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“A arte possui um alto grau de autonomia”. 

Trotski 

 

A forma de apresentação dos problemas do pensamento e da vida social 

objetiva tem sido uma das maiores preocupações das reflexões sobre estética. Os níveis 

de aproximação entre real e imaginado, entre criação e reprodução, se fizeram presentes 

no constante julgamento da adequação das expressões artísticas. O marxismo marca 

com radicalidade uma posição quanto ao poder de imbricação dos dizeres da cultura, 

nunca completamente silenciada, e o âmbito produtivo das realizações humanas 

diversas. Os desejos, utopias, cientificidades, momentos e gerações desse debate são 

amplos. Para não correr o risco de fracassar no levantamento da discussão, escolhemos 

fazer uma apresentação preliminar dos interesses mais importantes para a estética 

marxista. Acompanharemos aqui algumas motivações filosóficas e seus desdobramentos 

imediatos para uma sociologia marxista das formas literárias, distinguindo direções 

entre Hegel, Marx, Lukács e Goldmann.  

 

I 

 

A história do marxismo ainda é rica em suas possibilidades. Várias delas 

foram tomadas como destinos da humanidade, outras tantas foram sucumbidas como 

meros detalhes figurativos de uma grande ilusão, algumas outras estão a serviço das 

novidades interpretativas e explicativas do campo das posições sociais, em âmbitos 

econômicos, políticos e ideológicos. Nesse sentido nos parece bastante estimulante 

recuperar certas preocupações para as abordagens objetivas da realidade social, com um 

adicional significativo, que é tratar de como se realiza concretamente a produção 

histórica dos homens em uma dimensão reflexiva, algo que pode ser chamado de 

ideológico, valorativo, compondo o quadro geral da especulação sociológica da filosofia 

estética marxista, como leitura da relação direta e politizada da criação, produção e 
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reprodução das ideias, em seu sentido expressivo, que nos dirigirá para a associação 

entre estrutura e superestrutura, como também teoria e práxis. 

Enquanto plano avaliativo da teoria marxista, o campo da estética está, no 

geral e no particular, submetido ao entendimento direto de como a relação objetiva dos 

homens em meio ao fundamento da sua realidade contorna certas projeções e formatos 

de reprodução e alteração da realidade. A arte, em específico a arte literária, confirma, 

na teoria marxista, as relações profundas com a existência material concreta, e é por 

esse caminho que se torna possível a delimitação das abordagens estéticas marxistas. 

Certamente não é possível compreender os modos de atuação crítica na teoria marxista 

sem antes situá-la no que tange aos seus anseios analíticos da história, especialmente da 

história burguesa.  

A estrutura primeira do pensamento marxiano está profundamente ligada à 

crítica da filosofia hegeliana, e nesse sentido percorre as delimitações para a 

compreensão de história e do ser em Hegel. O ser em Hegel é uma entidade do espírito 

do mundo, ou do tempo, como se queira, e se realiza como consciência plena da razão, 

tendo em vista a frase de Hegel no prefácio de sua Filosofia do Direito: “o racional é 

real; o real é racional”. Fruto de grande debate, essa premissa da filosofia hegeliana 

direcionou parte das questões acerca das formulações sobre o mundo presente e sobre as 

possibilidades filosóficas do futuro. Celso Frederico (2010, p. 21) em seu O jovem Marx 

esclarece as decorrências iniciais dessa querela:  

 
A direita hegeliana priorizou o segundo momento da frase para 
justificar a racionalidade do real, entendida por eles como a 
sociedade e o Estado prussianos onde viviam. Os jovens 
contestadores, por sua vez, preferiram enfatizar o racional para 
contrapô-los às mazelas da realidade, para mostrar que o momento da 
racionalidade ainda não tinha chegado e que ele só se efetivaria 
mediante a negação do existente e toda sua gritante irracionalidade. O 
movimento da razão em direção à realidade, portanto, exige a 
superação do presente: esse não é, de forma alguma, o ponto final da 
história, mas um momento a ser necessariamente negado pelo 
movimento da Ideia em sua marcha inexorável rumo à plena 
racionalidade. 

 
É possível, portanto, que a identificação dos aspectos críticos da preocupação com a 

razão – como a que entende e faz a história existir – sirva para o modo como o 

conhecimento sobre a realidade existente ou que deveria existir se destaque nesse 

debate. 
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A afirmação da razão justificaria a presença do Estado tal como estava, o 

que deve necessariamente ser combatido, segundo Marx, por várias questões. A fonte 

delas seria quanto ao problema da universalidade a que o Estado não consegue 

corresponder; como conseqüência, toda a crítica marxiana se detém sobre as forças 

objetivas de atuação na realidade, melhor dizendo, sobre a referência à produção da 

existência a partir da vida material e não como consciência plena da razão vindoura. O 

Estado se portaria como uma abstração da Ideia, em separação total à sociedade civil, 

com um cunho religioso, por ser consciência plena e razão na figura diretiva, o rei. A 

dialética hegeliana se faz da mediação alimentadora do espírito absoluto à razão, da 

razão à sociedade civil, completando, para Hegel, a universalidade; para Marx, ela é um 

erro lógico por passarmos de uma à outra definição sem conexão com o real. É dessa 

crítica que deriva a acusação de Marx à religião como alienadora, realizada na 

Introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Posteriormente, na avaliação sobre 

a filosofia de Feuerbach, em A ideologia alemã, a religião seria a composição de uma 

abstração negativa, somente. Então, para Marx juntamente com Engels, se torna 

necessário romper com hegelianismo, tanto do conservador de direita, como do 

questionador de esquerda, produzindo as orientações de investigação do materialismo 

histórico-dialético. O interesse ainda crucial a esse enfrentamento de ideias pode ser 

associado ao lugar ocupado pelo Estado na direção dos homens como uma efetividade 

normativa, mas atualmente, talvez de forma mais decisiva, como um conjunto de 

expectativas em relação aos valores reunidos politicamente. Isso demonstra a força do 

conceito de ideologia e seus desdobramentos para uma crítica do pensamento moderno. 

Esse panorama de referência ao pensamento de Marx desemboca na 

concepção de ser social e suas correlações. O movimento conceitual dentro das questões 

marxistas passa pela forma como o eixo explicativo de sua teoria sustenta-se, como 

também ressoa e desdobra em caminhos de pesquisa. A passagem clássica do “Prefácio” 

de Contribuição à crítica da economia política ajuda a esclarecer o desenvolvimento do 

pensamento marxiano, por ter sido valorizada e vulgarizada de tal modo a esconder nela 

própria sua indicação teórica e prática. Vejamos como essa apresentação indica uma 

direção que serve para compreender a formação histórica dos fenômenos 

significativamente objetivos: 

 
Na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações 
determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de 
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produção que correspondem a um determinado grau de 
desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto destas 
relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a 
base concreta sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e 
política e à qual correspondem determinadas formas de consciência 
social. O modo de produção da vida material condiciona o 
desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é 
a consciência dos homens que determina o seu ser; é o seu ser social 
que, inversamente, determina a sua consciência (MARX, 2003, p. 5). 
 

Nesse primeiro momento a relação entre estrutura e superestrutura ganha 

contornos mais exatos, na medida em que se explicitam as contradições materiais e 

como daí se pode conhecer o pensamento de uma época. O encontro com a economia 

política somente parece minimizar a geração e a circulação das ideias, enquanto se 

percebe a necessidade de estarmos atentos ao desenvolvimento econômico. Há em 

conjunto outras coisas a se verificar. Continuemos:  

 
A transformação da base econômica altera, mais ou menos 
rapidamente, toda a imensa superestrutura. Ao considerar tais 
alterações é necessário sempre distinguir entre a alteração material – 
que se pode comprovar de maneira cientificamente rigorosa – das 
condições econômicas de produção, e as formas jurídicas, políticas, 
religiosas, artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas ideológicas 
pelas quais os homens tomam consciência deste conflito, levando-o às 
suas últimas conseqüências. Assim como não se julga um indivíduo 
pela ideia que ele faz de si próprio, não se poderá julgar uma tal época 
de transformação pela mesma consciência de si; é preciso, pelo 
contrário, explicar esta consciência pelas contradições da vida 
material, pelo conflito que existe entre as forças produtivas sociais e 
as relações de produção. [...] É por isso que a humanidade só levanta 
os problemas que é capaz de resolver (MARX, 2003, p. 6). 

 
Talvez nessa passagem seja esclarecida a direção para o nosso problema, 

que é exatamente como as formas expressivas se erguem e como se torna possível 

avaliá-las segundo alguns desses critérios até aqui apresentados. O problema da 

consciência toma um corpo produtivo no pensamento marxiano, e faz do idealismo 

hegeliano uma filosofia pouco ocupada das contradições objetivas tão cruciais à época 

moderna. O que é também interessante é que ao não julgarmos um indivíduo pela ideia 

que ele faz de si próprio percebemos a dimensão ideológica das visões de mundo, como 

Marx demonstra, por estarem bastante ligadas ao modo de produção, porém só se torna 

possível atuar diante da mudança na vida dos homens através dos problemas que ele 

levanta, e a humanidade só levanta os problemas que ela é capaz de resolver, o que 
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coloca o pensamento e suas expressões em uma tarefa prática e política destacada no 

marxismo.   

De maneira sucinta o “Prefácio” procura colocar os preceitos teóricos no 

lugar. Como um modo de resolver os perigos que a questão levanta, e como formulação 

definitiva sobre a crítica hegeliana, Marx dirige reflexivamente as relações históricas 

produtivas inextricavelmente indissociadas às suas formas de expressão, com a 

particularidade que essas formas têm ao se valerem exatamente desses modos de 

produção para conceber a realidade, entendê-la, conformá-la e confirmá-la, como 

também se voltarem contra seus incômodos, o que para o pensamento marxista se 

situaria, primeiramente, como forma de falsa consciência, por isso sustentadora de uma 

reprodução material ensurdecedora. Esse caráter permite às leituras que desejamos uma 

atualização do plano ideológico, exatamente por estar submetido a uma relação que não 

está terminantemente pronta, já que força um incômodo com a contradição crucial para 

o movimento da história, que revela suas marcas mais subjacentes.  

Enquanto explica, também articula o inconsumível do plano ideológico, que 

é sua atividade constante. Está clara a relação entre estrutura e superestrutura e como 

dialogam e se determinam. O que nos interessa é a localização das relações expressivas 

como aquelas que são as próprias ideias, como esconderijo da realidade, e daí que nosso 

olhar atualiza a falsa consciência, como classicamente se entendeu a ideologia na 

formulação inicial em Marx, como compreensão, entendimento, ou mesmo forma de ver 

e ser a própria força da produção social real nas suas possibilidades de mediação entre a 

força produtiva objetiva e suas formas de apresentação, como valores que circulam e se 

confortam em conjuntos instituídos socialmente. Agora a ideologia1 nos guiará como 

distribuição a ser recebida e captada de uma visão de mundo; por isso sua dimensão 

expressiva e criativa acaba por interessar por completo ao marxismo, fundando uma 

estética de fundo crítico que procura identificar quais raízes geram as formas. De algum 

modo fica em destaque a constituição de uma arte revolucionária. 

 

II 

 

                                                
1 A respeito do desenvolvimento do conceito, conferir Um mapa da ideologia, organizado por Slavoj 
Zizek (1996). 
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Depois que o pensamento marxista se torna uma diretriz para a explicação 

histórica e reúne grandes forças contraditórias ao sistema capitalista, algumas 

preocupações com as formas de pensamento vão se fortalecendo. Num primeiro instante 

o critério mais significativo era exatamente o poder de engajamento das expressões 

artísticas. Ainda muito relacionadas à aproximação ao mundo material, as questões 

estéticas começam a se desenvolver com os debates sobre as possibilidades assumidas 

pelas ideias e a força dos formatos ideológicos no geral. Nesse sentido, a relação com as 

posições sectárias repercute e dirige a aceitação ou crítica desses parâmetros. Os textos 

inéditos de Marx são publicados no começo do século XX, o que exige releituras do 

marxismo e a constituição de uma estética de orientação marxista, ou mesmo motivada 

por ele.  

A cultura e suas formas, inclusive em razão da força ideológica do 

capitalismo e da necessidade de combate, receberão atenção dos que pensam o 

simbólico e as estruturas de pensamento. Um dos iniciadores desse aprofundamento é o 

filósofo húngaro Gyorgy Lukács. Até os anos de 1920, Lukács escreve bastante 

influenciado pela estética de Hegel, já que de maneira geral a publicação de As almas e 

as formas e A teoria do romance significam uma abordagem pré-marxista a respeito de 

como a consciência se demonstra e atualiza seu âmbito racional nas expressões 

artísticas. Com a publicação de História e consciência de classe, o filósofo húngaro 

começa os anos 20 estabelecendo alguns compromissos do pensamento radical com a 

expressão proletária através do partido, que tem um papel próximo ao do espírito 

hegeliano; porém, com a percepção do acirramento das contradições sociais objetivas, 

Lukács efetiva sua relação com o marxismo e com a luta a ser travada com o mundo 

capitalista e suas formas ideológicas. Sua estética marxista do período stalinista está 

reconhecidamente delineada pelos problemas vividos nas discussões e orientações do 

partido comunista soviético, e isso significa também disputas internas que o levaram a 

reconsiderar várias de suas posições, algumas vezes marcadas por períodos de prisão.   

Além do aspecto biográfico que nos ajuda no entendimento, as questões do 

pensamento lukasceano compõem um debate intenso sobre o modo como a arte executa 

um trabalho de transformação mediadora entre realidade e imagem, resultando em um 

produto da consciência. A defesa mais decisiva de Lukács se refere ao formato e ao 

conteúdo realista que a grande arte deve ter. Pois sendo a arte uma atividade que cria 

verdades no entendimento, ela deve estar ocupada da expressão da relação entre 
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realidade objetiva e consciência. Afirma o próprio Lukács na introdução da seleção de 

textos de Marx e Engels (2010, p. 28) sobre Cultura, arte e literatura: 

 
A concepção marxista do realismo afirma que a arte deve tornar 
sensível a essência. Ela representa a aplicação dialética da teoria do 
reflexo ao campo da estética. E não é casual que o conceito de tipo 
seja que, com maior clareza, evidencia tal peculiaridade da estética 
marxista. Por um lado, o tipo fornece uma solução para a dialética 
essência-fenômeno, solução específica da arte, que não se repete em 
nenhum outro campo; e, por outro lado, remete ao mesmo tempo 
àquele processo histórico-social do qual a melhor arte realista 
constitui o fiel reflexo. 

 
Na avaliação e defesa da análise marxista, Lukács remonta a como Engels 

faz a referência ao tipo para a formatação da exposição. “O realismo supõe, a meu ver, 

além da fidelidade aos pormenores, a reprodução exata de caracteres típicos em 

circunstâncias típicas” (ENGELS, 2010, p. 27). Alcançar as contradições da vida social 

seria, para o marxismo, conferir condicionamento artístico às situações e seus viventes, 

que permitiriam, então, ser criticamente pensados. O problema tratado e a posição 

teórica tomada ficam claros no texto “Narrar ou descrever”, em que Lukács (2010) 

discute os modos de apresentação da realidade e o empobrecimento do enquadramento 

descritivo que seria demonstração contrária ao poder criativo da narração, pois a arte da 

narrativa ressalta e movimenta a situação histórica fortalecendo o envolvimento dos 

leitores com a imaginação e as frestas encontradas pelo olhar da arte, longe de reduzir as 

possibilidades do pensamento. Essa seria a procura da grande arte realista. Por isso o 

constante elogio à maneira de Balzac informar seu tempo. Lukács (2010, p. 29) sabe 

que a questão não é simples: 

 
A captação estética, da ideia, não constitui para o marxismo um ato 
linear e definitivo e, sim, um processo: processo que é movimento, 
aproximação gradual à realidade essencial, até mesmo porque a 
realidade mais profunda e essencial é sempre apenas uma porção 
daquela totalidade do real da qual também faz parte o fenômeno 
superficial. 

 
O debate que Lukács enfrenta está vivo na relação da proposta de um 

realismo socialista em confronto com o formalismo, ambos renegados por Lukács. O 

primeiro pela sua linhagem naturalista, de caracterização estereotipada, enrijecida e com 

um desejo de prescrição, associado ao controle da URSS. O outro seria exclusivo aos 

aspectos técnicos de manipulação de recursos subjetivos de percepção, associado ao 
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vazio capitalista. Um representaria o sectarismo literário e o outro, o modernismo 

burguês. Leandro Konder (2010, p. 99), em Em torno de Marx, comenta essas posições: 

 
A perspectiva dos escritos que Lukács dedicou à abordagem dos 
valores estéticos baseou-se em uma concepção complexa do realismo. 
Suas críticas tinham alvos prejudicados por dois adversários 
metodológicos do realismo: o naturalismo e o formalismo. No 
realismo, segundo ele, a imagem precede a interpretação, a criação é 
alcançada antes da crítica. A relação entre esses dois pólos é 
inevitavelmente tensa.  

 
Como resultado de suas pesquisas, Lukács publica na década de 60 sua 

Estética, obra densa sobre suas concepções motivadas pelo marxismo na discussão 

formal e histórico-social das possibilidades de apresentação e apreensão da obra 

artística que esteja conectada com o que Marshall Berman (2001, p. 228) destacou na 

obra conflitiva de Lukács como um estímulo à “democracia da vida cotidiana”. 

O legado marxista que atravessa o pensamento lukasceano é, de algum 

modo, levado adiante pelas formulações de Lucien Goldmann2. A orientação da 

investigação resulta, de maneira geral, dos fundamentos menos imediatos da 

apresentação das ideias no conjunto das expressões literárias e suas histórias. Percorrer 

os passos dados por Goldmann contribuem para o esclarecimento da filosofia dialética e 

materialista. “As análises puramente estéticas são insuficientes, já que é impossível 

julgar uma ‘forma’ fora do conteúdo afetivo e intuitivo que ela expressa” 

(GOLDMANN, 1967, p. 89). 

É recorrente na crítica marxista a preocupação com a dimensão social, e é a 

partir dessas motivações que a moldagem dos recursos de linguagem são colocados nos 

planos da pesquisa histórico-social. Continua Goldmann (1967, p. 89): 

 
A explicação sociológica é um dos mais importantes elementos da 
análise de uma obra de arte e, na medida em que o materialismo 
dialético permite compreender melhor o conjunto dos processos 
históricos e sociais de uma época, permite também explicitar mais 
facilmente as relações entre estes processos e as obras de arte que 
sofreram sua influência. Mas a análise sociológica não esgota a obra 
de arte e, por vezes, não chega nem mesmo a tocá-la. Ela não constitui 
senão um primeiro passo indispensável no caminho que conduz a isto. 
O essencial é reencontrar o caminho pelo qual a realidade histórica e 

                                                
2 O artigo “A sociologia da literatura de Lucien Goldmann” de Celso Federico (2005) e o livro Lucien 
Goldmann de Michael Löwy e Sami Naïr (2009) são esclarecedores para a compreensão do pensamento 
de Goldman e de algumas questões constituintes da crítica social apoiadas em discussões estéticas. 
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social se expressou, através da sensibilidade individual do criador, na 
obra literária ou artística que se vai estudar. 

 
É interessante notar como Goldmann indica uma abordagem que não deseja separar a 

dimensão social e artística. Por isso, a elevação de uma sociologia das formas literárias 

e a consideração sobre o conhecimento literário como um conhecimento peculiar devem 

ser destacados. Estamos no terreno dos amparos metodológicos a serem erguidos e 

sustentados para o cumprimento de uma dialética da totalidade.  

 
É, à medida que o problema se colocar no interior de cada disciplina, à 
medida que os sociólogos compreenderem que uma sociologia não 
deve ser positivista mas levar em conta o sujeito transindividual na 
qualidade de ator que transforma a realidade, à medida que todos os 
diferentes setores das ciências humanas venham a se tornar dialéticos, 
que implicitamente, nascerá a interdisciplinaridade e que haverá, 
depois, bem entendido, no quadro desta interdisciplinaridade, 
especializações e especialistas. 
Os pensadores dialéticos não atenderam a esta exigência e, no meu 
caso, tenho há muito uma cadeira de sociologia da literatura, enquanto 
sociólogos, quando estudavam a literatura, não logravam êxito no 
estudo do fato literário porque buscavam nele o reflexo da consciência 
coletiva, em vez de procurar a criação de estruturas; e os literatos 
consideravam a sociologia tão-somente como condicionamento 
exterior (GOLDMAN, 1972, p. 99/100). 

 
Perpassa em sua proposta a tendência ou predileção humana pelo vínculo com um 

encontro das consciências individualizadas. A solução para o indivíduo repartido pelo 

capitalismo seria um humanismo agrupável em certas formas de expressão. Por isso a 

abordagem de Goldmann historiciza a noção de sujeito, mas o coloca sob a premissa das 

interconexões cambiadas na criação cultural. Na década de 60 Goldmann nomeia essa 

metodologia de estruturalismo genético. Sua tentativa termina por ser, de alguma 

forma, idealizada, já que muito estruturada e harmônica, como observa Eagleton (2011, 

p. 66), em Marxismo e crítica literária:  

 
O que Goldmann busca é, portanto um conjunto de relações 
estruturais entre o texto literário, a visão de mundo e a própria 
história. Ele deseja mostrar como a situação histórica de um grupo ou 
classe social é transposta, por meio da mediação da sua visão de 
mundo, para a estrutura de uma obra literária. Para fazer isso, não é 
suficiente começar com o texto no centro e se afastar até chegar à 
história, ou vice-versa; é necessário um método dialético de crítica 
que se desloca constantemente entre texto, a visão de mundo e a 
história, ajustando cada um deles de acordo com os outros.  
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O desafio seguinte que se anuncia dessas considerações percebe a 

necessidade das análises das expressões artísticas, no nosso caso as literárias, de 

maneira mais conflituosa e desregulada, algo que pode ser feito nas análises em si, 

como um modo de provocar a teoria e fazê-la maior. O âmbito da produção social da 

cultura deve ser pensado em acordo com uma avaliação histórica, o que tem sido feito 

por muitos teóricos, de abordagem marxista ou não. Para além de sabermos de todos 

eles, nossa intenção foi recuperar alguns desdobramentos discerníveis, como também 

apontar algumas possibilidades que foram e podem ainda ser estimuladas nesse debate. 
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