de termos mais seres humanos completamente. 

A propriedade privada, fincada na sociabilidade de classes antagônicas, 

segundo Marx (2004, 108), “nos fez tão cretinos e unilaterais”, que perdemos (mas há 

a possibilidade de encontrar) a viabilidade de nos tornamos seres sociais omnilaterais. 

Como se constituiria um ser humano completamente? Marx (2004, p. 108) é 

categórico ao afirmar que há no humano uma substância omnilateral: “O homem se 

apropria da sua essência omnilateral de uma maneira omnilateral, portanto como um 

homem total.” Os sentidos humanos e, ademais, as relações humanas com o mundo, 

são capazes de assimilação da realidade objetiva, considerando a base ontológica do 

trabalho. Assim, se os indivíduos se apropriassem, de fato, dos sentidos, do pensar, 

do intuir, do querer, de ser ativo, do criar, poderíamos conquistar a nossa plena 

individualidade enquanto gênero humano. Para Mészáros (2006, p. 183), os sentidos 

humanos podem alcançar grande diversidade e opulência. Vejamos: 

 
[...] seu número corresponde à riqueza infinita dos objetos com os quais os sentidos 
humanos se relacionam. Exemplos como “ouvido musical”, “senso mineralógico”, 
indicam o caráter múltiplo dos objetos a que se referem. O mesmo objeto apresenta 
muitas características – por exemplo a beleza do mineral em contraste com as suas 
propriedades físicas comercialmente exploráveis ou seu valor mercantil – que só se 
tornam reais para o indivíduo se este possuir a sensibilidade (isto é, “o sentido 
mineralógico”, o “ouvido musical”) para percebê-las.  
 

O filósofo húngaro nos adverte, utilizando os exemplos propalados por 

Marx, nos “Manuscritos Econômico-Filosóficos”, como os sentidos humanos podem 

ser educados socialmente para uma compreensão mais ampla. É certo que possuir 

olhos não significa que o indivíduo possa contemplar a beleza de uma pedra preciosa. 

É necessário ir além de avistar e/ou tatear o mineral. “Os sentidos humanos estão 

interligados não apenas uns com os outros, mas também cada um deles com todas 

as outras potências humanas, inclusive, é claro, o poder do raciocínio.” (MÉSZÁROS, 

2006, p. 183).  

Desse modo, compreendemos que educar os sentidos humanos é se 

apropriar de uma formação-educativa estética e a catarse, como categoria geral, como 

culminância do processo estético, é a alternativa da conquista da universalidade 

humana, na qual refiguram os aspectos da realidade objetiva. Nesse sentido, 

entendemos que o complexo da arte carrega a possibilidade de proporcionar à 

humanidade, caso educássemos omnilateralmente e não de modo unilateral, um 

desenvolvimento estético em larga medida, acumulando sempre a generalidade 
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humana. O entrave que a sociedade de classes acomete ao conjunto da humanidade 

no que diz respeito à formação humana é imenso. Nesse sentido, procuramos 

evidenciar como a função formativa-educativa da arte pode alargar a capacidade de 

enriquecer o ser social. 

Entendemos, por esta via, que na contramão dessa função formativa-

educativa da arte, temos a reflexão, mesmo que brevemente, sobre o ensino de arte 

na escola brasileira, quando, por ilustração, pensamos na formação escolar na 

atualidade, a exemplo da LDBEN (nº 9.394) que, em seu art. 2º versa sobre os 

Princípios e os Fins da Educação Nacional: “A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.” A formação proposta pela escola 

burguesa é, de fato, uma educação mínima, vinculada essencialmente às 

necessidades do mercado. Documentos oficiais que norteiam o ensino de arte, como 

por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) perpassam essa mesma 

lógica de mercado, como asseveramos em nossa pesquisa monográfica ao relatar 

que:  

 
[...] a partir dos pressupostos dados pelo documento, que a arte aliada ao 
trabalho na sociabilidade capitalista tende a servir-se da proposta 
educacional para empregar os valores do próprio capital. Para tanto, utilizam 
um discurso que propõe manter a sociedade com o gozo de seus direitos 
sociais e políticos, próprio do que é direito do cidadão. Entretanto, as políticas 
sociais empreendidas na sociabilidade do capital encontram seus limites na 
relação entre exploradores e explorados, tornando-se estéreis e vazias de 
sentido. Com efeito, em sua base, a relação antagônica capital-trabalho que 
norteia políticas públicas na sociabilidade do capital atende objetivamente às 
demandas do mundo do trabalho capitalista, por conseguinte o conhecimento 
ou a prática artística que este sistema torna acessível, embora em dimensões 
limítrofes, tem como desfecho a reprodução do próprio capital atendendo 
prioritariamente ao mercado de trabalho. (ARAUJO, 2010, p. 44).  
 

Na atualidade, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reduz ainda 

mais o que propõe ao ensino de arte, de modo que os educandos sejam orientados a 

desenvolver habilidades por meio de competências, considerando o que a própria 

LDBEN já estabelece sobre o currículo escolar. Segundo o documento:  

 
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos 
(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da 
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 
(BRASIL, 2017, p. 8).  
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Com esses documentos oficiais apresentados, entendemos que o ensino 

de arte na escola nunca foi uma atividade que contemplasse os indivíduos nas mais 

diversas potencialidades humanas. Ao contrário, a escola que tem o seu aparato no 

Estado e se vincula, predominantemente, às necessidades do mercado, visa atender 

a demanda unilateral mercadológica. 

Isto posto, abriremos um parêntese para uma breve reflexão do tempo em 

que vivemos. Como testemunhas oculares da história, diante do hic et nunc, qual seja, 

a pandemia causada pelo Covid-1941 (vírus SARS-Cov-2) decidimos registrar um 

breve item, considerando a importância do complexo da arte para a vida humana. Em 

tempos de desumanidade, morticínio e genocídio pelos quais passamos, ainda que 

não tenhamos os elementos do post festum, vivemos a memória e a história. E, nesse 

sentido, refletimos como o complexo da arte existe e resiste diante do caos. Ele nos 

traz recordações, emoções? Transfere-nos alegria, calma, alívio, ódio, dor, 

perplexidade, compaixão, angústia, felicidade? Ele alcança a todos? 

 

4.3.3 A arte e a pandemia COVID-19: o que está latente no ser social? 

 

O complexo da arte, no contexto da pandemia, reverbera no cotidiano dos 

indivíduos. Em um momento de tragédia socioambiental, a função social das 

expressões humanas também forma os sentidos humanos. Entendemos que mesmo 

sob uma crise sanitária global, que atinge a humanidade diante do isolamento social, 

conseguimos alçar momentos mais propriamente humanos através da arte, ainda que 

não alcance a totalidade humana. Desse modo, julgamos necessário expor, 

considerando a memória e a história, o que está imerso em um cotidiano tão difícil e 

embrutecedor. Inserimos esse texto sobre arte e pandemia por considerar importante 

discutir também sobre a função social da arte e esses rebatimentos na formação-

educativa da humanidade. 

Bem no início do século XXI, Mészáros, na obra “Para além do capital”, já 

denunciava que no final do século XX a esfera biológica era desprezada pelos seres 

sociais. A natureza vem dando respostas a essa desconsideração humana. 

 

 
41 Ilustramos, com uma estrofe de cordel do professor Luís Távora, que explica a origem do nome do 

vírus: “Corona em espanhol/ É coroa de rainha. / Porque o vírus parece/ Ter uma cepa loirinha. / É o 
Covid-19/ Por toda terra se move, / A pandemia mesquinha.” (RIBEIRO, Luís Távora. 2020, p. 27). 
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Há dez anos a ecologia podia ser tranquilamente ignorada ou desqualificada 
como totalmente irrelevante. Atualmente, ela é obrigada a ser grotescamente 
desfigurada e exagerada unilateralmente para que as pessoas – 
suficientemente impressionadas com o tom cataclísmico dos sermões 
ecológicos – possam ser, com sucesso, desviadas dos candentes problemas 
sociais e políticos. (MÉSZÁROS, 2011, p. 987). 
 

 Mészáros assevera que ainda na primeira metade do século XIX, Marx 

e Engels, o primeiro diversas vezes considerado ultrapassado, também já indiciava 

na obra “Ideologia alemã” uma crítica a Feuerbach, ao entendê-lo como um idealista 

sobre a relação do ser social e da natureza. Atentemos: 

 
Por isso Feuerbach, em tais casos, nunca fala do mundo humano, mas 
sempre se refugia na natureza externa e, mais ainda, na natureza ainda não 
dominada pelos homens. Mas cada nova invenção, cada avanço feito pela 
indústria, arranca um novo pedaço desse terreno, de modo que o solo que 
produz os exemplos de tais proposições feuerbachianas restringe-se 
progressivamente. A “essência” do peixe é o seu “ser”, a água – para tomar 
apenas uma de suas proposições. A “essência” do peixe de rio é a água de 
um rio. Mas esta última deixa de ser a “essência” do peixe quando deixa de 
ser um meio de existência adequado ao peixe, tão logo o rio seja usado para 
servir à indústria, tão logo seja poluído por corantes e outros detritos e seja 
navegado por navios a vapor, ou tão logo suas águas sejam desviadas para 
canais onde simples drenagens podem privar o peixe de seu meio de 
existência. (MARX; ENGELS, 2011, p. 46-47). 
 

É indispensável, nessa conjuntura, considerarmos a sistematização teórica 

de Marx e Engels, bem como a de Mészáros, uma vez que diante dos elementos de 

produção destrutiva, em especial, da destruição dos recursos da natureza ambiental, 

que é a causa social da produção do Covid-19 e de muitos outros vírus que poderão 

se manifestar, oriundos da natureza (biológica), situamos, em linhas gerais, a 

expressão da crise estrutural do capital42, a qual atinge universalmente todos os 

complexos sociais, inclusive a arte. Vivemos esse momento histórico que faz com que 

os seres sociais, minimamente prudentes, questionem-se sobre a relação da natureza 

 
42 Mészáros (2011) inaugura um estudo sobre como se estrutura uma crise econômica no capitalismo. 

A crise, de ordem estrutural, se difere de outras, uma vez que apresenta uma novidade histórica que 
pode ser entendida em quatro aspectos principais, quais sejam: “(1) seu caráter é universal, em lugar 
de restrito a uma esfera particular (por exemplo, financeira ou comercial, ou afetando este ou aquele 
ramo particular de produção, aplicando-se a este e não àquele tipo de trabalho, com sua gama 
específica de habilidades e graus de produtividade etc.); (2) seu alcance é verdadeiramente global 
(no sentido mais literal e ameaçador do termo), em lugar de limitado a um conjunto particular de 
países (como foram todas as principais crises no passado); (3) sua escala de tempo é extensa, 
contínua, se preferir, permanente, em lugar de limitada e cíclica, como foram todas as crises 
anteriores do capital; (4) em contraste com as erupções e os colapsos mais espetaculares e 
dramáticos do passado, seu modo de se desdobrar poderia ser chamado de rastejante, desde que 
acrescentemos a ressalva de que nem sequer as convulsões mais veementes ou violentas poderiam 
ser excluídas no que se refere ao futuro: a saber, quando a complexa maquinaria agora ativamente 
empenhada na ‘administração da crise’ e no ‘deslocamento’ mais ou menos temporário das 
crescentes contradições perder sua energia.” (MÉSZÁROS, 2011, p. 795-796).  
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biológica e da natureza social. A história vai expor o modo como reagiremos a toda 

essa exposição. 

A função social da História é lembrar o que os outros esquecem, já que a 

memória é mais próxima do esquecimento. Na obra “Era dos extremos”, Hobsbawm 

(1995, p. 15) assevera que a “tarefa principal do historiador não é julgar, mas 

compreender, mesmo o que temos mais dificuldade.” Ora, quando se vive 

determinado período de alguma efervescência no campo social, econômico, político, 

cultural, etc., o ser social costuma apresentar seus juízos mais veementes e isso 

dificultará certamente o entendimento real do estado das coisas. A cômoda vivência 

histórica, pois apesar de habitarmos o mesmo planeta e sermos da mesma espécie, 

vivemos em condições diferenciadas43, também trará o impedimento da compreensão 

do real. Todavia, a própria materialidade cotidiana ecoará aos quatro ventos a 

experiência vivida e, post festum, poderemos alcançar a legítima apreensão da 

história, registrada e documentada. 

Passar por uma experiência de uma pandemia, quando se tem 

minimamente uma noção da realidade, é sentir medo. Nesse momento, temos a 

história e a memória44 caminhando juntas numa guerra, uma vez que estamos no olho 

do furacão. Há uma relação dialética que abarca ambas, como nos elucida Ribeiro 

(2019, p. 69): 

 
Essa dialética do tempo move a história e as memórias nesse estranho e 
complexo movimento para adiante entre os momentos breves, cotidianos 
(ações humanas) e a longa história coletiva (uma guerra mundial) que, muito 
bem amarrados em laços invisíveis, vão compondo o movimento no tempo 
dos homens em suas complexas relações – nem sempre para melhorias 
evolutivas.  
 

Tudo ainda é incerto, estranho e sentimentos de toda ordem tomam conta, 

um misto de ansiedade e nostalgia, na torcida para que a Ciência encontre os meios 

 
43 No texto “O homem e a cultura”, Leontiev (1978) questiona se um ente inteligente de outra 

materialidade visitasse a Terra e precisasse descrever nossas habilidades, comportamentos e 
qualidades dos seres humanos nas diferentes classes sociais, provavelmente não diriam se tratar da 
mesma espécie de indivíduos que vivem e sobrevivem em condições extremamente diferenciadas. 

44 A História necessita do registro e precisa ser comprovada com precisão os acontecimentos, sem a 
contaminação de elementos parciais que não dialogam completamente com o real. A memória 
acompanha com maestria a humanidade, quando esta não dominava a escrita, mas já apresentava 
formas de comunicação, conforme destaca Ribeiro (2019, p. 59): “estão pintadas nas paredes das 
cavernas batalhas memoráveis, a maior parte delas caçadas em confrontos épicos entre homens e 
animais.” Na atualidade, a memória carrega aquilo, como expõe “que se passou há pouco tempo e 
que ainda se reconstitui e se constrói em movimento” (p. 68), considerando que hoje a memória do 
ser humano ganha uma extensão a aparelhos digitais (para ficarmos em um exemplo: quem memoriza 
os números de telefones hoje?). 
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para nos trazer a saúde de volta. Mas que tipo de saúde tínhamos antes? Física, 

mental, espiritual? Éramos mais propriamente humanos? Convidamos os leitores a 

pensarem um pouco sobre essa realidade advinda. Há avanço, na sociedade humana, 

com o passar do tempo? Para Ribeiro (2010, p. 122), quando se atrela a noção de 

progresso à história de modo linear, a tendência é confiar que a humanidade marcha 

para dias benévolos. Nesse sentido, para o professor: “aquela promessa moderna de 

progresso, liberdade e emancipação não se concretizou. O que prevalece é uma 

instabilidade permanente.” E, portanto, é imprescindível “uma nova concepção de 

tempo onde se complementem a permanência e a mudança, onde os acontecimentos 

do cotidiano se relacionem de forma intensa, complexa e complementar com as 

transformações de longa duração.” (p. 122). O autor recorre à arte (música e literatura) 

para elucidar uma nova posição perante o tempo.  

Isso nos fez buscar a memória a arte e conectar períodos históricos. Certa 

vez, ao nos depararmos com a pintura “O triunfo da morte” (Figura 1), do pintor e 

escultor holandês Pieter Bruegel, o Velho, a primeira impressão foi de impacto, pois é 

difícil “digerir” tanta informação em poucos instantes. Mas logo nos veio à memória a 

peste bubônica que dizimou boa parte da população no período medieval. A morte 

triunfa literalmente no centro da tela, em seu cavalo franzino, empunhando sua foice. 

São corpos amontoados, outros já em forma de ossos que deslizam e definham no 

quadro todo. Impossível não lembrar nossa realidade atual, na qual os jornais trazem 

à tona enterros em covas coletivas superlotadas em Manaus-AM; corpos 

abandonados nas ruas no Equador, pelo colapso do sistema funerário, etc. Nessa 

situação apresentada, obviamente, a morte bate à porta de todos. Na tela, vemos o 

rei e sua pompa (coroa, manto e cetro imperial) e a morte anunciando com uma 

ampulheta que seu tempo na terra está findando. No período histórico atual, vemos 

autoridades desdenhando de um vírus pouco conhecido pela ciência e indo parar na 

UTI de um hospital45. E, diante disso, mesmo que o vírus ignore classes sociais, 

sabemos qual é a ordem prioritária do cuidado à saúde.  

 

 
45 Podemos conferir nessa matéria, editada em 6 de abril de 2020, por João Paulo Charleaux, o 

percurso do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. O texto cita outros depoimentos de 
outras “autoridades” a respeito do tema: “Do desdém ao medo: a dolorosa trajetória britânica na 
pandemia”. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/06/Do-desdém-ao-
medo-a-dolorosa-trajetória-britânica-na-pandemia Acesso em: 12 Nov. 2020. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/06/Do-desdém-ao-medo-a-dolorosa-trajetória-britânica-na-pandemia
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/06/Do-desdém-ao-medo-a-dolorosa-trajetória-britânica-na-pandemia
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Figura 1 – Pintura “O triunfo da morte” (1562-1563) 

 

Fonte: Site do Museu do Prado – Madrid, Espanha46. 
 

Destarte, destacamos o canto inferior do quadro apresentado, onde há um 

casal: o homem, com um alaúde e uma flauta ao lado, parece buscar algum conforto 

no meio da desordem; a mulher transmite um ar mais sereno, segurando um livro, 

uma partitura talvez, enquanto a morte musicalmente os ronda. Ao que nos parece, a 

arte é um bom recurso para fugir de todo o caos formado na tela do “velho” Bruegel 

e, hoje, a impressão é a mesma. A arte semelha triunfar, não como uma salvadora, 

mas como um espaço constante de vida.  

Pieter Bruegel transpõe a barreira temporal. Podemos fazer uma analogia 

com o que foi retratado no século XVI – ainda que o pintor não tenha pretendido pintar 

a pandemia do século XIV – com a nossa realidade do século XXI. As dificuldades 

causadas por uma pandemia atingem jovens e velhos. Nesse momento, passamos de 

72 milhões de casos no mundo47. Só no Brasil, esse número passa de 6,9 milhões e 

o estado do Ceará carrega a marca de mais de 315 mil casos confirmados. Passamos 

de um milhão e seiscentos mil mortes causadas pelo Covid-19 no mundo. Entretanto, 

é necessário destacar que, ainda que esses números sejam assustadores, temos um 

problema de escala ainda maior, que se arrasta por séculos: a fome. Dados de 2019, 

 
46Disponível em: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-triunfo-de-la-

muerte/d3d82b0b-9bf2-4082-ab04-66ed53196ccc. Acesso em: 27 set. 2020. 
47Dados atualizados no dia 14. Dez. 2020. 
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do Programa Mundial de Alimentos da ONU (2019, s/pág.), atestam que “821 milhões 

de pessoas – mais de 1 de cada 9 habitantes do planeta – não tem suficiente para 

comer.”48 Assim, é biologicamente e humanamente muito difícil produzir ou fruir arte, 

como a máxima de Marx (2004), que, para grande parte da população mundial, não 

tem valor o mais belo espetáculo.  

Descrever os números não alcança as perdas. Grandes nomes das artes 

perderam suas vidas na luta contra o vírus, para citar alguns deles: os compositores 

Aldir Blanc e Ciro Pessoa, o artista plástico Abraham Palatnik, a maestra Naomi 

Munakata. Diante do cenário atual, muito inspirado no hic et nunc, são elaboradas 

obras para tentar abarcar o que os noticiários não dão conta de expressar. Para o 

filósofo húngaro: “A grande missão histórico-universal da arte tem precisamente aqui 

suas raízes: a arte é capaz de elevar o latente ao presente, de emprestar ao que na 

realidade é silencioso uma inequívoca expressão, evocadora e compreensível.” 

(LUKÁCS, 1972, p. 268). Nos próximos parágrafos trataremos do que está latente no 

presente, a compreensão do humano expressa em linguagens artísticas, expelindo o 

que mais imanente e antropomórfico o ser social é capaz de desenvolver. 

O isolamento social, em tempos atuais, causado por um contágio global, 

nos leva a recorrer à arte como fruição ou produção. Os que têm essa alternativa e 

acham prudente, isolados em casa devido à quarentena imposta pelo grande número 

de infectados e sem a alternativa de tratamento para todos, usam a arte – a exemplo 

da Itália, Espanha, França, Brasil e muitos outros países – como bloqueio contra o 

temor e a solidão; a cura e a compaixão; o reconhecimento enquanto ser social. Fotos 

e vídeos de pessoas improvisando apresentações musicais ao som de violão, violino, 

piano e muitos instrumentos, projeções da sétima arte, a literatura escrita e 

declamada, etc., puderam ser vistos em vídeos compartilhados na internet. 

“Inumeráveis”49 é o nome do projeto criado pelo artista Edson Pavoni50, um 

memorial on-line dedicado a contar a história das vítimas da Covid-19 no Brasil. Entes 

queridos preenchem um formulário onde relatam um pouco das pessoas que não 

estão mais nesse plano terrestre. Dos inúmeros relatos, preenchidos com poesia e 

 
48 Disponível em: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108378/download/?. Acesso em: 12 

jul. 2020. 
49 Disponível em: <https://inumeraveis.com.br. Acesso em: 10 set. 2020. 
50 Em colaboração com Rogério Oliveira, Rogério Zé, Alana Rizzo, Guilherme Bullejos, Gabriela Veiga, 

Giovana Madalosso, Rayane Urani, Jonathan Querubina e os jornalistas e voluntários que 
continuamente adicionam histórias ao memorial. 
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boas lembranças, selecionamos quatro que nos chamaram atenção pelo contato com 

a arte. Neles podemos identificar elementos do ser humano inteiro ao ser humano 

completamente. 

 
Adalberto Álvares Almeida (1966-2020). O carnaval em pessoa. Amante das 
engrenagens que possibilitam o espetáculo do Carnaval, era na festa popular 
que Adalberto se inspirava para trazer alegria e diversão ao próximo e assim, 
somente assim, ser também feliz. [...] Uma outra paixão do paraense era o 
Clube do Remo. “Em todas as circunstâncias, o Leão do Norte era o melhor!” 
lembra Luana Mattos Soares, sua esposa, que o define como “um ser 
humano espetacular”. Não há que se esperar outra coisa quando se trata do 
carnaval em pessoa. Adalberto nasceu em Belém (PA) e faleceu em Belém 
(PA), aos 53 anos, vítima do novo coronavírus. História revisada por Irion 
Martins, a partir do testemunho enviado por esposa Luana Mattos Soares, em 
7 de maio de 2020.  
 
Diva Thereza Stolf Simões (1934-2020). Pianista sublime, deixa um legado 
de amor e arte. Quando Diva tocava “Clair de Lune” no piano, uma pérola 
erudita do compositor Debussy, ninguém na sala ficava imune. O 
encantamento era completo. Diva nasceu em São Paulo (SP) e faleceu em 
Piracicaba (SP), aos 85 anos, vítima do novo coronavírus. História revisada 
por Ticiana Werneck, a partir do testemunho enviado por neta Isabella 
Simões, em 4 de maio de 2020. 
 
George Laurence Kuplich Moraes (1952-2020). Caladão e com alma de 
artista. Um “fora da curva”, que pintava com tinta a óleo e esculpia em argila 
e madeira. George não precisava das palavras para se expressar. 
Introspectivo, ele comunicava ao mundo através de suas artes. Pintou, 
desenhou e moldou tudo quanto sentiu. Para os netos, Caio, Teodora e 
Daniel, construiu memórias divertidas com materiais recicláveis que, a partir 
de suas mãos, viravam brinquedos. Singelos e cheios de amor, como ele 
costumava ser. [...] George nasceu em Porto Alegre (RS) e faleceu no Rio de 
Janeiro (RJ), aos 68 anos, vítima do novo coronavírus. Testemunho enviado 
pela filha de George, Michelle Dedeski. Este tributo foi apurado por Michelly 
Lelis, editado por Gabriele Ramos Maciel, revisado por Lígia Franzin e 
moderado por Rayane Urani, em 26 de junho de 2020. 
 
Hugo Dutra do Nascimento Silva (1994-2020). Sorria com o rosto e com o 
corpo através da dança. Era no entrelaçar dos braços e das pernas que Hugo 
se esbaldava. A música acompanhou o jovem de 25 anos durante toda a vida, 
coreografando seus passos e dando o tom dos seus encontros e 
desencontros. Um desses encontros, o da dança, começou com Hugo ainda 
criança. Na época, ele chegava aos bailes de dança de salão com a mochila 
do colégio nas costas para acompanhar o pai que frequentava o espaço. O 
gosto pela dança seria inevitável. Fato que o tornou dançarino, professor de 
dança e DJ. [...] Hugo deixa um filho de 5 anos, recém-completados. Com 
suspeitas de ter se contaminado com o Covid-19, o jovem demonstrou seu 
último ato de amor pela família, quando decidiu adiar a comemoração de 
aniversário do filho para quando ele estivesse em condições de festejar, sem 
o risco de transmitir o vírus para as pessoas que mais amava. Hugo nasceu 
e faleceu no Rio de Janeiro (RJ), aos 25 anos, vítima do novo coronavírus. 
Jornalista desta história Anne da Silva Paiva, em entrevista feita com 
familiares Márcio Antônio, Thiago Dutra e Fernanda de Castro, em 20 de maio 
de 2020. 
 

Adalberto, Diva, George e Hugo, anônimos para a imensa maioria das 

pessoas, todavia se reconheceram enquanto humanos-sociais. Nos depoimentos, 
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percebemos que puderam experienciar efeitos catárticos para eles e, muito 

possivelmente, para os outros que os rodeavam. Destarte, a arte admite uma função 

no mundo dos seres sociais: libertar o latente.  

Luís, professor e artista, um exímio cordelista, atenta para o fato de uma 

pandemia se repetir na história da humanidade, recuperando, como poeta e mestre, 

referências essenciais para os seus leitores, de modo que estes tenham uma aguda 

compreensão dos fatos, além, é claro, do deleite da leitura: 

 
Século XIV viu (1347-1353) 
Pandemia se espalhou.  
Europa devastaria  
Peste Negra se chamou,  
Em navios do oriente.  
O vírus inconsequente,  
Milhões, de vidas ceifou. (RIBEIRO, Luís Távora. 2020, p. 50). 
 
Centenas de italianos 
Na Espanha morrem mil.  
Mortes tristes, todo dia,  
Dos EUA até o Brasil.  
Contagia o mundo inteiro  
Um covid traiçoeiro.  
Primavera, mês de abril. (RIBEIRO, Luís Távora. 2020, p. 33). 
 

Deste modo, o complexo da arte se configura como modo de nos 

mantermos como humanos, de conscientização de que somos humanos. É desolador 

saber que muitas pessoas são privadas dessa primorosa forma de conscientização. 

No processo de autoconsciência pela arte, criam-se relações sociais verdadeiras 

diante desse abalo e o ser social, nesse sentido, apesar de muitas contradições, não 

se iguala ao capitalismo. O complexo da arte pode, também, registrar a contradição, 

denunciar e perspectivar o devir de seu tempo histórico – no processo dialético do que 

já aconteceu, do agora e do que está no futuro –, fazendo com que o indivíduo se 

entenda partícipe do gênero humano. 

Ademais, os artistas e, consequentemente as obras, diante do impacto 

social vigente, provocam os espectadores, apontando incongruências, denunciando, 

como por exemplo, o grafite representando o presidente sírio Bashar al-Assad como 

o próprio vírus da Covid-19. O trabalho pode ser visto na parede de uma escola 

destruída em Binnish, no bairro de Idlib, perto da fronteira com a Turquia (Figura 2). 

O jornal alemão Stuttgarter Zeitung publicou uma charge em que a representação do 

vírus e da morte aplaudem Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil, por dizer que 

campanha contra a doença “é tudo histeria e conspiração!!!” (Figura 3). 
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Fonte: Matéria disponível em G1. Fotógrafo: OzanKose/AFP. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: jornal alemão Stuttgarter Zeitung.  52 

 

Nesse isolamento social do fatídico ano de 2020, deparamo-nos com o 

documentário sobre o cineasta russo Andrei Tarkóvski, roteirizado por seu filho Andrey 

A. Tarkóvski, intitulado “Andrei Tarkóvski. Uma oração de cinema”. A película é 

dividida em oito capítulos e um epílogo. As memórias registradas em fotografias 

antigas e tomadas dos filmes diretor remontam o processo de criação do cineasta, 

sua vida, em grande parte narrado por ele próprio. O que nos pede maior atenção é a 

cena em que Tarkóvski, folheando um livro com gravuras de Leonardo Da Vinci, relata:  

 
51TITO, Fabio. Coronavírus: arte reflete impacto mundial da doença. Disponível em: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/19/coronavirus-arte-reflete-impacto-
mundial-da-doenca-fotos.ghtml. Acesso em: 02. Abr. 2020. 
52No dia 27 de março de 2020, o jornal alemão Stuttgarter Zeitung publicou em seu site a charge 
estampada na sua versão impressa daquele mesmo dia. No site 
https://www.ikiosk.de/shop/epaper/stuttgarter-zeitung.html (que revende exemplares de vários jornais 
e revistas) é possível encontrar a charge publicada na capa do jornal. Acesso em: 2. Abr. 2020. 

Figura 2 – Fotografia de grafite 

Figura 3 – Charge  
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Sem artistas, não haveria sociedade. Por que o que é um artista? O artista é 
a consciência da sociedade. Quanto menos um artista puder se expressar, e, 
portanto, se comunicar com o público, com as pessoas, pior é, para a 
sociedade. Ela se torna sem espírito, e o homem não é mais capaz de cumprir 
sua função, seu propósito na vida. (TARKÓVSKI, 2019). 
 

A reflexão sobre a arte e os artistas conecta ao significado da própria 

existência humana. A arte autêntica no instante agudo, consegue expressar, pelo 

conteúdo e pela forma, a generalização humana na obra, do mundo criado pelo ser 

social e direcionado ao gênero humano. Os artistas, através de sua arte autêntica, 

logram exteriorizar: “tanto a vinculação do novo com as anteriores realizações da 

evolução da humanidade quanto sua diferença com tudo isso” e, ademais, “tanto sua 

relação com a continuidade quanto sua referência à mudança de uma imagem do 

homem.” (LUKÁCS, 1967a, p. 123).  

Os artistas vão conservando e cristalizando as autênticas obras de arte, 

diante da vida cotidiana, materializando na própria arte o devir da humanidade. O 

apreciador, no seu momento autoconsciente, aguça o fluxo da emoção autêntica, ao 

se deparar com a obra em si. O conhecimento cristalizado em conexões existentes 

mostrará ao receptor o caminho de compreensão do humano presente na obra de 

arte. É, nesse sentido, que entendemos ser importante abarcar a função formativa-

educativa da arte. 

Pesquisar o complexo da arte no contexto trágico de uma pandemia, a qual 

se estabelece nos efeitos colaterais da crise estrutural do capital, examinada por 

Mészáros (2006, 2011) nos níveis global, universal, não-cíclica e rastejante. É 

relevante compreender que o atual estado das coisas compromete todos os 

complexos sociais. O Estado, maior mediador e agente do sistema de reprodução do 

capital, assume estratégias genocidas, de necroeconomia e necropolítica. A classe 

trabalhadora sofre com as mais diversas formas de precarização ocasionadas pela 

crise estrutural assente ao sistema capitalista, que reverbera no desemprego 

estrutural; nos crimes ambientais que produzem epidemias e pandemias; na 

precarização, desregulamentação e flexibilização do (sub)emprego; na desigualdade 

extrema; no aumento da taxa de exploração, etc. Para a classe trabalhadora, à 

margem, “não tem sentido o mais belo espetáculo”. O efeito catártico, produzido pela 

autêntica obra de arte, é indiferente. Entretanto, entendemos que o capitalismo não é 

o fim da história. Mészáros (2006, p. 185, grifo do autor), relembra:  
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Marx ressaltou que estamos lidando com fenômenos históricos: um estado 
de coisas desumanizado devido à alienação capitalista. Nessa definição 
histórica concreta do problema ele pôde não só afirmar a possibilidade de 
transcender a desumanização capitalista dos sentidos, mas também, 
positivamente, identificar na “emancipação completa de todas as qualidades 
e sentidos humanos” a raison d’être do socialismo. 
 

O filósofo húngaro, recuperando o legado marxiano, é categórico ao afirmar 

ser necessária outra forma social. Nos mesmos termos, Lukács (1967b) considera que 

a forma social socialista pode suplantar os entraves que o capitalismo produziu, tendo 

em vista que o ser social não se iguala ao capitalismo: 

 
Só assim o verdadeiro homem se torna sujeito de toda a vida humana, 
embora sem eliminar, naturalmente, a determinação social de sua existência. 
Pois embora o trabalho tenha feito o homem dominar – por muito tempo 
problemático e potencial – das forças naturais, por outro lado, o instrumento 
que ele mesmo produziu sem saber ou desejar, a sociedade o sujeitou ao seu 
domínio. Somente uma vez realizado o socialismo, é superada esta segunda 
dominação e se abre uma equilibrada e saudável relação do sujeito ao objeto 
entre os mundos interior e exterior do homem. (LUKÁCS, 1967b, p. 559). 
 

Nesse ponto, muitos de nós podemos nos questionar se outra forma social 

seria, de fato, provável. Não temos como ultrapassar barreiras de espaço e tempo 

para identificar outras formas sociais no futuro, mas a História revela as condições 

sociais estabelecidas. Desse modo, é plausível entender que o ser social pode criar 

mudanças a partir de suas necessidades e possibilidades. Marx (1985) deu alguns 

pressupostos para o alcance de um reino da liberdade, onde o ser social e a natureza 

se encontrem em total harmonia. Nas palavras do filósofo alemão: 

 
O reino da liberdade só começa, de fato, onde cessa o trabalho determinado 
pela necessidade e pela adequação a finalidades externas; portanto, pela 
própria natureza da questão, isso transcende a esfera da produção material 
propriamente dita. Assim como o selvagem tem de lutar com a natureza para 
satisfazer suas necessidades, para manter e reproduzir sua vida, assim 
também o civilizado tem de fazê-lo, e tem de fazê-lo em todas as formas de 
sociedade e sob todos os modos de produção possíveis. Com seu 
desenvolvimento, amplia-se esse reino da necessidade natural, pois se 
ampliam as necessidades; mas, ao mesmo tempo, ampliam-se as forças 
produtivas que as satisfazem. Nesse terreno, a liberdade só pode consistir 
em que o homem social, os produtores associados, regulem racionalmente 
esse seu metabolismo com a natureza, trazendo-o para seu controle 
comunitário, em vez de serem dominados por ele como se fora por uma força 
cega; que o façam com o mínimo emprego de forças e sob as condições mais 
dignas e adequadas à sua natureza humana. Mas este sempre continua a ser 
um reino da necessidade. Além dele é que começa o desenvolvimento das 
forças humanas, considerado como um fim em si mesmo, o verdadeiro reino 
da liberdade, mas que só pode florescer sobre aquele reino da necessidade 
como sua base. (MARX, 1985, p. 273). 
 

O reino da liberdade só pode se estabelecer em outra forma social, que 

considere os indivíduos em todas as suas potencialidades. A possibilidade pode ser 
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galgada, como bem explica Tonet (2012, p. 39), considerando que três condições 

necessárias se estabeleçam de modo articulado, quais sejam: “uma teoria 

revolucionária, um sujeito revolucionário e uma situação revolucionária”. As 

contradições já estão escancaradas na ordem do dia. O motor da história ainda segue 

seu percurso.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
I 
Esse é tempo de partido, 
tempo de homens partidos. 
[...] 
 
VIII 
O poeta 
declina de toda responsabilidade 
na marcha do mundo capitalista 
e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas 
promete ajudar 
a destruí-lo 
como uma pedreira, uma floresta 
um verme. 
(ANDRADE, 2012, p. 23-29). 

 
A pesquisa apresenta sua relevância por contribuir para as reflexões sobre 

o projeto coletivo de entendimento do complexo da arte ao processo formativo-

educativo dos indivíduos enquanto partícipes do gênero humano, especialmente 

nesses tempos partidos. Carlos Drummond de Andrade denuncia a sociabilidade 

vigente, o poeta a destrói com sua arma: as palavras. Georg Lukács, nosso autor 

principal, defende o ser humano completamente no melhor exercício do desvelamento 

de sua autoconsciência diante do caos. A arte, como possibilidade, ainda que no breve 

instante, permite que nos entendamos como componente do gênero humano. 

“Não sabem, mas fazem”. Nesse processo de sistematização da tese, 

apreendemos as categorias indispensáveis para compreensão da gênese e a função 

social da arte, a partir da obra “Estética”, de Georg Lukács (1967a, 1967b, 1972, 

1974). Trata-se de uma obra grandiosa, ainda muito pouco estudada, que pode 

orientar muitas pesquisas nessa área de estudo, bem como em outras áreas. Também 

é essencial asseverarmos que os espaços formais acadêmicos e informais de debates 

sobre o complexo da arte e, ademais, a própria arte em suas linguagens: as pinturas, 

as esculturas, as peças teatrais, as músicas, os filmes, as literaturas, colocam-se 

como fundamentais para construção do ser humano inteiro em soerguimento, ao ser 

humano completamente, quando tratamos do nosso objeto de pesquisa. Contudo, 

continuamos sem termos todas as respostas (ainda bem!), uma vez que partimos do 

pressuposto de que o ser humano tem a possibilidade da incessante produção do 

novo e, desse modo, outras descobertas, outras possibilidades são postas à 

humanidade. O processo de produção do novo se estabelece no e pelo trabalho, nas 

necessidades objetivas e subjetivas do ser social de responder à determinada 
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conjuntura, um processo essencialmente criador que irá recorrer do ser humano 

pressupostos e atribuir a ele próprio e ao gênero humano as consequências do ato do 

trabalho.  

Escrever sobre e sistematizar a gênese da arte não são tarefas fáceis, pois 

o que ocorreu em tempos remotos poderá apreender outras descobertas a partir de 

novos elementos postos pela arqueologia e antropologia. Isso ocorre, pois, com 

frequência, novas escavações são feitas por pesquisadores, em todos os continentes, 

e outros conhecimentos sobre a origem dos complexos humanos vão ampliando o 

debate sobre a gênese e sobre o desenvolvimento humano. Entretanto, é possível 

afirmar que, com base em evidências, é no processo ontológico do trabalho que ocorre 

nossa potencialidade sensível.  

Desse modo, muito mais do que se acercar dos fatos históricos a respeito 

da arte é imprescindível reconhecê-los ontologicamente, compreendendo que as 

necessidades assentes ao cotidiano dos indivíduos, por meio dos vestígios dos 

objetos de trabalho, nos registros das rochas das paredes da caverna, puderam 

conjecturar o que estava presente objetivamente em tempos longínquos. Antes de o 

complexo da arte se estruturar enquanto desenvolvimento estético, houve primeiro o 

atendimento às necessidades básicas, muitas vezes expostas nas paredes das 

cavernas, que foram constituindo o indivíduo como um ser social com sua biologia 

específica e, depois, tardiamente, o atendimento ao fortalecimento da consciência, 

considerando, mais adiante, o surgimento da arte. 

Como assevera Lukács (1969), a origem da arte tem seu desenvolvimento 

bem heterogêneo, e foi se estruturando paulatinamente até chegar a uma súmula 

coerente. O complexo da arte, no seu conteúdo e forma mais autenticamente 

desenvolvidos, representa uma estreita relação do indivíduo com o gênero humano. 

Essa tese, considerando a sistematização do filósofo húngaro, demonstra que o 

complexo da arte surge tardiamente, quando o ser social, através do trabalho, pode 

alcançar quatro pontos principais, articulados entre si: o primeiro refere-se ao 

desenvolvimento da técnica, devido à possibilidade real de poder realizar funções 

ordenadas; o segundo concerne ao ócio, por representar um tempo a mais para o ser 

social diante da consequência útil do trabalho, que se conformará no agradável, o 

terceiro ponto da origem da arte. Por último, mas não menos importante, a consciência 

do estético e, mesmo que o indivíduo não tenha discernimento, ele perfaz sua conexão 
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com o que é mundano, exatamente porque o complexo arte é um fenômeno social 

que se desprende da prática humana, no cotidiano. 

Isso posto, passamos para compreensão da essência, considerando a 

natureza e o objeto do complexo da arte. Enumeramos algumas categorias, 

importantes para a compreensão ontológica da arte, tendo claro que estas não são 

exclusivas e nem as únicas que poderiam ser analisadas ao se tratar do complexo da 

arte.  

Em primeiro lugar, elencamos: imanência e antropomorfização para o 

entendimento de que a arte é um complexo que se localiza no plano firmemente 

mundano. É por intermédio da imanência que temos a essência do estético, 

exatamente por se tratar da realidade onto-histórica do gênero humano. No que se 

refere à arte, a antropomorfização se estabelece na produção do mundo do ser social 

pelo próprio ser social: o mundo interno e externo pertencente a ele com todas as 

intervenções e acasos. 

Outras três categorias de análise, que nos serviram de base para 

compreensão da essência do complexo da arte, incidiram na relação dialética entre 

reflexo, consciência e mimese. O reflexo é central na apreensão dos sentidos 

humanos, porém está mais adiante da pura unidade fisiológica, especialmente quando 

relacionado ao complexo da arte, pois o reflexo artístico busca abranger a realidade, 

uma vez que sua base está estruturada no real concreto. É pela demanda do trabalho 

que se afirma o despertar da consciência e o reflexo enriquece a consciência humana. 

Na arte, quanto maior for a consciência do ser social sobre a realidade, mais potente 

será o reflexo na arte. A mimese, como configuração particular do reflexo do real, 

permite a consolidação da criação e da fruição no mundo do ser social. Pela mimese 

artística, os indivíduos apreendem a criar e fruir, através de referências, o complexo 

da arte. 

Por último, sobre o objeto e a natureza do complexo da arte, debatemos as 

categorias abstratas do reflexo estético da realidade: ritmo, simetria e proporção e 

ornamentística. Todas as categorias supracitadas têm sua base social fundadas no 

trabalho, ou seja, as mesmas passam a operar na esfera social, considerando o 

próprio processo do trabalho. Com relação ao reflexo estético, as formas abstratas 

atuam no entendimento do espaço e do tempo, orientação basilar que levará aos 

indivíduos a apropriação do cotidiano real e concreto. As formas abstratas do reflexo 

estético da realidade, portanto, guardam uma abrangência com a totalidade 
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ontológica, pois se configuraram pelo trabalho para depois, através de muitas 

mediações, estruturarem-se nas linguagens artísticas. 

A evolução do objeto de pesquisa com base nas considerações 

apresentadas nos levou às seguintes indagações: qual seria a função social da arte? 

Haveria uma função formativa-educativa da arte? Compreendemos que a função 

central do referido complexo seja o de desvelar o indivíduo enquanto partícipe do 

gênero humano. Para tanto, evidenciamos o elo entre a autenticidade da arte e a 

autoconsciência humana. Nesse processo, entendemos que a catarse se apresenta 

como possibilidade de uma formação educativa estética, já que enriquece o indivíduo 

enquanto gênero humano. Depois de um efeito catártico – que, como apresentamos, 

pode ocorrer de forma leve ou mais profunda –, o indivíduo não é mais o mesmo, uma 

vez que conserva e cristaliza, dialeticamente, o processo de generidade humana. A 

linguagem artística (ouvir uma música, ler um livro, ver uma escultura ou pintura, 

assistir a um filme, etc.), quando autêntica, pode provocar tamanha inquietação, na 

qual o indivíduo se reconheça na criação ou na fruição artística como parte da 

humanidade. 

É importante destacar que: “[...] a estética deve considerar como um 

fenômeno histórico-social, não só em sua gênese, mas durante todo o curso de sua 

implantação.” (LUKÁCS, 1967b, p. 369). Isso se aplica efetivamente no decorrer da 

história da humanidade. Na atualidade, por exemplo, o nosso desenvolvimento 

estético fica à mercê de uma onda de conservadorismo, atestados por governos e 

grupos sociais de extrema-direita, imerso em um contexto de destruição e barbárie, 

como aponta Mészáros (2011), em seu estudo sobre a crise estrutural do capital, ainda 

que haja legítimas “ilhas de civilização humana” (LUKÁCS, 1965). Entendemos que o 

complexo da arte pode reproduzir o que demanda a sociedade, ao mesmo tempo que 

pode registrar uma contradição ou perspectivar o devir. A autenticidade da arte está 

relacionada ao processo de criação e fruição, formação relacionada de modo 

consciente com a nossa própria existência, com o hic et nunc histórico, como aponta 

diversas vezes o filósofo húngaro. 

Diante de uma sociabilidade que visa o lucro em primeiro plano, as 

possibilidades de os seres sociais compreenderem integralmente a própria vida na 

natureza e na sociedade são cada vez mais difíceis, o salto do ser humano inteiro ao 

ser humano completamente, por meio da catarse estética, é cada vez mais 

obstaculizado. Nosso objeto apresenta como resultado que a forma como está posta 
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a atual sociabilidade, regida pelo capital, não comporta as possibilidades efetivas de 

desenvolvimento humano, de modo que somente uma ruptura radical com a atual 

forma social poderia proporcionar, ao conjunto dos seres sociais, uma apropriação da 

riqueza da humanidade, seja ela proveniente das necessidades do estômago ou da 

fantasia.  

Uma sociabilidade que houvesse, de fato, o tempo socialmente livre, de 

modo que os seres sociais tivessem a possibilidade de criar e fruir livremente. Apenas 

em uma sociedade verdadeiramente emancipada, como aponta uma grande 

referência nos estudos de Lukács:  

 
[...] na sociedade comunista, onde cada um não tem um campo de atividade 
exclusivo, mas pode aperfeiçoar-se em todos os ramos que lhe agradam, a 
sociedade regula a produção geral e me confere, assim, a possibilidade de 
hoje fazer isto, amanhã aquilo, de caçar pela manhã, pescar à tarde, à noite 
dedicar-me à criação de gado, criticar após o jantar, exatamente de acordo 
com a minha vontade, sem que eu jamais me torne caçador, pescador, pastor 
ou crítico. (MARX; ENGELS, 2011, p. 38). 
 

Por fim, esta tese revelou o processo formativo-educativo da arte, 

fundamentada no estudo da gênese, da natureza e da função social do referido 

complexo, expondo que a função educativa da arte, no processo de formação 

humana, deve compreender os elementos que compõem o sensível, na apropriação 

da riqueza objetiva e subjetiva que abarca o complexo da arte. Quando autêntica, a 

ação catártica da arte pode proporcionar o processo de autoconsciência humana, no 

entendimento do indivíduo enquanto gênero.  

A catarse, como culminância do processo formativo-educativo estético do 

ser social, possibilita que este apreenda os elementos objetivos e subjetivos latentes 

no cotidiano concreto. A educação estética instrui o desenvolvimento dos sentidos 

humanos, fazendo com que o ser social possa criar e fruir as mais genuínas obras 

artísticas. O ser humano inteiro alça o ser humano completamente no breve instante 

catártico. Na contradição da sociedade capitalista, momentos catárticos são cada vez 

mais difíceis de reverberar no cotidiano dos seres sociais. Vivemos nesse tempo 

partido, em referência ao poeta Carlos Drummond de Andrade, devaneamos: como o 

complexo da arte está presente no nosso cotidiano? Como ele é essencial para a 

nossa existência? Em tempo de um vírus (Covid-19): o que o complexo da arte nos 

proporciona? O complexo da arte alcança a todos os seres sociais? 

 
[...] 
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Irmãos, cantai esse mundo 
que não verei, mas virá 
um dia, dentro em mil anos, 
 talvez mais... não tenho pressa. 
 Um mundo enfim ordenado,  
uma pátria sem fronteiras, 
sem leis e regulamentos, 
uma terra sem bandeiras, 
sem igrejas nem quartéis, 
sem dor, sem febre, sem ouro,  
um jeito só de viver, 
mas nesse jeito a variedade,  
a multiplicidade toda 
que há dentro de cada um.  
(ANDRADE, 2012, p. 126-127). 
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ANEXO A – GRUPOS DE PESQUISA 
 

Fonte: http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf 

Grupo de pesquisa: Marxologia - filosofia e estudos confluentes 
instituição: UFMG 
líder(es): Ester Vaisman; Antônio José Lopes Alves 
área: Filosofia 
ano de formação: 1996 
Linhas de pesquisa: 
- A determinação onto-negativa da politicidade no pensamento de K. Marx 
- Gênese e lineamentos do estatuto ontológico e da cientificidade da obra 
marxiana 
- Determinação onto-societária do pensamento e crítica da teoria das 
ideologias 
- Trabalho e forças produtivas: formas históricas e analítica categorial 
- Indivíduo e gênero na obra póstuma de Lukács  
- Crítica materialista da bioética 

Grupo de pesquisa: Literatura e Autoritarismo 
Instituição: UFSM 
Líder(es): Rosani Úrsula Ketzer Umbach 
Área: Letras 
Ano de formação: 2000 
Linhas de pesquisa: 
- Literatura Comparada 
- Literatura e História 
- Sociologia da Literatura 

Grupo de pesquisa: Lukács e Mészáros: fundamentos ontológicos da 
sociabilidade burguesa 
Instituição: UFAL 
Líder: Maria Cristina Soares Paniago 
Área: Ciência Política 
Ano de formação: 2007 
Linhas de pesquisa: 
- Capital, Trabalho, Estado e Teoria da Transição 
- Lukács e a Ontologia do Ser Social 

Grupo de pesquisa: Filosofia Política Contemporânea 
Instituição: PUC/SP 
Líder: Antonio José Romera Valverde 
Área: Filosofia 
Ano de formação: 2011 
Linhas de pesquisa: 
- História da filosofia 

Grupo de pesquisa: Marx como crítico da política e do direito 
Instituição: UFMG 
Líder: Vitor Bartoletti Sartori 
Área: Direito 
Ano de formação: 2016 
Linhas de pesquisa: 
- Engels como primeiro marxista: para uma crítica da igualdade jurídica e da 
noção de justiça 
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- Lukács e o renascimento do marxismo 
- Marx e a crítica ao Direito e à política 

Grupo de pesquisa: Consciência e Humanidades e Educação - CHE 
Instituição: IF-Catarinense 
Líder(es): Fabio Alves dos Santos Dias e Ivan Carlos Serpa 
Área: História 
Ano de formação: 2017 
Linhas de pesquisa: 
- Educação emancipatória, arte e ecologia e gêneros biográficos  
- Filosofia e ficção  
- Projetos de pesquisa da linha Lukács e o debate em torno das artes nos anos 
1930. 
- TEATRISTÓRIA: investigações sobre o teatro como metodologia de ensino 
de história.  
- Trabalho e trabalhadores  
VOX TRIBALIS: Índios e mestiços num Vale Europeu? 

Grupo de pesquisa: Autopoiesis 
Instituição: UNIOESTE 
Líder: Marcelo Gomes 
Área: Educação 
Ano de formação: 2018 
Linhas de pesquisa: 
- Dialética marxista 
- Estado, dominação e processos educacionais 
- Marxismo e antropologia filosófica 
- Ontologia do Ser Social e Formação Humana 

Grupo de pesquisa: Dýnamis - Grupo de Estudos em Teoria Social e Crítica 
da Economia Política 
Instituição: UFOP 
Líder: Alexandre Aranha Arbia 
Área: Serviço Social 
Ano de formação: 2018 
Linhas de pesquisa: 
- Educação Física, Esporte e Lazer 
- Ontologia do ser social, Educação Física e Esportes  

Grupo de pesquisa: Observatório Trabalho, Produção e Apropriação de Valor 
e Luta de Classes (O Trabalho & Luta) 
Instituição: UFT 
Líder(es): Raquel Sabará 
Área: Economia 
Ano de formação: 2020 
Linhas de pesquisa: 
- Ontologia lukacsiana, Dialética, Trabalho, Reprodução, Ideologia, Saber, 
Estranhamento/Alienação e emancipação humana  
- Renda da terra e lutas no campo e na cidade  
- Teoria marxista da dependência, troca de desigual, exploração e 
superexploração da força de trabalho, políticas públicas, produção e 
apropriação de valor e luta de classes  
- Trabalho, Estado, Mundialização do Capital e Crise  
- Trabalho, produção e apropriação de valor e luta de classes 
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ANEXO B – MAPEAMENTO DOS ESTUDOS LUKACSIANOS (2010-2019) NO 

BRASIL 

 

Fonte: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/ 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES 
Consulta realizada entre os dias 19 a 23 de outubro de 2020 

Obra Teoria do 
Romance 

HCC Estética Ontologia Outros 

Quantidade 
de 

trabalhos 

04 10 10 29 33 

 

 Teoria do Romance 

01 MARTINS, Willian Mendes. A presença de Kierkegaard na teoria do 
romance do jovem Lukács. 01/11/2012 106 f. Mestrado em Filosofia 
Instituição de Ensino: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho/Marilia, Marília Biblioteca Depositária: FFC/UNESP. 

02 GALLO, Renata Altenfelder Garcia. “A Teoria do Romance" e "O 
Romance Como Epopeia Burguesa": Um estudo comparado da 
concepção de romance em Georg Lukács. 01/06/2012 150 f. Mestrado 
em Teoria e História Literária Instituição de Ensino: Universidade Estadual 
de Campinas, Campinas Biblioteca Depositária: Biblioteca Central. 

03 OLIVEIRA, Flavio Cunha Dias de. A prosa do mundo e a poesia do 
coração: aspectos do legado hegeliano na Teoria do romance de 
Lukács. 04/10/2017 145 f. Mestrado em Filosofia Instituição de Ensino: 
Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos Biblioteca Depositária: 
EFLCH – Unifesp. 

04 MENDES, Bruno Moretti Falcão. Crítica e forma no jovem Lukács: 
contornos e limites da subjetividade em teoria do romance. 
14/11/2019 189 f. Doutorado em Filosofia Instituição de Ensino: 
Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos Biblioteca Depositária: 
EFLCH – Unifesp.  

 

 História e Consciência de Classe – HCC 

01 TEIXEIRA, Mariana Oliveira do Nascimento. Razão e reificação: um 
estudo sobre Max Weber em História e Consciência de Classe, de 
Georg Lukács. 01/03/2010 164 f. Mestrado em FILOSOFIA Instituição de 
Ensino: Universidade Estadual de Campinas, Campinas Biblioteca 
Depositária: Biblioteca Octávio Ianni/IFCH e Biblioteca Central/UNICAMP. 

02 MENDES, Bruno Moretti Falcão. Uma abordagem filosófica sobre a 
reificação em história e consciência de classe de Georg Lukács. 
01/12/2012 118 f. Mestrado em Filosofia Instituição de Ensino: 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos Biblioteca Depositária: 
Biblioteca Comunitária UFSCar. 

03 ALMEIDA, Roberto Ribeiro de. Reificação e totalidade à luz de História 
e Consciência de Classe (1923) de György Lukács. 01/05/2012 111 f. 
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Mestrado em Filosofia Instituição de Ensino: Pontifícia Universidade 
Católica De São Paulo, São Paulo Biblioteca Depositária: PUC/SP. 
 

04 HIRO, Cássio Hideo Diniz. História e consciência de classe na 
educação brasileira: lutas e desafios políticos dos trabalhadores em 
educação de Minas Gerais (1979 – 1983). 01/12/2012 237 f. Mestrado 
em Educação Instituição de Ensino: Universidade Nove de Julho, São 
Paulo Biblioteca Depositária: Prof. José Storópoli. 

05 DANTAS, Diego Fonseca. História e Consciência de Classe. Lukács e 
uma Abordagem Dialética do Partido Para Além do Proletariado. 
30/05/2014 121 f. Mestrado em Ciência Política Instituição de Ensino: 
Universidade Federal Fluminense, Niterói Biblioteca Depositária: Central 
do Gragoatá, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFF. 

06 BRAGA, Erivania De Meneses. Dialética e negatividade: um estudo 
sobre História e Consciência de Classe. 30/09/2014 109 f. Mestrado em 
Filosofia Instituição de Ensino: Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza 
Biblioteca Depositária: Biblioteca António Martins Filho. 

07 RAMALHO, Eric Renan. A dialética das coisas: Método e reificação em 
História e consciência de classe. 29/05/2017 239 f. Mestrado em 
Filosofia Instituição de Ensino: Universidade Federal De Minas Gerais, 
Belo Horizonte Biblioteca Depositária: Fafich. 

08 PEREIRA, Antonio Marcondes dos Santos. A questão da categoria da 
totalidade em História e Consciência de Classe e a Ontologia do Ser 
Social de György Lukács: dialética marxista, conhecimento científico 
e formação humana. 09/11/2018 263 f. Doutorado em EDUCAÇÃO 
Instituição de Ensino: Universidade Federal Do Ceará, Fortaleza 
Biblioteca Depositária: Repositório Institucional/ Universidade Federal Do 
Ceará. 

09 PEDRON, Lucas Lipka. Razão e reificação em Lukács: estudo sobre a 
consciência reificada. 11/02/2019 100 f. Mestrado em Filosofia 
Instituição de Ensino: Universidade Federal Do Paraná, Curitiba Biblioteca 
Depositária: UFPR.  

10 SOUZA, Mateus Soares de. Método e totalidade em Georg Lukács: de 
História e Consciência de Classe à Ontologia do Ser Social. 
17/09/2019 242 f. Mestrado em Filosofia Instituição de Ensino: 
Universidade Federal do ABC, São Bernardo do Campo Biblioteca 
Depositária: UFABC. 

 

 Estética – A peculiaridade do Estético 

01 PATRIOTA, Rainer Camara. A relação sujeito-objeto na Estética de 
Georg Lukács: reformulação e desfecho de um projeto interrompido. 
01/03/2010 284 f. Doutorado em Filosofia Instituição de Ensino: 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte Biblioteca 
Depositária: Biblioteca da FAFICH. 

02 MASSUIA, Rafael da Rocha. A recepção das ideias estético-literárias 
em Lukács em Leandro Konder e Carlos Nelson Coutinho. 28/02/2013 
220 f. Mestrado em Ciências Sociais Instituição de Ensino: Universidade 
Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho/Araraquara, Araraquara 
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Biblioteca Depositária: Faculdade de Ciências e Letras - Campus de 
Araraquara. 

03 ARAUJO, Adéle Cristina Braga. Estética em Lukács: reverberações da 
arte no campo da formação humana. 18/04/2013 115 f. Mestrado em 
Educação Instituição de Ensino: Universidade Estadual do Ceará, 
Fortaleza Biblioteca Depositária: Biblioteca Central Prof. Antônio Martins 
Filho. 

04 SACCOMANI, Maria Claudia da Silva. A criatividade na arte e na 
educação escolar: uma contribuição à pedagogia histórico-crítica à 
luz de Georg Lukács e Lev Vigotski. 29/08/2014 186 f. Mestrado em 
Educação Escolar Instituição de Ensino: Universidade Estadual Paulista 
Júlio De Mesquita Filho/Araraquara, Araraquara Biblioteca Depositária: 
Biblioteca da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, campus de 
Araraquara. 

05 ASSUMPCAO, Mariana de Cassia. A prática social na pedagogia 
histórico-crítica e as relações entre arte e vida em Lukács e Vigotski. 
25/08/2014 172 f. Mestrado em Educação Escolar Instituição de Ensino: 
Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho/Araraquara, 
Araraquara Biblioteca Depositária: Biblioteca da Faculdade de Ciências e 
Letras da UNESP, campus de Araraquara. 

06 THIESEN, Jose Rodolfo Pacheco. Trabalho, estética, arquitetura: a 
contribuição de György Lukács para um estudo crítico sobre a 
responsabilidade social do arquiteto' 27/03/2015 184 f. Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo Instituição de Ensino: Universidade de São 
Paulo/São Carlos, São Carlos Biblioteca Depositária: Biblioteca da 
EESC/USP. 

07 TEOFILO, Rafaela Maria Teixeira. A particularidade como categoria 
central na estética de Lukács: aproximações às determinações da 
decadência da arte no capitalismo contemporâneo. 16/05/2016 114 f. 
Mestrado em Educação Instituição de Ensino: Universidade Estadual do 
Ceará, Fortaleza Biblioteca Depositária: Biblioteca Central Prof. Antônio 
Martins Filho. 

08 GALLO, Renata Altenfelder Garcia. Arte e Utopia nas estéticas de 
juventude e de maturidade de Georg Lukács. 31/08/2018 257 f. 
Doutorado em Teoria e História Literária Instituição de Ensino: 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas Biblioteca Depositária: 
IEL. 

09 VITORIA, Soraya Reginato da. Lukács vai a Goethe: mediações 
literárias da dimensão estética na formação humana. 20/02/2018 169 
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