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Tema: A concepção de totalidade na Ontologia lukacsiana 

A totalidade como complexo de complexos e o método marxiano 

O projeto lukacsiano de constituição de uma ontologia materialista e histórica é conduzido pelo 

questionamento acerca da especificidade do ser social. Lukács objetiva demarcar, no interior da 

experiência histórica humana, os aspectos determinantes para a singularidade de sua existência. Sua 

resposta estrutura-se em torno da sociabilidade humana, a qual pode ser inicialmente visualizada no 

modo peculiar de adaptação ao ambiente: o caráter ativo da práxis social. Em outros termos, o 

processo de humanização possui seu fundamento na produção e reprodução (econômica) da vida no 

metabolismo social com a natureza. Para Lukács, contudo, a ênfase na especificidade ontológica do 

ser social não implica em desconsideração pelas demais esferas do ser, as quais são nomeadas como 

ser inorgânico e orgânico; pelo contrário, exige a articulação do ser social com sua base natural, na 

medida em que a persistência de determinações e carências naturais é uma base insuprimível da 

existência humana. A compreensão genética do que é o ser social, pressupõe, portanto, a elucidação 

de suas carências naturais e sua reconfiguração social, o que, para Lukács, significa compreender 

ontologicamente a natureza. O ser social, enquanto complexo de complexos, conserva em si uma 

unidade processual na qual estão contidos tanto complexos originariamente naturais, em contínuo 

processo de socialização, quanto um infindável número de complexos já especificamente sociais. Em 

seus termos: “a virada materialista na ontologia do ser social, provocada pela descoberta da 

prioridade ontológica da economia em seu âmbito, pressupõe uma ontologia materialista da 

natureza” em um movimento no qual a “fundação de uma ontologia materialista da natureza, que 

compreenda em si a historicidade e a processualidade, a contraditoriedade dialética etc., já está 

implicitamente contida no fundamento metodológico da ontologia marxiana” (OSS I, p. 289). Deve-se 

ressaltar, contudo, que, para Lukács, a totalidade na natureza pode ser apenas inferida, não é algo que 

se apresente de imediato como a totalidade social. Nesse sentido, a “totalidade natural” comparece 

apenas como pano de fundo, ainda que visto como imprescindível, para o real objetivo, a delimitação 

da especificidade social humana, a qual somente pode ser delineada mediante o recurso às funções, 

conexões, processos etc. que cada categoria ou complexo dinamicamente desempenham no bojo da 

processual totalidade social. 

Na verdade, Lukács vislumbra na reflexão marxiana1 um ponto de inflexão nas possibilidades 

metodológicas de investigação sobre o ser social: a apreensão marxiana da historicidade e da 

1 “todos os seus enunciados concretos, se interpretados corretamente, isto é, fora dos preconceitos da moda, são ditos, em 
última análise, como enunciados diretos sobre certo tipo de ser, ou seja, são afirmações puramente ontológicas. Por outro 
lado, não há nele nenhum tratamento autônomo de problemas ontológicos; ele jamais se preocupa em determinar o lugar 
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objetividade relacional como atributos determinantes do ser, o que significaria afirmar a existência 

sempre no interior de um dado complexo histórico categorialmente determinado, ofereceria o 

substrato analítico para a compreensão do decurso de socialização humano. Com efeito, o centro 

gravitacional dos esforços lukacsianos se direciona para o desenvolvimento de um monumento 

ontológico no qual a totalidade social, constituída por complexos formados pelo gênero humano, seja 

reproduzida teoricamente como uma totalidade concretamente pensada. Ainda que de forma breve, 

vejamos a interpretação conferida ao que seria o método marxiano. Para Lukács, o pensamento 

marxiano teria desenvolvido um modo de abordagem de fatos, conexões e complexos, cujo resultado 

seria tanto uma nova forma de cientificidade quanto de ontologia. Filosoficamente, teria ocorrido o 

confrontamento ao kantismo por meio da reafirmação da prioridade do ontológico ante o processo de 

conhecimento, o reconhecimento da objetividade como dado primário ineliminável na relação entre 

os entes, “a constatação de que o ente originário é sempre uma totalidade dinâmica, uma unidade de 

complexidade e processualidade” (OSS I, p. 304). Não obstante, o cerne da singularidade da posição 

marxiana teria se formado no embate coma a filosofia de Hegel. Segundo Lukács, o apurado senso 

ontológico hegeliano, sua fecunda exploração do homem como ser social histórico, seriam 

subsumidos e deformados na estrutura lógico-dedutiva de seu sistema. A conseqüência desse sistema 

atravessado por uma perspectiva hierarquizante e homogeneizante, seria a fusão de ontologia, teoria 

do conhecimento e lógica, sob o primado da última. Essa distorção logicizante da realidade teria 

adquirido sua expressão adequada no pensamento que põe a si mesmo, invertendo-se a prioridade 

ontológica do ser ante a consciência. O filósofo húngaro assinala, contudo, que a crítica marxiana ao 

enquadramento da realidade por um viés sistemático, não significa o abandono da noção de 

totalidade, bem como um possível flerte com o empirismo antissistemático: 

A crítica de sistema que temos em mente, e que encontramos 
conscientemente explicitada em Marx, parte, ao contrário, da totalidade do 
ser nas investigações das próprias conexões, e busca apreendê-las em todas 
as suas intrincadas e múltiplas relações, no grau máximo de aproximação 
possível. A totalidade não é, nesse caso, um fato formal do pensamento, 
mas constitui a reprodução ideal do realmente existente; as categorias não 
são elementos de uma arquitetura hierárquica e sistemática, mas, ao 
contrário, são na realidade ‘formas de ser, determinações da existência’, 
elementos estruturais de complexos relativamente totais, reais, dinâmicos, 
cujas inter-relações dinâmicas dão lugar a complexos cada vez mais 
abrangentes, em sentido tanto extensivo quanto intensivo (OSS I, p. 297). 

Com esse espírito, é assinalado que Marx, em sua crítica à economia política, teria fundado uma nova 

metodologia de apreensão da realidade social, efetivando um meio inédito de investigação e 

exposição científico-filosófica. Ao compreender a dialética própria à essência e fenômeno no ser social 

desses problemas no pensamento, em defini-los com relação à teoria do conhecimento, à lógica etc. de modo sistemático ou 
sistematizante” (OSS I, p. 281).  
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– caracterizada pela mediação de diversas formas de práxis social, do trabalho à ideologia –, Marx 

teria ultrapassado, simultaneamente, os limites das representações que se detém na esfera da 

imediaticidade factual e não apreendem a gênese histórica, bem como as abstrações que se 

autonomizam sob a égide do aparato cognitivo lógico. Sua articulação de fatos cientificamente 

verificáveis e abstração generalizante filosófica, tendo como premissa a postura ontológica de 

reconhecimento da dependência do processo abstrato à objetividade histórico-social, ergue as bases 

metodológicas para a investigação ontológica, criando um “novo estilo de pensamento” para além da 

economia política burguesa, vislumbrada como ciência estritamente particular. Lukács visualiza o 

método marxiano, portanto, como “cooperação permanente entre o procedimento histórico 

(genético) e o procedimento abstrativo-sistematizante, os quais evidenciam as leis e as tendências” 

(OSS I, p. 306). As determinações mais decisivas na configuração de uma dada totalidade social seriam 

alcançadas por essa união de duas vias de conhecimento. 

A partir de tal registro de leitura, Lukács argumenta que, para Marx, toda sociedade é uma 

totalidade2, o que lhe leva a questionar o modo como a totalidade social é imediatamente dada e os 

mecanismos pelos quais deve ser conhecida. Sua resposta é desenvolvida a partir da interpretação da 

Introdução de 1857 e O capital. Para o pensador húngaro, há uma dinâmica peculiar na investigação 

marxiana da relação entre conhecimento e realidade, as quais não se confundem e tampouco são 

idênticas: ainda que seja o ponto de partida da investigação, o concreto se apresenta ao pensamento 

como ponto de chegada, expressão de um processo que se desloca do abstrato à totalidade 

concretamente reproduzida3. Lukács argumenta que a superação marxiana desse caráter imediato da 

totalidade dada, ampara-se no que define como abstrações isoladoras, as quais permitiriam, mediante 

o gradativo processo investigativo, alcançar as categorias efetivamente nevrálgicas na ordenação 

social. Essas abstrações não seriam uma escolha arbitrária do investigador, caso contrário, qualquer 

categoria poderia ser posta como ponto de partida. Com efeito, a determinação da abstração 

isoladora responde ao próprio confronto travado com o objeto a ser reproduzido, a essência da 

totalidade social, e projeta-se como reprodução ideal, objetivamente existente, da categoria 

compreendida como momento preponderante na sociabilidade em análise. O recurso ao experimento 

ideal da abstração isoladora permitiria a análise e verificação do modo como a categoria opera em 

seus atributos mais gerais, algo que não ocorre na realidade social cotidiana, na medida em que 

sempre se encontram presentes determinações históricas, sociais etc. que lhes obstaculizam, 

paralisam etc. Essa abstração, contudo, é apenas um momento da abordagem metodológica, a 

2 Lukács indica como base de sua perspectiva, a seguinte passagem presente em A miséria da filosofia: “Em cada sociedade 
as relações de produção formam um todo”. (MARX, 1976, p. 105)  
3 Deve-se indicar que, ao analisar o posicionamento metodológico marxiano acerca da reprodução ideal da totalidade social, 
Lukács se detém na Introdução de 1857, na qual Marx utiliza apenas o termo concreto. Lukács, entretanto, o identifica como 
totalidade. Cf. Marx, 2011, p. 54. 
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“viagem de retorno” marxiana é imprescindível, isto é, a abstração necessita ser dissolvida, 

concretizada mediante sua articulação específica com os diversos complexos sociais em um 

movimento rumo à totalidade social concretamente pensada. O entendimento lukacsiano da noção de 

abstrações isoladoras, portanto, lhe permite cursar uma linha interpretativa na qual busca evidenciar 

a interação entre categorias singulares e totalidade social, econômico e extraeconômico, como polos 

em contínua interpenetração e mútua determinação; os quais devém compreensíveis a medida que a 

abstração isoladora, após a explicitação de suas tendências legais internas, é inserida sucessivamente 

no interior do emaranhado de complexos da totalidade social.  

Como já é possível antever, Lukács visa operar um procedimento análogo ao que identifica na 

estrutura de O capital, o qual expressaria esse enredamento de método de investigação e exposição 

em sua forma mais bem delineada. Acerca da construção dessa obra marxiana, afirma: “ela tem como 

ponto de partida um vasto processo de abstração, a partir do qual, por meio da dissolução paulatina 

das abstrações metodologicamente indispensáveis, abre-se o caminho que conduz, etapa após etapa, 

à apreensão ideal da totalidade em sua concretude clara e ricamente articulada” (OSS I, p. 309). No 

interior desse quadro analítico, Lukács considera o valor como a “categoria inicial”, o “elemento 

primário” posto como abstração isoladora por Marx. Tendo como objeto de seu interesse as 

motivações que teriam levado Marx a essa opção investigativa, Lukács se questiona sobre os princípios 

e critérios que teriam regido essa determinação, sua correspondência com a ontologia do ser social. 

Recusando que a opção pelo valor remeta a deduções de caráter lógico no qual é tomado como 

axioma, o acento recai no valor por sua função de momento predominante na estruturação da 

reprodução econômica, sua condição de categoria na qual confluem as determinações do processo 

global, tal como por sua mediação de profundas repercussões na relação entre econômico e 

extraeconômico. Complementarmente, o valor expressa o caráter social da produção humana, 

desenvolve-se a partir de uma base ainda permeada pela naturalidade, o valor de uso, para se 

converter em algo puramente social, expressando o percurso de socialização do ser do homem e seus 

impasses na sociedade capitalista.   

Para exprimir a totalidade da sociedade capitalista, Marx, segundo Lukács, teria recorrido inicialmente 

à apresentação do valor em suas determinações mais gerais e abstratas, mas nas quais, todavia, seria 

visível o cerne de seu funcionamento. Ao longo de O capital, Marx promoveria sucessivamente a 

entrada em cena de conexões, processos, categorias operantes na realidade e que conferiam maior 

concretude à sua abstração, em um movimento de complexificação e aproximação ideal da 

processualidade dinamicamente vigente da totalidade social. Sob o fundamento dessa “essência” 

metodológica desenvolvida por Marx, Lukács ergue sua ontologia, na qual o papel de abstração 

isoladora inicial caberá à categoria trabalho.    
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O percurso lukacsiano de reprodução da totalidade social 

O processo de gênese do ser social, definido como “salto ontológico”, seria marcado pela ruptura com 

o modo de reprodução vigente na natureza orgânica – as bases sob as quais transcorre a relação entre 

exemplar e gênero são reordenadas, não há mais coincidência imediata entre reprodução 

ontogenética e filogenética. Nos termos da definição lukacsiana: “a essência do salto é constituída por 

essa ruptura com a continuidade normal do desenvolvimento e não pelo nascimento, de forma súbita 

ou gradativa, no tempo, da nova forma de ser” (OSS II, p. 46). O gênero humano ultrapassaria a mudez 

natural, em um processo no qual continuamente são erguidas mediações sociais. Lukács vislumbra o 

trabalho, o que em sua compreensão corresponde à atividade sensível humana (em sentido amplo, à 

atividade econômica), como momento no qual se manifesta o ontologicamente novo. Avaliado como 

“fenômeno originário”, “modelo da práxis humana”, o caráter estruturante do trabalho possui como 

traço decisivo o fato de ser o veículo primário do que é conceitualizado como pôr teleológico – o qual 

constitui o meio pelo qual o homem intervém na realidade. O pôr teleológico é descrito como a 

capacidade humana de previamente idear uma finalidade, espelhar aproximativamente o objeto, 

mensurar a correção entre fim, meios e objetos, e executar uma ação teleológica. Esse processo, na 

verdade, é compreendido como o movimento no qual se daria a formação da consciência:  

o momento essencial da separação é constituído não pela fabricação de 
produtos, mas pelo papel da consciência, a qual, precisamente aqui, deixa 
de ser mero epifenômeno da reprodução biológica; o produto, diz Marx, é 
um resultado que já no início do processo existia ‘na representação do 
trabalhador’, isto é, no plano ideal (2007, 228/229).  

O que está posto no pôr teleológico, para Lukács, é a nova forma de atividade do homem como “ser 

de respostas”, a articulação entre subjetividade e objetividade, o entrelaçamento entre práxis 

teleológica e conexões causais naturais. A consciência humana não é, portanto, algo que anteceda ao 

pôr teleológico, mas, pelo contrário, adquire realidade no embate com a dureza objetivamente causal 

do ambiente. Com efeito, a condição ontologicamente prioritária do trabalho ampara-se na inflexão 

que promove na relação com a realidade: o trabalho é a categoria transicional do “salto”, expressão 

da autoatividade humana e na qual se manifesta inicialmente a sociabilidade humana, âmbito de 

articulação entre ideal e material, bem como se relaciona, ainda que por vezes de forma remotamente 

mediada, com categorias já especificamente sociais.  

O trajeto de dissolução da abstração isoladora do trabalho é levado a cabo, por Lukács, por meio da 

introdução de relações cada vez mais complexas no seio do ser social. Por conseguinte, é 

problematizado o processo histórico pelo qual se desenvolve a divisão social do trabalho e surge um 

modo estritamente econômico de reprodução da vida. O desenvolvimento dessa reprodução social da 

vida é explorado em múltiplas direções. Lukács avança, por um lado, em direção as repercussões do 
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processo reprodutivo na socialização do mundo, isto é, o processo de objetivação pelo qual natureza, 

objetos, relações humanas etc. são envoltos por uma carga social cada vez maior. O trajeto rumo a 

formações econômicas cada vez mais globalmente sociais, a culminar no mercado mundial capitalista, 

é cursado visando explicitar o que seriam as legalidades tendencialmente postas pela forma 

econômica de reprodução humana e suas respectivas contradições. Por outro lado, é investigado o 

processo de formação das individualidades no quadro desse movimento genérico, os meios pelos 

quais se desenvolvem esse modo humano de ser. Através da caracterização dos modos cada vez mais 

complexificados de intervenção sobre a realidade, agora cada vez mais social, Lukács problematiza a 

emergência do pôr teleológico não mais direcionado para a natureza, mas cujo objetivo é influenciar 

comportamentos, direcionar as relações econômicas e extraeconômicas. Esse homem socialmente já 

posto como personalidade, inserido em um tecido social atravessado por tensões classistas, e em 

diálogo com formações ideológicas cada vez mais complexas, torna-se gradativamente o objeto de 

Lukács. Nota-se, portanto, a pretensão lukacsiana de reconstituir o percurso histórico-social pelo qual 

os dois polos do ser social, individualidade e sociedade, assumem modos cada vez mais sociais de 

existência em meio a uma totalidade genérica cada vez mais emaranhada de complexos sociais.  

Esse movimento histórico de socialização não teria, entretanto, um caráter teleológico, embora as 

ações individuais que se encontram, em última instância, em sua base, sejam ações teleológicas. O pôr 

teleológico somente se realiza causalmente, ainda que uma causalidade socialmente posta. Para 

Lukács, a multiplicidade infindável de pores teleológicos é sempre sintetizada socialmente em um 

complexo parcial e, por fim, em uma dada totalidade genérica – as conseqüências dos pores 

teleológicos escapam à vontade, à finalidade posta. Esse diagnóstico é decisivo para sua determinação 

do percurso de socialização como um movimento desigual, o qual se manifesta em sua forma mais 

aguda através do fenômeno do estranhamento. Esse descompasso historicamente persistente entre 

capacidades socialmente cultivadas pelo processo de socialização e sua síntese na personalidade 

individual, seria expressão, na ordem capitalista, do orquestrado sistema de manipulação vigente. A 

retenção individual à mais restrita particularidade exprimiria uma formação social na qual o 

ontologicamente próprio ao homem, sua socialidade, é intencionalmente obscurecido. A Ontologia 

lukacsiana visa explicitar na conformação prático-ideológica da totalidade social, sob domínio do 

capital, sua assimétrica socialização, a cisão entre indivíduo e sociedade, e as tensões entre ser e 

poder-ser no atual estágio de socialização humano, isto é, as possibilidades de sua superação.  
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