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RESUMO 

 

 

COTRIM, A. A. Contribuições de Karl Marx ao problema da mimese artística. 2014. 

352f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo.  

 

 

Esta tese toma três momentos da obra de Karl Marx em que temas estéticos são 

aventados: a formação da sensibilidade nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, 

a passagem sobre a épica na Contribuição à crítica da economia política – Introdução, 

de 1857 e o debate epistolar entre Marx, Engels e Lassalle sobre a peça do último, 

Franz von Sickingen, de 1859. No contexto desses temas, buscamos descobrir as 

contribuições de Marx ao problema da mimese artística, da objetividade e 

especificidade da arte. São abordados a objetivação, mimese, historicidade dos gêneros, 

especificidade do reflexo artístico, o indivíduo e universalidade na obra artística, gênero 

artístico e revolução. Ao tratar desses temas, procura-se colocar Marx em diálogo com 

momentos da tradição estética, em particular pontos presentes em Aristóteles, 

Shakespeare e Schiller, Lessing, Hegel e Feuerbach. Lateralmente, algumas 

consequências para o marxismo contemporâneo são trazidas à tona, como a crítica de 

Marx à arte diretamente política. O trabalho conta com as contribuições de G. Lukács e 

M. Lifschitz, para quem a obra de Marx dispõe as linhas fundamentais de um 

pensamento estético coerente, a despeito da forma esparsa.  

 

Palavras-chave: K. Marx; F. Engels; mimese; épica; tragédia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Cotrim, A. A. Karl Marx’s Contributions to the Problem of Artistic Mimesis. 2014. 

352f. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

Departamento de Filosofia, Universidade de São Paulo. 

 

 

This thesis takes three passages of Karl Marx’s work which bring out aesthetic subjects: 

the formation of senses in the Economic and Philosophical Manuscripts of 1844, the 

famous passage on the epic in the Contribution to the Critique of Political Economy - 

Introduction, 1857, and the epistolary debate between Marx, Engels and Lassalle on the 

tragedy written by the latter, Franz von Sickingen, held in 1859. In those contexts, we 

search for Marx’s contributions to the problem of artistic mimesis, objectivity and 

specificity of art. Objectification, mimesis, historicity of genres, artistic reflection 

specificity, individual and universality in artistic work, artistic genre and revolution are 

points approached. In order to address these issues, we put Marx in dialogue with 

relevant moments in aesthetic tradition, particularly points present in Aristotle, 

Shakespeare and Schiller, Lessing, Hegel and Feuerbach. Laterally, some consequences 

for contemporary Marxism are brought to light, such as Marx's critique of political art. 

The work counts on the contributions of G. Lukács and M. Lifschitz, for whom Marx's 

work provides the main lines of a coherent aesthetic thought, despite its sparse form. 

 

 

Keywords: K. Marx; F. Engels; mimesis; epic; tragedy. 
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APRESENTAÇÃO 

“Há e não há uma estética marxista”: a abordagem da arte em Marx e o 

pioneirismo de Lukács e Lifschitz 

 

Este trabalho se volta ao exame de um âmbito do pensamento de Karl Marx que não se 

encontra entre os mais estudados e comentados, o seu conteúdo estético. Existem 

inúmeros autores posteriores a Marx considerados ou autointitulados “marxistas”, que 

trataram de temas estéticos e literários, e fundaram ou se alinharam às mais 

heterogêneas linhas de pensamento estético. O mesmo se pode dizer de artistas que 

buscaram criar obras e tendências de talhe “marxista”, e também realizaram as mais 

diversas criações. Teóricos, artistas e tendências artísticas “marxistas” emergem já em 

fins do século XIX e se estendem até os dias de hoje. Para ilustrar a diversidade, 

citamos alguns bem conhecidos: vão desde os teóricos da II Internacional, passando 

pela produção artística e teórica soviética (igualmente dissemelhantes, como os escritos 

de Lenin sobre literatura, os de Trotsky, os romances de reportagem, o teatro de jornal e 

revista, o “realismo socialista”), pelo teatro épico de Brecht, até o conjunto mais do que 

variegado que se chamou Escola de Frankfurt.  

 Nessa imensa produção – independentemente da importância ou qualidade das 

teorias e criações artísticas em seus próprios termos, e desconsiderando a real 

proximidade, afastamento e mesmo oposição com relação ao significado da obra 

marxiana como um todo – o fato é que se encontram apenas esforços pontuais por 

apreender o que Marx concebeu sobre arte e literatura. Nesse aspecto, constituem 

exceções significativas os trabalhos do filósofo húngaro György Lukács e do historiador 

e filósofo da arte soviético Mikhail Lifschitz.  

 Trabalhando em conjunto no Instituto Marx-Engels em Moscou no início dos 

anos trinta (onde Lukács viveu exilado desde 1930 até o fim da Segunda Guerra), 

dedicaram-se a estudar e organizar os textos de Marx, e estiveram entre aqueles que 

primeiro leram e trouxeram a público os Manuscritos econômico-filosóficos de 1844. 

Conforme Lukács nos conta,
1
 nesse período de convivência e intensa apropriação do 

                                                 
1
 No Prefácio à edição húngara de Arte e sociedade, de 1968 (LUKÁCS, G. Arte e sociedade – escritos 

estéticos de 1932 a 1967. Organização, introdução e tradução de Carlos Nelson Coutinho e José Paulo 

Netto Rio de janeiro, UFRJ, 2009.) e no Posfácio de 1967 à reedição de História e consciência de classe 

(LUKÁCS, G. História e consciência de classe – estudos de dialética marxista. Tradução de Telma 

Costa. Lisboa: Publicações Escorpião, 1974).  
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ideário de Marx, conceberam a necessidade de trazer à tona as suas ideias estéticas e 

desenvolver um pensamento estético sistemático fundado em Marx. 

Esse projeto deriva do reconhecimento de que existe na obra marxiana uma 

concepção estética independente, coesa e coerente com a totalidade do seu ideário. É 

precisamente esse reconhecimento que distingue a aproximação desses autores. Lukács 

escreve em seu Prefácio à edição húngara de Arte e sociedade:  

 No Instituto Marx-Engels, conheci e trabalhei com o camarada Mikhail Lifschitz, com 

quem, no curso de longas e amistosas conversações, debati questões fundamentais do 

marxismo. O resultado ideal mais relevante deste processo de esclarecimento foi o 

reconhecimento da existência de uma estética marxista, autônoma e unitária. 

(LUKÁCS, 2009, 25) 

Para compreender o alcance disso, é preciso esclarecer o modo como as questões 

estéticas são suscitadas nos escritos de Marx. Não tendo dedicado ao tema da arte 

nenhum texto inteiro e acabado, encontramos, contudo, esparsas ao longo de seus 

escritos, passagens sobre os mais diversos temas estéticos e objetos artísticos, bem 

como passagens literárias, voltadas não a esclarecer pontos estéticos, mas sim a 

enriquecer os conteúdos específicos dos textos. Contamos ainda com cartas de Marx, 

Engels e outros, além de notas e relatos de outras pessoas, dos quais se destacam os da 

filha Eleanor Marx-Aveling. A despeito dessa forma esparsa, é possível afirmar, com 

Lukács e Lifschitz, que há uma unidade conceitual no campo da estética. Lukács 

escreve em seu texto de introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels, de 1945:
2
 

A constatação deste fato não implica, porém, de modo algum, que os trechos recolhidos 

deixem de constituir uma unidade conceitual orgânica e sistemática: só devemos 

esclarecer, preliminarmente, qual o caráter dessa sistematicidade, que resulta das 

concepções filosóficas de Marx e Engels. (LUKÁCS, 2009, 87) 

Não sendo, pois, sistematizados por Marx, os trechos a que Lukács se referem 

foram recolhidos e organizados por Lifschitz, a quem devemos a primeira e maior 

coletânea de passagens das obras de Marx e Engels sobre arte e sobre temas 

relacionados às questões estéticas (determinação social do pensamento, formação da 

sensibilidade e da consciência, ideologia etc.), Marx und Engels über Kunst und 

Literatur
3
, projeto iniciado nos anos trinta e impulsionado pela identificação de um 

pensamento estético unitário em Marx. A primeira coletânea aparece na década de 1930, 

                                                 
2
 LUKÁCS, G. “Introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels”, in Arte e sociedade, op. cit.  

3
 LIFSCHITZ, M. Marx und Engels über Kunst und Literatur. Berlim: Verlag Bruno Henschel, 1949. 
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mas Lifschitz prossegue com o trabalho de pesquisa e organização até os anos quarenta. 

Do trabalho de Lifschitz descendem as coletâneas de Marx e Engels sobre literatura e 

arte hoje conhecidas e publicadas em diversas línguas. Além dessa contribuição, é de 

Lifschitz também o primeiro livro dedicado ao estudo de temas estéticos de Marx, 

traduzido em alemão por Karl Marx und die Ästhetik. Uma primeira versão, 

condensada, foi publicada em Moscou já em 1933 na Internationale Literatur
4
, e uma 

versão ampliada aparece em Dresden em 1960.
5
  

 Quanto a Lukács, sua produção estética com base em Marx é tão vasta e 

significativa, que cabe aqui apenas indicar dois momentos particularmente relevantes.  

O primeiro é o que decorre das descobertas dos anos trinta. Desse decênio em diante, 

Lukács passou a dedicar inúmeros ensaios (só na década de 1930 foram mais de 

cinquenta) e alguns livros aos mais diversos temas da arte e da literatura, buscando 

partir da “concepção de mundo do marxismo”, com um “fundamento dialético-

materialista”, recém-descobertos em sua dimensão “universal”. Lukács escreve no 

Posfácio de 1967 à reedição de História e Consciência de Classe, sobre esse período: 

 Paralelamente, concebi o desejo de utilizar os meus conhecimentos nos domínios da 

literatura, da arte e da sua teoria no desenvolvimento de uma estética marxista. É aqui 

que toma forma o meu primeiro trabalho comum com Lifschitz. No decurso de 

numerosas conversas, compreendemos ambos que mesmo os melhores e mais capazes 

marxistas, como Plekhanov e Mehring, não tinham compreendido com suficiente 

profundidade o caráter universal da concepção do mundo do marxismo, e, por esta 

razão, não tinham compreendido que Marx nos dá também a tarefa de edificar uma 

estética sistemática sobre um fundamento dialético-materialista. (LUKÁCS, 1974, 376) 

O segundo momento a se destacar é a realização da primeira de três partes planejadas de 

sua Estética, chamada A peculiaridade do estético,
6
 na década de 1960. Sobre a 

                                                 
4
 Revista fundada em junho de 1931 em Moscou como um órgão central da União Internacional de 

Escritores Revolucionários, formado por um conjunto de escritores provindos da Alemanha que se 

refugiaram na União Soviética fugidos do nazismo em ascensão. Além da edição em russo, há também 

uma edição alemã e outras em francês e inglês. Mantém-se como órgão dessa união de escritores até a sua 

dissolução em 1935, mas a revista permanece em funcionamento até 1945. Lifschitz e Lukács foram 

ativos colaboradores dessa revista.  
5
 LIFSCHITZ, M. Karl Marx und die Ästhetik. Dresden: Verlag der Kunst, 1960. Há traducões para o 

inglês (The Philosophy of Art of Karl Marx. Traduzido do russo por Ralph B. Winn. Londres: Pluto Press 

Limited, 1973. Publicada originalmente em 1938 pelo Critics Group de Nova York. Prefácio de Terry 

Egleaton) e para o espanhol (La filosofia del arte de Karl Marx. Tradução do alemão por Malena Barro. 

México, DF, Ediciones Era, 1981.) 
6
 LUKÁCS, G. Estetica – La peculiaridad de lo estetico. Tradução de Manuel Sacristán. 4 Vols. 

Barcelona/México, DF: Grijalbo, 1966. (Edição original: Ästhetik. I. Teil – Die Eigenart des Ästhetischen. 

Berlim: Hermann Luchterhand Verlag GmbH, 1963.) 
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necessidade de desenvolver uma estética sistemática com base em Marx, Lukács 

escreve no prólogo da obra:  

 Encontramo-nos na situação paradoxal de que há e não há uma estética marxista, de que 

se tem que conquistá-la, criá-la inclusive, mediante investigações autônomas e que, ao 

mesmo tempo, o resultado não pode senão expor e fixar conceitualmente algo que existe 

já segundo a ideia. (LUKÁCS, 1966, Vol. I, Prólogo, 16) 

Para exemplificar o modo como a arte aparece em Marx, valem alguns casos e 

considerações. Encontramos, esparsas ao longo de seus escritos, passagens sobre os 

mais diversos temas artísticos, bem como excertos literários. No mais das vezes, essas 

passagens e excertos são voltados não a esclarecer pontos estéticos, e sim a 

particularizar, definir os conteúdos histórico-sociais específicos dos textos, ou seja, os 

temas que aparecem em primeiro plano. Sobretudo os excertos literários aparecem 

assim, destinados a caracterizar aquilo que constitui o tema principal que Marx toma 

como objeto – vale ressaltar que não se trata de ilustrar leis gerais com casos pinçados 

da literatura, mas de concretizar. A presença de Shakespeare nos textos de Marx pode 

atestar isso.  

Em outras passagens, temas diretamente estéticos são aflorados para elucidar e 

particularizar processos históricos. É o caso das referências aos gêneros poéticos para 

distinguir os diferentes processos de constituição da sociedade burguesa na França e na 

Alemanha, na Introdução de 1843.
7
 A queda do antigo regime na França foi trágica, 

enquanto na Alemanha é cômica; os conflitos de classes na França são dramáticos, 

enquanto na Alemanha são épicos.  

Há momentos em que o texto de Marx parece configurar-se como crítica 

literária. O caso mais desenvolvido é o exame do romance de Eugène Sue, Os mistérios 

de Paris, em A sagrada família.
8
 A fim de objetar ao pensamento de Szeliga, que se 

vale do romance, a análise literária toma o primeiro plano do texto de Marx, cujo título 

refere o protagonista: “Caminho terreno e transfiguração da ‘Crítica crítica’ ou ‘a 

Crítica crítica’ conforme Rodolfo, príncipe de Geroldstein”. O exame do romance é 

extenso para os padrões que normalmente se encontram na obra de Marx, e inclui a 

análise individual de vários personagens.  

                                                 
7
 MARX, K. Crítica da filosofia do direito de Hegel – Introdução. In MARX, K. Crítica da filosofia do 

direito de Hegel. Tradução de Rubens Enderle e Leonardo de Deus. São Paulo: Boitempo: 2006, 148-149. 
8
 MARX, K. A sagrada família. Tradução de Marcelo Backes. São Paulo: Boitempo, 2003, pp. 185-233 

(Cap. VIII).  
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De maneiras diversas, a imbricação dos conteúdos de primeiro plano com as 

suas caracterizações artísticas e estéticas é tal, que tanto se pode tomar a referência 

artística para elucidar o objeto histórico-social de que se trata – na maior parte das vezes 

parece ser essa a intenção de Marx – quanto, ao inverso, tomar a história para elucidar 

as referências estéticas. Observa-se que, em Marx, um mesmo objeto evidencia 

dimensões históricas, filosóficas, econômicas, artísticas etc., de modo que a divisão 

tradicional – moderna – das ciências é alheia à construção de seus escritos. Cada um dos 

temas levantados acima, bem como o exame da imbricação geral dos temas da arte com 

os demais momentos da sua reflexão, e ainda muitos outros, sem dúvida merecem ser 

estudados por si sós. 

Este trabalho não pretende fazer um levantamento e panorama das concepções 

estéticas de Marx, mas sim discutir alguns dos temas presentes em sua obra com dois 

objetivos centrais: primeiro, mostrar como estatuto ontológico original do pensamento 

de Marx, o modo como ele entende a autoprodução humana, aparece em suas ideias 

estéticas e, paralelamente, como essas ideias acrescentam e elucidam essa originalidade; 

em segundo lugar, inseri-lo na história do pensamento estético. Foram selecionados para 

isso alguns temas específicos. 

No primeiro capítulo, tomamos dos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844 

a discussão sobre a sensibilidade humana, a formação dos cinco sentidos, que se insere 

no ambiente mais amplo da discussão sobre natureza e humanização. Ali, são aventadas 

referências à arte. Interessa-nos nesta primeira parte este fundamento do fazer artístico: 

a sua recepção sensível e o modo como a consideração da sensibilidade se estende para 

a compreensão de traços do objeto artístico. Trata-se assim da relação entre as 

concepções de natureza, sensibilidade e arte. Como os Manuscritos incluem uma crítica 

ao espiritualismo hegeliano, que visa centralmente a sua concepção de natureza e 

sensibilidade, estabelecemos aqui um diálogo com Hegel, buscando relacionar a noção 

de natureza e sensibilidade com certas ideias estéticas trazidas de seus Cursos de 

estética. Pontos da relação com o pensamento de Feuerbach nesse mesmo âmbito, da 

relação entre natureza, sensibilidade e arte, também são abordados.  

No segundo capítulo, buscamos apresentar alguns pontos de contato e diálogo 

com certas noções de sensibilidade e arte presentes em O Laocoonte ou sobre as 

fronteiras entre a poesia e a pintura, de G. E. Lessing. Assim, primeiramente, Marx é 
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trazido para a discussão estética pelas considerações da arte como objeto dirigido aos 

sentidos, o que pode ser reputado como um primeiro plano da filosofia da arte. Discute-

se aqui uma finalidade da arte, como formadora dos sentidos humanos. Mas, na medida 

em que não desenvolve as consequências dessa visão para a constituição do objeto 

artístico, procuramos na história da filosofia uma concepção sobre essa constituição que 

pudesse dialogar com as noções de Marx nos Manuscritos de 1844. A referência 

homérica indica também um ponto de contato fundamental entre os dois autores.  

Ainda no segundo capítulo, aproximamos Marx das questões estéticas 

analisando uma das inúmeras passagens em que se utiliza da literatura para concretizar 

seus temas de primeiro plano. Enfocamos o caderno intitulado “Dinheiro” dos mesmos 

Manuscritos em que Marx borda as consequências perniciosas do nexo do dinheiro para 

a formação da sensibilidade. Ali, nosso autor cita uma longa passagem do Tímon de 

Atenas, de Shakespeare, para elucidar esse nexo e mostrar como era sentido já em seu 

estado nascente. Com isso, elucida o caráter sensível e concreto do conhecimento 

trazido pela arte. A relevância dessa passagem também se expressa na sua reiteração ao 

longo da obra de Marx: além dos Manuscritos, é citada n’A ideologia alemã, referida 

nos Grundrisse e em nota no Capital – Livro I, sempre em passagens referentes ao 

dinheiro e destinadas, justamente, a concretizar a inversão dos atributos e relações 

humanas operada pela generalização do nexo do dinheiro. 

Mas o tema da arte como objeto sensível, em Marx, aparece no contexto da 

discussão sobre a produção ativa do mundo humano tanto objetiva como 

subjetivamente. Estabelece-se ali a prioridade da objetivação na conformação do mundo 

humano, bem como da apreensão dos objetos conformados para si na humanização da 

natureza própria dos seres humanos. Assim, depois de tratar do problema mais 

elementar da arte como objeto sensível, entramos no tema da arte como produto da ação 

humana e genérica (social e histórica). O terceiro capítulo centra-se na célebre 

passagem sobre a épica grega na Contribuição à crítica da economia política – 

Introdução (1857), outro manuscrito (inacabado) de Marx. Esse trecho traz a arte para o 

primeiro plano e apresenta ideias nítidas, embora sintéticas, sobre a objetividade e 

historicidade do gênero artístico. Modos distintos de produção da vida trazem consigo 

modos diversos de ser e de consciência e, por conseguinte, modos artísticos. A 

passagem da Introdução de 1857 aponta ainda para a finalidade mimética e catártica da 
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arte, bem como para a sua peculiaridade antropomórfica. Estes são traços estéticos 

universais que, ao contrário de negar, reafirmam as suas determinantes históricas. Aqui, 

indicamos pontos de diálogo com Aristóteles, no que se refere à mimese, à catarse e ao 

modo antropomórfico. Além disso, busca-se retomar a natureza sensível da arte para 

relacioná-la com a natureza mimética e antropomórfica e o efeito catártico, bem como 

mostrar como a concepção marxiana do indivíduo social constitui uma explicação da 

possibilidade do caráter antropomórfico da poesia já observado por Aristóteles na 

Poética.  

 No quarto capítulo do trabalho, tomamos o debate epistolar sobre Franz von 

Sickingen, de F. Lassalle, que também é um momento privilegiado de análise marxiana 

de obra artística. O debate aconteceu entre Marx, Engels e Lassalle, e suscita duas 

questões estéticas centrais: a definição de tipos objetivos de tragédia e a proposição de 

um novo tipo trágico; e a oposição entre os meios poéticos designados por 

schillerização e shakespearização. Tratamos dos tipos de tragédia considerados por 

Marx e Engels a partir do sentido objetivamente trágico da derrota de certas revoltas ao 

longo da história alemã: a revolta da cavalaria e as lutas camponesas da passagem do 

século XV para o XVI; e a derrota do partido revolucionário nas lutas de 1848. A 

abordagem desses momentos históricos é necessária para acessar o modo como Marx 

entende a objetividade dos gêneros, bem como, a partir disso, distinguir a tragédia da 

“classe agonizante” (queda da cavalaria) e o tipo de tragédia historicamente novo, a 

tragédia do revolucionário “prematuro”, para usar o termo de Lukács. Apresentamos 

assim uma breve análise histórica que pretende fundar-se nos textos do próprio Marx 

(Introdução de 1843, Nova Gazeta Renana). Mas a finalidade da análise histórica é 

definir os tipos de tragédia que objetivamente se realizam nos conflitos históricos e o 

modo como a particularização do trágico se combina com uma noção também 

particularizada das revoluções. Valemo-nos também aqui das análises de Lukács e 

Lifschitz sobre o debate.  

Em Shakespeare e Schiller, Marx e Engels encontram dois modos diversos de 

composição trágica, distintos centralmente pela maneira de figuração do conflito 

trágico. Em Shakespeare, a tendência ao concreto, em Schiller a tendência à abstração; 

em Schiller, a enunciação discursiva, em Shakespeare, a ação presente. Ao contrário de 

constituírem apenas formas diversas de expressão de um mesmo conteúdo, os meios 
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poéticos moldam a matéria artística e lhe conferem significado, definindo o efeito da 

obra. Na crítica a Lassalle, Marx e Engels atrelam a escolha da escrita à Schiller às suas 

insuficientes considerações das lutas de classes, bem como da revolução, provindas da 

abstração própria à perspectiva burguesa, e ao conseguinte falseamento da colisão 

trágica que pretende retratar.  Buscamos apresentar brevemente a defesa de Schiller pelo 

coro na tragédia e sua discordância com um modo shakespeariano, a fim de abordar 

modos como a universalidade pode figurar-se na arte e a posição de Marx sobre a 

relação de indivíduo e universal na obra. Assim, retoma-se, neste capítulo, o significado 

do caráter antropomórfico, o modo individual pelo qual a arte figura a realidade, bem 

como a centralidade da ação. Abordam-se a peculiaridade da arte em oposição à ciência, 

o posicionamento político na arte; recuperam-se os temas da sensibilidade e da 

historicidade da arte.  

A escolha desses temas se baseia em Lukács e Lifschitz em dois sentidos. Em 

primeiro lugar, no reconhecimento que pauta os escritos estéticos desses autores, qual 

seja, a existência de uma concepção estética autônoma e unitária na obra de Marx. 

Como tal, sua obra discute problemas que pertencem à história da estética, posiciona-se 

com relação a eles e lhes traz contribuições originais, de modo que entra, ela mesma, na 

história da estética como um de seus momentos. As suas considerações sobre os 

sentidos, a épica e a tragédia, conforme as passagens acima descritas, atingem as 

questões da mimese artística e da objetividade da arte. Não pretendo fazer Marx 

dialogar com a produção do “marxismo”, mas sim tomar seus escritos próprios para 

mostrar como ele se posicionou diante dos problemas estéticos que enfrentou. 

 Em segundo lugar, a escolha tem base nesses autores na medida em que eles 

trouxeram à tona, em seus esforços de organização e publicação das passagens de Marx 

sobre literatura e arte, bem como notabilizaram em seus estudos, tanto a passagem sobre 

a épica como as cartas que compõem o “debate sobre o Sickingen”. A passagem sobre a 

épica aparece em vários momentos nos escritos de Lukács, desde os anos vinte, e é 

destacada na última parte de sua Introdução a uma estética marxista. Quanto ao tema 

do Sickingen, além de darem notoriedade às cartas, tanto Lukács como Lifschitz 

examinaram o debate, em 1931. Essa foi a primeira discussão literária a que Lukács se 

voltou quando de suas descobertas do início dos anos trinta. Ao abordar a novidade 

estabelecida por ele próprio e por Lifschitz com relação às ideias estéticas então 
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dominantes propostas no contexto da II Internacional (entre as quais a consideração de 

que “a estética não era parte integrante do sistema marxista”, de Mehring e Plekhanov), 

Lukács observa: 

Essas novas posições foram divulgadas pela primeira vez em um ensaio de 1933, no 

qual analiso a discussão teórica que Marx e Engels mantiveram com Lassalle a 

propósito de sua tragédia Franz von Sickingen. (LUKÁCS, 2009, p. 25) 

 Lukács e Lifschitz são, portanto, pioneiros na concepção de que a ampla visão 

de mundo original de Marx inclui uma concepção sobre a arte, que tem uma unidade, 

mas que aparece na forma descontínua e pouco desenvolvida. Por isso, este trabalho 

pretende prosseguir a vertente de pensamento inaugurada por eles, e toma especialmente 

Lukács como comentador privilegiado. Partindo de suas análises e indicações, busco, 

contudo, seguir os caminhos que os escritos de Marx oferecem. 

 Seguindo esse caminho, a forma do trabalho acaba por refletir dois aspectos 

próprios da abordagem marxiana da arte. Por um lado, a organização em blocos 

temáticos paralelos, que poderiam bem ser tratados como independentes ou em outra 

ordem, o que espelha a forma esparsa com a que a arte aparece na sua obra. Por outro 

lado, uma vez que a aproximação de Marx aos vários temas revela uma unidade em sua 

compreensão estética (ainda que pouco desenvolvida), os temas esclarecem-se e 

complementam-se mutuamente, de modo que, ao longo do trabalho, se acrescentam 

determinações estéticas progressivamente.  
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I. Natureza e humanização: a arte como formadora dos sentidos humanos 

 

Dos inúmeros temas que envolvem a estética, tanto no que tange a produção como a 

fruição artística, talvez o mais elementar seja o problema da sensibilidade. Na medida 

em que são os órgãos da apropriação artística e parâmetros da construção do objeto 

artístico, a constituição dos sentidos é um problema primário da filosofia da arte. Marx 

dedicou atenção ao tema da formação dos sentidos, que, entre outras passagens de sua 

obra, aparece de maneira privilegiada nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844
9
. 

Ali, seu interesse não recai sobre problemas estéticos, mas, antes, a arte é referida em 

sua relação com a sensibilidade a fim de elucidar questões mais amplas, entre as quais a 

mútua conformação ativa de sujeito e objeto e a necessidade da superação do 

estranhamento. Do conjunto dessa tematização, interessa-nos a formação dos cinco 

sentidos na relação com os objetos criados pela atividade humana. Em certos 

momentos, Marx destaca entre eles os objetos artísticos, mas a ideia não é restringir a 

discussão a esses momentos, e sim procurar distinguir elementos de uma concepção 

estética de Marx na sua consideração mais geral da sensibilidade.  

Ao abordar a sensibilidade humana, a primeira questão que se coloca é o seu 

caráter imediatamente natural. A relação com a natureza externa, o corpo inorgânico 

dos seres humanos, bem como a naturalidade imediata de si próprios e das relações que 

estabelecem entre si é tratada por Marx nos Manuscritos em diversos momentos e 

contextos. A maior dificuldade que se apresenta àquela que pretende sistematizar o 

estatuto natural e o processo de humanização da natureza (objetiva e subjetiva) 

conforme esse texto é o ponto de partida.  

Nos Manuscritos, o tema da formação da sensibilidade – a natureza humana – 

aparece destacado em duas partes, “Complemento ao caderno II, Propriedade privada e 

comunismo” e em passagens da “Crítica da dialética e da filosofia hegelianas em 

geral”.
10

 No caderno “Trabalho estranhado e propriedade privada”, nosso autor 

estabelece a prioridade da objetivação na conformação do mundo humano, bem como 

da apreensão dos objetos conformados para si na humanização da natureza própria dos 

                                                 
9
 Utilizo a última edição brasileira, MARX, K. Manuscritos econômico-filosóficos de 1844. Tradução de 

Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo: 2004. Doravante referido como Manuscritos.  
10

 Os títulos dos cadernos foram conferidos pela Zweite Widergabe da MEGA (Marx und Engels 

Gesamtausgabe) e mantidos na edição brasileira. 
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seres humanos. Mas a discussão se desenrola com o objetivo de evidenciar as facetas do 

estranhamento da atividade de objetivação, bem como de definir a propriedade privada 

como relação social, como idêntica ao trabalho estranhado. Esses temas serão apenas 

tangenciados no trabalho, conforme a necessidade para a exposição da matéria central. 

Optou-se por partir de “Crítica da dialética e da filosofia hegelianas em geral”, 

em que Marx tece uma crítica ao ser único, espiritualista de Hegel, ao qual opõe a 

certeza sensível de Feuerbach, para então afirmar o caráter natural ativo, genérico dos 

seres humanos. Buscamos apresentar a crítica de Marx a Hegel e vincular o modo como 

Hegel entende a sensibilidade e a natureza com certos traços da concepção sobre a arte, 

por algumas passagens dos Cursos de Estética. A contraposição a Hegel traz 

contribuições para analisar salientar os nexos entre o estatuto da sensibilidade e as 

noções estéticas de Marx. 

Para introduzir a concepção de Marx, passamos pela contribuição que ele vê em 

Feuerbach: afirmar a positividade e a prioridade do sensível. Estendemos essa exposição 

com alguns traços das ideias estéticas feuerbachianas, com base no estudo de Celso 

Frederico
11

 e indicamos o significado geral da crítica a Feuerbach com base em 

passagens d’A ideologia alemã. Em seguida, apresentamos passagens deste mesmo 

trecho dos Manuscritos e de “Propriedade privada e comunismo”, em que se 

estabelecem a plasticidade da natureza humana e o sensível como atividade. Buscamos 

apresentar sua visão da formação dos sentidos como parte da atividade humana de 

objetivação e as formulações positivas acerca da natureza humana. Indicamos relações 

entre essa concepção e suas noções artísticas. Uma finalidade da arte – a formação dos 

sentidos – aparece como participando na definição do novo estatuto ontológico que a 

concepção marxiana representa no evolver do pensamento humano. Interessa-nos, neste 

capítulo, um fundamento do fazer artístico: a sua recepção sensível e o modo como a 

consideração da sensibilidade se estende para a compreensão de traços do objeto 

artístico. Trata-se, assim, da relação entre as concepções de natureza, sensibilidade e 

arte. Passagens pontuais de outros textos de Marx da década de 1850, a Introdução de 

1857 e as Formações econômicas pré-capitalistas são apresentadas para enriquecer a 

discussão centrada nos Manuscritos de 1844. 

                                                 
11

 FREDERICO, C. A arte no mundo dos homens – o itinerário de Lukács. São Paulo: Expressão Popular, 

2013.  
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Conforme indicamos, seguimos aqui a tradução brasileira de Jesus Ranieri dos 

Manuscritos de 1844, publicada pela Boitempo. Contudo, as traduções de alguns termos 

foram alteradas, conforme indicado ao longo do texto.
12

 

 

I. 1. Objetivação e natureza em Hegel, conforme os Manuscritos de 1844 

 

O caráter religioso da velha filosofia consiste na separação da essência humana dos 

seres humanos reais, sua exteriorização e perda, na medida em que se caracteriza como 

abstração, localizada na esfera pura do pensamento, num âmbito estritamente espiritual. 

Tal como na religião, a essência e motor da existência humana se encontra fora dos 

homens reais: “o espírito filosófico nada mais é do que espírito pensante [a partir] do 

interior de seu estranhamento-de-si, isto é, espírito estranhado do mundo, [espírito] que 

se concebe abstratamente” (M., 120) 

                                                 
12

 Para Entäusserung, Äusserung, Entfremdung e seus derivados, optamos pelas traduções propostas por 

Mônica H. M. da Costa em seu trabalho As categorias Lebensäusserung, Entäusserung, Entfremdung e 

Veräusserung nos Manuscritos Econômico-filosóficos de Karl Marx de 1844 (Dissertação de mestrado. 

Belo Horizonte: UFMG / FAFICH, 1999. 177 f.), ao invés das soluções propostas por Jesus Ranieri, por 

considerar que aquelas exprimem de modo mais claro especialmente a distinção entre alienação e 

estranhamento, de um lado, e objetivação, exteriorização ou exteriorização de vida, por outro. Como 

evidencia Costa, as diferentes traduções até então existentes dos Manuscritos, “associadas às notas e 

observações preliminares ou conclusivas dos respectivos tradutores, ofereceram um amplo painel dos 

embaraços e dificuldades nas quais eles se enredaram”, dificuldades relativas, em sua maior parte, à 

indistinção ou excessiva aproximação entre tais categorias. Visando “recuperar as expressões originais 

utilizadas por Marx”, Costa retraduziu o texto marxiano realizando um “exame minucioso de cada termo 

(e não só dos que estão em questão)”, concluindo pela existência de distinções entre eles que justificam 

suas escolhas tradutórias: Entäusserung – alienação; Äusserung e Lebensäusserung – exteriorização e 

exteriorização de vida; Entfremdung – estranhamento; Veräusserung – venda. Ranieri, embora afirme que 

é preciso distinguir Entäusserung (alienação) de Entfremdung (estranhamento), expõe o sentido de 

Entäusserung do seguinte modo: “Entäusserung significa remeter para fora, extrusar, passar de um 

estado a outro qualitativamente distinto. Significa, igualmente, despojamento, realização de uma ação de 

transferência, carregando consigo, portanto, o sentido de exteriorização (que, no texto ora traduzido, é 

uma alternativa amplamente incorporada (...)) momento de objetivação humana no trabalho, por meio de 

um produto resultante de sua criação. Entfremdung, ao contrário, é objeção socioeconômica à realização 

humana (...)” (M., 16 – Introdução). E, assim, nas passagens dos Manuscritos citadas neste trabalho, o 

termo Entäusserung é sistematicamente traduzido por Ranieri por exteriorização. Entendemos que, desse 

modo, a distinção entre objetivação e alienação se perde, perda que parece não ser tomada como tal por 

Ranieri, uma vez que ele considera a alienação como “momento de objetivação humana no trabalho”. O 

uso do termo externação para traduzir Äusserung não contribui para clarear a diferença que, seguindo 

Costa, entendemos que está presente em Marx. Ranieri, por seu lado, insiste na presença de um “vínculo 

intelectual de Marx com o idealismo alemão, principalmente com a filosofia de Hegel”, que balizou suas 

escolhas de tradução. É essa também, parece-nos, a fundamentação para a escolha do termo supra-sunção 

para traduzir Aufhebung, ao invés de superação, que, no entanto, também é utilizado por vezes para 

traduzir a expressão alemã. Considero que o emprego de um mesmo termo em português – superação –, 

que também é amplo e admite a mesma abrangência do termo em alemão, evita que a tradução seja já 

marcada por uma interpretação que careceria de demonstração prévia. Para essas escolhas de tradução, 

além do texto citado de Mônica Costa, contei também com as orientações de Lívia Cotrim. 
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Em Hegel, conforme lemos nos Manuscritos, essa essência espiritual comporta 

todo um automovimento em direção à sua própria tomada de consciência de si. Esse 

movimento auto-engendrado e autoposto, dirigido à sua autoconsciência, ao saber-se, 

inclui um momento de objetivação, de fazer-se coisa no mundo. Importa-nos aqui 

precisamente esse momento de objetivação, já que ele é o ato engendrador da 

objetividade e da sensibilidade. Como produtos da objetivação do espírito, os objetos 

são exteriorizações da consciência de si do espírito:  

A questão principal é que o objeto da consciência nada mais é do que a consciência de 

si, ou que o objeto é somente a consciência de si objetivada, a consciência de si 

enquanto objeto. (Assentar do homem = consciência de si) (M., 124) 

 Assim, a intuição de que o mundo objetivo é produto da ação humana, da 

“objetivação humana, das forças essenciais humanas nascidas para a obra”, aparece em 

Hegel na ideia de que as construções humanas, tais como “a sensibilidade, a religião o 

poder do Estado etc. são seres espirituais.” (M., 122) O caráter humano do mundo 

objetivo, da natureza humanizada como resultado da atividade humana, reside em que 

esta se compõe de seres abstratos, seres de substância espiritual, como momentos do 

automovimento do pensamento: 

A humanidade da natureza e da natureza criada pela história, dos produtos do homem, 

aparece no fato de estes serem produtos do espírito abstrato e nessa medida, portanto, 

momentos espirituais, seres de pensamento. (M., 122) 

É relevante que no processo de objetivação esteja contida, como mais 

significativa contribuição de Hegel, segundo se lê nos Manuscritos, a acentuação da 

produção ativa do mundo objetivo, particularmente dos seres humanos efetivos. Os 

homens são produto de sua própria atividade, de seu trabalho:  

A grandeza da Fenomenologia hegeliana (...) é que [Hegel] compreende a essência do 

trabalho e concebe o homem objetivo, verdadeiro, porque homem efetivo, como 

resultado de seu próprio trabalho. (M., 123)  

Esse resultado é também compreendido como produto da “ação conjunta dos 

homens”, portanto socialmente, como exteriorização de forças genéricas, que existem 

como forças do gênero humano; por conseguinte, “somente enquanto resultado da 

história”. Nessa medida, a própria humanidade efetiva, assim como a natureza 

humanizada, é entendida em Hegel como produtos históricos, engendrados pela 

atividade social. 
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Contudo, preso no abstracionismo, como Marx acentua em seguida, a 

autoconstrução do homem efetivo, como resultado de seu próprio trabalho, é em Hegel 

concebida de maneira unilateral, quer dizer, apenas como atividade espiritual, 

movimento do pensar. O trabalho assim compreendido não consiste em atividade 

sensível, efetiva: 

O trabalho é o vir-a-ser para si do homem no interior da alienação [Entäusserung] ou 

como homem alienado [entäusserter]
13

 O trabalho que Hegel unicamente conhece é o 

abstratamente espiritual. (M., 124) 

 A atividade de autoprodução humana é a atividade do homem alienado porque a 

essência ativa do homem encontra-se fora de si, num ser espiritual abstrato. É 

unicamente a atividade do pensamento do ser único, externo aos indivíduos reais, por 

isso, a atividade em questão é do homem exterior a si, abstrato, e assim concebido por 

Marx como estranhado. Em conformidade com o caráter abstrato dos seres objetivos, 

postos pelo pensamento, bem como da própria atividade de objetivação, também o 

sujeito é compreendido de modo abstrato e espiritual: 

Portanto, da mesma forma que a essência, o objeto enquanto ente do pensamento, o 

sujeito é, portanto, sempre consciência ou consciência-de-si, ou antes, o objeto aparece 

apenas como consciência abstrata, o homem apenas como consciência-de-si, as 

diferentes figuras do estranhamento que surgem são, por conseguinte, apenas diferentes 

figuras da consciência ou da consciência de si. (M., 123) 

O sujeito é portanto este ente abstrato, o Si – automovimento da consciência-de-

si – que Marx define como “somente o homem abstratamente concebido e gerado por 

meio da abstração” (M., 125), quer dizer, a abstração do que se concebe como essência 

humana, elevada a ser espiritual automotor. Os indivíduos reais não são sujeitos da 

objetivação, mas sim a consciência-de-si, a essência humana abstrata.  

O movimento de objetivação se realiza como um colocar-se no mundo de si 

própria, engendrando seu ser-outro objetivo, essência objetiva. Ou seja, a essência 

humana abstrata, por moto próprio, faz-se essência objetiva no mundo. Objeto, coisa no 

mundo coincide com a essência objetiva da consciência de si: 

A alienação [Entäusserung] da consciência-de-si põe a coisidade. Porque o homem = 

consciência-de-si, então sua essência objetiva alienada [entäussert]
14

, ou a coisidade – o 

                                                 
13

 Ranieri traduz por exteriorização e exteriorizado.  
14

 Ranieri traduz por exteriorização e exteriorizada. 
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que para ele é objeto, e objeto é verdadeiramente para ele apenas o que lhe é objeto 

essencial, o que é, consequentemente, sua essência objetiva. (M., 126) 

Nesse processo de fazer-se coisa no mundo, o objeto não se destaca 

completamente da consciência já que continua sendo ela mesma objetivada: “nesta 

alienação [Entäusserung]
15

 ela [a consciência] se assenta enquanto objeto ou põe o 

objeto como a si mesma por causa da inseparável unidade do ser-para-si” (M., 125). 

Assim, a coisidade, os objetos, não se fazem entes autônomos diante da consciência, 

dotados de essência e força próprias. Marx reitera que a coisidade se faz como “uma 

simples criatura” que não confirma a si mesma, mas sim confirma o “ato de pôr” da 

consciência, “que por um instante fixa sua energia como produto e, para fazer de conta 

– mas só por um momento –, lhe concede o papel de um ser autônomo, efetivo”. (M., 

126)  

No interior da unidade do ser-para-si, o momento de exteriorização carrega um 

significado negativo. A própria objetivação se caracteriza como movimento de 

estranhamento, ou melhor, de auto-estranhamento da consciência-de-si, de modo que 

toda exteriorização é estranhamento, toda coisidade é objeto estranho à essência 

humana (como consciência, portanto, espírito, abstração):  

A objetividade enquanto tal vale por uma relação estranhada do homem, não 

correspondente à essência humana, à consciência-de-si. A reapropriação da essência 

objetiva do homem, produzida enquanto [algo] estranho sob a determinação do 

estranhamento, tem assim não somente o significado de superar [aufheben]
16

 o 

estranhamento, mas a objetividade, ou seja, dessa maneira, o homem vale como uma 

essência não-objetiva, espiritualista. (M., 124-25) 

O estranhamento pertence ao próprio caráter objetivo do objeto. Nos termos de 

Marx, é o “seu caráter objetivo que constitui, para a consciência-de-si, o escandaloso e o 

estranhamento” (M., 128-29). Por essa razão, o objeto deve ser reapropriado pela 

consciência, processo no qual se supra-sume a própria objetividade: “Vale, portanto, 

vencer o objeto da consciência” (M., 124)  

Assim, a objetividade tem um caráter evanescente, efêmero. Existe como um 

momento a ser superado, e por isso sua efetividade é fantasiosa. Se o traço que faz do 

objeto um objeto, qual seja, sua efetividade, seu caráter objetivo, é simulado, então o 
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próprio objeto é negatividade, um nada, um não-ser: “O objeto é por isso um negativo, 

um [negativo] que supera [aufheben]
17

 a si mesmo, uma nulidade” (M., 129) 

Mas todo o processo de objetivação e reapropriação do objeto não é mais que o 

movimento interno da consciência. Marx o desvenda como um ato de saber, movimento 

que se faz apenas como atividade do pensamento: 

O modo como a consciência é, e como algo é para ela, é o saber. O saber é seu único 

ato. Por isso, algo vem-a-ser para ela na medida em que ela sabe este algo. Saber é seu 

único comportamento objetivo. (M., 129) 

Para o objeto, isso implica novamente a sua nulidade, inexistência como ente 

independente. O que aparece para o pensamento como objeto “é somente ele mesmo” (o 

pensamento mesmo): 

Ora, a consciência-de-si sabe a nulidade do objeto, isto é, o ser-não-distinto do objeto 

com relação a ela, o não-ser do objeto para ela, na medida em que ela sabe o objeto 

enquanto sua auto-alienação [Selbstentäusserung]
18

, isto é, ela se sabe – o saber como 

objeto – na medida em que o objeto é apenas a aparência de um objeto, uma emanação 

enganadora, o seu ser nada além do que o saber mesmo, o qual se conformou consigo 

mesmo e, por isso, opôs a si uma nulidade, um algo que, fora do saber, não tem 

nenhuma objetividade; (M., 129) 

O objeto é o saber que aparece para si mesmo, o modo como o saber relaciona-

se consigo mesmo. Para saber-se, a consciência se exterioriza no objeto. Se, por um 

lado, para o objeto, isso implica a sua completa negatividade, porque é a negação de seu 

caráter objetivo, para a consciência existe nessa relação uma positividade. O significado 

positivo da nulidade do objeto está em que, como evanescente e retornante à 

consciência na qualidade de saber de si, o objeto confirma a natureza abstrata, não-

objetiva, da própria consciência. Nos termos de Marx,  

Esta nulidade do mesmo [do objeto – A.C.] não tem para a consciência uma significação 

apenas negativa, mas positiva, pois aquela nulidade do objeto é justamente a 

autoconfirmação da não objetividade, da sua própria abstração. (M., 129) 

Novamente, aparece o automovimento da consciência: exteriorização de si e 

retomada do objeto, como saber de si, reconhecimento de si no outro de si objetivado. 

De qualquer modo, todos os momentos desse movimento são a consciência de si, todo o 

processo é de natureza abstrata. Para o que mais nos interessa, ou seja, o estatuto da 

objetividade na filosofia especulativa, cabe antes de tudo reiterar ainda a sua nulidade, 
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seu ser apenas aparente: “a consciência – o saber enquanto saber – o pensar enquanto 

pensar finge ser imediatamente o outro de si mesmo, [finge ser] sensibilidade, 

efetividade, vida, o pensar que se sobrepuja no pensar”. (M., 129) 

Por conseguinte, contudo, o sobrepujar do objeto, dando-se no interior do 

pensamento, enquanto saber, é, portanto, “um superar
19

 do ser pensado”, que deixa 

intacto seu objeto efetivo.  

E porque o pensar se supõe ser imediatamente o outro de seu si, efetividade sensível, 

portanto a sua ação vale para ele também como ação sensível-efetiva, este superar
20

 

pensante, que deixa o seu objeto permanecer na efetividade, acredita tê-lo ultrapassado 

efetivamente e, por outro lado, porque se tornou momento de pensamento para ele, 

também vale por isso para ele, em sua efetividade, como autoconfirmação de si mesmo, 

da consciência de si, da abstração. (M., 131) 

Os objetos que são superados na concepção hegeliana, como objetos do pensar, 

se fazem já como objetos filosóficos. Além de todo o movimento ser um movimento do 

pensar, ele é primeira e verdadeiramente apreendido, para a concepção especulativa, 

pela filosofia. Assim, o sobrepujamento da propriedade privada, do Estado, da religião, 

etc., se fazem como um superar não da propriedade privada real, mas da propriedade 

privada como objeto da filosofia, portanto, trata-se da superação do direito privado; não 

do Estado efetivo, mas do Estado como objeto filosófico, portanto da jurisprudência, da 

ciência política; não da religião efetiva, mas da religião como filosofia, ou seja, da 

dogmática (cf. M., 131). Marx escreve: 

Assim, por exemplo, na filosofia do direito de Hegel, o direito privado superado = 

moral, a moral superada = família, a família superada = sociedade civil, a sociedade 

civil suprado = Estado, o Estado superado = história mundial.
21

  (M., 130) 

A superação dos objetos como entes estranhados se realiza como superação, no pensar, 

desses objetos pensados. De todas as maneiras, a existência efetiva não é superada no 

pensar, mantendo-se na sua condição de existências objetivas:  

Na realidade continuam subsistindo direito privado, moral, família, sociedade civil, 

Estado etc., apenas se tornaram momentos, existências e modos de existência do 

homem, que não têm validade isolados, se dissolvem e se engendram reciprocamente 

etc., momentos do movimento. (M., 130) 
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Trata-se portanto de um automovimento no interior do sujeito único, abstrato. O 

processo se realiza como auto-realização do sujeito absoluto, místico, sujeito que não 

tem objetos fora de si, portanto não é sujeito para nenhum objeto e não é objeto para 

nenhum outro sujeito. Configura-se como sujeito-objeto na medida em que se conforma 

como resultado do movimento pelo qual aciona a si mesmo e se torna conhecido para si: 

Este processo tem de ter um portador, um sujeito; mas o sujeito só vem a ser enquanto 

resultado; este resultado, o sujeito que se sabe enquanto consciência-de-si absoluta, é, 

por isso, o Deus, o espírito absoluto, a ideia que se sabe e aciona. O homem efetivo e a 

natureza efetiva tornam-se meros predicados, símbolos desse homem não efetivo oculto, 

e dessa natureza inefetiva. Sujeito e predicado têm, assim, um para com o outro, a 

relação de uma absoluta inversão, sujeito-objeto místico ou subjetividade que sobrepuja 

o objeto, o sujeito absoluto como um processo, como sujeito exteriorizando-se e 

retornando a si da exteriorização, mas, ao mesmo tempo, retomando-a de volta a si, e o 

sujeito como esse processo; o puro círculo infatigável em si. (M., 133) 

Marx desvenda, no automovimento do sujeito absoluto, o estatuto de predicados 

que os homens efetivos e a natureza efetiva adquirem na filosofia especulativa. 

Contudo, a concepção desse movimento não se contenta com os entes puramente 

abstratos, quer a determinação. Marx mostra que, em Hegel, os seres humanos são 

indivíduos singulares, diferenciados entre si, cujas forças essenciais, sentidos etc. são 

particulares, únicos. “O homem é áutico (selbstisch). Seu olho, seu ouvido etc., são 

áuticos; cada uma de suas forças essenciais tem nele a propriedade da ipseidade 

(Sebstigkeit)” (M., 125). Como tais, estes traços de sua constituição não podem ser 

atributos da consciência-de-si, que é essência humana abstrata, portanto não 

particularizada: “Mas por essa razão é, então, totalmente falso dizer: a consciência-de-si 

tem olho, ouvido, força essencial” (M., 125). Ou seja, um ser abstrato, não material, não 

pode ser dotado de qualidades sensíveis, que presumem a materialidade e objetividade, 

que caracterizam necessariamente entes independentes e singulares. Para Marx, essas 

qualidades próprias da natureza humana não são qualidades da consciência-de-si, mas 

esta é um atributo da natureza humana: “A consciência-de-si é, antes, uma qualidade da 

natureza humana, do olho humano etc., não é a natureza humana [que é] uma qualidade 

da consciência-de-si. (M., 125)”.  

À parte da crítica, cabe considerar de que maneira essas qualidades singulares, 

sensíveis, da natureza humana, bem como as determinidades da natureza exterior são 

contempladas no pensamento hegeliano. Elas o são, ainda que no interior da abstração, 
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de modo especulativo. A consciência, como totalidade dos momentos de seu 

movimento, retoma para si, no ato de superar os objetos, o conjunto das determinações 

objetivas, ou seja, os objetos em todas as suas particularidades. O objeto apenas se 

constitui como essência espiritual pela totalidade das suas determinações: 

(...) ela [a consciência – A.C.] tem de, do mesmo modo, relacionar-se com o objeto 

segundo a totalidade de suas determinações, e tê-lo apreendido segundo cada uma delas. 

Essa totalidade de suas determinações faz do objeto em si a essência espiritual, e para a 

consciência isto vem a ser, em verdade, pelo apreender de cada determinação singular 

como [sendo uma determinação] do Si, ou através da relação espiritual para com elas, 

antes nomeada. (M., 126) 

Quer dizer que a exteriorização do Si se realiza como objetivação de determinações, e 

só assim os objetos contam como essência espiritual. O sujeito se reconhece e se realiza 

como sujeito ao apreender-se como saber dos objetos em seu conjunto de 

determinações.  

No entanto, na medida em que os objetos não se apresentam à consciência como 

independentes, como coisas sensíveis e externas no mundo com existência autônoma e 

conteúdo próprio, mas sim como essência espiritual externada, cujo caráter de ente 

objetivo ou externo constitui precisamente a sua negatividade, a filosofia especulativa 

não admite uma concepção positiva da natureza. A natureza, como primeira 

exteriorização da ideia absoluta, é, segundo o que Marx nos traz de Hegel, uma 

intuição. A passagem da ideia absoluta à intuição da natureza, conforme reproduzida 

nos Manuscritos, é uma ideia que se comporta de modo “estranho e barroco”, “que 

ocasionou aos hegelianos tremendas dores de cabeça” (M., 134). Com efeito, lemos 

Marx citando Hegel (Enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio):  

A ideia absoluta, a ideia abstrata “considerada segundo sua unidade consigo é intuir”, 

que “a absoluta verdade de si mesma decide-se a deixar sair livremente de si o 

momento de sua particularidade, ou do primeiro determinar-se e ser outro, a ideia 

imediata como seu reflexo, como natureza”. (M., 134) 

O que se expressa aqui é o primeiro movimento de objetivação do espírito 

absoluto, numa forma que lhe é oposta – o seu ser-outro, externalidade, sensibilidade. E 

forma pressuposta, porque é condição da passagem da indeterminação para a 

determinação, ou seja, ato originador do movimento do espírito. No sentido lógico, 

trata-se na transição da ideia absoluta para a intuição. Marx desvenda esse movimento 



28 

 

difícil de explicar em termos hegelianos como provindo do impulso do “pensador 

abstrato” a “abandonar a abstração e contemplar por fim a natureza liberta dela”: 

Toda esta transição da lógica para a filosofia da natureza nada mais é do que a transição 

– tão difícil de realizar para o pensador abstrato e, por isso, descrita de forma tão 

excêntrica – do abstrair ao intuir. O sentimento místico que impele o filósofo do pensar 

abstrato ao intuir é o tédio, a nostalgia de um conteúdo. (M., 134-35) 

Contudo, no interior do pensamento abstrato, essa ânsia por conteúdo e 

particularidade não se satisfaz. Marx mostra que, ao contrário de conceber a natureza 

em suas determinações, novamente essas determinações são compreendidas como ideias 

abstratas, manifestações sensíveis das categorias lógicas.  

Assim, por exemplo, o tempo = negatividade que se refere a si (p. 238, 1 [§257]). Ao 

vir-a-ser superado como existência corresponde – em forma natural – o movimento 

superado
22

 como matéria. A luz é a forma natural da reflexão em si. O corpo, como lua 

e cometa, é a forma natural da oposição que, segundo a lógica, é, por um lado, o 

positivo repousando sobre si mesmo, e, por outro, o negativo repousando sobre si 

mesmo. A terra é a forma natural do fundamento lógico, enquanto unidade negativa da 

oposição etc. (M., 136) 

Não cabe aqui a explicação dessas correspondências específicas. Afinal, como 

poderíamos explicar de que maneira o “movimento superado como matéria” vem a ser a 

forma natural do “vir-a-ser superado como existência”, por exemplo? Como Marx 

explica, trata-se de uma compreensão lógica e abstrata dos elementos da natureza e não, 

evidentemente, de um efetivo engendramento. Nesse raciocínio, fica claro que as 

abstrações que valem pela natureza efetiva e lhe são ontologicamente prioritárias (no 

modo especulativo) nada mais são do que abstrações das determinações da natureza 

efetiva. Marx escreve: 

(...) para falar uma linguagem humana, o pensador abstrato experimenta, junto de sua 

intuição da natureza, que os seres que ele, na dialética divina, imaginava criar a partir do 

nada, da pura abstração, como produtos puros do trabalho do pensar que se tece sobre si 

próprio e nunca olha para fora em direção à efetividade, nada mais são que abstrações 

de determinações da natureza. (M., 135) 

Com isso, deixemos de lado aquela explicação para ficar com Marx: a intuição 

hegeliana da natureza é uma intuição abstrata, ou seja, que concebe a natureza 

abstratamente. A natureza que se separou da ideia é “apenas a coisa de pensamento da 

natureza”, e “a natureza inteira repete para ele, portanto, apenas em forma sensível, 
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externa, as abstrações lógicas” (M., 135). Mas a lógica é, na metáfora de Marx, “o 

dinheiro do espírito, o valor do pensamento, o [valor] especulativo do homem e da 

natureza”. (M., 120) Quer dizer, a lógica faz abstração das especificidades do objeto, 

das suas qualidades determinadas como ser efetivo, de modo que é, nos termos de Marx, 

uma essência não efetiva do homem e da natureza. Não reflete como abstração a sua 

essência efetiva: “e portanto – continua Marx – sua essência tornada totalmente 

indiferente contra toda determinidade efetiva e, portanto, essência não-efetiva” (M., 

120) É o “pensar abstrato” e, mais uma vez, tal como no movimento geral de 

objetivação, a exteriorização da natureza serve a confirmar o caráter abstrato do ato de 

intuir realizado pela consciência: “Sua intuição da natureza é, portanto, somente o ato 

de confirmação de sua abstração da intuição da natureza, o curso gerador de sua 

abstração, repetido por ele com consciência” (M., 135-6)  

Mas a exteriorização da natureza é um momento particular do movimento geral 

da objetivação, porque, como objeto intuído, ela se faz como pura externalidade, pura 

sensibilidade. Esta é a sua essência, mas essa essência é a pura oposição ao pensar. Para 

a concepção especulativa, segundo Marx, “esta externalidade da natureza é sua 

oposição ao pensar, sua deficiência”; “na medida em que se diferencia da abstração, é 

um ser deficiente” (M., 136). Assim, se a natureza é tomada por si, separada dos 

conceitos lógicos pelos quais é abstratamente entendida pelo filósofo especulativo; e 

considerando que a externalidade é pura negatividade, já que oposta à verdadeira 

essência que reside no pensar, na ideia, então a natureza como tal, como sensibilidade, é 

uma nulidade, um nada. A natureza é exterior ao pensar abstrato, é a “perda de si” do 

pensamento abstrato (M., 120); por isso ela é concebida abstratamente, mas como 

“pensamento abstrato alienado [entäusserte ]
23

” (M., 120, grifo meu) e, por conseguinte, 

apenas negatividade em sua efetividade sensível. 

A natureza enquanto natureza, isto é, na medida em que ainda se diferencia 

sensivelmente daquele sentido secreto oculto nela, a natureza separada, diferenciada 

dessas abstrações, é nada, um nada confirmando-se enquanto nada, é sem-sentido (...) 

(M., 136) 

Assim, a natureza tem já no ato de sua intuição, como externalidade, o sentido 

de uma pura alienação, portanto “um equívoco, uma debilidade que não pode ser”, e, 

por conseguinte, “apenas o sentido de uma externalidade que tem de ser superada” (M., 
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136). Como nulidade, ser deficiente, cuja essência é algo diferente dele mesmo, “a 

natureza tem, portanto, de se superar a si mesma, porque já foi posta por ele [pelo 

pensador abstrato – A.C.] como um ser em potência superado” (M., 136).
24

 Como pura 

negatividade, pois, a intuição da natureza já contém em si a sua superação.  

 Vemos assim o estatuto negativo que tem para Hegel a objetividade em geral, 

como sinônima do estranhamento, e a particularidade da natureza como exteriorização, 

que se constitui como pura negatividade. A objetivação carrega um sentido positivo, em 

todo caso, como movimento da consciência-de-si em direção a si mesma, e, mesmo no 

que tange ao primeiro ato, de intuição da natureza, há também o sentido positivo de, 

primeiro, inaugurar o automovimento e, segundo, confirmar a essência abstrata, 

espiritual do verdadeiro ser. Mas, segundo Marx, no pensar especulativo, assim como o 

caráter propriamente objetivo dos objetos é negatividade, a natureza como tal, em sua 

essência sensível, é nada.  

Marx não mostra as consequências estéticas da concepção hegeliana de natureza 

nos Manuscritos. Tampouco temos aqui a finalidade de recuperar o complexo sistema 

hegeliano das artes que constitui parte fundamental do automovimento do espírito em 

sua posição fenomenológica. Contudo, valem algumas aproximações. O ponto central 

aqui é distinguir os diferentes estatutos que o caráter necessariamente sensível da arte 

adquirem no pensamento de Hegel e Marx. Em Hegel, a arte vale pela ideia que se 

apresenta na forma sensível. Esse modo de manifestação da ideia é própria de um 

momento inicial, de baixa determinação do espírito. A necessidade da sensibilidade para 

a tomada de consciência de si é o que denota esse momento pouco desenvolvido da 

determinação. Aquilo que representa para a arte a sua perfeição é imperfeição do ponto 

de vista do espírito: assim como a objetividade sensível deve ser suprassumida no 

interior do movimento do espírito, assim também essa forma específica de sua 

manifestação (arte, ideia no sensível) deve ser superada no decorrer do movimento de 

sua autoconsciência (ou, em termos humanos, no decorrer da história). Essa superação 

se faz no interior do campo da própria arte e por outras formas da consciência humana 

distintas da arte, a religião e a filosofia. Significa o caminho da autoconsciência, da 

determinação e do reconhecimento do espírito em seu próprio âmbito, o pensar.  
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Passemos por alguns pontos da estética hegeliana que são centrais para a questão 

aqui proposta. A apresentação sobre Hegel aparece aqui com o intuito não só de 

distinguir, posteriormente, a sua visão da arte da de Marx, mas principalmente, mostrar 

que, assim como a sua visão negativa da natureza e da sensibilidade (sistemicamente 

pertencente à sua concepção espiritualista de objetivação) se relaciona com a concepção 

estética, também em Marx a concepção positiva da sensibilidade tanto conduz a uma 

visão diversa da arte, como colabora para a sua elaboração. Quer dizer, embora Marx 

não tenha dedicado ao tema da arte nenhum texto inteiro e acabado, podemos vincular 

certas concepções da arte que aparecem nas passagens a serem analisadas com a sua 

visão ampla e fundante da formação dos sentidos pela atividade humana de objetivação, 

original dentro da história da filosofia. Os apontamentos muito gerais sobre a estética 

hegeliana valem para iluminar essa relação. 

 

I. 2. Algumas considerações sobre sensibilidade e arte em Hegel 

 

Dissemos que a arte se insere na lógica da objetivação, sendo também uma 

manifestação objetiva, sensível, do espírito. Ela é a primeira objetivação pela qual o 

espírito absoluto toma consciência de si, a primeira forma de objetivação que dá a 

conhecer aos homens a sua própria essência efetiva. Celso Frederico, em seu A arte no 

mundo dos homens – o itinerário de Lukács, faz uma síntese do lugar da arte no interior 

do sistema de Hegel (cf. 26-30). Ele escreve: “Na odisseia do pensamento, marcada 

sempre pelo ritmo ternário de sua dialética, a arte desponta como o primeiro momento 

da afirmação do Espírito Absoluto, a ser superado, em seguida, pela religião e pela 

filosofia” (FREDERICO, 2013, 26).  

Interessa-nos aqui dois pontos: em primeiro lugar, a intuição da natureza, pela 

qual o espírito se desdobra em natureza, não constitui uma forma da autoconsciência. 

Isso se explica pelo fato de que ela não constitui um objeto posto pelo homem. Como 

vimos, Marx reconhece em Hegel a concepção de que o homem é produto de seu 

próprio trabalho. Ora, a natureza não é, em termos humanos, posta primeiramente pela 

atividade humana. Hegel, que no interior do seu abstracionismo a faz decorrer do 

espírito em indeterminação, não a coloca como objeto da consciência, mas sim da 

intuição. Mas aqui reside o outro ponto, e retomamos a crítica de Marx: as formas pelas 
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quais o espírito toma consciência de si, e que constituem modos da atividade humana, 

são apenas as atividades do pensamento. A filosofia da natureza pode constituir uma 

forma da autoconsciência, mas não a própria natureza, o que é coerente, já que de fato a 

natureza imediata não é produto da ação humana. Mas, as transformações efetivas que 

os homens impõem à natureza, a sua humanização (nos termos de Marx) pela atividade 

prática do trabalho, tampouco é reconhecida por Hegel como momento da 

autoconsciência. Novamente, apenas as atividades ditas espirituais compreendem tais 

momentos. Quanto mais pertencentes ao elemento do pensar, mais apropriadas ao 

espírito são as atividades ou objetivações humanas.  

Na Introdução geral aos Cursos de Estética (Vol. I)
25

, há duas passagens que 

abordam esse problema, contribuindo para compreendermos o estatuto da atividade 

prática no conjunto da caracterização do ser humano como ser pensante, como 

autoconsciência. Nessas passagens, Hegel distingue o humano da naturalidade. Lemos: 

A necessidade universal e absoluta, da qual a arte brota (sob seu aspecto formal), tem 

sua origem no fato do homem ser uma consciência pensante, isto é, que ele faz a partir 

de si mesmo e para si o que ele é e o que em geral é. As coisas naturais são apenas 

imediatamente e uma vez, mas o homem como espírito se duplica, na medida em que 

primeiramente, como as coisas naturais, é, mas logo é igualmente para si, ele se intui, se 

representa, pensa e através do ser para si ativo é espírito. (E. I, 52) 

Vemos que para Hegel, como para Marx (veremos em seguida), o homem é 

imediatamente ser natural. Os seres naturais existem imediatamente porque são dados 

na natureza (ainda que esta seja, como vimos, uma intuição do espírito em seu estágio 

de indeterminação), e não produtos da atividade. Existem uma vez, porque reproduzem-

se sempre da mesma maneira, e sempre como meras existências em si, desprovidos de 

autoconsciência. O homem é primeiramente ser natural e portanto imediatamente um 

mero em-si; contudo, é também uma consciência pensante, espírito. A qualidade 

espiritual é o que o caracteriza como ser distinto da mera naturalidade. Pela atividade do 

espírito, o homem se duplica em representações de si mesmo. Essa atividade o torna um 

ser para si, na medida em que suas reproduções de si o tornam progressivamente 

consciente de si como espírito. A passagem prossegue: 
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Esta consciência de si o homem adquire de dois modos: em primeiro lugar pela teoria, 

na medida em que precisa, pelo interior, tornar para si consciente o que na alma humana 

se move e o que nela agita e impulsiona. De modo geral, ele precisa intuir e representar 

o que o pensamento toma por essencial, precisa fixá-lo e reconhecer apenas a si próprio 

tanto naquilo que evocou a partir de si mesmo quanto no que recebeu do exterior. (E. I, 

52) 

Hegel propõe dois modos pelos quais o homem alcança a autoconsciência. O primeiro é 

a teoria, que vai ao encontro da apreensão de Marx segundo a qual, para Hegel, o único 

ato da consciência é o saber. Aqui, trata-se do saber no interior de seu elemento próprio, 

o pensar, a elaboração teórica. Pela teoria, o homem conhece o que é essencial em seu 

interior, em sua alma, e reconhece a si próprio também na apreensão das coisas 

exteriores. Quer dizer, reconhece as coisas exteriores como seu próprio espírito 

objetivado. Esse é o primeiro modo, não em termos históricos, temporais, mas sim no 

sentido de que é o mais adequado e próprio à autoconsciência. 

Mas há uma segunda maneira de adquirir a consciência de si: 

Em segundo lugar, o homem torna-se para si através da atividade prática, na medida em 

que possui o impulso de produzir-se e igualmente de reconhecer-se naquilo que lhe é 

dado imediatamente, naquilo que para ele tem uma existência exterior. Esse objetivo ele 

realiza mediante a modificação das coisas exteriores, nas quais imprime o selo de seu 

interior e onde reencontra suas próprias determinações. Como sujeito livre, o homem 

faz isso também para retirar do mundo exterior sua rude estranheza e para gozar, na 

forma das coisas, somente uma realidade exterior de si mesmo. (E. I, 52-3) 

Nesta segunda maneira de chegar à autoconsciência, Hegel reconhece a transformação 

da natureza dada, dos objetos exteriores imediatos pela ação prática. Na modificação 

ativa dos objetos exteriores, o homem imprime na exterioridade a sua própria 

interioridade e assim reconhece nela os seus próprios traços espirituais. A produção 

artística se explica e justifica nesse contexto, já que, na arte, trata-se de dar a objetos 

sensíveis uma forma ideal, imprimindo-lhes assim a espiritualidade. Mas, antes de 

entrarmos nas determinações próprias da arte, cabe ainda especificar o sentido da 

atividade prática em Hegel.  

 Vimos que, para Marx, a grandeza da Fenomenologia de Hegel é a concepção de 

que os homens são produto de seu próprio trabalho, como atividade social, ação 

conjunta dos próprios homens. Vimos também que, contudo, esse trabalho é entendido 

de maneira abstrata, apenas como atividade espiritual. O exemplo de Hegel indica o 
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significado essencial da produção ativa, que é a intuição de si como ser espiritual. A 

consciência se duplica no mundo para saber-se, saber de si: 

O primeiro impulso da criança já traz em si mesmo esta mudança prática das coisas 

exteriores: o menino atira pedras na água e então admira os círculos que nela se 

formam, uma vez que constituem uma obra onde ele adquire a intuição de seu ser. (E. I, 

53) 

A produção exterior vale, portanto, pelo reconhecimento de si no exterior: para intuir-se 

nas ações mais simples, ou conhecer-se em seu significado universal nas formas mais 

complexas, como a arte. Em Marx, veremos que a produção ativa do mundo exterior 

também significa imprimir forma humana à natureza, dar forma subjetiva ao mundo e 

reconhecer-se a si no seu objeto. Entretanto, o significado dessa atividade é apreendido 

em sua dimensão prática, material, de que o conhecimento de si e do mundo é uma 

parte, e não a finalidade. A própria atividade é construtora do humano, no sentido 

material, que inclui a formação dos sentidos humanos. Esse tema será ainda abordado 

com mais detalhes neste capítulo, mas vale adiantar que, para Marx, não só a indústria é 

o livro aberto da psicologia humana, como na produção prática do mundo se cria, 

efetiva e sensivelmente, o humano como tal. A natureza não é transcendida em sua 

negatividade, mas sim humanizada e criada como natureza humana.  

 Hegel também observa que a natureza dada, tanto exterior como a própria 

natureza corporal humana, não é sentida como adequada desde os tempos primitivos. 

Assim, o homem primitivo busca transformar-se por meio de incisões corporais, 

adornos etc. Distinguir-se e afastar-se de sua natureza animal é uma determinação 

humana primordial, mas, à diferença de Marx, em que esse afastamento ocorre na ação 

prática, em Hegel ele acontece pelo conhecimento, o saber. Lemos: 

O homem é animal, mas mesmo em suas funções animais não permanece preso a um 

em-si como o animal, pois toma consciência delas, as reconhece e as eleva à ciência 

autoconsciente, tal como faz, por exemplo, com o processo de digestão. Por meio disso, 

o homem soluciona o limite de sua imediatez de existente em-si, de tal modo que, pelo 

fato de saber que é animal, deixa de sê-lo e se dá o saber de si como espírito. (E. I, 94) 

Significa que saber de sua natureza animal eleva o homem acima dessa mesma 

natureza. Importa-nos aqui que, na consideração tanto da atividade prática como do 

afastamento do humano com relação à mera naturalidade imediata, vemos agir o saber. 

O saber caracteriza o humano, distingue-o, constitui o seu traço particular. O saber é 

meio e finalidade da ação humana. 
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 Ainda na mesma Introdução, vemos Hegel caracterizar a condição humana como 

dual e contraditória, refletindo a existência de dois mundos contrapostos a ambos os 

quais o homem pertence: “A formação espiritual, o entendimento moderno produz no 

homem esta contraposição que o torna anfíbio, pois ele precisa viver em dois mundos 

que se contradizem (...)” (E. I, 72-73). Embora Hegel se refira aqui ao entendimento 

moderno, ele acentua que essa contraposição é sentida desde a antiguidade, e que a 

formação moderna foi capaz de explicitar mais claramente. Ou seja, trata-se de uma 

contradição presente na consciência humana desde tempos antigos. É muito elucidativa 

a qualificação do homem como ser anfíbio, porque caracteriza o humano por sua 

duplicidade. De um lado, a pura negatividade e, de outro, a pura positividade. 

Efetividade, matéria, natureza são descritos como prisão, importunação, sufocação para 

o homem, o mundo terreno como opressivo pela carência e pela miséria, assim como as 

finalidades e o prazer próprios dos sentidos, as paixões, os impulsos da sua própria 

natureza são forças que dominam o homem: 

(...) de um lado, vemos o homem aprisionado na efetividade comum e na temporalidade 

terrena, oprimido pela carência e miséria, importunado pela natureza, sufocado na 

matéria, nos fins sensíveis e seu prazer, dominado e arrebatado por impulsos naturais e 

paixões (...) (E. I, 73) 

A vida efetiva, “terrena” e “temporal”, a “realidade exterior e existência”, é o reino da 

necessidade, “se distingue como uma cisão e oposição radicais do que é em si e para si” 

(E. I, 72), de modo que não constitui campo de realização do para si. As ações humanas 

na vida prática, as atividades diretamente sensíveis e dirigidas a fins sensíveis não 

comportam o sentido da liberdade e das ações para si. O reino da liberdade, do que é 

para si, é o mundo espiritual.  

(...) por outro lado, ele se ergue para as ideias eternas, para um reino do pensamento e 

da liberdade, fornece para si enquanto vontade leis universais e determinações, despe o 

mundo de sua efetividade viva e florescente e o redime em abstrações, na medida em 

que o espírito reivindica o seu direito e sua dignidade na ilegitimidade e na sevícia da 

natureza, a quem devolve a miséria e violência que dela experimentou. (E. I, 73) 

 Vemos como a esfera espiritual é puramente positiva, aberta à liberdade, à 

atividade humana para si. Nesta formulação, mostra-se claramente o sentido religioso, 

teológico do pensamento hegeliano, tal como Feuerbach desvenda: a vida efetiva é 

redimida em abstrações; o espírito existe por si, prenhe de ideias eternas. Conforme a 
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análise de Marx, as ações livres se realizam neste âmbito, são as atividades do espírito. 

Mais uma vez, a natureza é o mundo da ilegitimidade, sevícia, miséria e violência.  

Contudo, como ser anfíbio pertencente aos dois mundos, o homem não pode 

escolher abandonar a vida efetiva. Ainda que no âmbito das escolhas morais possa 

conter sua própria natureza e abdicar de fins particulares, optando por ações voltadas a 

fins universais e legítimos por si mesmos, isso não deixa de ser feito como oposição 

consciente às reivindicações do ânimo, do coração, de sua natureza. De modo que, ainda 

que a natureza seja uma prisão, a vida efetiva e a experiência pertencem ao ser humano. 

Ademais, vemos que, a par das qualificações negativas, lemos na passagem acima que a 

efetividade é viva e florescente. E pouco antes, quando descreve a oposição própria do 

mundo humano, vemos que o âmbito da vida efetiva comporta a particularidade, o 

“ânimo caloroso”, a “vitalidade completa e concreta”, ainda que se ressalte a dimensão 

da necessidade. Por outro lado, o âmbito espiritual, ainda que reino da liberdade, é 

qualificado como “lei fria”, “conceito morto, em si mesmo vazio” (E. I, 72). 

Assim, não há escolha unilateral: “a consciência, nesta contradição, também se 

dirige para cá e para lá e, jogada de um lado para outro, é incapaz de satisfazer-se por si 

tanto num como noutro lado” (E. I, 73). O “ritmo ternário” do pensamento hegeliano, de 

que fala Celso Frederico, também se mostra aqui. Lemos: 

Se a formação universal incorreu em tal contradição, torna-se tarefa da filosofia superar 

essas contradições, isto é, mostrar que nem um em sua abstração nem outro em idêntica 

unilateralidade possuem a verdade, mas ambos se solucionam por si; a verdade está 

apenas na reconciliação e mediação de ambos, e essa mediação não é uma mera 

exigência, mas o que em si e para si está realizado e o que constantemente se realiza. (E. 

I, 73) 

A verdade não está em nenhum dos lados isolados, mas na sua reconciliação, que se 

realiza constantemente, ou seja, a mediação é o próprio movimento de objetivação e 

autoconscientização do espírito na história, que inclui seu momento efetivo, material, 

sensível. Observa-se aqui novamente a necessidade da objetivação do espírito, a fim de 

alcançar determinação. A solução da contradição, que é a verdade, não extingue os 

lados e a própria oposição. Estes persistem como contrapostos na reconciliação:  

a verdade é apenas a sua solução [a solução da contraposição – A.C.] e, na verdade, não 

no sentido de que a contraposição e seus lados não estão na reconciliação, mas que 

estão nela. (E. I, 73) 
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Como Marx explica nos Manuscritos, a natureza e a sensibilidade (a efetividade) são 

negação e nulidade diante do espírito, mas ao explicitar o negativo de sua essência, 

confirma-a, e o movimento todo se dirige à afirmação da essência espiritual do Si. 

Assim, a reconciliação inclui a objetividade, a sensibilidade e a natureza, que participam 

necessariamente do caminho da determinação e do concreto. Mas o caminho deve, ao 

final, afirmar a preponderância ontológica do espírito, como ser movente para-si, em 

sua natureza oposta à efetividade. Mesmo na reconciliação, o sensível e a natureza por 

si mesmos permanecem como nulidade, e o aspecto ativo e para-si pertence ao 

espiritual. 

 A arte se insere nesse movimento de reconciliação como uma de suas formas. As 

passagens sobre a reconciliação aparecem no item da Introdução sobre a finalidade da 

arte. Lemos que a finalidade da arte fornece em si o seu conceito. Assim, o fim da arte é 

a exposição daquela reconciliação, em que consiste a verdade. A arte é a primeira forma 

dessa exposição, cuja peculiaridade é que a exposição se identifica com a sua própria 

realização:  

(...) a obra de arte deve revelar a verdade na Forma da configuração artística sensível, 

isto é, ela é chamada a expor aquela contraposição reconciliada e, com isso, possui seu 

fim último em si mesma, nesta exposição e revelação mesmas. (E. I, 74) 

A finalidade da arte para Hegel é a exposição da verdade, ou seja, da contradição 

reconciliada entre mundo efetivo e espiritual. Na forma da arte, a ideia, o conteúdo 

espiritual figura-se sensivelmente. Assim, sua forma é presidida pela ideia, pelo 

espiritual, que se mostra de maneira adequada como objeto sensível. Nesse modo 

peculiar de apresentação do conteúdo ideal, realiza-se a reconciliação do sensível e do 

espiritual.  

 Por isso Hegel pode afirmar que a arte se oferece aos sentidos, mas se dirige ao 

homem como ser pensante, interessa ao seu espírito. A arte é valiosa na medida em que 

o objeto sensível contém em si a essência humana, que em Hegel é a ideia, o espiritual, 

o pensamento. Assim, a beleza sensível traz consigo uma essência verdadeira. Celso 

Frederico cita a Estética (vol. I): “Em sua mesma aparência, a arte deixa entrever algo 

que ultrapassa a aparência: o pensamento” (E. I apud. FREDERICO, 2013, 29) A arte 

cumpre a função de “tornar o Espírito acessível à nossa contemplação”, de modo que 

“se impõe como uma forma especial de conhecimento, como uma tomada de 

consciência do Absoluto a partir do sensível” (FREDERICO, 2013, 29). 
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 Hegel distingue, pois, a sensibilidade artística do caráter sensível dos objetos 

naturais. Em oposição ao artístico, lemos que  

o elemento sensível e direto não só não é a revelação do pensamento implícito, como 

ainda o dissimula numa acumulação de impurezas para que ele próprio se distinga e 

apareça como único representante do real e da verdade. (E. I apud. FREDERICO, 2013, 

29) 

O sensível imediato não é apropriado à manifestação da essência espiritual, mas se opõe 

a ele para confirmar o seu elemento próprio, o pensar. Daqui decorre também a recusa 

do belo natural, que é objeto indiferenciado e inumano, pura sensibilidade, carente de 

essência espiritual, humana. A arte é “extraída em menor ou maior grau do sensível, 

pois se destina aos sentidos do homem” (E. I, 48), mas se distingue necessariamente do 

belo natural porque  “não é um objeto natural”, mas sim produto da atividade humana, 

feita pelo homem para o homem, com uma finalidade humana.  

Hegel aborda da seguinte maneira a peculiaridade do sensível na arte:  

A obra de arte se oferece à apreensão sensível. Ela é apresentada para a apreensão 

sensível, exterior ou interior, para a intuição e a representação sensíveis, tal como a 

natureza exterior que nos rodeia ou como nossa própria natureza sensível interior. (...) 

Não obstante, a obra de arte enquanto objeto sensível não é apenas para a apreensão 

sensível, mas a natureza de sua posição é tal que ela, enquanto sensível, é ao mesmo 

tempo essencial para o espírito. Ele deve ser afetado por ela e nela encontrar alguma 

satisfação. (E. I, 56) 

Assim, a arte é um objeto sensível, produto da atividade humana, e portanto não 

meramente um em si, mas sim um objeto para nós, que, embora afete imediatamente os 

sentidos, sejam externos, como a visão e a audição, ou internos, como a imaginação e os 

sentimentos, dirige-se ao espírito e apenas se realiza como arte se lhe render alguma 

satisfação. 

No entanto, a arte tampouco é um objeto que se dirige à inteligência. A esta 

faculdade pertence a reflexão teórica, que, ao tomar como objeto as coisas sensíveis, as 

abstrai de sua particularidade e extrai delas o seu conceito, buscando a universalidade. 

Esse tipo de apreensão é própria da ciência, à qual interessa transformar interiormente o 

objeto sensível em algo pensado, abstrato, transcendendo a objetividade sensível 

imediata. “Como a obra de arte é um objeto exterior que se manifesta numa 

determinidade imediata e singularidade sensível, segundo a cor, a forma, o som ou a 
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intuição particular e assim por diante (...)” (E. I, 58-9), a apreensão artística não pode 

abstrair de seu caráter sensível. 

Mas, assim como o sensível imediato não comporta um pensamento implícito, o 

modo de apreensão sensível do objeto artístico se distingue subjetivamente das demais 

maneiras de apropriação sensível, em particular da natureza. Esta se inscreve na forma 

de apropriação que menos condiz com o espírito: “a pior apreensão, a menos adequada 

para o espírito é a apreensão meramente sensível” (E. I, 57, grifo meu). Ela pode ser a 

do simples ver, ouvir, tocar sem interesse específico nenhum; ou pode ser aquela em 

que a disposição interior diante do objeto externo existe na forma do desejo. A relação 

de desejo com relação aos objetos externos é vista por Hegel como uma relação 

negativa, por duas razões. Primeiramente, na relação de desejo, o homem se coloca 

diante de objetos sensíveis particulares enquanto um “ser sensível particular”:  

não se volta a elas no sentido de um ser pensante que possui determinações universais, 

mas relaciona-se de acordo com seus impulsos e interesses particulares com os objetos 

igualmente particulares” (E. I, 57, grifo meu).  

Vemos que a relação de desejo com os objetos é abordada como consumo imediato de 

coisas particulares. Nessa relação, Hegel não vê um caráter universal ou genérico, mas 

apenas a particularidade. Mais uma vez, aqui se explicita a concepção de que o 

universal pertence apenas ao pensar. Veremos como em Marx as relações mais 

singulares e imediatas com os objetos adquirem um caráter universal e genérico, porque 

constituem modos de desejar e consumir que se produziram ao longo da história pelo 

conjunto dos homens. A fome não é a fome animal – o modo como uma pessoa singular 

se relaciona com o seu alimento conta já com todo o desenvolvimento histórico 

pregresso, e possui um sentido diretamente genérico, social, e, assim, possui 

universalidade. Para Hegel, o caráter universal existe apenas no elemento espiritual. 

Mais uma vez confirma-se crítica de Marx, de que para Hegel a única atividade que vale 

é a atividade espiritual.  

Em segundo lugar, a relação de desejo é negativa porque destrói o seu objeto, 

pelo consumo: 

O desejo não se satisfaria com meras pinturas da madeira que necessita ou com a 

pintura dos animais que anseia consumir. Do mesmo modo, o desejo não pode deixar o 

objeto subsistir em sua liberdade, pois seu impulso o impele a suprimir igualmente esta 

autonomia e liberdade das coisas externas, e a mostrar que elas estão aí apenas para 

serem destruídas e utilizadas. (E. I, 57) 
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A negatividade do desejo está, portanto, no fato de que o objeto não continua existindo 

depois que o sujeito se apropria dele neste tipo de relação. Vemos que a aniquilação do 

objeto é apenas negativa. Não carrega em si, como vemos ocorrer nas ideias de Marx, a 

dimensão positiva: a satisfação de uma carência (humana) e o engendramento de outra, 

nova necessidade.  

Além disso, a relação de desejo não pode deixar de suscitar a questão do desejo 

amoroso, sexual. Nesta, a relação entre indivíduos é imediatamente sensível e de desejo; 

contudo, longe de destruir o objeto, ou impossibilitar que ele subsista em sua liberdade, 

temos que o objeto é igualmente sujeito e é possível que ambos os sujeitos/objetos 

sejam potencializados nesta relação, alcançando maior liberdade humana. É evidente 

que certas formas de sociabilidade obstaculizam essa mútua potencialização, 

particularmente em função do patriarcado em suas formas antigas e na sua forma 

desenvolvida, capitalista. Contudo, não deixa de ser uma esfera de possibilidade e 

liberdade humana, como atesta a poesia amorosa de todas as épocas. Algo semelhante 

poderia inclusive ser dito sobre outras relações interpessoais. As relações de amizade, 

amor filial etc. também incluem desejo e, com mais ou menos mediações, são relações 

sensíveis – e constituem um âmbito de liberdade. Hegel, nessa passagem, não aborda 

esse tipo de desejo ou relação sensível entre indivíduos. Diferentemente, veremos como 

Marx, nos Manuscritos de 1844, parte da relação mulher-homem para abordar os temas 

da sensibilidade. Esta relação imediatamente natural é a primeira referência para se 

tratar da formação dos sentidos humanos como formação humana universal, e 

compreender o humano como natureza humana.  

 Hegel prossegue para afirmar que, na relação sensível de desejo, além de o 

objeto não subsistir em sua liberdade, tampouco o sujeito é livre: 

Ao mesmo tempo, porém, o sujeito, ao ser presa de interesses particulares limitados e 

negativos, também não é em si mesmo livre, pois não é determinado pela universalidade 

e racionalidade essenciais de sua vontade. Ele também não é livre em relação ao mundo 

exterior, pois o desejo permanece essencialmente determinado pelas coisas e a elas 

referido. (E. I, 57) 

Na relação de desejo, o sujeito não é livre porque ela não é determinada pela 

universalidade e racionalidade. A vontade universal e racional pertence apenas à 

atividade espiritual e ao âmbito do pensamento. A relação com o sensível, com os 

objetos particulares, é apenas negativa porque responde a interesses meramente 
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particulares. Novamente, veremos como em Marx as relações particulares de sujeitos 

individuais com objetos sensíveis singulares carregam em si toda a história, e são 

universais enquanto refletem apropriações de desenvolvimentos do gênero. Ademais, 

em Hegel, vemos que a liberdade depende de transcender o mundo exterior. A relação 

que se estabeleça com objetos do mundo exterior é já uma limitação à liberdade. Mais 

uma vez, Marx entende a liberdade como um tipo de relação com a natureza e os demais 

indivíduos. A liberdade não é o esquivar-se do mundo exterior no espírito e nas 

atividades espirituais, mas um modo de relação social, prática. 

 Retornando à estética, o ponto de Hegel nessa passagem é que a relação do 

homem com a arte não é nem conceitual, nem de desejo. O modo como o homem se 

relaciona com o objeto artístico é de um terceiro tipo, que leva e conta o seu caráter 

particular e concreto, mas não o consome: 

O interesse artístico se distingue do interesse prático do desejo pelo fato de deixar seu 

objeto subsistir livremente em si mesmo, enquanto o desejo o destrói ao colocá-lo a seu 

serviço. Em contrapartida, a consideração artística se distingue de modo inverso da 

consideração teórica da inteligência científica, dado que se interessa pelo objeto em sua 

existência particular e não age para transformá-lo em seu pensamento e conceito 

universais. (E. I, 59) 

Esse objeto sensível particular se dirige ao sujeito “como se fosse um objeto 

existente apenas para o lado teórico do espírito” (E. I, 57). O caráter sensível da arte, 

portanto, não deve ter utilidade prática e não precisa ter “uma existência sensível-

concreta” e “uma vitalidade natural” (E. I, 58). Podemos dizer que não se trata da coisa 

mesma, mas de uma representação: assim como o desejo não se satisfaz com a pintura 

daquilo que necessita, a arte não deve ser a coisa sensível, mas uma aparência da coisa 

sensível, que satisfaça o espírito. Assim, lemos: 

Destas observações decorre que o sensível decerto tem de estar presente na obra de arte, 

mas somente deve aparecer como superfície e aparência do sensível. O que ele [o 

espírito] quer é presença sensível que, mesmo devendo permanecer sensível, seja 

igualmente libertada do esqueleto de sua mera materialidade. O sensível na obra de arte 

foi elevado à mera aparência em comparação com a existência imediata das coisas 

naturais e a obra de arte se situa no meio, entre a sensibilidade imediata e o pensamento 

ideal. (E. I, 59) 

Hegel assim estabelece um meio ao qual pertence a apreensão artística: não é 

pensamento ideal, pura abstração, nem sensibilidade imediata, pura materialidade. Está 
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entre essas duas formas de apreensão, aquela que é totalmente positiva, porque 

prescinde do sensível, material, particular, a outra que é integralmente negativa, porque 

não é movida pela racionalidade universal. A arte está no meio, de modo que não é uma 

forma inteiramente positiva ou negativa:  

Ela ainda não é puro pensamento, mas apesar da sua sensibilidade, não é mais mera 

existência material, como pedras, plantas e vida orgânica. O sensível da obra de arte já é 

ele mesmo um ideal que, contudo, por não ser o ideal do pensamento, ainda existe 

externamente como coisa. (E. I, 59) 

O caráter sensível da arte é necessário, e não contingente, e existe já em si 

mesmo como ideal. Por isso ela se encontra no meio, caracterizando um modo 

específico pelo qual realiza e expõe em si mesma a reconciliação do espiritual com o 

sensível. O seu ideal “precisa existir externamente como coisa”. Assim, Hegel delimita 

a necessidade do sensível pelo conteúdo que expõe. Se tomarmos a peculiaridade do 

Belo como ideia, podemos tornar mais nítida a noção de que a arte expõe em si mesma 

aquela reconciliação. Hegel sintetiza: “(...) o conteúdo da arte é a Ideia e sua Forma é a 

configuração sensível imagética. A arte necessita mediar os dois lados numa totalidade 

livre e reconciliada” (E. I, 86)  

Para que a reconciliação se opere de maneira adequada, e não como uma “união 

má”, Hegel indica três exigências. A primeira é que “o conteúdo a ser exposto 

artisticamente se mostre a si mesmo a adequado a essa exposição”, ou seja, o conteúdo 

tem de encontrar na aparição sensível o seu modo apropriado de expressar-se. Assim, 

ideias simples, abstratas, puramente universais não são apropriadas para a aparição 

sensível, que é sempre particular. Disso decorrem as duas exigências seguintes. 

A segunda exigência, que deriva da primeira, requer que o conteúdo da arte não seja 

algo em si mesmo abstrato e, na verdade, não somente no sentido do sensível, mas o 

concreto, em oposição a tudo o que é espiritual e pensado como o simples e o abstrato 

em si mesmos. (E. I, 86) 

Ora, a ideia do belo artístico se define pelo caráter concreto:  

(...) a Ideia enquanto o belo artístico é a Ideia com a determinação precisa de ser 

efetividade essencialmente individual, assim como uma configuração individual da 

efetividade acompanhada da determinação de deixar a Ideia aparecer essencialmente. 

(E. I, 89) 

Como ideia efetivamente configurada, ou seja, que adquiriu existência sensível, 

essa ideia é o que Hegel denomina ideal: “a Ideia é, enquanto efetividade configurada 
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segundo o seu conceito, o ideal” (E. I., 89). Está no ideal a qualidade concreta e 

individualizada, e portanto também sensível. Hegel define a presença da sensibilidade 

no conteúdo concreto, no ideal: “no conteúdo concreto reside também propriamente o 

momento do fenômeno exterior e efetivo e, igualmente, sensível”. (E. I, 87) Em termos 

seculares, o que Hegel parece expressar com isso é que a beleza não existe como 

universalidade abstrata, mas apenas como o conjunto dos objetos belos; pertence à 

beleza a determinação de se dirigir aos sentidos e à imaginação e, por isso, 

necessariamente de modo concreto e singularizado – a beleza existe na forma dos 

objetos belos particulares.  

Mas, no espiritualismo hegeliano, o Belo é uma Ideia que se realiza como ideal, 

ao qual pertence o momento sensível. A terceira exigência para a plena realização do 

ideal é que a sua configuração sensível seja tão concreta e individualizada como o seu 

conteúdo:  

Se a um conteúdo verdadeiro e, por isso, concreto, devem corresponder uma Forma e 

uma configuração sensíveis, estas devem, em terceiro lugar, ser igualmente algo 

individual e em si mesmo completamente concreto e singular. (E. I, 87) 

A reconciliação que a arte expõe consiste nesta adequação do conteúdo concreto à sua 

forma concreta de aparição. Mas os traços peculiares da configuração sensível (seu 

caráter concreto, sua singularidade específica) estão presentes na Ideia do belo artístico, 

o ideal. Assim, na sensibilidade artística, prevalece não a sua determinação própria 

como sensível, mas a determinação do conteúdo espiritual, como ideal.  

Consequentemente, a obra de arte, como ideal, se oferece propriamente ao 

espírito e ao ânimo (E. I, 87), e aos sentidos apenas na medida em que podem se 

relacionar de maneira teórica com os objetos. Oferece-se aos sentidos através dos quais 

o espírito se relaciona com a sensibilidade: “(...) o sensível da arte só se relaciona com 

os dois sentidos teóricos da visão e da audição, enquanto que o olfato, o paladar e o tato 

ficam excluídos da obra de arte”, porque “têm a ver com o material enquanto tal e com 

suas qualidades sensíveis imediatas” (E. I, 59) Os sentidos da visão e da audição podem 

relacionar-se com seus objetos como idealidades, ao passo que os sentidos do paladar, 

do olfato e do tato apenas se relacionam com seus objetos como materialidades, 

meramente sensíveis. Os sentidos receptores da arte apreendem-na não em sua 

materialidade, mas apreendem o particular concreto que pertence à Ideia. Desse modo, a 
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relação o objeto, embora sensível, é espiritual. A arte cria um mundo de formas e sons 

sensíveis que, contudo, 

não se apresentam na arte em vista deles mesmos e de sua forma imediata, mas com o 

fim de garantir, nesta forma, satisfação para interesses espirituais superiores, dado que 

possuem a capacidade de produzir para todas as profundezas da consciência uma 

ressonância e um eco no espírito. É nesse sentido que o sensível é espiritualizado na 

arte, uma vez que o espiritual surge nela como sensibilizado. (E. I, 59-60) 

Novamente, vemos a valorização do sensível como objeto que permite a 

contemplação da essência espiritual. Por isso Celso Frederico afirma que, em Hegel, o 

valor da arte consiste em sua inteligibilidade. No entanto, há que se entender a 

inteligibilidade num sentido mais amplo, de dirigir-se aos ânimos e ao espírito, e não 

somente à inteligência (como âmbito da reflexão teórica), porque Hegel reitera, ao 

distinguir a beleza artística das belezas naturais: “No entanto, a obra de arte não é tão 

despreocupada por si, mas é essencialmente uma pergunta, uma interpelação ao coração 

que ressoa, um chamado aos ânimos e aos espíritos.” (E. I, 87) 

Assim, na forma sensível apropriada à particularidade concreta da Ideia, a arte se 

relaciona com o homem como ser pensante, não como ser sensível. Veremos como em 

Marx a natureza apresenta a potencialidade de se conformar humanamente, de modo 

que a afecção dos sentidos é em si mesma uma finalidade da arte. Todos os sentidos 

adquirem forma humana na medida da humanidade de seus objetos, moldando-se 

diretamente como consciência, imaginação, sentimentos, reflexão. A arte os torna 

sentidos superiores, e seus interesses próprios são diretamente interesses superiores. 

Assim, não se trata de afastar-se da natureza em direção ao espiritual, mas de alcançar, 

prática e historicamente, a forma humana da própria natureza. A arte, em Marx, dirige-

se ao homem como ser sensível, mas ser sensível humano.  

Em Hegel, a natureza e a sensibilidade não constituem um campo de 

humanização pela atividade. O caráter necessariamente espiritual da atividade conduz a 

que o espírito se eleva na mesma medida em que se distancia do natural. A arte, então, 

ao contrário de potencializar a natureza própria dos sentidos, faz com que o homem se 

afaste e se liberte da sensibilidade e da natureza, consideradas selvagens e brutas, e mais 

uma vez, uma prisão. Na forma da reconciliação e como objeto sensível, a arte é 

prioritariamente espiritual, de modo que colabora para dissolver a unidade do homem 

com a natureza: 
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A arte nos liberta da potência da sensibilidade por meio de suas representações dentro 

da esfera sensível. Podemos, na verdade, tomar de diferentes maneiras a afirmação 

corrente segundo a qual o homem deve manter-se numa unidade imediata com a 

natureza; mas tal unidade em sua abstração é justamente brutalidade e selvageria, ao 

passo que a arte dissolve esta unidade para o ser humano, o levanta com mãos suaves 

para fora desta prisão da natureza. (E. I, 68-69) 

Partimos neste item de três noções hegelianas. A primeira, abordada por Marx 

nos Manuscritos, é a prioridade ontológica do espírito, dos seres de pensamento, e a 

negatividade da natureza e da sensibilidade. Em segundo lugar, encontramos nos Cursos 

de Estética, e com a referência da concepção mais ampla de Celso Frederico sobre a 

obra hegeliana, duas ideias relativas à arte: que é a primeira forma de objetivação que 

traz ao homem o conhecimento de sua essência, ou em outros termos, a primeira forma 

pela qual o espírito sabe a si mesmo, o primeiro modo da autoconsciência; e, como tal, 

dirige-se ao espírito, portanto ao homem como ser pensante. Buscamos entender como a 

prioridade do espiritual na finalidade e na constituição da obra de arte se coaduna com a 

sua necessária efetividade sensível e como o sensível espiritualizado da arte se opõe e 

vence o sensível natural.  

 Resta referir brevemente uma consequência para a arte desse modo de conceber 

a sensibilidade em geral e o sensível artístico, no sistema hegeliano, de que Marx se 

distingue. No sentido de que é a primeira forma da autoconsciência, o primeiro modo de 

exposição da verdade, Hegel escreve: “Com efeito, a arte foi o primeiro mestre dos 

povos” (E. I, 70). Mas, também a arte pertence a um movimento ternário das formas da 

autoconsciência. O estatuto negativo da natureza e do sensível traz certa desvalorização 

do campo da arte no interior do sistema. O movimento visa a abstração, pelo saber 

absoluto, de modo que a finalidade da autoconsciência é a filosofia, a negação da 

sensibilidade e da imaginação. A religião e a filosofia são realizações mais próximas da 

substância do espírito, modos mais adequados de autoconsciência do espírito em seus 

momentos ulteriores de desenvolvimento e determinação. (Cf. FREDERICO, 2013, 30) 

No interior do evolver artístico, a arte caminha no sentido de perder os meios de 

conformar o espírito em sua maior elevação, em seu conteúdo ético, substancial, 

universal. Contudo, aproxima-se da riqueza da subjetividade e da multiplicidade. Se 

observarmos a divisão hegeliana das formas de arte, vemos que esse caminho está 

inscrito na própria dissolução do ideal clássico.  
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Como vimos, no sistema de Hegel, a arte é objetivação do ideal, que se define 

como “Ideia do belo no conjunto de suas concepções de mundo”. A arte se divide 

primeiramente conforme as diversas concepções de mundo, modos amplos de 

compreensão do belo próprios de períodos históricos inteiros (ou momentos da 

determinação do espírito). São essas amplas concepções de mundo que engendram as 

Formas de arte, divididas em três.  

 O círculo da arte simbólica realiza a ideia do belo e do divino própria das 

sociedades primitivas, ou “orientais”. Nela, o espírito “procurava o que para ele era 

absoluto ainda no natural e, por isso, apreendeu o natural como divino em si mesmo” 

(E. II, 338). O conteúdo desse período da arte ainda não alcançou o concreto, constitui-

se como uma “determinidade abstrata”, e portanto não configura o ideal. A forma 

exterior toma os motivos da natureza, aos quais são atribuídos significados “como se a 

Ideia estivesse de fato presente neles”, assim como, “por exemplo, quando dizemos 

leão, compreendemos a força” (E. I, 91).  

O círculo da arte clássica engloba a arte da Grécia antiga, objetivando uma 

concepção de mundo superior à das sociedades primitivas. O seu conteúdo é a “Ideia 

concreta e, enquanto tal, a espiritualidade concreta” (E. I, 93). Assim pode configurar-se 

plenamente na forma sensível, de modo que realiza o ideal. A forma da arte clássica 

abandona assim a abstração e os motivos da natureza: “Esta forma, que possui em si 

mesma a Ideia como espiritualidade – na verdade, a espiritualidade individual e 

determinada, quando deve se desenvolver num fenômeno temporal, é a forma humana.” 

(E. I, 93) Hegel vê nesse momento o auge da arte e a realização superior do belo.  

Contudo, a plena realização da espiritualidade individual numa forma sensível 

denota uma limitação do próprio conteúdo: o espírito não aparece em sua natureza 

absoluta e eterna, mas como particular e humano. Hegel identifica essa deficiência 

como o limite da própria arte: “A forma de arte clássica, portanto, alcançou o ponto 

mais alto que a sensibilização da arte foi capaz de alcançar, e se nela há algo de 

deficiente, tal coisa reside na arte mesma e na limitação da esfera artística” (E. I, 93-4). 

O limite da arte é a sua natureza sensível: 

Esta limitação deve ser identificada no fato de que a arte em geral transforma em objeto, 

numa Forma concreta e sensível, o espírito que, segundo o seu conceito, é a 

universalidade infinita e concreta, e apresenta no clássico a consumada formação 
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unificadora da existência espiritual e sensível como correspondência. Mas, nesta fusão, 

o espírito não chega de fato à exposição segundo o seu verdadeiro conceito. (E. I, 94) 

 A perfeita realização artística é, portanto, imperfeita do ponto de vista da 

exposição do espírito, o conteúdo universal. A desvalorização do campo da arte se 

baseia na concepção ontológica de Hegel, sua teologia, para referir a crítica de 

Feuerbach, que é a prioridade do espiritual: “Pois, o espírito é a subjetividade infinita da 

Ideia que, enquanto interioridade absoluta, não se pode configurar livremente para si 

quando necessita permanecer fundida ao corpóreo como sua existência adequada” (E. I, 

94). Assim, a perfeição artística também se realiza pela incompletude do espírito nesse 

momento do seu evolver. É um momento da Ideia em que ela ainda corresponde a certas 

formas particulares do corpóreo. A forma humana natural é uma forma limitada para a 

exposição da natureza espiritual em seu elemento próprio, interior, subjetivo, infinito. 

Hegel escreve sobre a arte clássica: 

Algo mais belo não pode haver e não haverá jamais.  

Todavia existe algo mais elevado do que a bela aparição do espírito em sua forma 

sensível imediata (...) A totalidade simples, consistente do ideal, se dissolve e se 

decompõe na totalidade dupla do subjetivo que é em si mesmo e do fenômeno exterior, 

para permitir ao espírito alcançar, por meio dessa separação, a reconciliação mais 

profunda em seu próprio elemento interior. (E. II, 251-2) 

A dissolução do ideal clássico abre a para a forma seguinte, o círculo da arte 

romântica. Este corresponde à concepção de mundo de toda a Idade Média e a 

Modernidade, alcançando suas realizações mais próprias e significativas nesse segundo 

momento. Nele, a espiritualidade livre e concreta encontra sua forma própria na 

exposição do ânimo subjetivo, em si mesmo, ao qual as formas exteriores, naturais 

(incluída a forma humana natural) não podem mais corresponder. As matérias exteriores 

que são figuradas nas obras não são essenciais, mas contingentes: em suas figuras 

múltiplas, tornadas acidentais, o ânimo expressa-se a si mesmo: 

Pois esta exterioridade não tem mais seu conceito e significado em si e junto a si 

mesma, como no clássico, mas no ânimo que tem sua aparição em si mesmo e não na 

exterioridade e na Forma e realidade desta, e é capaz de conservar ou reconquistar esta 

reconciliação consigo mesmo em todo tipo de contingência e acidentalidade que por si 

mesmo se configura, em todo infortúnio e dor e até mesmo no próprio crime. (E. I, 95) 

O interior, então, não se exterioriza propriamente no romântico, mas apenas 

reflete o “estar em si mesmo da alma” (E. II, 261) nos fenômenos exteriores 



48 

 

contingentes e, por meio da riqueza de particularidades e configurações, o ânimo 

dialoga com o ânimo em seu próprio elemento. Nesta passagem, podemos remeter às 

considerações de Hegel sobre a pintura holandesa, com seus motivos cotidianos e 

contingentes, expressando em particular nas cores e na luz, e não na forma mesma dos 

objetos, o ânimo subjetivo do artista. E também à sua concepção sobre certos caracteres 

e obras de Shakesperare, cujo significado e grandeza se acham na exposição do ânimo 

subjetivo, em sua firmeza e paixão unilateral. Hegel afirma que o lírico é o traço 

fundamental elementar do romântico que se fixa também na epopeia e no drama, o que 

mostra a aproximação da arte em geral à interioridade do ânimo. 

Por mais que a elevação do espiritual a torne menos perfeita em sua unidade de 

espírito e sensibilidade, portanto menos perfeita como arte, em sua forma e função, se 

comparada ao ideal clássico, a arte do círculo romântico é mais próxima do elemento 

próprio do espírito, e por isso é a forma de arte mais elevada. Mas o evolver do círculo 

romântico aprofunda o movimento de contingencialização do conteúdo e da forma:  

A Forma que aqui é referida mostra-se primeiramente quando o comentário do objeto 

não é um mero nomear, não é uma inscrição ou título, que apenas diz o que em geral o 

objeto é, e sim se são acrescentados um sentimento profundo, um chiste oportuno, uma 

reflexão rica de sentido e um movimento pleno de espírito da fantasia, a qual vivifica e 

amplia a mínima coisa por meio da poesia da apreensão. (E. II, 344) 

Assim, toda matéria exterior pode ser tomada como objeto da arte, mas não 

porque sua forma exponha um conteúdo substancial, mas sim porque não tem 

significado substancial em si. Sendo contingente, acidental, seu caráter artístico é 

conferido pela forma como ela é poeticamente apreendida, refletida, sentida por um 

ânimo, e assim penetrada pelos movimentos internos do espírito. A beleza do objeto 

decorre do modo de apreensão: 

Trata-se, por isso, neste estágio, principalmente do fato de que um ânimo, com sua 

interioridade, que um espírito profundo e a consciência rica penetrem completamente 

nos estados, nas situações etc., neles se demorem e, desse modo, façam do objeto algo 

novo, belo, em si mesmo pleno de valor. (E. II, 344) 

O ânimo que se projeta nos objetos caminha no sentido de tornar-se, também ele, 

contingencial. Por isso, não se trata de a interioridade se expressar nos objetos 

acidentais conforme a sua substância, mas também o ânimo se mostra em suas formas 

acidentais:  
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Por mais que ele também configure o seu ânimo no conteúdo dado, este permanece para 

ele, todavia, sempre uma matéria que não é para ele mesmo imediatamente o substancial 

de sua consciência. (E. II, 341) 

Significa que o último círculo da arte não comporta uma forma única, como a 

forma humana era para o clássico, mas expõe a multiplicidade das coisas exteriores 

penetrada da multiplicidade dos movimentos anímicos, em que reside a sua beleza. 

Assim, a arte permanece como forma sensível de exposição do espírito, mas não é um 

campo de exposição de um conteúdo substancial universal, ético.
26

 Outras formas de 

exposição do espírito, de autoconsciência, como a filosofia, e, objetivamente, de 

realização social, como o Estado, constituem as esferas apropriadas da universalidade e 

da totalidade. Segundo Hegel, “Hoje em dia não há nenhuma matéria que esteja acima 

desta relatividade em si e para si, e se ela também é sublime acima disso, pelo menos 

                                                 
26

 Essa riqueza de particularidades da subjetividade interior, mesmo que sejam contraditórias se tomadas 

na relação entre os indivíduos que as personificam, constitui a elevação do espírito rico e contraditório em 

seu próprio elemento e em si mesmo. A realização do espírito na esfera estatal assegura uma totalidade 

dessa multiplicidade. O próprio exterior, ainda que inferior e esfera apartada da interioridade subjetiva, é 

apresentado na sua multiplicidade. Entretanto, o campo de ação do sujeito não é o mundo objetivo e a 

reconciliação com esse que, como no mundo grego, tem caráter essencialmente ético, mas agora o mundo 

se encontra como que “pronto”, e por isso torna a subjetividade livre para se expressar e atuar apenas em 

seu próprio âmbito, para levar adiante a sua busca pela reconciliação com o absoluto espiritual. A 

subjetividade não precisa se limitar ao conteúdo ético comunitário porque há acima dos sujeitos 

individuais uma esfera objetiva institucional que garante a totalidade. Vale citar aqui uma passagem longa 

que expressa uma visão semelhante referida à efetivação artística: “Todo o conteúdo se concentra, desse 

modo, na interioridade do espírito, no sentimento, na representação, no ânimo que aspira pela união com 

a verdade, que procura e luta para gerar, conservar, o divino no sujeito e não quer executar fins e 

empreendimentos no mundo por causa do mundo, mas tem muito mais como empreendimento 

unicamente essencial a luta interior do ser humano em si mesmo e a reconciliação com Deus, e apenas 

leva consigo para a exposição a personalidade e sua conservação, assim como as instituições para esta 

finalidade. O heroísmo que pode se apresentar, segundo este lado, não é um heroísmo que a partir de si 

mesmo fornece leis, estabelece instituições, cria e transforma estados, mas um heroísmo da submissão, 

que já tem acima de si tudo determinado e pronto, e para o qual, por conseguinte, apenas resta a tarefa de 

regular segundo isso o que é temporal, de aplicar aquilo que é mais elevado, em-e-para-si-válido, no 

mundo que se encontra diante dele e de fazê-lo valer no que é temporal” (E II, 259). Uma vez que o 

mundo exterior não é o campo de ação do sujeito, que “a alma está despreocupada” com a forma do 

exterior, a ação do sujeito restringe-se à sua interioridade. Todo o conteúdo absoluto se concentra no 

ânimo subjetivo. Esse momento do desenvolvimento do espírito absoluto, que alcançou a consciência de 

si em si mesmo, e portanto, o momento histórico da humanidade que é consciente de si, permite que toda 

a sua riqueza de particularidades constitua a matéria da arte romântica. Sua matéria se torna então infinita, 

abrange toda a história humana, mas não como substancial em seus momentos específicos, mas como 

matéria contingente através de cuja multiplicidade a infinitude interior do ânimo se expressa e se 

reconcilia em si mesmo. O interior, então, não se exterioriza propriamente no romântico, como acontece 

no ideal clássico, mas apenas reflete o “estar em si mesmo da alma” nos fenômenos exteriores 

contingentes e, por meio da riqueza de particularidades e configurações, o ânimo dialoga com o ânimo em 

seu próprio elemento. Por essa razão, Hegel afirma que o lírico é “o traço fundamental elementar” do 

romântico que se fixa também na epopeia e no drama. 



50 

 

não existe nenhuma necessidade absoluta de que seja representada pela arte” (E. II, 

340-1).  

Vemos que o evolver histórico, o desenvolvimento do espírito, representa para a 

arte uma desvalorização como campo de exposição da verdade em seu sentido concreto 

e universal, substancial. Entrevemos aqui já que a prioridade da objetividade e da 

atividade humana sensível, em Marx, deve conduzir a uma maior valorização do campo 

da arte. Os materiais de Marx indicam que, em sua visão, a arte não perde a capacidade 

de expressar, como forma individual, o conteúdo substancial das várias épocas 

históricas, porque tal conteúdo não se separa da vida efetiva. A arte pode extrair da vida 

efetiva suas forças motrizes, seu significado humano genérico e configurá-los de modo 

antropomórfico e individual, em diferentes formas. A individualidade artística pode ser 

mais ou menos universal, mais ou menos múltipla, conforme o próprio processo de 

individuação na história, mas a arte permanece uma forma superior de formação da 

sensibilidade e autoconsciência humanas.  

 

I. 3. Sensibilidade, natureza e arte em Feuerbach: um breve apontamento 

 

O sistema hegeliano das artes inclui uma teoria sobre a relação entre formações sociais 

históricas (momentos da determinação do espírito, concepções de mundo) e as formas 

de arte. Veremos como em Marx essa relação é entendida e como não implica a 

desvalorização do campo da arte que, embora relativa, não deixa de existir em Hegel. 

Tanto pela sua teoria da sensibilidade, quanto no modo como compreende as relações 

entre forma social (real) e formas artísticas, e especialmente, no modo como entende a 

natureza do fenômeno artístico, a arte nunca perde o mais alto posto na escala das 

atividades humanizadoras: alto, precisamente porque se dirige aos sentidos.  

Voltamos aos Manuscritos, buscando a concepção de Marx sobre a sensibilidade 

ali exposta. Na concepção positiva de Marx, a sensibilidade e a natureza aparecem com 

estatuto humano e histórico, ganhando o significado mais elevado de sujeito e objeto do 

processo de humanização. “O homem é a natureza humana”, diz Marx (M., 126). A 

visão sobre a arte acompanha essa nova concepção da sensibilidade e da natureza.  

Mas essa concepção parte da contribuição de Feuerbach, e a ultrapassa. Marx 

reconhece em Feuerbach o estabelecimento da prioridade do sensível, da “posição 
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sensivelmente certa, fundada sobre si mesma” (M., 118). Esse assentamento da 

positividade sensível significa, para nosso autor, um ponto de partida original no 

interior da história da filosofia. Ele representa aquele que “tanto em suas Teses, nos 

Anedoctis, quanto, pormenorizadamente, na Filosofia do futuro”, demoliu “o embrião 

da velha dialética e da velha filosofia” (M., 116). Essa “demolição” se deve, 

precisamente, ao desvendamento do sensível como traço definidor da objetividade, 

descobrindo a essência religiosa da “filosofia”, entendida como a velha dialética e a 

velha filosofia hegelianas. Referindo acidamente o ambiente filosófico de então, os 

“neo-hegelianos” e em particular Bruno Bauer, Marx distingue:  

 Feuerbach é o único que tem para com a dialética hegeliana um comportamento sério, 

crítico, e [o único] que fez verdadeiras descobertas nesse domínio, [ele é] em geral o 

verdadeiro triunfador da velha filosofia. A grandeza da contribuição e a discreta 

simplicidade com que Feuerbach a outorga ao mundo estão em flagrante oposição à 

atitude contrária. (M., 117) 

Conforme se expressa nos Manuscritos, Feuerbach desvenda o automovimento 

da consciência de si. Este movimento é entendido por “negação da negação”, que 

estabelece ao final o positivo, tal como entendido pelo pensamento especulativo 

(autoconsciência-de-si, o saber absoluto). Primeiro, estabelece o efetivo, objetivo, que é 

negatividade contra a sua própria positividade espiritual; em seguida, pelo ato de 

suprassunção, nega a efetividade assimilando-a si, pelo saber, abstraindo o seu caráter 

propriamente objetivo ou sensível. Essa é a “negação da negação” que, por fim, conduz 

ao “restabelecimento da religião e da teologia”. Assim, a velha filosofia, para Feuerbach 

segundo Marx, parte da teologia, nega-a e retorna para ela, de modo que é em si mesma 

contraditória.  Feuerbach, portanto, “esclarece a dialética hegeliana” como “contradição 

da filosofia consigo mesma, como a filosofia que afirma a teologia (transcendência etc.) 

depois de tê-la negado” (M., 118).  

No ambiente dos jovens hegelianos, que, segundo Marx, se esquivam de 

explicar-se “criticamente com sua mãe, a dialética hegeliana”, Feuerbach se destaca por 

propor, como subversão daquela, a existência sensível imediata e múltipla, a 

positividade sensível. A “negação da negação” é, assim, “contraposta direta e 

imediatamente à posição sensivelmente-certa, fundada sobre si mesma” (M., 118).  
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Em sua análise da formação do pensamento marxiano propriamente dito, José 

Chasin, em Marx: estatuto ontológico e resolução metodológica,
27

 assinala a posição e 

relevância de Feuerbach. A primeira superação ontológica do idealismo consiste em 

afirmar a existência exterior dos seres sensíveis, objetivos, diferente dos seres do 

pensamento. Ao mostrar a inadequação de se tomar por reais os seres do pensamento, 

isto é, considerar que o mundo real, os objetos reais, são aqueles do pensamento, são no 

pensamento, e que os processos de transformações reais se dão no âmbito do 

pensamento, Feuerbach a isto opõe a existência efetiva dos seres fora da subjetividade, 

ou seja, exteriores e existentes independentemente do pensamento. Nesse sentido, 

afirma em suas Teses Provisórias para a Reforma da Filosofia
28

 que, em Hegel, o 

pensamento abstrato é sujeito e predicado de si mesmo, de modo que os objetos que ele 

considera, no âmbito da totalidade de seu sistema, são apenas predicados do 

pensamento que pensa a si mesmo. Em oposição a isso, define o objeto como sensível, 

imediatamente objeto dos sentidos. Essa sua definição se aproxima de uma apreciação 

empirista, mas se diferencia dela, antes de mais nada, porque o objeto aqui é real em si 

mesmo, e percebido em si mesmo pelos sentidos, de modo que não se trata de um objeto 

fenomênico. Já os “objetos” dados pelo pensar são apenas pensamento, não-objetivos e 

por conseguinte não-reais. Para Feuerbach, “verdade, realidade e sensibilidade são 

idênticas”, de modo que o ser não é um conceito abstrato separável das coisas, mas sim, 

coincide com as coisas que são. Em Princípios da Filosofia do Futuro
29

, Feuerbach 

prossegue a mesma tematização, e afirma que o ser é, portanto, objetivo, sensível e 

múltiplo. Essa concepção permite que se dirija diretamente contra “o ser da lógica 

hegeliana”, que é “o ser da antiga metafísica”, em que o ser é indiferenciado porque 

remete a todas as coisas indistintamente na medida em que elas são. Mas esse ser é um 

“pensamento abstrato, sem realidade” porque, ao contrário, “o ser é tão diferenciado 

como as coisas que são”: “o ser é uno com o que é” (Cf. Chasin, op. cit., p. 44). 

Nos Manuscritos, Marx diz que Feuerbach realiza os grandes feitos de, 1) 

desvendar a velha filosofia como teologia; 2) fundar com isso o “verdadeiro 

materialismo e a ciência real”, porque toma como fundamento da teoria, do saber 

teórico, as relações sociais reais, reordenando assim a prioridade ontológica; e  
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3) Na medida em que ele confronta à negação da negação, que afirma ser o 

absolutamente positivo, o positivo que descansa sobre si mesmo, e positivamente se 

funda sobre si próprio. (M., 118) 

A sensibilidade adquire aqui o significado de objetividade, verdade, existência, ser. Sua 

grande contribuição consiste justamente nesta atribuição de objetividade ao sensível e 

sua prioridade ontológica sobre as “coisas de pensamento”.  

Seu modo de pensar a arte participa dessa concepção. Assim como Marx, 

Feuerbach não escreveu nenhum texto inteiro e acabado voltado a temas estéticos, mas 

há passagens ao longo de sua obra que revelam a sua concepção estética. Celso 

Federico, no mesmo livro já mencionado, faz uma apresentação dessas ideias 

feuerbachianas, caracterizadas como “um conjunto ambíguo de aforismos cujo sentido 

nunca se fecha totalmente” (FREDERICO, 2013, 38). Não nos interessa aprofundar a 

concepção estética de Feuerbach, mas vale uma breve incursão porque, nas ideias 

estéticas, refletem-se problemas de sua teoria filosófica. Frederico escreve que,  

justamente nas breves considerações sobre a arte, a debilidade da filosofia de 

Feuerbach, suas contradições internas e ambiguidades, afloram para demonstrar a 

fragilidade de um pensamento que pretendeu subverter o edifício grandioso construído 

por Hegel e erigir-se como uma alternativa a ele. (FREDERICO, 2013, 30) 

Em consonância com a prioridade da objetividade sensível que Feuerbach 

propõe contra a teologia hegeliana, suas ideias sobre a arte buscam desvencilhá-la do 

caráter transcendente que Hegel lhe atribui, como expressão finita, sensível de um 

momento do ser espiritual, infinito. Em oposição ao sentido espiritualista da arte e à 

idealidade do sensível artístico, Feuerbach propõe que o objeto artístico pertence ao 

reino das certezas sensíveis, que se mostram de modo claro e manifesto. A arte não é a 

Ideia no sensível, mas o sensível em si mesmo e em sua verdade.  

Feuerbach clama pela luz verdadeira, a luz da realidade efetiva que tem na certeza 

sensível o seu ponto de apoio. “Somente o sensível é claro como o dia”; sob esta luz 

cristalina, pretende ele exorcizar o mais-além do Espírito que a arte, segundo Hegel, 

apenas deixaria entrever. Sob a cintilação imediata da realidade a se descortinar aos 

nossos olhos, Feuerbach afirma: “a arte representa a verdade do sensível”, “a arte só 

pode representar o verdadeiro, o inequívoco”. (FREDERICO, 2013, 31.)
30

 

A arte se constituiria, pois, como objeto dado imediatamente à sensibilidade e à 

percepção. Contudo, no sensível, ele encontra um mundo de essências, ou vê ao seu 
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redor um mundo de essências sensíveis. As essências pertencem ao sensível, e não a um 

âmbito apartado do pensamento que pode ou não se expressar no sensível. Assim, 

afirma: “não precisamos, portanto, ultrapassar a ordem do sensível para atingir o limite 

do puramente sensível” (FEUERBACH
31

 apud. FREDERICO, 2013, 32). Trata-se da 

essência do sensível, de modo que se considera que a certeza sensível imediata contém 

em si toda a verdade essencial: 

Quando se adora Deus no fogo onde aparece, é, na verdade, o fogo que é adorado como 

Deus. O Deus que reside no fogo nada mais é que a essência do fogo que impressiona o 

homem pelos seus efeitos e suas propriedades; o Deus que reside no homem nada mais 

é do que a essência do homem. E, de igual modo, o que a arte apresenta na forma do 

sensível nada mais é do que a essência própria do sensível e inseparável desta forma. 

(FEUERBACH
32

 apud. FREDERICO, 2013, 32-33) 

A positividade e elevação do sensível aparecem também como fundamento para 

opor-se à desvalorização do campo da arte. As essências próprias dos objetos artísticos 

se revelam aos sentidos e aos sentimentos e prescindem da mediação da razão. A 

infinitude presente nos objetos sensíveis e finitos não se revela ao pensamento, mas 

dirige-se aos sentimentos e ao desejo de ver o sentido infinito da vida finita: “(...) o 

pensamento só fala o pensamento. O brilho das cores dos cristais arrebata os sentidos; 

mas à razão só interessam as leis da cristalonomia” (FEUERBACH
33

 apud. 

FREDERICO, 2013, 36). Assim, o desenvolvimento da filosofia e a elevação da razão 

não podem tornar a arte uma realização menos adequada ou insuficiente ao humano. 

Esta se mantém como confirmação daquela que é para Feuerbach a capacidade humana 

mais elevada: a contemplação da essência infinita nos objetos sensíveis belos. Lemos 

que  

o objeto da arte (mediatamente nas belas letras, imediatamente nas artes plásticas) é 

objeto da vista, do ouvido e do tato.
34

 Portanto, não é só o finito e o fenômeno que são 

objetos dos sentidos, mas também a essência verdadeira e divina: os sentidos são, 

portanto, órgãos do absoluto”. (FEUERBACH
35

 apud. FREDERICO, 2013, 36). 
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Vemos que, nessa concepção, os objetos artísticos oferecem aos sentidos a 

apreensão direta da essência, infinita e identificada ao absoluto, que existe neles como a 

sua própria essência. Entretanto, essa capacidade não é peculiar à arte, mas sim pertence 

ao próprio reino dos objetos sensíveis. Conforme Frederico, “No universo amoroso e 

sem fronteiras da filosofia feuerbachiana, tudo é revelação instantânea e desinteressada, 

iluminação súbita das essências” (FREDERICO, 2013, 36). Assim, emerge para a 

estética o problema do caráter abstrato do belo, que não distingue arte e natureza, e a 

conseguinte defesa do belo natural. Com respeito à beleza, Feuerbach não diferencia o 

produto da atividade humana, o produto da ação do artista, dos produtos imediatamente 

naturais, considerando que a beleza natural oferece aos sentidos humanos, assim como a 

arte, a apreensão da essência; esta essência, ademais, não é descrita como conjunto das 

determinações essenciais que constituem a natureza, mas sim como essência humana. 

Vale citar toda a passagem trazida por Frederico:  

O olho que contempla o céu estrelado, que distingue aquela luz que nem ajuda, nem 

prejudica e que nada tem em comum com a terra e suas necessidades, este olho vê nesta 

luz a sua própria essência, a sua própria origem. O olho é de natureza celestial. Por isso 

eleva-se o homem acima da terra somente através do olho; por isso inicia-se a teoria 

com a contemplação do céu. Os primeiros filósofos foram astrônomos. O céu lembra ao 

homem o seu desígnio, lembra-o de que ele não nasceu somente para agir, mas também 

para contemplar. (FEUERBACH
36

 apud. FREDERICO, 2013, 36). 

Essa formulação parece mais idealista do que a concepção hegeliana que, ainda 

com toda a negatividade e miserabilidade que atribui à natureza, encontra a essência 

humana nos objetos onde ela se objetiva pela própria ação humana, ou seja, nas 

produções propriamente humanas. A sua consideração da arte, como produto da 

atividade humana e dotado de finalidade humana, e até mesmo o exemplo do menino 

que joga uma pedra na água para ver os círculos que se formam e, por meio desta ação, 

reconhecer a sua própria essência ativa, distinta da natureza, demonstram, a despeito de 

todo o palavreado teológico, um maior realismo e proximidade com a vida, se 

comparada à atribuição de essência humana aos corpos celestes. Celso Frederico destaca 

uma passagem da Ontologia do ser social em que Lukács resgata um relato de Heine 

que atesta a ideia que Hegel faz do belo natural, em particular da grande impressão que 

os astros celestes costumam causar às pessoas. Ele escreve:  
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Em suas Confissões, Heinrich Heine narra uma sua conversa com Hegel: “Numa bela 

noite estrelada, estávamos os dois lado a lado debruçados na janela, e eu, que era um 

jovem de 22 anos e havia acabado de comer bem e de tomar café, comecei a falar com 

entusiasmo das estrelas e disse que elas eram a morada dos bem-aventurados. O mestre, 

porém, murmurava: ‘As estrelas, bem, as estrelas são apenas um ponto luminoso no 

céu’. ‘Pelo amor de Deus – exclamei. Então, lá em cima não haverá um lugar feliz para 

premiar nossas virtudes depois da morte?’ Mas ele, olhando-me fixamente com seus 

olhos pálidos, disse bruscamente: ‘Você quer também uma gorjeta por ter cuidado de 

sua mãe doente e por não ter envenenado o seu irmão?’” (LUKÁCS
37

 apud. 

FREDERICO, 2013, 54) 

Neste aspecto, Marx está de acordo. Assim como o produto do pior arquiteto 

supera a colmeia das melhores abelhas, por conter a finalidade humana, assim também a 

beleza da natureza não traz consigo o sentido da mais simples das obras artísticas, que é 

produto e reflexo da atividade humana. Na mesma passagem, Lukács refere um relato 

de Lafargue em que Marx fala a respeito da beleza como dado natural: 

E Lafargue conta, em suas reminiscências de Marx: “Frequentemente escutei-o repetir a 

máxima de Hegel, mestre de filosofa de sua juventude: ‘Inclusive o pensamento criminoso 

de um bandido é mais grandioso e sublime do que as maravilhas do céu’”. (LUKÁCS 

apud. FREDERICO, 2013, 54-55) 

Vemos como esta concepção de Feuerbach deixa escapar o sentido 

especificamente humano da arte. A beleza pertence ao objeto artístico assim como aos 

objetos naturais; as essências humanas residem no sensível indistintamente, assim na 

poesia como nas estrelas do céu. Da perspectiva marxiana, aqui residem problemas 

centrais da filosofia de Feuerbach: a centralidade da contemplação e a identificação de 

sensibilidade e essência, sem distinção entre a imediaticidade natural e o modo 

específico na natureza humana.  

Nos Manuscritos de 1844, Marx destaca o sentido positivo da filosofia 

feuerbachiana, como uma primeira tentativa séria de se haver com o idealismo 

hegeliano, no contexto filosófico da sua época. Embora o desenvolvimento de sua 

noção de natureza humana mostre um afastamento da concepção feuerbachiana e revele 

os seus limites, ali Marx não dirige uma crítica direta. Assim, extraímos algumas 

passagens dessa crítica presente em A ideologia alemã
38

 (doravante Id. A.), referentes à 
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prioridade da contemplação e da unidade imediata de ser e essência. Vale notar que, 

também ali, Marx e Engels salientam a positividade de Feuerbach como “o único que 

fez ao menos algum progresso e cujos escritos podem ser examinados de bonne foi” (Id. 

A., 86, c.).  

O cerne da crítica de Marx e Engels a Feuerbach é a consideração do mundo 

humano como produto da atividade prática dos próprios seres humanos. Tanto no que 

tange à identificação direta de ser e essência, como na priorização da contemplação 

como a mais elevada relação da humanidade com seu mundo, desconsidera-se que os 

seres, objetos da contemplação, no que se refere ao mundo humano, são produtos da 

atividade; ao contrário, são reputados como meros existentes, estáticos, dados à “certeza 

sensível”. Assim, embora a proposição do ser uno com as coisas que são signifique uma 

séria oposição ao ser único e espiritual de Hegel, e um golpe certeiro na teologia, não é 

suficiente para compreender o estado de coisas existente, a história, a arte, e em vários 

pontos, nesta compreensão, fica aquém das formulações hegelianas.  

Marx e Engels citam, em suas anotações para A ideologia alemã, a seguinte 

passagem de Feuerbach: 

O ser não é um conceito geral, separado das coisas. Ele é uno com aquilo que é... O ser 

é a posição da essência. O que é a minha essência é o meu ser. O peixe está na água, 

mas desse ser tu não podes separar sua essência. A linguagem já identifica ser e 

essência. Apenas na vida humana distinguem-se ser e essência, mas apenas em casos 

anormais, infelizes – pode ocorrer que onde se tenha seu ser não se tenha sua essência, 

mas justamente por causa dessa separação não é verdade que não se esteja com a alma 

lá onde se está realmente com o corpo. Somente onde está teu coração, estás Tu. Mas 

todas as coisas estão – com exceção de casos contra a natureza – com muito gosto onde 

estão e são com muito gosto o que são. (FEUERBACH (Filosofia do Futuro) apud. Id. 

A., 80-81) 

Vemos que, para Feuerbach, a essência de um ser coincide diretamente com o seu modo 

de existência, o modo como está posto no mundo, como se relaciona com o ambiente 

em que está inserido e do qual extrai a sua vida. Não apenas esta é a sua essência como, 

pela mesma razão, o modo como um ser existe é o mais adequado a ele. As coisas estão 

todas no seu devido lugar, estão todas “com muito gosto onde estão”. O exemplo que 

ele oferece é um caso da natureza externa, uma natureza dada, da qual a ação humana 

não participa: a essência do peixe é a sua existência na água, de que extrai a sua vida, e 

por isso está com muito gosto onde está.  
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O exemplo de Feuerbach é um caso da natureza externa, mas essa ideia se 

estende também para o mundo humano. No geral, para ele, também os seres humanos 

encontram no seu ser presente a sua essência, e neste atual modo de existência a sua 

essência se acha satisfeita. Contudo, admitem-se aqui casos anormais, contrários à 

natureza, em que a existência, o ser efetivo não coincide com a essência. Ora, o mundo 

humano deixa disponível à certeza sensível de Feuerbach toda uma condição de 

existência da maioria das pessoas que muito dificilmente poderia coincidir com a 

satisfação da sua essência humana. Reputar essa ampla condição como casos anormais 

contrários à natureza é algo tão discrepante, que faz lembrar a apologia leibniziana do 

melhor dos mundos possíveis. E, com efeito, o comentário de Marx e Engels a essa 

passagem tem o aroma voltairiano: 

Um belo panegírico ao existente. Exceção feita a casos contra a natureza e alguns 

poucos casos anormais, terás muito gosto em ser, desde os sete anos de idade, porteiro 

numa mina de carvão, permanecendo catorze horas diárias sozinho, na escuridão, e 

porque lá está teu ser, então lá está também tua essência. (Id. A., 81) 

Em Feuerbach, a identificação direta de ser e essência pressupõe tanto o mundo 

imediatamente natural quanto o mundo humano como dados. De fato, a natureza 

exterior pode ser reputada como dada, e neste caso é possível dizer que a existência do 

peixe na água realiza a sua essência. Mas, ao tratar do mundo humano, tomá-lo como 

mera certeza sensível significa considerá-lo como um dado exterior, posto e imutável. O 

ponto de Marx e Engels é que não apenas o mundo humano tal como se apresenta não é 

um mero dado exterior, mas produto da atividade de todas as gerações anteriores 

(história), como menos ainda está adequado à realização da essência humana. Se esse 

modo de ser, inadequado à realização da essência humana, não é um dado exterior, mas 

sim produto da ação humana, coloca-se a necessidade e a possibilidade de mudar, pela 

ação, tal conjunto de certezas sensíveis. Em outro trecho, Marx refere a mesma 

passagem de Feuerbach: 

Quando, portanto, milhões de proletários não se sentem de forma alguma satisfeitos em 

suas condições de vida, quando seu “ser” não corresponde em nada a sua “essência”, 

então de acordo com a passagem citada, trata-se de um infortúnio inevitável que deve 

ser suportado tranquilamente. Entretanto, esses milhões de proletários e comunistas 

pensam de modo diferente e provarão isso a seu tempo, quando puserem sua 

“existência” em harmonia com a sua “essência” de um modo prático, por meio de uma 

revolução. (Id. A., 46, a) 
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Assim, essa concepção implica a inevitabilidade da existência tal como se apresenta e o 

conseguinte desdém pela atividade prática revolucionária, ou “prático-crítica”, como 

Marx afirma na primeira Tese ad Feuerbach.  

A predominância dos “casos anormais” no mundo humano é o que faz com que 

se destaque, para balizar tais ideias filosóficas, apenas casos da natureza. Marx 

continua: “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” (Id. A., 46, a). Decerto, a unidade imediata de ser e essência tem nesses 

casos os seus melhores exemplos, já que o simples fato de uma espécie ter-se 

reproduzido em certas condições demonstra que tais condições lhe são adequadas, 

portanto são as condições essenciais de sua existência. Contudo, essas mesmas 

condições já não se separam da história humana, de modo que, agora sim com poucas 

exceções, o caráter dado e exterior da natureza não condiz com a própria existência 

natural. Marx escreve: 

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. (Id. A., 46-47) 

Significa que a própria natureza não é tal como existiu antes da história humana. 

Segundo nosso autor, essa natureza exterior, dada por si, à parte da ação humana, não 

existe mais, “salvo talvez em recentes formações de ilhas corais australianas” (Id. A., 

32). Assim, o mundo exterior não é, nem mesmo em sua natureza aparentemente 

exterior, um conjunto de objetos e fatos sensíveis estáticos, eternos, dados à 

contemplação humana, mas sim o produto da atividade humana, que por sua vez se 

realizou sobre o produto da atividade de outra geração, e assim por diante na história, 

até os humanos primitivos que pela primeira vez se distinguiram da mera naturalidade, 

precisamente pela produção de objetos que não são dados imediatamente na forma 

natural. O célebre exemplo da cerejeira é apresentado contra o sentido abstrato e fixo 

que Feuerbach atribui à natureza exterior:  
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Mesmo os objetos da mais simples “certeza sensível” são dados a Feuerbach apenas por 

meio do desenvolvimento social, da indústria e do intercâmbio comercial. Como se 

sabe, a cerejeira, como quase todas as árvores frutíferas, foi transplantada para a nossa 

região pelo comércio, há apenas alguns séculos e, portanto, foi dada à “certeza sensível” 

de Feuerbach apenas mediante essa ação de uma sociedade determinada numa 

determinada época. (Id. A., 30-31) 

Assim, se o ser da cerejeira contém a sua essência, neste caso a sua essência 

encerra todo o desenvolvimento da indústria, do comércio, das relações de classe, da 

ciência natural, do transporte etc., bem como todo o conjunto dos pressupostos 

históricos desses desenvolvimentos, que a fizeram estar junto de onde está o seu ser. As 

atividades humanas de descoberta, transporte, plantio e manutenção, assim como todos 

os pressupostos ativos, humanos, dessas atividades, constituem o próprio ser da 

cerejeira. Esta não é, portanto, um dado da natureza exterior, mas um caso da natureza 

já dominada, humanizada, a cuja “essência” pertence a finalidade humana. Esta 

finalidade humana, por sua vez, é a satisfação de necessidades que não existem por si 

como natureza dada, mas, também elas, como resultado de produções anteriores e como 

necessidades novas, humana e ativamente postas.  

Sobre a ausência dessa consideração em Feuerbach, Marx e Engels escrevem: 

Ele não vê como o mundo sensível que o rodeia não é uma coisa dada imediatamente 

por toda a eternidade e sempre igual a si mesma, mas o produto da indústria e do estado 

de coisas da sociedade, e isso precisamente no sentido de que é um produto histórico, o 

resultado da atividade de toda uma série de gerações, que, cada uma delas sobre os 

ombros da precedente, desenvolveram sua indústria e seu comércio e modificaram sua 

ordem social de acordo com as necessidades alteradas. (Id. A., 30) 

Não se trata de negar a prioridade da natureza exterior e dos objetos sensíveis na 

consideração do mundo, mas de considerar que a natureza e os objetos sensíveis tal 

como existem hoje pressupõem uma história ativa, de modo que se imbricam a história 

natural e a história humana. Por certo, natureza tem uma história anterior à história 

humana, e a natureza orgânica tem uma peculiaridade ontológica posta a descoberto 

pela primeira vez por Darwin, qual seja, evolução das espécies pela seleção natural; 

contudo, com o advento da humanidade, que é imediatamente natural mas traz consigo 

uma novidade ontológica – o desenvolvimento de sua própria natureza e da natureza 

externa pela atividade criadora de novas necessidades – a história natural passa a 

confundir-se com a história humana. A ação humana se exerce sobre a natureza, de 
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modo a apropriar-se e controlar o seu modo específico de ser, subordinando-o ao modo 

humano. Eis o que significa a elaboração de Marx e Engels, célebre, mas nem por isso 

bem compreendida, segundo a qual só existe uma ciência, a ciência da história.  

Tampouco, portanto, se trata de atribuir ao movimento do espírito esse caráter 

ativo e histórico pelo qual se forma a realidade exterior, sensível – aquele 

engendramento que colocou os hegelianos em grandes dificuldades. Ao contrário de 

negá-la, a afirmação da atividade sensível como fundamento do mundo existente é a 

afirmação da prioridade da natureza exterior. Marx e Engels salientam que “a atividade 

sensível dos homens (...) esse contínuo trabalhar e criar sensíveis, essa produção” é “ a 

base de todo o mundo sensível, tal como existe agora”, e que “Nisso subsiste, sem 

dúvida, a prioridade da natureza exterior.” (Id. A., 31)  

A ausência da consideração da atividade sensível como formadora do mundo 

exterior faz com que Feuerbach, por um lado, repute a realidade exterior como conjunto 

estático de certezas sensíveis e, por outro, pense no homem como ser que sente e 

contempla. Sua relação com a natureza restringe-se à contemplação e à sensação do 

mundo exterior: “A ‘concepção’ feuerbachiana do mundo sensível limita-se, por um 

lado, à mera contemplação deste último e, por outro lado, à mera sensação” (Id. A., 30). 

Contudo, já que a percepção do mundo sensível não condiz com a suposta harmonia de 

ser e essência que se buscava encontrar, e sem perseguir uma transformação prática, 

Feuerbach procura um modo de pôr a contemplação e a sensação a salvo da contradição 

com os seus sentimentos e a sua consciência. Sua solução é propor que existem dois 

tipos de contemplação, a do homem comum e a do filósofo: 

Para remover essas coisas, ele tem, portanto, que buscar refúgio numa dupla 

contemplação: uma contemplação profana, que capta somente o que é “palpável”, e uma 

contemplação mais elevada, filosófica, que capta a “verdadeira essência” das coisas. (Id. 

A., 30) 

Assim, ao esquivar-se da contradição que encontra da vida real, acaba por 

contradizer-se em sua própria concepção filosófica. A afirmação de que as coisas 

sensíveis contém toda a essência e, pelos sentidos (“órgãos do absoluto”), as essências 

são diretamente dadas às pessoas, deve ser relativizada de modo que se distingam as 

pessoas capazes de apreender as essências verdadeiras e aquelas que veem no mundo 

sensível apenas as suas próprias representações. Celso Frederico salienta que, “sob o 

fogo cerrado da crítica”, Feuerbach “recuou parcialmente” da concepção de que o 
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sensível é o “dado imediato oferecido à senso-percepção” (FREDERICO, 2013, 31-32). 

E refere a passagem em que ele defende que a essência do sensível se mostra à pessoa 

culta, e não à pessoa comum: 

O sensível não é o imediato da filosofia especulativa, isto é, o elemento profano, ao 

alcance da mão, desprovido de pensamento, compreendendo-se em si mesmo. A 

intuição imediata e sensível é, ao contrário, posterior à representação e à imaginação. A 

intuição humana primitiva é unicamente a intuição de representação e da imaginação. 

A filosofia e a ciência em geral têm, portanto, como tarefa não distanciar-se das coisas 

sensíveis e reais, mas ir até elas; não transformar os objetos em pensamentos e em 

representações, mas tornar visível, isto é, objetivo, o que olho comum é incapaz de ver. 

(FEUERBACH
39

 apud. FREDERICO, 2013, 32) 

Ao fim e ao cabo, a percepção sensível das essências depende de uma formação 

espiritual, filosófica, dá-se à pessoa de cultura. De modo que a essência não se mostra 

diretamente no sensível, à sensibilidade das pessoas em geral, mas apenas daquelas que 

têm certos predicados para percebê-las. Aqui vemos como Feuerbach apresenta a dupla 

contemplação de que falam Marx e Engels.  

Também a arte participa dessa ideia. Segundo Celso Frederico, para Feuerbach, 

a arte “revela ao homem a sua essência”, mas nem todas as pessoas são capazes de 

“afirmar a infinitude das possibilidades genéricas”, “reconhecer a sua própria natureza 

nos objetos exteriores”, mas sim “se refere ao homem culto dotado de certos atributos” 

(FREDERICO, 2013, 37). Esses são descritos por Feuerbach como “sentimento 

estético, razão estética, ao perceber coisas belas fora de mim”. Para perceber as coisas 

exteriores belas, é preciso que a própria natureza interior seja compatível com a 

natureza exterior, tenha com a beleza um “elo de comunicação”: “O que é meramente 

contrário à minha natureza, com o que não me une nenhum elo de comunicação, isto 

não me é pensável, nem perceptível.” (FEUERBACH apud. FREDERICO, 2013, 37). 

Mas esses atributos não se mostram como adquiridos, mas como uma natureza própria, 

de modo que Frederico afirma que são inatos.  

No que refere às ideias feuerbachianas sobre a arte, podemos ressaltar dois 

pontos centrais. Primeiro, o objeto artístico não é apreendido como atividade humana e 

não se distingue da beleza natural. A beleza é entendida como reflexo da essência 

humana, mas a beleza em abstrato, não a beleza criada pela ação humana com esse 
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objetivo preciso de refletir traços essenciais – concretos – da vida humana. Toda beleza 

é um objeto exterior dado, no qual é possível entrever a essência humana. Essa essência, 

por isso, tem também um caráter abstrato, já que reside igualmente nas estrelas e no 

Laocoonte, por exemplo, e pode ser entendida como a infinitude do gênero humano.  

Em segundo lugar, quanto à apreciação dos objetos belos, a mesma concepção rija se 

evidencia: só veem na beleza a sua própria essência aquelas pessoas cuja natureza 

anímica, também dada, é compatível com ela.  

Da perspectiva marxiana, toda essa compreensão carece da noção central da 

atividade humana. Tanto o objeto artístico é atividade humana, como o conteúdo da 

arte, como também a alma estética, os sentidos estéticos são atividade humana. Daí que, 

embora Marx parta da consideração feuerbachiana da positividade que assenta sobre si 

mesma, da prioridade do sensível, no que tange à especificidade artística ele se 

aproxima de Hegel, que a considera produto da atividade humana, e só como tal carrega 

sentido e significado humano. Como vimos nas passagens que referem as estrelas 

celestes, para Hegel elas são apenas um ponto luminoso no céu e até mesmo o 

pensamento criminoso de um bandido é mais sublime do que elas, com que Marx está 

de acordo. Também para Hegel, a essência humana (embora compreendida de modo 

abstrato), se consolida como conteúdo dos produtos da ação humana (a despeito de esta 

também ser entendida apenas como atividade ideal). Assim, em Hegel, a arte tem uma 

história, o que o materialismo mecânico de Feuerbach não considera, ainda que, como 

Marx aponta nos Manuscritos, ele apenas tenha encontrado “a expressão abstrata, 

lógica, especulativa para o movimento da história” (M., 118).  

Mas Marx se aproxima de Feuerbach quando este se opõe à desvalorização do 

campo da arte por conta da negatividade da natureza e do sensível por si mesmos. 

Contudo, em Marx, a afirmação da perenidade e elevação da arte adquire um sentido 

mais sólido que, por um lado, considera a prioridade do mundo sensível, objetivo, e, por 

outro, prioriza o caráter ativo desse mundo, resultado e ponto de partida da ação 

humana. A valorização do sensível é a valorização da sensibilidade que resulta da 

atividade prática, seja a própria, subjetiva, seja a externa, objetiva. 

Procuramos aqui destacar questões que conduzem a momentos centrais da 

concepção marxiana da sensibilidade e da arte.  Em seguida, buscamos desenvolvê-los 

conforme aparecem nos Manuscritos de 1844.  
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I. 4. Marx: atividade genérica, natureza e liberdade 

 

A compreensão original de Marx, que embasa a sua crítica tanto a Hegel como a 

Feuerbach, encerra dois movimentos. Primeiro, faz descer o ser humano do pedestal 

espiritual em que a filosofia idealista o situa, e o insere na ordem natural. Segundo, 

distingue e afasta o ser humano dos demais seres naturais animados, destacando a sua 

natureza específica, a sua natureza humana, social, genérica, ativa. Este segundo 

movimento, ao contrário de restaurar uma essência espiritual ao ser humano, confirma 

antes a sua essência natural particular, em que a consciência aparece como um traço 

constitutivo. Opondo-se tanto aos pensamentos teológicos quanto aos de caráter 

empírico, o cerne de sua argumentação reside na consideração da atividade sensível 

consciente – necessariamente social –, pela qual natureza e consciência humanas 

primeiramente vêm a ser e se desenvolvem em unidade.  

Nesse modo de compreender o especificamente humano, o indivíduo é entendido 

como indivíduo social, genérico, de modo que os seus traços diretamente naturais, a sua 

sensibilidade, são formados na ação recíproca e assumem a forma da sociabilidade em 

que se insere. A consciência aparece como desdobramento da forma humana da 

sensibilidade, compartilhando com ela o processo de formação e a forma social. A 

descoberta do “estado social” em que a natureza humana se desenvolve ativamente é o 

que permite a Marx solucionar os dualismos que presidiam a cena filosófica de então: 

“Vê-se como subjetivismo e objetivismo, espiritualismo e materialismo, atividade e 

sofrimento perdem a sua oposição apenas quando no estado social (...)” (M., 111). 

Procuramos em seguida remontar os dois movimentos acima mencionados, que 

permitem compreender a sensibilidade em sua dimensão de natureza humana, conforme 

aparecem nos Manuscritos de 1844.  

Para a inserção do ser humano na ordem natural, Marx conta com as 

contribuições de Feuerbach e se volta contra a noção hegeliana do ser espiritual único. 

Nessa passagem, incluída na crítica à dialética hegeliana, enfoca a objetividade 

imediata, dada como natureza e independente das ações especificamente humanas. 

Estabelecem-se determinações próprias da natureza em geral, que coincide com a 
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objetividade em geral. São elas a multiplicidade e a sensibilidade, definidas pela 

carência de objetos externos a si.  

Alvejando o Si hegeliano, que é sem caráter objetivo, pura espiritualidade, o 

sujeito absoluto, Marx argumenta que um ser que não tem objetos é um ser que não é 

objeto de nenhum outro; ora, se não tem objetos fora de si é o único ser, e se não é 

objeto de nenhum outro ser é não-objetivo.  

Assenta um ser, que nem é ele próprio objeto nem tem um objeto. Um tal seria, em 

primeiro lugar, o único ser, não existiria nenhum ser fora dele, ele existiria isolado e 

solitariamente. (M., 127) 

Com efeito, na acepção de Hegel, o ser é único, um espírito auto-movente que 

faria engendrar de si a objetividade; mas os objetos assim não se engendram como 

outros para ele, mas como o outro dele, um momento de seu automovimento. Não são 

objetos para ele, assim como ele não é objeto para esse outro de si mesmo. Ter objetos 

fora de si significa ser objeto para outros seres, ser objetivo é ter objetos:  

Pois, tão logo existam objetos fora de mim, tão logo eu não esteja só, sou um outro, 

uma outra efetividade que não o objeto fora de mim. Para este terceiro objeto eu sou, 

portanto, uma outra efetividade que não ele, isto é, [sou] seu objeto. (M., 127-28) 

A ausência de caráter objetivo implica, pois, a unicidade; dito ao reverso, a 

multiplicidade é uma determinação elementar da objetividade:  

Um ser que não é objeto de outro ser supõe, pois, que não existe nenhum ser objetivo. 

Tão logo eu tenha um objeto, este objeto tem a mim como objeto. (M., 128) 

 Prosseguindo com essa determinação, Marx acrescenta à objetividade a 

determinação sensível. A necessidade de um ser que exista fora de si é dada antes de 

mais nada pela qualidade sensível da coisa. Um objeto sensível não existe isolado, deve 

sempre a sua existência a outros seres sensíveis. Trata-se de uma peculiaridade da 

natureza, que se constitui de uma multiplicidade de objetos que existem em dependência 

recíproca, interdependência derivada da sua particularidade sensível. Assim, a 

multiplicidade é um traço do ser objetivo na condição de que os objetos são sensíveis, 

porque ser objeto de outro ser é estar em relação sensível com outro ser, ou seja, ser 

objeto da sua sensibilidade: 

Ser sensível, isto é, ser efetivo, é ser objeto do sentido, ser objeto sensível, e, portanto, 

ter objetos sensíveis fora de si, ter objetos de sua sensibilidade. Ser sensível é ser 

padecente. (M., 128) 
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 Padecer, carecer de seres fora de si é uma qualidade da sensibilidade. Os 

exemplos de Marx envolvem diferentes tipos de seres naturais. Referindo os seres 

animados, ressalta a fome como carência expressa do corpo de outro ser objetivo, 

sensível, existente fora de si, uma outra natureza que não a própria. A qualidade 

objetiva, sensível do corpo requer a existência de seres objetivos, sensíveis, para a 

confirmação de sua vida. Marx usa como exemplo também a carência que a planta tem 

do sol, de modo que o sol é objeto da planta, objeto sensível externo que confirma a sua 

vida. Reciprocamente, a planta é objeto do sol, já que é a confirmação das forças 

essenciais do sol, “enquanto exteriorização [Äusserung]
40

 da força evocadora de vida do 

sol, da força essencial objetiva do sol” (M., 127). Nos exemplos de Marx, a carência 

aparece como atributo de seres vivos, mas ele afirma que essa é uma condição de todo 

ser sensível. 

Podemos entender isso da seguinte maneira. Os seres da natureza inanimada 

compõem sistemas, de modo que nenhum de seus elementos existe sem que existam os 

demais, quer dizer, nenhum existe isolado. Nesse sentido, também eles são objetos uns 

dos outros, de modo que, se não padecem a sua condição, porque não têm órgãos de 

sensibilidade (são sensíveis apenas na medida em que são objetos dos sentidos), ainda 

assim todos os seres devem sua existência à presença e interação com os demais. Desse 

modo, embora, como dissemos, os exemplos de Marx se refiram a carências dos seres 

vivos, compreenderíamos a generalização segundo a qual sensibilidade e carência são 

determinações de toda natureza, como pertencendo à condição múltipla da objetividade:  

É idêntico: ser objetivo, natural, sensível e ao mesmo tempo ter fora de si objeto, 

natureza, sentido, ou ser objeto mesmo, natureza, sentido para um terceiro. (M., 127) 

 Marx se volta contra a afirmação do ser não-objetivo, não-sensível, não-carente, 

portanto único. Um ser que não se inscreva na ordem da sensibilidade, que não tenha 

com outros seres uma relação mediada pelo sensível, ou que ocorra no sensível, não 

existe como coisa ou relação no mundo, como natureza.  

Um ser que não tenha sua natureza fora de si não é nenhum ser natural, não toma parte 

na essência da natureza. Um ser que não tenha nenhum objeto fora de si não é nenhum 

ser objetivo. Um ser que não seja ele mesmo objeto para um terceiro ser não tem 

nenhum ser para seu objeto, isto é, não se comporta objetivamente, seu ser não é 

nenhum [ser] objetivo. (M., 127) 
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 Ranieri traduz por externação.  
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Se não é objetivo, natural, sensível, existe apenas como ideia, pensamento, imaginação, 

abstração: 

Mas um ser não-objetivo é um ser não efetivo, não sensível, apenas pensado, isto é, 

apenas imaginado, um ser da abstração. (M., 128) 

Os seres de pensamento não têm existência independente dos seres que pensam, 

dos seres objetivos, sensíveis, que têm a consciência pensante como atributo. Tampouco 

podem existir objetivamente a menos que se coloquem como coisa sensível no mundo, 

na forma da linguagem. E o próprio pensamento, constituindo-se na mente de quem 

pensa, existe para o sujeito na forma da linguagem, que tem em comum com outros, e 

que só por isso tem sentido para si mesmo. A matéria de seu pensamento é um produto 

social sensível, que deve sua existência à relação sensível com o outro, já que sua 

finalidade e necessidade primeira é a comunicação. Voltaremos adiante à formação 

conjunta e interdependente de consciência e sensibilidade. Aqui, importa-nos concluir 

com Marx a definição primária e elementar de ser: o ser é objetivo, sensível, natural, 

carente. Por conseguinte, o que não participa dessas qualificações não é. O pensamento 

não é um ser: “Um ser não-objetivo é um não-ser” (M., 127).Vemos até aqui a noção 

marxiana de ser, como objetividade e natureza. Natureza abarca tudo o que é.  

Aqui cabe um parêntese sobre a oposição de Marx, a partir de uma perspectiva 

paralela, às teorias teológicas, criacionistas, incluindo aí a de Hegel, que afirma a 

própria existência da natureza como um ato de criação, pela intuição, a partir do auto-

movimento de um ser espiritual, não-natural. Na argumentação que procuramos expor 

até aqui, Marx parte dos seres objetivos, da natureza tal qual existe. Em outra passagem 

dos Manuscritos, Marx toma como ponto de partida a presença massiva do criacionismo 

como representação, ou seja, a predominância da consciência criacionista. Ali, afirma 

que a criação é “uma representação muito difícil de ser eliminada da consciência do 

povo”,  porque depende de uma vida efetivamente independente e livre:  

Um ser se considera primeiramente como independente tão logo se sustente sobre seus 

próprios pés, e só se sustenta sobre os próprios pés tão logo deva a sua existência a si 

mesmo. (M., 113) 

Enquanto as pessoas não deverem efetivamente a sua vida a si próprias, de modo que 

possam de fato determinar a sua existência (a partir das condições dadas), de maneira 

consciente e voltada para si mesmas, ou seja, enquanto a atividade humana tiver outra 

finalidade (acumulação de capital) que não a própria vida efetiva e realização das 
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potencialidades individuais, com efeito torna-se difícil conceber a natureza e a 

humanidade como devendo a sua existência a si mesmas, como seres-por-si. Marx 

escreve: 

O ser por-si-mesmo da natureza e do homem é inconcebível para ele porque contradiz 

todas as palpabilidades da vida prática. (M., 113) 

Para além de explicar a permanência do pensamento criacionista a partir das 

condições de vida prática, Marx não se furta a responder a ele a partir de noções 

efetivamente científicas. Como se sabe, Marx conheceu e acompanhou os 

desenvolvimentos científicos, tanto as descobertas quanto as invenções. Assim, refere a 

geognosia, o estudo da origem e da formação do planeta, surgida no final do século 

XVIII, que hoje em dia conhecemos como geologia. Lemos: 

A criação da terra recebeu um violento golpe da geognosia, isto é, da ciência que expõe 

a formação da terra, o vir a ser da terra como um processo, como auto-engendramento. 

A generatio aequivoca [geração espontânea] é a única refutação prática da teoria da 

criação. (M., 113) 

Marx defende, pois, a geração espontânea da matéria, e o processo auto-

engendrado de formação dos corpos que compõem o universo. Oferece uma resposta 

positiva tanto à gênese da natureza, como à predominância das explicações teológicas, 

com base na própria realidade sensível (no segundo caso, com base na realidade 

sensível humana). Como ele afirma em outra parte, remetendo a Feuerbach, a 

sensibilidade é a única fonte da ciência verdadeira, positiva (M., 112). 

Retornemos ao ponto em que abrimos parênteses, para então passarmos ao 

humano: nada há que não seja natureza, com as qualificações expostas. O caráter 

sensível é próprio de toda natureza, e à sensibilidade pertence como traço intrínseco a 

necessidade, o padecimento ou carência de outros seres naturais. Ora, o ser humano não 

foge a essa determinação. O caráter natural é tão próprio do humano quanto dos demais 

seres da natureza. O modo como o ser humano se diferencia dos outros seres naturais se 

deve à diferença específica da sua natureza; tal diferenciação é, portanto, antes a 

confirmação de sua natureza, do que uma oposição à natureza. Voltaremos a isso. Neste 

ponto, Marx não considera a diferença específica, mas a determinação natural imediata 

do humano, tal como tem em comum com outros seres naturais.  

Como natureza, o ser humano é ser sensível vivo e animado, carente de objetos 

fora de si e existente na multiplicidade. Marx aborda o ser humano aqui como animal, 
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de modo que já estabelece uma particularidade natural. Caracteriza-se por ser carente de 

objetos sensíveis existentes fora de si e pelo modo particular de saciar a sua carência, 

sendo dotado de impulsos, forças inerentes de vida que o levam ao objeto de seu 

padecimento; nesse sentido, provido da capacidade natural de agir:  

O homem é imediatamente ser natural. Como ser natural, e como ser natural vivo, está, 

por um lado, munido de forças naturais, de forças vitais, é um ser natural ativo; essas 

forças existem nele como possibilidades e capacidades, como pulsões; por outro, 

enquanto ser natural, corpóreo, sensível, objetivo, ele é um ser que sofre, dependente e 

limitado, assim como o animal e a planta, isto é, os objetos de suas pulsões existem fora 

dele, como objetos independentes dele. (M., 127) 

Forças vitais, inscritas na sua natureza, impulsionam os seres humanos em 

direção aos objetos de sua carência; o movimento de apropriação de tais objetos naturais 

exteriores é atividade. A atividade que resulta na apropriação do objeto é, na medida da 

naturalidade da pulsão/carência, uma determinação imediatamente natural. Também a 

natureza do objeto confirma o caráter natural dessa força essencial, impulso do agir. 

Objetos naturais são os objetos do seu padecimento.  

Mas esses objetos são objetos de seu carecimento, objetos essenciais, indispensáveis 

para a atuação e confirmação de suas forças essenciais. Que o homem é um ser 

corpóreo, dotado de forças naturais, vivo, efetivo, objetivo, sensível significa que ele 

tem objetos efetivos, sensíveis como objeto de seu ser, de sua manifestação de vida, ou 

que ele pode somente manifestar sua vida em objetos sensíveis efetivos. (M., 127) 

Essa manifestação da vida nos objetos sensíveis de seu carecimento significa a sua ação 

sobre os objetos. Sua ação é a exteriorização, no objeto, de suas forças essenciais, e com 

isso a confirmação da existência objetiva dessas forças, que são a sua carência e a sua 

pulsão. No modo de agir sobre o objeto o ser humano torna em ato as suas forças vitais 

que existem internamente como capacidade natural. 

Mas o impulso de agir tem o ser humano em comum com outros seres naturais 

animados. Também o animal age, também o animal exterioriza suas forças essenciais 

sobre os objetos naturais de seu padecimento. Quer dizer que também outros animais 

têm atividade vital, têm o impulso natural da ação. Marx escreve: 

A vida produtiva é, porém, a vida genérica. É a vida engendradora de vida. No modo da 

atividade vital encontra-se o caráter inteiro de uma species, seu caráter genérico (...). 

(M., 84) 

Aqui, o caráter genérico significa o traço definidor de uma espécie, que, para Marx, é a 

sua atividade vital. O modo pelo qual uma espécie produz e reproduz, ativamente, a sua 
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vida é o que a caracteriza como gênero específico. Todo animal é, nesse sentido, 

genérico, porque todo indivíduo de uma espécie atua de modo a realizar as carências e 

capacidades inscritas na constituição natural, biológica, peculiar da sua espécie.  

 Esse modo peculiar da atividade vital é, por isso mesmo, o que distingue as 

espécies. Entramos, aqui, na questão central: a diferença específica da atividade vital 

humana com relação à atividade dos outros animais, que nos caracteriza como seres 

naturais humanos. Em termos amplos, Marx oferece a seguinte distinção:  

Mas o homem não é apenas ser natural, mas ser natural humano, isto é, ser existente 

para si mesmo, por isso, ser genérico, que, enquanto tal, tem de atuar e confirmar-se 

tanto em seu ser quanto em seu saber. (M., 128) 

Nessa passagem, Marx define o humano como “ser existente para si mesmo, por isso, 

ser genérico”. Vale desde já apontar que o termo “genérico” é empregado nos 

Manuscritos, no mais das vezes, para caracterizar o ser humano; mas, em alguns 

momentos, como o destacado acima, o caráter genérico refere o traço definidor de uma 

espécie, em geral. Há, portanto, no texto, dois sentidos do termo que cumpre distinguir. 

Quando o ser humano é destacado dos demais seres naturais por ser genérico, Marx 

assim caracteriza o modo peculiar de sua atividade vital.  

Na passagem acima, aponta-se um traço diferenciador: a atividade humana é 

para si, para o gênero. Aqui, começamos já a definir o genérico, quando sinônimo do 

humano, como uma exteriorização e apropriação que não se extingue no indivíduo da 

espécie, mas é também uma exteriorização do gênero e uma apropriação pelo gênero. 

Ao lado disso, temos também a indicação de que essa atividade vital é a confirmação de 

seu ser, assim como a atividade dos demais animais, mas acrescenta-se a determinação 

de que, na sua atividade vital, o ser humano confirma-se também em seu saber. Ou seja, 

atividade vital humana, as forças essenciais humanas exteriorizadas em seus objetos 

incluem não só a confirmação da vida, como uma confirmação da consciência, de modo 

que a apropriação de seus objetos é, ao mesmo tempo, sensível e consciente, e, 

reciprocamente, a exteriorização de suas forças vitais é sensível e consciente. Assim, 

fica desde já apontado que a atividade vital humana é para o gênero e consciente.  

Mas Marx concretiza e desvenda o significado desses traços diferenciadores da 

atividade vital humana em diversas passagens que buscamos abordar em seguida, 

iniciando pela comparação com a atividade animal. Lemos: 
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O animal é imediatamente um com a sua atividade vital. Não se distingue dela. É ela. O 

homem faz da sua atividade vital mesma um objeto da sua vontade e da sua consciência. 

Ele tem atividade vital consciente. Esta não é uma determinidade com a qual ele 

coincide imediatamente. A atividade vital consciente distingue o homem imediatamente 

da atividade vital animal. Justamente, só por isso, ele é um ser genérico. Ou ele somente 

é um ser consciente, isto é, sua própria vida lhe é objeto, precisamente porque é um ser 

genérico. Eis porque sua atividade é atividade livre. (M., 84) 

Nas espécies animais, cada indivíduo de um gênero age da mesma maneira, todos 

igualmente determinados pela sua constituição corpórea, à qual pertencem os seus 

impulsos de ação. Não há distinção entre as atividades dos vários seres individuais, que 

coincidem diretamente entre si e, por conseguinte, com a atividade de sua espécie, de 

seu gênero. Assim, a atividade vital, que determina o gênero, se expressa de modo 

idêntico nos indivíduos, e eles são, por isso, imediatamente unos com a sua espécie.  

O mesmo não se dá com o ser humano. A atividade vital da espécie humana não 

coincide diretamente com a atividade de cada indivíduo. O modo da atividade humana 

não é determinado pela constituição corpórea, mas sim a compleição natural humana é 

uma condição inicial para o modo específico da sua atividade. O que caracteriza essa 

atividade e a diferencia da naturalidade imediata, é que ela é “objeto de sua vontade e da 

sua consciência”, isto é, é uma atividade consciente. Se a própria atividade é objeto da 

consciência e da vontade, assim também é, por conseguinte, a sua própria vida. Isso 

implica que sua atividade é livre, porque se liberta da determinação imediatamente dada 

pela natureza. Marx define que “a atividade consciente livre é o caráter genérico do 

homem” (M., 84).  

Mas Marx não define a consciência como uma capacidade inata, natural, ou 

anterior à atividade. A formação da consciência é concomitante ao processo de 

formação do ser humano, por meio de sua atividade vital específica. Aqui, não 

pretendemos esgotar as determinações que envolvem esse processo, mas sim apenas na 

medida em que compõe a humanização da natureza humana. Neste trabalho, o ponto de 

interesse, no que tange à consciência, é entendê-la como derivação da sensibilidade 

humana. Tanto os sentidos, como os “sentidos práticos” (emoções, sentimentos), como 

a consciência, que em Marx não são faculdades separadas, conformam-se mutuamente 

na atividade prática. 
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Se a consciência, o caráter genérico, livre que caracterizam os seres humanos 

não são condições imediatas dadas, têm de emergir como modo de ser a partir da 

específica atividade vital humana. Cabe, assim, desvendar alguns traços dessa atividade. 

Partimos do caráter natural da espécie humana. Isso significa não apenas a naturalidade 

de seu próprio corpo, como também que faz parte da natureza como um todo, de modo 

que o intercâmbio com a natureza não é apenas necessário para a sua existência efetiva, 

mas também a sua relação com a natureza se constitui como seu intercâmbio consigo 

mesmo e com a sua própria natureza: 

A vida genérica, tanto no homem como no animal, consiste fisicamente, em primeiro 

lugar, nisto: que o homem (tal qual o animal) vive da natureza inorgânica (...). A 

natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza enquanto ela mesma não é 

o corpo humano. O homem vive da natureza significa: a natureza é o seu corpo, com o 

qual ele tem de ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental 

do homem está interconectada com a natureza não tem outro sentido senão que a 

natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza. 

(M., 84) 

Vemos nessa passagem confirmar-se um movimento do pensamento marxiano 

que procuramos expor acima, o de inserção do ser humano no mundo natural. Mas, 

aqui, pretendemos salientar que a atividade vital especificamente humana atua sobre a 

natureza humana apenas na medida em que atua sobre a natureza exterior, esse corpo 

inorgânico do ser humano. Tal como o animal, sua atividade é exteriorização de forças 

vitais, mas no modo como atua sobre a natureza distingue-se dele, porque não encontra 

na forma da natureza, sem a mediação da sua ação, a sua forma, a forma humana. Marx 

escreve: 

(...) nem os objetos humanos são os objetos naturais tal como estes se oferecem 

imediatamente, nem o sentido humano, tal como é imediata e objetivamente, é 

sensibilidade humana, objetividade humana. A natureza não está, nem objetiva nem 

subjetivamente, imediatamente disponível ao ser humano de modo adequado. (M., 128) 

Toda a natureza, tal como dada, não é adequada ao humano. Nem em sua 

objetividade, nos objetos exteriores, nem em sua subjetividade, quer dizer, 

sensibilidade, relação subjetiva com os objetos exteriores e demais indivíduos. Nosso 

interesse central é precisamente a constituição de formas novas da própria natureza 

humana, ou seja, do próprio corpo e sensibilidade, incluindo aí, como referimos 

brevemente os sentidos práticos, internos, a consciência. Mas para compreender essa 
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conformação da natureza humana, cabe partir da adequação dos objetos naturais à 

necessidade propriamente humana, da sua atividade objetiva. Esse ponto de partida, 

como Marx e Engels salientam n’A ideologia alemã, não é arbitrário, mas sim o 

pressuposto da existência de indivíduos humanos vivos. 

Como referimos, a particularidade do humano, seu caráter genérico, é a 

atividade consciente livre. Liberdade significa que a atividade ultrapassa os limites da 

espécie, quer dizer, da natureza tal como posta de imediato, prévia à ação. 

Diferentemente da atividade das outras espécies animais, a atividade humana não é 

dada, mas sim tem de ser criada como algo novo. Atividade nova, criativa que significa, 

em primeiro lugar, a criação de coisas novas, não dadas pela natureza. A atividade é 

nova com relação à determinação natural na mesma medida em que cria coisas novas na 

natureza, objetivamente. 

Recorremos a uma passagem célebre d’A ideologia alemã para caracterizar o 

sentido da conformação objetiva de novas formas à natureza. 

O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação das 

necessidades, a produção da própria vida material, e este é, sem dúvida, um ato 

histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, assim como há 

milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os 

homens vivos (...). (I.A., 33) 

Movido por necessidades em princípio dadas pela sua natureza imediata, o modo 

como são satisfeitas opera uma transformação nos objetos da natureza, criando objetos 

novos, quer dizer, dando formas novas, mais adequadas ao humano, ao material que se 

oferece naturalmente. A atividade de reprodução de si mesmos, que tem em comum 

com os outros animais, não reproduz apenas a si mesmos, como no caso destes, mas 

produz e reproduz a natureza inteira da qual é parte. Trata-se da criação progressiva de 

um novo corpo inorgânico dos seres humanos.  

É verdade que também o animal produz. Constrói para si um ninho, habitações, como a 

abelha, castor, formiga etc. No entanto, produz apenas aquilo de que necessita 

imediatamente para si ou sua cria; produz unilateral[mente], enquanto o homem produz 

universal[mente]; o animal produz apenas sob o domínio da carência física imediata, 

enquanto o homem produz mesmo livre da carência física, e só produz, primeira e 

verdadeiramente, na [sua] liberdade [com relação] a ela; o animal só produz a si mesmo, 

enquanto o homem reproduz a natureza inteira; [no animal,] o seu produto pertence 

imediatamente aos eu corpo físico, enquanto o homem se defronta livre[mente] com o 

seu produto. (M., 85) 
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 Nessa passagem, ao caracterizar a atividade dos animais, Marx diz que eles 

produzem apenas para si e sua cria, ou seja, todo o produto de sua atividade é 

apropriado por si e sua cria. Isso significa que seu produto não é apropriado pelo 

conjunto da sua espécie, mas sim sempre imediatamente pelo indivíduo da espécie, para 

a manutenção de sua vida e sua reprodução. A finalidade de toda atividade animal é 

suprir as suas carências físicas imediatas, ou seja, todas as suas atividades estão inscritas 

no seu corpo biológico, como impulsos vitais para prover necessidades biológicas. Esse 

é o sentido da produção unilateral do animal: produz e reproduz apenas a si mesmo, de 

modo que se repõem perenemente as mesmas necessidades e, por conseguinte, a mesma 

forma de atividade. 

 A produção humana não obedece às mesmas determinações imediatamente 

naturais. Ainda que sirva à manutenção da vida física, ela não se mantém perenemente 

movida pelas necessidades imediatamente impressas no seu corpo biológico. Marx 

afirma que a atividade só é verdadeiramente humana quando é livre da carência física, 

quer dizer, quando o produto não se destina a suprir necessidades biológicas imediatas. 

Isso não significa que as atividades voltadas a suprir essas carências não sejam 

humanas, ao contrário: o modo pelo qual a humanidade cria constantemente formas 

novas de satisfazer necessidades é especificamente humana, porque nela o produto não 

é apropriado somente pelo indivíduo produtor, mas sim por todo o grupo humano, pelo 

gênero. Um exemplo evidente é a criação de instrumentos, que se estabelecem como 

aquisição e desenvolvimento de todo o grupo e, eventualmente – com a universalização 

da produção – por todo o gênero. Na medida em que novos objetos se produzem na 

liberdade com relação à carência imediata, os seus produtores são livres diante dele, ou 

seja, a sua produção e apropriação não é uma determinação imediatamente natural, mas 

sim regida pela vontade e pela consciência.  

A ação de satisfazer suas necessidades de um modo que cria tanto novos 

instrumentos, como novos objetos de sua satisfação, a torna uma atividade nova. A 

atividade é original com relação às atividades determinadas diretamente pela 

conformação biológica, ou seja, modos de ação inscritos no corpo biológico. Extrapola 

os limites da própria espécie, nesse sentido é atividade livre. Assim, a liberdade, ou 

atividade, para Marx, não se restringe às elaborações espirituais, como em Hegel. “O 

engendrar prático de um mundo objetivo, a elaboração da natureza inorgânica” é a 
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confirmação da atividade humana livre. Esta atividade se concretiza em objetividade 

para si, criando para si um novo corpo inorgânico. Neste novo corpo, o conjunto dos 

seres humanos reconhece sua própria obra. Marx escreve: 

(...) na elaboração do mundo objetivo o homem se confirma, em primeiro lugar e 

efetivamente como ser genérico. Esta produção é a sua vida genérica operativa. Através 

dela a natureza aparece como sua obra e a sua efetividade. O objeto do trabalho é 

portanto a objetivação da vida genérica do homem: quando o homem se duplica não 

apenas na consciência, intelectual[mente], mas operativa, efetiva[mente], 

contemplando-se, por isso, a si mesmo num mundo criado por ele. (M., 85) 

A universalidade da atividade humana engloba dois significados de um mesmo 

processo. Por um lado, a produção humana é para o gênero, tanto pelo fato de que o 

produto é apropriado pelo gênero, quanto no sentido de que toda produção, ainda que 

individualmente realizada, conta, para se efetivar, com as realizações anteriores do 

gênero. Por outro lado, essa produção significa que o gênero humano controla os ciclos 

naturais e opera uma modificação na natureza externa como um todo, moldando-a para 

si, e reconhecendo-se nela. Quanto mais a natureza se submente ao domínio humano, 

ativamente, mais os seres humanos conferem a ela a sua forma. A totalidade do mundo 

objetivo criado pela atividade humana é em si mesmo a realização e a afirmação da 

universalidade do ser humano:  

(...) e quanto mais universal o homem [é] do que o animal, tanto mais universal é o 

domínio da natureza inorgânica da qual vive. (...) Praticamente, a universalidade do 

homem aparece precisamente na universalidade que faz da natureza inteira o seu corpo 

inorgânico, tanto na medida em que ela é 1) um meio de vida imediato, quanto na 

medida em que ela é o objeto / matéria e o instrumento de sua atividade vital. (M., 84) 

Para Marx, a realização e a expressão da essência humana, da sua essência 

universal não se verifica somente nos produtos ditos espirituais, aqueles que são 

diretamente o reflexo da vida humana em sua generidade, como a arte, a filosofia, ou 

mesmo, como para Hegel, o Estado. A produção humana prática reflete a universalidade 

humana como o conjunto das forças vitais humanas postas sensivelmente no mundo. As 

atividades de reprodução da vida confirmam a atividade humana como consciente. A 

nova objetividade criada, como finalidade humana, é a objetivação da vontade e da 

consciência humanas. Toda a produção prática é expressão objetiva do mundo humano 

interior, a consciência, o saber.  
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Assim, sua consideração da atividade sensível volta-se contra a ideia hegeliana 

de objetivação. Em Hegel, a consideração negativa da natureza implica a concepção 

negativa da atividade sensível de produção da vida, ou seja, da atividade que não se 

objetiva em arte, filosofia, ciência ou religião, mas sim em objetos materiais de 

reprodução da vida; ou seja, são negativas as atividades que não produzem objetos 

voltados a refletir a vida, com a finalidade exclusiva do saber, mas objetos que 

produzem e reproduzem a própria vida. Como vimos, embora Hegel considere a 

existência humana na natureza, esta sua condição é negação da sua qualidade verdadeira 

e positiva, a espiritual. As atividades sensíveis se entendem como pura carência animal, 

miséria, âmbito de prisão. Assim, os produtos dessas atividades, cujas determinações 

essenciais são humanas, não são compreendidos como resultados do intercâmbio ativo 

com a natureza, mas sim como realizações da atividade exclusivamente espiritual, em 

consonância com a ideia de que a única esfera ativa é a espiritual. Por conseguinte, são 

em sua essência eles mesmos espirituais. Marx escreve que, para Hegel,  

A humanidade da natureza e da natureza criada pela história, dos produtos do homem, 

aparece no fato de estes serem produtos do espírito abstrato e nessa medida, portanto, 

momentos espirituais, seres de pensamento. (M., 122) 

Desse modo, os efeitos da atividade vital humana no mundo exterior são 

reputados como produtos da objetivação do espírito, do Si absoluto. Como referimos 

acima, em Hegel, objetivação é a atividade automotora de engendrar objetos no mundo 

como duplicação da consciência. O espírito absoluto é o sujeito cuja atividade consiste 

em engendrar-se como objetividade; os objetos no mundo que resultam desse 

movimento têm uma essência espiritual que cabe conhecer. Na crítica de Marx, vemos 

que o assentamento de objetos no mundo é um assentar-se de si dos sujeitos como 

objetividade, mas os sujeitos são entendidos como indivíduos reais, aos quais pertence a 

determinação objetiva e sensível. As subjetividades ativas são desses indivíduos, são as 

suas forças vitais. Essas são ativas objetivamente: sua atividade é criação objetiva, 

sensível, na medida em que eles mesmos existem enquanto se apropriam dos objetos. 

Lemos:  

Quando o homem efetivo, corpóreo, com os pés bem firmes sobre a terra, aspirando e 

expirando as suas forças naturais, assenta suas forças essenciais objetivas e efetivas 

como objetos estranhos mediante a sua alienação [Entäusserung]
41

, este assentar não é 

                                                 
41

 Ranieri traduz por exteriorização. 
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o sujeito; é a subjetividade de forças essenciais objetivas, cuja ação, por isso, tem 

também de ser objetiva. O ser objetivo atua objetivamente e não atuaria objetivamente 

se o objetivo não estivesse posto em sua determinação essencial. Ele cria, assenta 

apenas objetos porque ele é assentado mediante esses objetos, porque é, desde a origem, 

natureza. No ato de assentar não baixa, pois, de sua “pura atividade” a um criar do 

objeto, mas sim seu produto objetivo apenas confirma a sua atividade objetiva, sua 

atividade enquanto atividade de um ser natural objetivo. (M., 126-7)  

Vemos a noção de objetivação inserir-se também na natureza. Os seres humanos 

são seres objetivos, sensíveis, naturais; vivem da natureza externa, o seu corpo 

inorgânico; suas forças vitais são impulsos de sua natureza; por conseguinte, a sua 

atividade visa conformar para si a natureza externa, sendo, assim, atividade sensível – 

atividade de um ser natural sobre os objetos naturais de seu carecimento. Como 

procuramos mostrar, para Marx, essa atividade não se restringe às determinações 

puramente naturais, mas antes se caracteriza pela liberdade, universalidade, caráter 

genérico e consciente. Entre outras passagens, suas comparações entre a atividade vital 

animal e humana mostra como a atividade sensível de elaboração do mundo humano 

objetivo constitui o âmbito em que o ser humano é ativo e em que exerce a sua 

liberdade prática. Assim, a subjetividade ativa pertence aos indivíduos objetivos, e não 

se trata, portanto, de um sujeito absoluto. Por conseguinte, a subjetividade ou sentido 

humano que se vê incorporado na natureza exterior Em Marx, vemos reunirem-se nessa 

atividade as determinações humanas que em Hegel se entendem como opostas, quais 

sejam, natureza e atividade/liberdade, natureza corpórea e essência espiritual. A 

natureza humanizada, submetida à finalidade humana, é resultado e expressão da 

atividade livre, consciente.  

A medida em que essa produção expressa o humano em seu caráter universal 

depende do grau de universalidade da própria produção, seu grau de domínio da 

natureza. Sua realização mais avançada até o momento em que Marx escreve é a 

indústria. Essa é, para ele, a manifestação imediata do conjunto das forças essenciais 

humanas tal como existem neste tempo histórico, e a sua história é, portanto, a história 

da vida humana subjetiva sensivelmente presente:  

Vê-se como a história da indústria e a existência objetiva da indústria conforme veio a 

ser são o livro aberto das forças essenciais humanas, a psicologia humana presente 

sensivelmente, a qual não foi, até agora, apreendida em sua conexão com a essência do 

homem, mas sempre apenas numa relação externa de utilidade, porque – movendo-se no 
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interior do estranhamento – só sabia apreender enquanto efetividade das forças 

essenciais humanas e enquanto atos genéricos humanos a existência universal do 

homem, a religião, ou a história na sua essência universal-abstrata, enquanto política, 

arte, literatura etc. Na indústria material, comum (...) temos diante de nós as forças 

essenciais objetivadas do homem sob a forma de objetos sensíveis, estranhos, úteis, sob 

a forma do estranhamento. (M., 111) 

A indústria, essa psicologia humana conformada na natureza, expressa a essência 

genérica porque é produto da atividade genérica. Esta essência se manifesta, portanto, 

não apenas nas formas de consciência que desde as sociedades primitivas se criaram 

para figurar os sentidos essenciais da vida humana, como as mitologias, religiões, artes, 

a política, a filosofia etc., nas quais a vida humana alcança expressões mais ou menos 

universais, mais ou menos abstratas (e mais ou menos realistas, mais ou menos 

razoáveis), que se distinguem das formas de reprodução da vida material, embora se 

vinculem intimamente com elas. Manifesta-se também, e de modo imediato, nas suas 

produções práticas.  

 O entrelaçamento do modo como se realiza a atividade vital humana com as 

formas de consciência nas várias sociedades e momentos históricos se mostra já na 

explicação de Marx sobre a ausência dessa consideração em Hegel e no ambiente 

filosófico de então. Decorre do modo humanamente contraditório como a história da 

indústria se desenrolou até agora. Sob a condição da propriedade privada, ou da 

atividade vital estranhada, do trabalho estranhado, que são suas expressões ativas, o 

processo de domínio da natureza desenvolve-se sem que os indivíduos ativos o 

submetam, em seu conjunto, ao seu controle consciente e social. Assim, sua finalidade 

não lhes pertence, e, por isso, não reconhecem nela a sua essência. Não cabe aqui expor 

as determinações do trabalho estranhado, que Marx apresenta nos Manuscritos; 

tampouco as mil mediações que existem entre o estranhamento objetivo e as suas 

formas de expressão consciente. Pretende-se apenas indicar que Marx situa nesta 

condição da atividade vital o fato de que, no pensamento dos filósofos da época, a 

essência humana é buscada nas expressões universais-abstratas da vida humana, e não 

se voltam para desvendá-la na própria atividade prática. 

Nas críticas de Marx, esse direcionamento universal-abstrato tomado pela 

filosofia se observa tanto no espiritualismo hegeliano quanto no materialismo de 

Feuerbach. Vimos brevemente no item acima sobre Feuerbach que a crítica de Marx 
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centra-se na ausência de consideração da atividade prática como modo da atividade 

humana e na conseguinte concepção da realidade objetiva como mero conjunto de dados 

empíricos, oferecidos à percepção e à contemplação. A primeira Tese ad Feuerbach 

sintetiza esse problema central.
42

 Vimos também a ausência de consideração da 

formação da subjetividade humana. Marx reputa positivamente a consideração de 

Feuerbach de que os próprios seres humanos são também objetivos. Mas, assim como 

os objetos exteriores, também o ser humano se produz pela sua prática objetiva, como 

abordaremos em seguida. Em Feuerbach, como vimos, a alma ou razão estética, os 

sentidos, ou a subjetividade, que possibilitam a apreciação artística são tão dados como 

os objetos exteriores e a própria arte, cujo sentido humano fica também obscurecido por 

sua identificação às belezas naturais.  

 Com os presentes desenvolvimentos, podemos acrescentar aqui a crítica de Marx 

à noção feuerbachiana da essência humana e de seu caráter genérico, apresentada na 

sexta Tese ad Feuerbach. Lembremos que Feuerbach critica as teologias filosóficas e a 

religião em geral, considerando, por exemplo, que a ideia de deus reúne numa abstração 

o que em verdade constitui a essência humana, de modo que “o Deus que reside no 

homem nada mais é do que a essência do homem”. Mas as essências que residem no 

sensível se mostram fixas e em si mesmas abstratas, na medida em que, no seu 

pensamento, prescindem da atividade conformadora. Marx escreve: 

Feuerbach dissolve a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana 

não é uma abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto 

das relações sociais. 

Feuerbach, que não penetra na crítica dessa essência real, é forçado, por isso: 

1. a fazer abstração do curso da história, fixando o sentimento religioso para si 

mesmo, e a pressupor um indivíduo humano abstrato – isolado. 

                                                 
42

 “O principal defeito de todo materialismo existente até agora (o de Feuerbach incluído) é que o objeto, 

a realidade, o sensível, só é apreendido sob a forma do objeto ou da contemplação, mas não como 

atividade humana sensível, como prática; não subjetivamente [como forma subjetiva]. Daí o lado ativo, 

em oposição ao materialismo, [ter sido] abstratamente desenvolvido pelo idealismo – que, naturalmente, 

não conhece a atividade real, sensível, como tal. Feuerbach quer objetos sensíveis, efetivamente 

diferenciados dos objetos do pensamento: mas ele não apreende a própria atividade humana como 

atividade objetiva. Razão pela qual ele enxerga, n’A Essência do Cristianismo, apenas o comportamento 

teórico como o autenticamente humano, enquanto a prática é apreendida e fixada apenas em sua forma de 

manifestação judaica, suja. Ele não entende, por isso, o significado da atividade ‘revolucionária’, ‘prático-

crítica’.” (Id. A., 533) 
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2. por isso, nele a essência humana pode ser compreendida apenas como 

“gênero”, generalidade interna, muda, que une muitos indivíduos de modo meramente 

natural. (Id. A., 534) 

Nessa Tese, vemos que a transmudação da essência religiosa em essência 

humana não exclui em Feuerbach uma consideração abstrata dessa essência. Para Marx, 

a atividade vital humana é o que caracteriza o gênero. Ora, ela toma diferentes formas 

no decorrer da história, e por isso o gênero humano não é sempre igual a si mesmo, mas 

é uma coisa ou outra dependendo da diversidade desses modos. Na ausência dessa 

consideração, afigura-se como se a essência humana fosse fixa, sempre a mesma, e 

portanto como se se manifestasse igualmente no conjunto do gênero e em cada um dos 

seus indivíduos. Cada um é visto como exemplar inato de uma essência humana perene, 

e por isso dado, isoladamente, como indivíduo humano. Desse modo, embora 

compreenda que a essência humana é outra com respeito à essência natural, a relação de 

indivíduo e gênero e a própria noção de gênero são as mesmas no ser humano e nos 

animais. Trata-se da identidade de indivíduo e gênero, a identificação que preside, por 

exemplo, a relação entre uma onça singular e a sua espécie: a determinação imediata da 

sua atividade vital. A esta relação Marx denomina a “generalidade interna, muda, que 

une muitos indivíduos de modo meramente natural”.  

Em Marx, o gênero humano é o conjunto das relações sociais. É, por 

conseguinte, prática e historicamente engendrado. Aqui vemos que ele se afasta de toda 

consideração antropológica do ser humano, entendida como busca por uma essência 

humana imutável, diversa da natureza, mas com o mesmo sentido fixo que se observa 

nas espécies animais. Já nos Manuscritos de 1844 essa noção do gênero – e o 

afastamento de toda antropologia – se mostra de maneira nítida e privilegiada, 

precisamente no modo como aborda a matéria que enfocamos neste trabalho: a 

formação da sensibilidade, e a noção da subjetividade humana, em que está incluída a 

consciência, como derivação da humanização dos sentidos. No contexto dessa 

argumentação é que emergem várias das menções à arte, e é ela que embasa uma 

finalidade estética que pretendemos encontrar em Marx, a elaboração dos sentidos 

humanos.  
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I. 5. “O homem é a natureza humana”: formação sensível e subjetividade 

 

O forjar de um mundo objetivo a partir da atividade vital humana, que se cria 

praticamente como um tipo novo de atividade, distinto da natureza, e livre, porque não 

determinado pelas medidas naturais da espécie, significa o engendramento de um modo 

de ser distinto da natureza. Quer dizer que essa realização não deixa intocados os 

indivíduos ativos: a ação de ultrapassar limites naturais é ao mesmo tempo a ação de 

auto-conformação. Ao apropriar-se dos objetos conformados para si mesmos, produzem 

novas necessidades, alterando assim sua natureza subjetiva. Necessidades que se criam 

para além daquelas que se inscrevem no corpo biológico, ou que se criam como 

mudança de forma nas carências imediatamente naturais representam transformações na 

natureza humana subjetiva. A atividade vital humana define-se, assim, como o processo 

infinito de conformação ativa da natureza humana.  

Cumpre reiterar, a atividade vital especificamente humana atua sobre a natureza 

humana apenas na medida em que atua sobre a natureza exterior. Referimos acima a 

famosa passagem d’A ideologia alemã, segundo qual o primeiro ato histórico é a 

produção da vida; mas nessa produção, tal como humanamente realizada, criam-se 

forçosamente novas necessidades, e apenas nessa medida constitui-se como primeiro ato 

histórico. Lemos: 

O segundo ponto é que a satisfação dessa primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e 

o instrumento de satisfação já adquirido conduzem a novas necessidades – e essa 

produção de novas necessidades constitui o primeiro ato histórico (Id. A., 33). 

Essas novas necessidades se criam, portanto, como necessidades especificamente 

humanas, distintas das naturais. As carências naturais, que permanecem enquanto o 

corpo humano é necessariamente natureza, mudam de forma, na medida em que o 

objeto de sua satisfação se cria como objeto humano. Trata-se de olhar agora pelo viés 

da humanização da natureza humana.  

 A parte dos Manuscritos de 1844 em que esse tema adquire os maiores 

desenvolvimentos é o Complemento ao Caderno II, página XXXIX, denominada 

“Propriedade privada e comunismo” pelos editores da Zweite Wiedergabe da MEGA. 

Conforme indicamos na apresentação deste capítulo, no caderno “Trabalho estranhado e 

propriedade privada”, Marx aborda o sentido da objetivação na conformação do mundo 

humano e dos próprios seres humanos, no contexto da explicitação das facetas do 
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estranhamento, definindo a propriedade privada como relação social, como idêntica ao 

trabalho estranhado. Neste caderno que tomamos como objeto principal, Marx, sobre a 

base já desenvolvida da condição estranhada da atividade vital, parte da crítica ao 

comunismo grosseiro (de tipo proudhoniano). Nessa crítica, desvenda a relação mulher-

homem como relação imediatamente natural entre seres humanos, de modo que a 

humanização dessa relação se mostra como parâmetro do estatuto humano da sociedade 

como um todo. Sobre a crítica ao comunismo grosseiro, Marx então define a 

necessidade da superação do estranhamento, o comunismo, a fim de que os homens 

retomem para si sua sensibilidade. Assim, o tema da formação dos sentidos é aventado 

no contexto do desvendamento da sensibilidade estranhada, evidenciando a razão mais 

fundamental pela qual a superação da propriedade privada se faz necessária: alcançar a 

humanidade dos sentidos. Desde já, portanto, a discussão sobre os sentidos calca a 

perspectiva da emancipação humana. Como também indicamos, não abordamos a 

condição do estranhamento, mas destacamos a humanização da sensibilidade. 

 Partimos do primeiro caso que Marx trata no caderno, o intercâmbio 

imediatamente natural entre indivíduos da espécie, a relação sexual. Esta relação, cuja 

carência se inscreve no corpo biológico, toma formas humanas – diversas na história – 

na medida em que o modo da sua satisfação adquire determinações que extrapolam a 

forma animal, dada pela natureza. Apenas para concretizar a ideia, podemos tomar 

como exemplo a noção de que essa satisfação alcança historicamente a forma do amor 

individual. Isso significa que a carência sexual natural toma a forma humana do amor, 

de tal sorte que o próprio sentimento do amor é uma derivação da humanização dessa 

carência natural. Assim, um padecimento imediatamente sensível e natural, ao se 

satisfazer de maneira humana, cria internamente o que Marx denomina, coerentemente 

com essa ideia, os “sentidos práticos”, sentimentos, emoções etc., ou seja, os 

movimentos interiores que atribuímos ao coração.  

 As formas tomadas por essa relação imediatamente natural são definidas pela 

forma da sociedade, e expressam a forma (histórica) do gênero humano – seja o gênero 

entendido universalmente, como o conjunto da humanidade, seja como grupos humanos 

vivendo ainda em relativo isolamento. Ou seja, são formas sociais, humanas, de uma 

relação imediatamente natural, e por isso Marx a denomina “a relação genérica 

imediata, natural”. Ele escreve:  
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A relação imediata, natural, necessária, do homem com o homem é a relação do homem 

com a mulher. Nesta relação, fica sensivelmente claro portanto, e reduzido a um factum 

intuível, até que ponto a essência humana veio a ser para o homem natureza ou a 

natureza [veio a ser] essência humana do homem. A partir dessa relação pode-se julgar, 

portanto, o completo nível de formação do homem. (M., 104-105) 

A relação da mulher com o homem, sendo uma relação necessária e natural, 

revela, na sua forma, a forma da relação entre seres humanos numa sociedade. Trata-se 

de uma relação que explicita, no nível da sensibilidade, da intuição, a medida na qual a 

natureza humana, a sensibilidade imediata, adquiriu a forma da essência humana, ou, 

dito de outro modo, a medida na qual a essência humana se realiza nas relações 

sensíveis e na sensibilidade individual. 

Isso quer dizer que, quanto mais livre e espontânea é essa relação, mais livres e 

espontâneas são as relações entre os indivíduos, mais o gênero humano alcançou a 

liberdade; quanto mais essa relação é medida pelo sentido da propriedade, mais as 

relações humanas em geral são mediadas pela propriedade, mais o gênero humano se 

acha sob o domínio da propriedade privada; quanto mais os homens veem nas mulheres 

o seu butim, relacionando-se com elas como presas de sua volúpia (para usar os termos 

de Marx), menos os indivíduos se relacionam em geral como seres humanos, e mais um 

ser humano é para o outro uma coisa e um meio de satisfazer carências meramente 

animais. Por isso, essa relação é o metro pelo qual se pode medir o grau de humanização 

do gênero humano.  

A precisão desse metro fica nítida na crítica de Marx às simplificações do 

comunismo rude, fundado na igualdade de salários. Este é desvendado como uma 

proposta de universalizar a propriedade privada, mantendo as mesmas formas da 

atividade vital e das relações tal como existem na sociedade capitalista; a diferença 

residiria em que o capital constituiria a universalidade da comunidade, enquanto todos 

os indivíduos seriam igualmente mantidos na condição unilateral de trabalhadores, 

submetidos ao capital comunitário. Para Marx, esse traço de permanência da forma de 

relação social do capital no comunismo grosseiro se manifesta precisamente na proposta 

da comunidade de mulheres: 

(...) este movimento de contrapor a propriedade privada universal à propriedade privada 

particular se exprime na forma animal na qual o casamento (que é certamente uma 

forma de propriedade privada exclusiva [da mulher pelo homem, obviamente – A.C.]) é 

contraposto à comunidade de mulheres, no qual a mulher vem a ser, portanto, uma 
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propriedade comunitária e comum. Pode-se dizer que essa ideia da comunidade das 

mulheres é o segredo expresso deste comunismo ainda totalmente rude e irrefletido. 

(M., 104) 

Parece desnecessário dizer que, se a mulher é propriedade particular de um 

homem, ou comunitária do conjunto dos homens, não se trata aqui de uma relação com 

outro ser humano como ser humano; por certo, alguém com quem um ser humano tem 

uma relação de propriedade, não está na relação como ser humano, mas como coisa; 

assim, a carência daquele que possui essa propriedade tampouco é uma carência 

humana, já que o objeto de sua satisfação não é o humano, mas sim se revela como 

carência animal. Na forma social fundada na universalização da propriedade privada, 

“O lugar de todos os sentidos físicos e espirituais passou a ser ocupado pelo simples 

estranhamento de todos esses sentidos, pelo sentido do ter” (M., 108). Este é o sentido 

que preside as relações mulher-homem no mundo capitalista, e revela o estranhamento 

do ser humano com relação a si mesmo que é próprio dessa forma social. Interessa-nos 

aqui principalmente a ideia de Marx de que, na concepção sobre a relação genérica 

imediatamente natural, essa relação humana diretamente sensível, encontra-se o segredo 

de toda a concepção do comunismo rude.  

A proposta do comunismo rude, conforme Marx, “nega a personalidade do 

homem”, quando, nela, “a mulher sai do casamento para entrar na prostituição 

universal”, repondo assim o mesmo nível de formação do gênero sob a forma 

capitalista. Marx acrescenta:  

Na relação com a mulher como presa e criada da volúpia comunitária está expressa a 

degradação infinita na qual o ser humano existe para si mesmo, pois o segredo desta 

relação tem a sua expressão inequívoca, decisiva, evidente, desvendada, na relação do 

homem com a mulher e no modo como é apreendida a relação genérica imediata, 

natural. (M., 104) 

Na forma do padecimento de outro ser humano revela-se todo o “nível de formação”, o 

grau de humanidade do gênero humano.
43

 Mas esta relação é o metro porque é 

                                                 

43
 Em nenhum momento dessa discussão aborda-se o homossexualismo. Ao tratar da relação sexual, 

Marx diz sempre da relação homem-mulher. Não cabe nesse contexto, e tampouco me seria possível, 

fazer uma consideração teórica a esse respeito. Entretanto, a relevância atual do tema não deixa a 

ausência passar despercebida, já que vemos lutas pela igualdade de direitos no mundo todo, em alguns 

lugares vitoriosas, em outros longe de prevalecerem, nos quais pessoas são criminalizadas e assassinadas 

por sua orientação sexual. Além disso, são várias e lindas as “consequências poéticas” de relações 

homoeróticas. Antes de todas, Safo de Lesbos, que a outra mulher dirigiu os versos: “De novo Eros / que 
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imediatamente natural, exprimindo o modo humano específico que essa natureza 

adquiriu:  

Do caráter dessa relação segue-se até que ponto o ser humano veio a ser e se apreendeu 

como ser genérico, como ser humano; a relação do homem com a mulher é a relação 

mais natural do ser humano com o ser humano. Nessa relação se mostra também até 

que ponto o comportamento natural do ser humano se tornou humano, ou até que ponto 

a essência humana se tornou para ele natural, até que ponto a sua natureza humana se 

tornou para ele natureza. Nesta relação também se mostra até que ponto a carência do 

ser humano se tornou carência humana para ele, portanto, até que ponto o outro ser 

humano como ser humano se tornou uma carência para ele, até que ponto ele, em sua 

existência mais individual, é ao mesmo tempo coletividade. (M., 105) 

Vemos aqui que os indivíduos elaboram, também, o seu corpo orgânico. 

Conferem forma nova aos materiais subjetivos com que são dotados naturalmente. Estas 

formas de sua sensibilidade que constroem para si compõem, em seu conjunto, a 

essência humana subjetiva. Para Marx, a essência humana não é contraditória com a sua 

natureza, mas, antes, é a forma da sua natureza própria. Assim como o mundo objetivo 

criado no processo de objetivação de forças essenciais humanas expressa a essência 

humana, também a forma da sensibilidade (que é subjetividade humana) é expressão 

sensível do gênero. Novamente, pois, o gênero humano em Marx não é uma abstração, 

mas possui uma existência concreta como o conjunto das relações sociais. Quanto mais 

universal a atividade de produção e reprodução da vida, mais universais são as relações 

sociais. Quanto mais universal é a apropriação individual da produção coletiva, mais o 

conjunto dessas relações, a coletividade, se reflete na forma da sensibilidade. 

Nunca será demais distinguir Marx de seus vulgarizadores, que seguem mais ou 

menos a linha do comunismo grosseiro. Com esse intuito, convém destrinchar a ideia de 

                                                                                                                                               
nos quebranta os corpos me arrebata /doceamargo, invencível serpente”. E Platão, que na ocasião da 

morte de Díon escreveu: “Lágrimas foram a sorte que as Parcas teceram / no nascimento para Hécuba e as 

Troianas. / Mas tu, Díon, construíras um monumento / de ações nobres, quando os deuses lançaram / tuas 

esperanças que fluíam límpidas ao chão. / Jazes lá agora, na espaçosa terra / de tua pátria, louvado pelos 

cidadãos. Díon, / tu que deixaste meu coração louco de amor.” Não há como obscurecer o que existe 

nesses versos de humano e livre, de sensível e universal. Cabe pontuar que Engels refere o 

homossexualismo em A origem da família, da propriedade privada e do estado em sua realização 

masculina na Grécia antiga. Ao relatar a posição extremamente rebaixada das mulheres na sociedade 

grega, no contexto do casamento monogâmico, ele escreve sobre os maridos: “Estes, que se teriam 

ruborizado de demonstrar o menor amor às suas mulheres, divertiam-se com toda espécie de jogos 

amorosos com hetairas; mas o envilecimento das mulheres refluiu sobre os próprios homens e também os 

envileceu, levando-os às repugnantes práticas da pederastia e a desonrarem seus deuses e a si próprios, 

pelo mito de Ganimedes” (ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do estado. 

Tradução de Leandro Konder. São Paulo: Expressão Popular, 2010, 86). 
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que a humanização da natureza humana significa que o ser humano “em sua existência 

mais individual, é ao mesmo tempo coletividade”, para evidenciar todo o sentido da 

personalidade que Marx toma com parâmetro de humanização. O entendimento 

marxiano da relação entre indivíduo e gênero contribui para esclarecer em que sentido o 

gênero humano é eloquente, para opor a noção do “gênero interno, mudo” inerente às 

espécies animais.  

O modo como o gênero humano se realiza em todos os indivíduos difere 

substancialmente da presença de traços comuns que unem os indivíduos em uma mesma 

espécie da natureza.  Essa diferença se deve, novamente, à especificidade da atividade 

vital humana. Como atividade consciente livre, que ultrapassa a medida da espécie e se 

cria como modo novo de agir enquanto cria objetos novos, essa atividade implica 

necessariamente a multiplicidade. Não sendo dada por uma determinação natural, 

encontra múltiplas possibilidades. A liberdade da atividade só pode ser entendida nesse 

sentido. Por certo, a natureza exterior encontrada inicialmente pelos grupos humanos, e 

que constitui o seu material, significa a condição determinada da atividade, suas 

possibilidades e limites. Contudo, a forma imediata da natureza não define uma única 

forma da atividade.  

Se tomarmos os modos mais primitivos da vida humana, tal como se conhecem 

em grupos humanos que se mantiveram num modo de produção menos desenvolvido e 

sem contato com as sociedades com maior nível produtivo e social, vemos que, por um 

lado, as atividades se distinguem pouco entre os indivíduos de um mesmo grupo, mas, 

por outro, são muito diversas se compararmos diferentes grupos. Muitas foram as 

tentativas de atribuir essa diferença à diversidade dos ambientes geográficos ou naturais, 

ou mesmo de “raças” humanas. Quanto a estas, os argumentos são tão pobres e 

contraditórios que não merecem atenção. No que tange à diversidade geográfica, 

reconhece-se que num mesmo ambiente natural, em condições similares, grupos 

diversos realizam atividades diversas, modos diferentes de lidar com os mesmos 

recursos e, ao lado disso, línguas, formas de relação familiar, de organização social, 

cultura etc. também distintos.  

É certo também que a liberdade da atividade humana não é absoluta, 

precisamente porque tem de lidar com os materiais encontrados na natureza exterior. 

Nesse sentido, por mais diversas que sejam as atividades dos grupos humanos, traços 
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comuns são encontrados na forma da sua produção e nas formas de sua organização 

familiar, social, dependendo do grau de domínio que tenham sobre a natureza, ou o 

nível de desenvolvimento das forças produtivas. Trata-se do que Marx denominou os 

modos de produção. Contudo, num mesmo grau de desenvolvimento das forças 

produtivas, que acarreta um modo similar de divisão do trabalho e, por conseguinte, de 

relação social, ou seja, pertencendo a um mesmo modo de produção, realizam-se formas 

diversas de atividade produtiva concreta.  

Isso significa que, como dissemos, a atividade humana é livre, mas ocorre sob as 

condições objetivas determinadas. Em princípio, essas condições são a natureza dada e, 

com o decorrer da história ativa, o mundo objetivo tal como criado pelo conjunto dos 

seres humanos, mais ou menos diverso a cada geração. Quanto maior é o domínio 

prático sobre a natureza, mais possibilidades se apresentam à atividade, maior é o 

domínio dos indivíduos sobre sua atividade e, por conseguinte, mais livre ela é. Quanto 

maior esse desenvolvimento, mais distintas se tornam as possibilidades de atividades no 

interior de um mesmo grupo humano, de sorte que se diversificam as atividades entre os 

indivíduos. Nesse sentido, a liberdade e a multiplicidade se aprofundam conjuntamente, 

como resultado de um mesmo processo.  

Na medida em que a forma de suas relações e os objetos de sua consciência 

existem como produto social, no modo da reprodução presente que se ergue sobre a 

produção social de todas as gerações anteriores, sensibilidade (imediata e “prática”) e 

consciência individuais tomam a forma da sociedade à qual os indivíduos pertencem, a 

sua forma genérica, sem que isso signifique uma determinação única e absoluta para os 

conjuntos dos indivíduos, tal como ocorre nas espécies naturais: trata-se de modos 

singulares diversos da vida genérica. 

Marx aborda a consciência genérica, que existe na forma do conjunto das 

consciências individuais. Seu exemplo é o da atuação científica. Neste caso, refere a 

atividade científica que se realiza individualmente, e não em colaboração direta: 

Posto que também sou cientificamente ativo etc., uma atividade que raramente posso 

realizar em comunidade imediata com outros, então sou ativo socialmente, porque [o 

sou] enquanto homem. Não apenas o material da minha atividade – como a própria 

língua na qual o pensador é ativo – me é dado com produto social, a minha própria 

existência é atividade social; por isso, o que faço a partir de mim, faço a partir de mim 

para a sociedade, e com a consciência de mim como um ser social. (M., 107) 



88 

 

Nesta passagem, vemos que a atividade individual encontra em seu material o produto 

da atividade social, na forma da língua, dos conhecimentos, objetos, procedimentos 

científicos prévios a partir dos quais se constrói a pesquisa; também a finalidade da 

pesquisa existe como finalidade social, já que, por mais que o cientista tenha nela um 

interesse pessoal, esse interesse mesmo é posto por realizações sociais anteriores e seu 

resultado é incorporado pela sociedade, podendo tornar-se, por sua vez, a condição de 

uma nova atuação científica individual.  

Mas Marx salienta ainda que a própria existência do pesquisador é atividade 

social. Isso pode ser entendido no sentido mais imediato: “foste gerado por teu pai e tua 

mãe, portanto, a cópula de dois seres humanos, logo um ato genérico do ser humano, 

produziu o ser humano em ti.” (M., 113) Nesse entendimento mais elementar, a 

existência do indivíduo é produto de um ato de dois indivíduos, na condição social de 

sua relação. Num entendimento mais amplo, o modo de ser do indivíduo, sua forma de 

sentir e pensar, de suas relações, sua posição de cientista e tudo o mais são modos da 

existência genérica. A consciência individual é criada como modo particular da 

consciência universal, cuja objetivação e desenvolvimento é apropriado de maneira que 

participa da conformação da consciência universal. Esta não existe à parte da vida 

genérica efetiva, mas é a figura teórica da vida genérica efetiva. Por conseguinte, existe 

apenas como o conjunto das consciências individuais, assim como a vida efetiva é o 

conjunto das atividades e relações entre indivíduos efetivos. Marx prossegue a 

passagem acima: 

Minha consciência universal é apenas a figura teórica daquilo de que a coletividade 

real, o ser social, é a figura viva (...). Por isso, também a atividade da minha consciência 

universal – enquanto uma tal [atividade] – é minha existência teórica enquanto ser 

social. (M., 107) 

Na mesma medida em que a vida efetiva comporta contradições, também os modos de 

pensar são vários e contraditórios. Na passagem acima, Marx acrescenta que “hoje em 

dia a consciência universal é uma abstração da realidade efetiva e como tal se defronta 

hostilmente a ela”. Refere-se aqui ao modo predominante do pensamento em sua época, 

em particular às formas do idealismo. Em diversas passagens de sua obra, e mesmo em 

obras inteiras, como A ideologia alemã, Marx se dedica não apenas à crítica dessas 

visões de mundo, como também a explicitar as contradições reais, efetivas, que, 

apreendidas em sua aparência imediata, engendram e confirmam a consciência abstrata 
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e oposta à realidade efetiva. Entretanto, trata-se das ideias dominantes, mas não das 

únicas formas de pensar. Justamente pelo caráter contraditório das relações sociais, 

manifestam-se pensamentos opostos, adversários da consciência predominante, 

processo pelo qual se explica a própria produção teórica de Marx no interior do 

ambiente filosófico de sua época. A pluralidade das formas de consciência acompanha a 

pluralidade dos modos particulares de ser que compõem o gênero, diversos ao longo da 

história. Reflete-se no âmbito da consciência a multiplicidade que buscamos 

compreender como concomitante à liberdade da atividade vital humana, e cada vez mais 

aprofundada quanto mais particularizada se faz a própria vida efetiva.  

 Assim compreendida, em sua dimensão múltipla, particularizada, contraditória, a 

consciência genérica é o reflexo teórico – mais ou menos verdadeiro, mais ou menos 

fantasioso, por vezes verdadeiro na forma da fantasia, como o caso da consciência 

mitológica, que abordaremos no capítulo seguinte – da vida genérica efetiva. 

Reciprocamente, a consciência genérica confirma a qualidade pensante dos indivíduos, 

conforme é seu atributo como ser social: 

Como consciência genérica o homem confirma sua vida social real e apenas repete no 

pensar a sua existência efetiva, tal como, inversamente, o ser genérico se confirma na 

consciência genérica, e é, em sua universalidade como ser pensante, para si. (M., 107) 

 Não apenas a consciência, mas outras capacidades e atributos humanos 

aparecem como confirmação da vida genérica. Nas Formações econômicas pré-

capitalistas
44

, Marx escreve sobre a mediação direta da comunidade na existência 

singular dos indivíduos em modos de produção pré-capitalistas:  

A própria comunidade aparece como a primeira grande força produtiva; para o tipo 

particular de condições da produção (por exemplo, pecuária, agricultura) desenvolvem-

se modos de produção e forças produtivas particulares, tanto subjetivas, aparecendo 

como atributos dos indivíduos, quanto objetivas. (Gr., 406) 

Aqui, Marx define atributos dos indivíduos diretamente como forças produtivas 

subjetivas, e por isso a própria comunidade, como conjunto de indivíduos com 

capacidades particulares, constitui uma força produtiva. Se pensarmos os exemplos de 

condições da produção que ele oferece, pecuária e agricultura, entendemos que, ao lado 

de certas forças produtivas objetivas, quais sejam, aprimoramentos do ambiente e 
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instrumentos de trabalho, os conhecimentos e habilidades dos indivíduos constituem 

forças produtivas fundamentais. De um lado, são possibilitadas pelos desenvolvimentos 

produtivos anteriores do gênero e, de outro, constituem diretamente a força produtiva 

genérica. Independente da discussão específica que Marx propõe ali, interessa-nos a 

formação do indivíduo em sua subjetividade pela apreensão do conjunto das realizações 

do gênero, o que significa que suas forças subjetivas, seus atributos individuais, são 

diretamente forças genéricas.  

 Não vem ao caso distinguir aqui o modo como indivíduo e gênero se relacionam 

no modo de produção capitalista. É certo que, neste, a existência individual não é 

diretamente mediada pela comunidade no sentido antigo, já que a efetiva vinculação dos 

indivíduos não é comunitária, mas sim estritamente social, sob a forma dos laços 

impessoais do mercado, em que todos se encontram na condição de proprietários 

privados. Importa que, com toda individuação e mediações acarretadas pela 

universalização da propriedade privada, as capacidades e atributos subjetivos dos 

indivíduos se definem por esta condição do gênero, como modos particulares de 

existência social, inclusive confirmando, por sua unilateralidade – por exemplo, 

reduzindo-se a trabalhadores – essa condição estranhada do gênero.  

Em outra passagem sobre a transformação das sociedades antigas – que 

eventualmente se tornam em novos modos de produção – pela própria atividade de 

reprodução da vida nos moldes existentes, Marx escreve: 

No próprio ato da reprodução não se alteram apenas as condições objetivas, por 

exemplo, a vila se torna cidade, o agreste, campo desmatado etc., mas os produtores se 

modificam, extraindo de si mesmos novas qualidades, desenvolvendo a si mesmos por 

meio da produção, se remodelando, formando novas forças e novas concepções, novos 

meios de comunicação, novas necessidades e nova linguagem. (Gr., 405) 

Significa que, pela realização de sua atividade vital, sobre as bases dos 

desenvolvimentos anteriores do gênero, os indivíduos criam novos modos de ser, novas 

qualidades subjetivas, acarretando com isso uma mudança na forma do gênero. Assim, 

não só a consciência individual é um modo da consciência genérica, como as 

capacidades imediatamente ativas, conhecimentos práticos, e, no geral, os atributos 

subjetivos, são formados e formadores do gênero, em seu conjunto de multiplicidades. 

Esta passagem também reitera que a conformação subjetiva individual acontece no 

processo de realização da atividade vital, para cuja forma os materiais e objetos 
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socialmente criados e apropriados são definidores. A forma subjetiva dos indivíduos é 

genérica porque o indivíduo é social, um ser que participa de maneira particular da vida 

genérica efetiva. Marx escreve nos Manuscritos de 1844: 

Acima de tudo é preciso evitar fixar mais uma vez a “sociedade” como abstração frente 

ao indivíduo. O indivíduo é o ser social. Sua manifestação de vida – mesmo que ela 

também não apareça na forma imediata de uma manifestação comunitária de vida, 

realizada simultaneamente com outros – é, por isso, uma exteriorização
45

 e confirmação 

da vida social. A vida individual e a vida genérica não são diversas, por mais que 

também – e isto necessariamente – o modo de existência da vida individual seja um 

modo mais particular ou mais universal da vida genérica, ou quanto mais a vida 

genérica seja uma vida individual mais particular ou mais universal. (M., 107) 

 Aqui, conjugam-se as determinações que procuramos destacar na relação do 

indivíduo com o gênero na espécie humana. A exteriorização de vida dos indivíduos, 

mesmo em atividades levadas a cabo individualmente, ou em relações interpessoais, 

objetivam forças genéricas conforme a subjetividade seja moldada pela apropriação das 

realizações sociais, genéricas, pelos objetos genericamente criados. O gênero não existe 

como ente apartado dos indivíduos reais, mas como o seu conjunto. Por isso mesmo, os 

indivíduos, em seus atributos, constituem modos mais particulares ou universais da vida 

genérica, porque há diferentes apropriações das realizações do gênero. Também, a vida 

genérica é uma vida mais individual ou mais universal, ou seja, a cada sociedade ou 

período histórico, a vida genérica significa para os indivíduos modos de vida mais 

universais ou particulares. Cabe pontuar que a universalidade do gênero é maior quanto 

mais a natureza se vê universalmente dominada e o intercâmbio humano, 

concomitantemente, abarca os indivíduos de todo o planeta. Quanto mais universal, 

maior o aprofundamento da individuação, de modo que a individuação confirma a 

universalidade do gênero: um modo de vida é tanto mais universal quanto mais 

individual.  

 Procuramos com isso indicar o sentido pelo qual a subjetividade, sensibilidade e 

consciência, e as relações interpessoais tomam individualmente a forma do gênero – não 

de modo mecânico e uniforme, mas sim múltiplo e dinâmico, já que a forma do gênero 

é dada pelo conjunto de relações e atividades individuais. Retornamos à formação da 

sensibilidade. Partimos com Marx da relação mulher-homem, o intercâmbio primeiro e 
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mais natural entre seres humanos, cujas formas exprimem de maneira sensível o grau de 

humanização da natureza humana como um todo. 

Buscamos agora estender essa compreensão para os órgãos mesmos da 

sensibilidade e suas derivações subjetivas conforme as indicações marxianas. Nos 

Manuscritos, Marx reitera dois aspectos da formação subjetiva: a prioridade da 

apropriação dos objetos humanamente criados nesse processo formativo e a sua 

dimensão múltipla, na mesma medida em que as atividades e determinações objetivas 

da atividade são plurais. Ele escreve: 

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 de sua 

individualidade, assim como os órgãos que são imediatamente em sua forma como 

órgãos comunitários, são no seu comportamento objetivo, ou no seu comportamento 

para com o objeto a apropriação do mesmo, a apropriação da efetividade humana (por 

isso ela é precisamente tão multíplice quanto multíplices são as determinações 

essenciais e atividades humanas), eficiência humana e sofrimento humano, pois o 

sofrimento, humanamente apreendido, é uma autofruição do ser humano. (M., 108) 

Nessa passagem, vemos em primeiro lugar que Marx denomina órgãos da 

individualidade todas as qualidades que conformam o indivíduo e todos os modos pelos 

quais o indivíduo se relaciona com os objetos do mundo e os demais indivíduos, bem 

como os seus impulsos ativos. Tanto aqueles que são diretamente naturais, como ver, 

ouvir, cheirar, degustar, sentir (como tato), quanto os interiores e criados na atividade 

social, como pensar, intuir, perceber, querer, amar, e aqui também sentir, significando o 

acionamento de sentimentos; como também ser ativo, no mais amplo conjunto de 

atividades. Refere-se ainda a órgãos que são próprios das individualidades, mas que, em 

sua forma, são diretamente comunitários. Estes são aqueles que se criam diretamente 

sob a forma da comunidade: o exemplo mais evidente destes é a língua e os demais 

modos da comunicação. 

Esses órgãos da individualidade operam objetivamente, quer dizer, em sua 

dimensão ativa são a apropriação dos objetos. O que Marx destaca aqui é que isto quer 

dizer a apropriação da efetividade humana, ou seja, do gênero humano em sua 

existência objetiva. Consideramos que cada objeto humanamente criado cristaliza 

objetivamente os desenvolvimentos de toda história humana anterior, bem como as 

qualidades, conhecimentos do gênero, mesmo que seu ato de produção seja individual, 

como vimos no exemplo que Marx oferece do cientista. Em outra passagem, Marx 
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acentua o significado social dessa produção e apropriação, mostrando que o objeto só 

existe para si na medida em que é social, genérico, ou seja, só adquire sentido humano 

para um indivíduo se nele a sociedade se faz objetiva e efetiva: 

Nós vimos. O homem só não se perde em seu objeto se este lhe vem a ser como objeto 

humano ou homem objetivo. Isto só é possível na medida em que ele vem a ser objeto 

social para ele, em que ele próprio se torna ser social, assim como a sociedade se torna 

ser para ele neste objeto. (M., 109) 

Retornando à passagem anterior, vemos que os modos dessa apropriação são 

múltiplos na mesma medida em que o são as suas forças essências e atividades. Assim, 

um mesmo objeto ou conjunto de objetos são apropriados diferentemente pelos diversos 

indivíduos, conforme a diversidade dos seus órgãos individuais e, reciprocamente, os 

órgãos individuais se constituem de maneiras diferentes pela diversidade da 

apropriação. A apropriação dos objetos é ao mesmo tempo exteriorização de forças 

essenciais e satisfação das carências: o sofrimento humano aparece como sinônimo da 

apropriação mesma. Introduz-se assim outro tema relacionado à formação subjetiva, 

sensível, bastante caro ao autor dos Manuscritos: o significado da carência humana, 

identificada à fruição. Chegaremos a isso, passando antes pela noção marxiana de que 

os sentidos tornam-se humanos, engendrando, nesse processo, como sua derivação, os 

atributos subjetivos. 

Marx aborda a formação dos cinco sentidos, de modo que esses atributos 

naturais não são humanos em sua forma imediata dada pela natureza:  

Compreende-se que o olho humano frui de forma diversa que o olho rude, não humano; 

o ouvido humano diferentemente da do ouvido rude etc. (M., 109) 

Como procuramos expor, a subjetividade se forma na medida dos seus objetos. Aqui, 

Marx faz o mesmo raciocínio, referindo-se especificamente aos sentidos. Estes são 

humanos enquanto seus objetos são humanos; por conseguinte, a criação de objetos 

novos, como objetivação de forças humanas, é condição para o sentido em forma 

humana relacionar-se com o objeto: 

O olho se tornou um olho humano, da mesma forma como o seu objeto se tornou um 

objeto social, humano, proveniente do homem para o homem. (...) Relacionam-se com a 

coisa por querer a coisa, mas a coisa mesma é um comportamento humano objetivo 

consigo própria e com o homem, e vice-versa. Eu só posso, em termos práticos, 

relacionar-me humanamente com a coisa se a coisa se relaciona humanamente com o 

homem. (M., 109) 
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Novamente, o objeto tem sentido humano porque é social. A multiplicidade dos modos 

de ser subjetivos e a conseguinte pluralidade de forças essenciais que se cristalizam nos 

objetos colaboram para a formação dos sentidos dos indivíduos que não 

necessariamente são seus produtores diretos. A objetivação dos sentidos e do espírito de 

um indivíduo é apropriação de outro, e contribui para a sua conformação subjetiva e 

sensível. Marx escreve que “os sentidos e o espírito de outro homem se tornaram a 

minha própria apropriação” (M., 109). Na mesma linha, as atividades realizadas em 

conjunto com outros homens engendram “órgãos sociais, na forma da sociedade”; 

destes mencionamos como exemplo manifesto a língua, mas cabe aqui todo tipo de 

apropriação dos trabalhos articulados de diversos indivíduos, de que a indústria 

moderna é um caso no período de Marx e, atualmente, o próprio conhecimento 

científico. Assim, o conjunto das atividades humanas objetivadoras “tornou-se um 

órgão da minha exteriorização de vida [Lebensäusserung]
46

 e um modo da apropriação 

da vida humana”. Marx esclarece: 

Consequentemente, quando, por um lado, para o homem em sociedade a efetividade 

objetiva se torna em toda parte efetividade das forças essenciais humanas, enquanto 

efetividade humana e, por isso, efetividade de suas próprias forças essenciais, todos os 

objetos tornam-se objetivação de si mesmo para ele, objetos que realizam e confirmam 

sua individualidade enquanto objetos seus, isto é, ele mesmo se torna objeto. (M., 110) 

Mais uma vez, já que o indivíduo apenas é indivíduo na condição de sua existência 

social – na natureza os diversos membros de cada espécie não se distinguem como 

indivíduos justamente porque não se distinguem do seu gênero mudo –, na liberdade e 

multiplicidade da sua atividade vital que compõe o gênero, na comunhão com os demais 

indivíduos e na apropriação das atividades sociais, a objetivação humana é objetivação 

de cada um dos indivíduos na medida da sua condição humana. Somente por isso, os 

sentidos individuais se formam na apropriação da efetividade humana genérica: os 

objetos criados pelo gênero confirmam as forças essenciais dos indivíduos humanos.  

A arte é um exemplo manifesto dessa relação. A apreciação artística não existe 

apenas para o artista, mas para todos aqueles que têm contato sensível com a arte. Isso 

significa que a arte, uma objetivação das forças humanas individuais do artista, é objeto 

do artista como indivíduo social, de modo que a sua exteriorização é exteriorização de 

forças humanas genéricas. Isso se manifesta no próprio fato de que a arte faz sentido 
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para os demais indivíduos. Marx estabelece uma via dupla de determinação. Por um 

lado, os sentidos se formam pela apreensão do objeto; por outro lado, o objeto apenas 

faz sentido para um sentido que reconhece no objeto a exteriorização de suas próprias 

forças essenciais. Vejamos como Marx trata esse segundo caminho, focado nas 

determinações necessárias do objeto: 

Como [os objetos] se tornam seus para ele [para o indivíduo], depende da natureza do 

objeto e da natureza da força essencial que corresponde a ela, pois precisamente a 

determinidade desta relação forma o modo particular e efetivo da afirmação. Ao olho 

um objeto se torna diferente do que ao ouvido, e o objeto do olho é um outro que o do 

ouvido. A peculiaridade de cada força essencial é precisamente a sua essência peculiar, 

portanto também o modo peculiar de sua objetivação, do seu ser vivo objetivo-efetivo 

(gegenständliches wirkliches lebendiges Sein). (M., 110) 

Nessa passagem, confirma-se a concepção geral do objeto como exteriorização 

de forças humanas, portanto a qualidade ativa que se cristaliza nos objetos, mas 

acrescenta a ela um caráter determinado. A atividade que dá origem aos objetos é 

objetivação de forças essenciais humanas específicas, que se refletem na especificidade 

da própria atividade e dos traços pertencentes ao objeto. Um objeto que se dirige aos 

olhos requer que a atividade de sua produção exteriorize forças subjetivas inerentes ao 

sentido da visão, bem como trabalhe materiais que sejam apropriados à vista. O objeto 

visual acabado contém as características pertencentes à força subjetiva do sentido da 

visão, e é, dessa maneira, uma confirmação dessa força essencial. Um raciocínio 

semelhante pode ser feito quanto aos objetos apropriados a todos os sentidos, como a 

música é expressão objetiva do sentido subjetivo da audição, e lhe confirma a sua força 

etc. É certo que há objetos que se dirigem a mais de um sentido: estes se configuram 

como objetivação de impulsos subjetivos múltiplos, e mostram que os sentidos mesmos 

são relacionados; mas não deixam de dirigir-se aos diversos sentidos de maneiras 

diferentes: um objeto da culinária se dirige aos olhos, ao olfato, ao tato, ao paladar: mas 

são qualidades suas diversas que afetam cada um deles. Uma peça escultórica se dirige 

aos olhos, ao tato, e mediatamente à imaginação, aos sentidos práticos, à razão; um 

espetáculo teatral se dirige aos olhos e aos ouvidos, e mediatamente também à 

imaginação, sentimentos, consciência, memória: mas são qualidades diversas que 

afetam de modos diversos esses sentidos. A maneira como a imaginação é afetada por 

uma pintura ou uma poesia, por exemplo, não é a mesma, justamente pela diferença das 
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qualidades objetivas da coisa: confirmam forças subjetivas ativas distintas, e afetam, por 

conseguinte, sentidos subjetivos distintos e distintamente. No capítulo seguinte, 

retornaremos a esse tema no que tange especificamente às artes, pela abordagem de uma 

reflexão de Lessing em O Laocoonte.  

Reciprocamente à determinação que os sentidos a que os objetos se dirigem lhes 

imprimem, Marx observa a questão do ponto de vista subjetivo, reiterando a formação 

dos sentidos humanos pela apropriação dos objetos humanamente criados. Ele escreve: 

Por outro lado, subjetivamente apreendido: assim como a música desperta 

primeiramente o sentido musical do homem, assim como para o ouvido não musical a 

mais bela música não tem nenhum sentido, é nenhum objeto, porque o meu objeto só 

pode ser a confirmação de uma de minhas forças essenciais, portanto só pode ser para 

mim da maneira como a minha força essencial é para si como capacidade subjetiva, 

porque o sentido de um objeto para mim (só tem sentido para um sentido que lhe 

corresponda) vai precisamente tão longe quanto vai o meu sentido, por causa disso é que 

os sentidos do homem social são sentidos outros que os do não social. (M., 110) 

Os sentidos se fazem humanos pela apropriação dos produtos da atividade humana, e 

estes afetam os sentidos apenas na medida em que eles se fizeram humanos. 

Observamos aqui a mútua determinação de sujeito e objeto no decurso da atividade de 

produção da vida, tal como realizada de modo especificamente humano, ou seja, pela 

atividade criadora de objetos novos e novas necessidades. Ao abordar os sentidos, Marx 

mostra todo o alcance do significado da atividade vital humana como atividade de 

autoconformação, criação de seu mundo objetivo e subjetivo, bem como a sua 

realização necessariamente genérica.  

 Evidencia-se também a peculiar noção marxiana da natureza. As formas que os 

atributos humanos imediatamente naturais tomam no processo contínuo de apropriação 

da objetividade criada pela atividade humana são formas que não negam a sua 

peculiaridade natural, mas são dadas como mudança no seu modo de ser natural. Assim 

como o mundo natural não deixa de ser matéria natural quando adquire as formas dadas 

pela finalidade humana, de modo que se transforma a tal ponto que os modos de ser dos 

materiais tal como imediatamente encontrados já não são reconhecidos no objeto criado, 

assim também os sentidos humanos não refutam a sua naturalidade quando se 

modificam a ponto de não terem nenhuma identificação qualitativa com o sentido rude. 

Trata-se, nas palavras de Marx, da natureza humanizada: a natureza do ser humano é a 

natureza conformada constituída pela sua própria ação. Essa conformação da natureza 
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própria significa uma forma nova aos atributos imediatamente dados. Também nas 

“Formações econômicas pré-capitalistas”
47

, há uma passagem em que Marx se refere à 

“pele” e aos “órgãos sensoriais” como simultaneamente pressupostos e produtos da 

atividade humana. Trata-se ali de definir certo estatuto da propriedade da terra nas 

sociedades pré-capitalistas fundadas na agricultura, como pertencente ao indivíduo na 

condição de membro da comunidade. O que nos interessa nessa passagem é que, para 

explicitar o caráter de pertencimento natural da terra ao indivíduo (no intuito de 

contrastar com a propriedade privada da terra e a condição unilateral do indivíduo como 

trabalhador sob essa forma da propriedade), a pele e os órgãos sensoriais são definidos 

ao mesmo tempo como naturalmente dados e reproduzidos/desenvolvidos pela atividade 

vital. 

Contudo, reproduzir e desenvolver os órgãos dos sentidos significa também o 

engendramento de sentidos novos, como parte inerente desse processo. Nos 

Manuscritos de 1844, Marx expõe esse viés: 

(...) [é] apenas pela riqueza objetivamente desdobrada da essência humana que a riqueza 

da sensibilidade humana subjetiva, que um ouvido se torna musical, um olho para a 

beleza da forma, em suma, as fruições humanas todas se tornam sentidos capazes, 

sentidos que se confirmam como forças essenciais humanas, em parte recém cultivados, 

em parte recém engendrados. Pois não só os 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. (M., 110) 

O cerne dessa passagem é mostrar que os sentidos se tornam humanos pela 

“riqueza objetivamente desdobrada da essência humana”, que consiste, como 

procuramos mostrar, nos produtos de sua atividade. O evolver histórico da atividade 

vital, sempre renovada por novos pontos de partida objetivos, é ao mesmo tempo o 

evolver dos sentidos humanos: “A formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a 

história do mundo até aqui.” (M., 110) 

                                                 
47

 “(...) mas esse comportamento com relação ao território, à terra, como propriedade do indivíduo 

trabalhador – o qual, por isso, não aparece de antemão, nessa abstração, unicamente como indivíduo 

trabalhador, mas tem na propriedade da terra um modo de existência objetivo, que está pressuposto à sua 

atividade e da qual não aparece como mero resultado, e que é um pressuposto de sua atividade da mesma 

maneira que sua pele ou seus órgãos sensoriais, os quais ele de fato também reproduz e desenvolve etc. 

no processo vital, mas que, por sua vez, são pressupostos desse processo de reprodução – é imediatamente 

originado pela existência originada natural e espontaneamente, mais ou menos historicamente 

desenvolvida e modificada, do indivíduo como membro de uma comunidade – a sua existência natural 

como membro de uma tribo etc.” (“Formas que precederam a produção capitalista”, Gr., 397). 
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Mas o que pretendemos destacar na passagem em questão é a produção de novos 

sentidos como decorrência da humanização dos sentidos naturais. Marx refere-se aos 

sentidos como cultivados e engendrados. Os sentidos cultivados são aqueles 

propriamente dados pela natureza, os cinco sentidos. Os sentidos engendrados são os 

novos, que não pertencem à natureza a não ser como possibilidades ou capacidades, e 

englobam tudo o que designamos como sentimentos, arbítrio, razão, consciência, 

imaginação. A estes Marx denomina os “sentidos espirituais”, “sentidos práticos”. 

Assim, o processo de humanização dos sentidos é o processo de criação dos sentidos 

internos, espirituais, dos quais aqueles não se desvinculam. Um ouvido capaz de 

apreciar a beleza da música não se cria como cultivo do sentido auditivo isoladamente 

do engendramento da consciência, da imaginação, dos sentimentos, porque apreciar a 

música significa diretamente mover os sentimentos e a imaginação. Apreciar a beleza de 

uma pintura é ao mesmo tempo compreender seu significado, imaginar a história de que 

ela é um dos momentos, emocionar-se com a cena. Da mesma maneira, a observação 

científica aprimora não apenas os olhos, mas a visão em conexão imediata com a 

consciência. Os instrumentos criados como extensão do sentido visual, por exemplo os 

microscópios e os telescópios, trazem imagens que só fazem sentido ao indivíduo cuja 

razão científica tenha sido cultivada, de modo que, na sua utilização, confundem-se a 

ação de ver e compreender. Eis o que significa a célebre afirmação de Marx: “Por isso, 

imediatamente em sua práxis, os sentidos se tornaram teoréticos.” (M., 109) 

Faculdades como consciência, sentimentos, imaginação, movem-se nas 

atividades produtivas, científicas, artísticas, em conjunto com os sentidos. São, em si 

mesmas, os sentidos naturais humanamente cultivados, são a natureza subjetiva 

humanizada. Abordamos anteriormente a consciência como traço distintivo da atividade 

vital humana, elemento que a faz livre e múltipla. Aqui, abordamos a consciência como 

produzida pela atividade humana: uma derivação da sensibilidade, da relação sensível 

com o mundo e o gênero: “Não só no pensar, portanto, mas com todos os sentidos o 

homem é afirmado no mundo objetivo” (M., 110). Queremos com isso acentuar o 

caráter autodeterminativo do trabalho que está presente em toda obra de Marx.  

No que tange à dimensão sensível da consciência, Marx toma como mostra, nos 

Manuscritos de 1844, o seu vínculo inextricável com a linguagem: “O elemento próprio 
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do pensar, o elemento da exteriorização
48

 de vida do pensamento, a linguagem, é de 

natureza sensível” (M., 112). Isso significa que a comunicação sensível e pensamento 

resultam de um mesmo processo ativo. Os órgãos sensíveis da fala, dos gestos e 

expressões, envolvidos na linguagem, com a finalidade consciente da comunicação; 

reciprocamente, a consciência se cria e se aprimora no evolver da linguagem, e portanto 

do aprofundamento das formas de comunicação e relação. A consciência é produto da 

relação objetiva, sensível; mas, nesta relação, a sensibilidade se engendra como 

sensibilidade consciente, na forma da linguagem. Define-se também, com isso, o caráter 

genérico da consciência, como apontamos acima. Emerge na condição de elemento 

comum da comunicação, de modo que não só a sua forma, mas também o seu conteúdo 

– que consiste na apropriação da objetividade comum – são genéricos.
49

  

 A humanização da natureza subjetiva se identifica à criação de todo universo 

interno, todo o mundo espiritual. A humanização da natureza exterior e própria é, ela 

mesma, a criação dos elementos ditos espirituais. No pensamento marxiano, portanto, 

não há limites rígidos entre natureza e espiritualidade, entendida como mundo interior, 

mas este decorre da natureza. No desenvolvimento da vida social, a natureza adquire as 

finalidades e formas humanas, e com isso se diluem as oposições entre natureza e 

humanidade. Marx escreve nos Manuscritos de 1844: 

A essência humana da natureza está, em primeiro lugar, para o homem social; pois é 

primeiro aqui que ela existe para ele na condição de elo com o homem, na condição de 

existência sua para o outro e do outro para ele; é primeiro aqui que ela existe como 

fundamento da sua própria existência humana, assim como também na condição de 

elemento vital da efetividade humana. É primeiro aqui que a sua existência natural se 

lhe tornou a sua existência humana e a natureza [se tornou] para ele o homem. Portanto, 

a sociedade é a unidade essencial completada (vollendete) do homem com a natureza, a 

verdadeira ressurreição da natureza, o naturalismo realizado do homem e o humanismo 

da natureza levado a efeito. (M., 106-107) 

                                                 
48

 Ranieri traduz por externação. 
49

 Nos termos bem-humorados d’A ideologia alemã, lemos que a unidade da consciência com a 

linguagem explicita a dimensão social da primeira: “A consciência não é ‘consciência “pura”’. O 

‘espírito’ sofre, desde o início, a maldição de estar ‘contaminado’ pela matéria, que, aqui, se manifesta 

sob a forma de camadas de ar em movimento, de sons, em suma, sob a forma de linguagem. A linguagem 

é tão antiga como a consciência – a linguagem é a consciência real, prática, que existe para os outros 

homens e que, portanto, também existe para mim mesmo; e a linguagem nasce, tal como a consciência, do 

carecimento, da necessidade de intercâmbio com outros homens. Desde o início, portanto, a consciência 

já é um produto social e continuará sendo enquanto existirem homens” (Id. A., 34-5). 
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Essa passagem sintetiza a apresentação que buscamos fazer nesta parte do 

trabalho. Marx afirma que a natureza existe como vínculo entre os seres humanos, 

precisamente por compreender o material e o produto da atividade humana, genérica, 

apropriada pelo conjunto dos seres humanos. Aí reside sua essência humana. Na medida 

da atividade social, a natureza é o ser humano objetivado. Na vida social, a natureza 

cristaliza a essência humana, e a natureza humana se realiza em sua dimensão 

autocriadora.  

A concepção da natureza como inerente à humanidade, ou humanidade inerente 

à natureza, traz consigo uma nova visão sobre a necessidade que significa, ela mesma, 

liberdade. Ou seja, ao romper as fronteiras estanques entre natural e social/espiritual, 

dissolve-se também a oposição entre necessidade e liberdade. Em Marx, a forma 

humana da carência é a fruição. Retornamos, então, à passagem que termina com “o 

sofrimento, humanamente apreendido, é uma autofruição do ser humano” (M., 108), 

cujo significado consideramos que seria mais bem compreendido pela noção da 

formação da subjetividade como derivação do cultivo dos sentidos. Ora, se natureza 

adquire a essência humana, então as carências naturais tornam-se carência humanas, 

novas necessidades, ou formas novas das necessidades dadas, e portanto criadas para si. 

Padecer, em sentido humano, é padecer de um objeto ou relação humana, de modo que 

se confunde com a fruição: “A carência ou a fruição perderam, assim, a sua natureza 

egoísta e a natureza a sua mera utilidade, na medida em que a utilidade se tornou 

utilidade humana.” (M., 109). 

O vínculo de carência e fruição, sua relação fluida, mostra-se mais concreta na 

análise da recíproca determinação de produção e consumo. Na Introdução de 1857
50

, 

Marx polemiza com a economia política, que naturaliza a produção em suas formas 

dadas pela sociedade moderna, apartando da produção as formas da distribuição e do 

consumo, que seriam, estas sim, objetos da vontade e da política. Marx pretende mostrar 

que, na forma da produção, já está contida a forma da distribuição e do consumo, que a 

forma da produção é a forma do consumo e vice-versa. Nesse contexto, interessa-nos a 

reflexão de que o ato da produção, ou seja, a atividade voltada à satisfação de uma 

carência, traz em si a forma do consumo, o objeto e o modo de consumir e, com isso, 

cria não apenas o objeto da carência, mas o próprio sujeito da carência, uma vez que 

                                                 
50

 MARX, K. “A. Introdução [I. Produção, consumo, distribuição, trica (circulação)]”, Grundrisse, op. 

cit., 39-64.  
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define a necessidade (nova) para ele. Mostra-se aqui que o modo da carência é o modo 

da fruição.  

Marx observa a relação de produção e consumo dos dois pontos de vista. Da 

perspectiva do consumo, ele cria a produção em dois sentidos. Primeiro, o produto só se 

faz produto efetivo no consumo, porque a sua realização inclui a consumação de sua 

finalidade: “o produto é a produção não só como atividade coisificada, mas também 

como objeto para o sujeito ativo” (Gr., 46), e o fim da produção não é apenas a coisa 

que resulta da atividade, mas a sua fruição. Os exemplos de Marx incluem uma estrada 

de ferro que não é trafegada, uma roupa que não é trajada, uma casa não habitada: estes 

são produtos apenas em potência, mas não devêm produtos efetivos. Em segundo lugar, 

o consumo cria a produção na medida em que engendra a necessidade da nova produção 

(já que aniquila o seu produto), define a finalidade da nova produção e a desenha 

idealmente. É, pois, também, não só o fim, mas o pressuposto da produção: 

Se é claro que a produção oferece exteriormente o objeto do consumo, é igualmente 

claro que o consumo põe idealmente o objeto da produção como imagem interior, como 

necessidade, como impulso e como finalidade. Cria os objetos da produção em uma 

forma ainda subjetiva. Sem necessidade, nenhuma produção. Mas o consumo reproduz a 

necessidade. (Gr., 46-47) 

Visto da perspectiva da produção, ela engendra o consumo também em dois 

sentidos. Primeiro, ela cria o objeto do consumo, sem o qual, evidentemente, não pode 

existir consumo. Mas, sendo este um objeto determinado, as suas qualidades específicas 

definem um modo particular de consumo. Marx exemplifica: “Fome é fome, mas a 

fome que se sacia com carne cozida, comida com garfo e faca, é uma fome diversa da 

fome que devora carne crua com mão, unha e dente” (Gr., 47). Os objetos carne crua e 

carne cozida, garfo e faca são diversos, e essa diversidade objetiva carrega o modo 

subjetivo de apropriar-se, que é, por conseguinte, diverso: com mão, unha e dente, ou 

com garfo e faca, sobre o prato. Assim a produção cria objeto e modo de apropriar-se, 

ou seja, o sujeito:  

Por essa razão, não é somente o objeto do consumo que é produzido pela produção, mas 

também o modo do consumo, não apenas objetiva, mas também subjetivamente. A 

produção cria, portanto, os consumidores. (Gr., 47) 

Nesse raciocínio, vemos a mútua determinação de produção e consumo. A finalidade da 

produção é dada pelo consumo (como necessidade e realização do produto), e a 

finalidade do consumo é dada pela produção (modo do consumo e nova necessidade): 



102 

 

“Assim como o consumo deu ao produto seu fim como produto, a produção dá o fim do 

consumo” (Gr., 47).  

Cabe acentuar que a prioridade é do caráter objetivo da atividade, da criação de 

objetos novos, cuja necessidade advém da sua existência, e não o contrário. Embora, 

uma vez que se trata de uma atividade, exija-se do sujeito um impulso interno de 

necessidade e finalidade, é a própria objetividade criada que leva o sujeito a ampliar as 

suas necessidades e o campo potencial ou a liberdade de sua atividade, e de si mesmo. 

Ao destacar essa prioridade, Marx menciona como exemplo o objeto artístico: 

A produção não apenas fornece à necessidade um material, mas também uma 

necessidade ao material. O próprio consumo, quando sai de sua rudeza e imediaticidade 

materiais – e a permanência nessa fase seria ela própria o resultado de uma produção 

aprisionada na rudeza natural –, é mediado, enquanto impulso, pelo objeto. A 

necessidade que o consumo sente do objeto é criada pela própria percepção do objeto. O 

objeto de arte – como qualquer outro produto – cria um público capaz de apreciar a arte 

e de sentir prazer com a beleza. A produção, por conseguinte, não apenas produz um 

objeto para o sujeito, mas um sujeito para o objeto. (Gr., 47) 

Assim, é no curso da atividade de produção da vida, pela mediação da objetivação, que 

se recria a natureza na forma humana, tanto objetiva como subjetiva. No processo de 

conformação da natureza objetiva, a história da natureza passa a confundir-se com a 

história humana, já que passa a ser a história da sua humanização. Reciprocamente, a 

história faz-se “a verdadeira história natural do homem” (M., 112), que é a história da 

humanização da sua natureza. A visão de Marx é, portanto, uma resposta à concepção 

unilateral da natureza, que lhe atribui uma dimensão de miséria, de utilidade e de 

egoísmo, como diz Marx, e do carecer como prisão.  

A ideia da carência como utilidade identifica o padecimento humano com o 

meramente animal, e advém da separação inflexível entre natureza e sociabilidade, 

materialidade e espírito. Considerar a sua humanização implica não em negar os 

impulsos da natureza, mas entendê-los em sua forma de liberdade, e portanto de fruição. 

O sofrimento que se cria para si é um desenvolvimento humano que sabe de si e 

constrói seu objeto de satisfação, portanto livre com relação à medida da espécie. A 

produção “produz, assim, o objeto do consumo, o modo do consumo, e o impulso do 

consumo” (Gr., 47). Assim, para Marx, nos Manuscritos de 1844, as pulsões naturais 

formam-se humanamente como paixões. A paixão é a forma humana da pulsão animal: 
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O homem enquanto ser objetivo sensível é, por conseguinte, um padecedor, e, porque é 

um ser que sente o seu tormento, um ser apaixonado. A paixão é a força humana 

essencial que caminha energicamente em direção ao seu objeto. (M., 128) 

Partindo da qualidade peculiar da atividade vital humana, procuramos mostrar que, na 

compreensão de Marx, o principal produto do trabalho é o próprio ser humano. Essa 

produção é sensível, opera sensivelmente sobre a natureza humana na medida em que 

atua sobre a natureza exterior. Cria a partir de si todo o universo espiritual humano, pela 

dimensão consciente e imaginativa que impõe para si na sensibilidade.  

 

I. 6. A arte como formadora dos sentidos: breve comparação com Hegel e 

Feuerbach 

 

Com a concepção marxiana da humanização da natureza, esta perde a unilateralidade 

que Hegel lhe confere. Como indicamos, no pensamento hegeliano, a natureza é o reino 

da necessidade, da miséria e da prisão no limite da materialidade, oposta ao reino 

espiritual da liberdade. Vimos como, na Introdução aos Cursos de estética, os impulsos 

em direção a objetos sensíveis são compreendidos como desejos: estes se caracterizam 

por não visarem o universal, e sim objetos singulares sensíveis, de modo que o próprio 

sujeito se põe na relação com o objeto como um “ser particular sensível” e não como 

“ser pensante”, não em sua dimensão universal. A apropriação “meramente sensível” é a 

pior, a menos adequada ao espírito, porque apenas no âmbito do pensamento o ser 

humano é verdadeiramente livre.  

Em Marx, vimos que o caráter genérico, universal, encontra-se na relação 

sensível com o mundo e com os outros seres humanos. É interessante como, ao referir 

os objetos artísticos e a formação dos sentidos pela apropriação da arte, Marx não os 

distingue dos demais objetos sensíveis criados. Por certo, na medida do seu caráter 

concreto, toda produção sensível é particular, e os objetos artísticos têm peculiaridades 

que os diferenciam da produção técnica, de objetos cotidianos, da produção científica 

etc. Mas, tanto quanto todos os produtos da ação humana sensível, são objetivação de 

pulsões humanas e sua apropriação conforma os sentidos humanos e engendra a sua 

necessidade. Assim, toda a sensibilidade objetiva é produto da ação humana e, nesse 

sentido, humanizadora da sensibilidade subjetiva.  
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 Em Hegel, vimos que a sensibilidade do objeto artístico é uma sensibilidade 

ideal, portanto a relação com esses objetos é qualitativamente distinta da apropriação 

dos demais objetos sensíveis. O caráter egoísta e particular da “apreensão meramente 

sensível” descende da dimensão negativa da objetivação, que consiste no próprio caráter 

objetivo, coisal. Como vimos, segundo o entendimento marxiano de Hegel, o 

movimento de objetivação caracteriza-se como auto-estranhamento da consciência-de-

si, de maneira que toda exteriorização é uma forma de estranhamento, porque toda 

coisidade é estranha à essência humana. Esta tem a forma da consciência, portanto, 

pensamento, espírito, abstração. 

 É certo que Marx salienta como mais significativa contribuição de Hegel a 

concepção segundo a qual tanto o mundo objetivo como os próprios seres humanos são 

produtos da atividade humana, de seu próprio trabalho. Como parte dessa compreensão, 

a atividade é entendida como “ação conjunta dos homens”, portanto como atividade 

social, genérica e, por conseguinte, histórica. Assim, a natureza humanizada, como 

produto da objetivação, é também reputada como produto ativo, histórico. Contudo, 

Marx pontua que a atividade em Hegel se compreende apenas como espiritual, atividade 

do pensamento, e não sensível. Como indicamos, a produção sensível exterior vale 

como objetividade na qual os seres humanos se reconhecem a si mesmos, seja ao intuir-

se nas ações simples, como no exemplo da criança que lança a pedra na água, seja ao 

conhecer-se em sua essência universal nas formas complexas, como a arte. A prioridade 

é sempre da consciência. Em consonância com isso, o ser humano se eleva acima da 

natureza, da qual faz parte, na medida em que sabe da sua natureza animal. O ser 

humano é, portanto, anfíbio: vive em dois mundos contraditórios, um que carrega a pura 

negatividade e outro que traz a pura positividade. 

A objetivação é entendida muito diversamente por Marx. Nesse processo, os 

seres humanos se transformam não apenas em seu saber, mas em sua natureza sensível. 

A natureza humana traz a forma da sua humanidade, e a consciência mesma é uma 

faculdade derivada do processo de humanização dos sentidos. Em sua concepção, 

portanto, há um só mundo, o mundo sensível humano, a natureza humanizada. N’A 

ideologia alemã, Marx explicita a diferença que existe entre as duas formulações de 

objetivação: 

Longe de ser verdade que “a partir do nada” eu faço a mim mesmo, por exemplo, como 

“falante”, diríamos que o nada que aqui serve de base é um algo bastante diversificado, 
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o indivíduo real, seus órgãos da fala, um estágio determinado do desenvolvimento 

físico, a língua e os dialetos existentes, ouvidos capazes de ouvir e um meio ambiente 

humano que produz sons audíveis etc. etc. Portanto, na formação de uma qualidade, 

algo é criado de algo por meio de algo, e nunca tal como na lógica hegeliana, em que 

algo é criado do nada por meio de nada e para nada. (Id. A. 153-154). 

Mas essa diferença central acarreta considerações as mais distintas sobre a 

sensibilidade humana. Em Hegel, os desejos direcionados a apreensões sensíveis são os 

menos adequados ao humano, e a ação que se toma quando sujeito desses desejos não é 

livre. Em Marx, esses desejos adquirem a forma de desejos humanos, e quanto mais o 

seu objeto é humano, mais humano é também o impulso subjetivo. São desejos livres na 

medida em que seu objeto é criado para si. Lembramos ainda que Marx inaugura o 

caderno dos Manuscritos de 1844 que examinamos aqui pela relação de desejo entre 

seres humanos, destacando essa relação como parâmetro de humanização precisamente 

porque é diretamente humana e sensível, natural. Enquanto, na Introdução dos Cursos 

de Estética, ao tratar dos desejos sensíveis, Hegel não a menciona. Essa relação parece 

refutar a negatividade dos desejos sensíveis, por ser aquela em que sensibilidade e 

interioridade se confundem da maneira mais imediata.   

As consequências dessas diferenças atingem diretamente o escopo da arte. Em 

Hegel, como abordamos, a efetividade é traçada como viva e florescente, por ser a 

esfera da determinação e do particular, dotada de um “ânimo caloroso” e de uma 

“vitalidade completa e concreta”, sem contestar a sua essência negativa como reino da 

necessidade. O reino espiritual, essencialmente livre, é contudo qualificado como “lei 

fria”, “conceito morto, em si mesmo vazio”. Em conformidade com a dialética da 

objetivação, necessária ao espírito com vistas à determinação, a verdade consiste na 

reconciliação dos opostos – a autoconsciência – que, entretanto, não extingue a oposição 

e os lados contrários, mas sim, estes persistem como contrapostos na reconciliação. Por 

conseguinte, o aspecto sensível e natural segue negativo, e o traço ativo e para-si 

continua pertencendo apenas ao espiritual. 

 A arte toma daí a sua relevância. Sua finalidade consiste em expor, em sua 

forma mesma, a verdade que reside na conciliação do espiritual com o sensível. Nela, a 

ideia se figura sensivelmente, criando-se como belo ou ideal, isto é, um conteúdo 

espiritual concreto expresso numa forma sensível. Não se dirige à inteligência, como as 

abstrações: seu conteúdo é necessariamente concreto, do contrário não se mostra em 



106 

 

forma sensível; mas interessa à interioridade, ao ânimo, e não aos sentidos. Nisso, 

distingue-se dos demais objetos que se relacionam com o ser humano pela mediação do 

desejo. A beleza sensível artística é espiritualizada porque contém em si a essência 

humana, de modo que se oferece aos sentidos visando o espírito, e não a sensibilidade 

mesma. 

 Embora espiritualizado, o sensível na arte carrega, como toda objetivação, a 

maldição da matéria, e com isso a arte encontra limites à manifestação do conteúdo 

espiritual. Em sua capacidade de expressar a essência humana, a arte se torna inferior a 

outros modos da autoconsciência, como a religião e a filosofia. No seu evolver 

histórico, a arte perde a possibilidade de figurar o conteúdo ético, universal.  

Não abordamos aqui as questões de conteúdo artístico e sua essência mimética, 

que deixamos para os capítulos seguintes. Só depois dessa apresentação poderemos 

sugerir uma possível reposta à questão da perda do conteúdo universal, a partir da visão 

de Marx. Adiantamos que, se para Marx o desenvolvimento do universo “espiritual”, a 

subjetividade, decorre da humanização da natureza humana, vemos desde logo que não 

deve haver limite histórico para a figuração de conteúdos humanos na forma sensível: 

esta é a forma humana. Vimos também que o indivíduo é genérico, suas qualidades 

subjetivas tomam a forma social. Deste viés, podemos considerar que a singularidade 

humana sempre é uma forma da universalidade humana, de modo que conteúdos 

universais, genéricos, podem pertencer a formas particulares de representação. Isso 

aponta, também, para a ausência de limite histórico para a figuração de conteúdos 

universais em formas individuais. Retornaremos a esses temas adiante.  

Centramos, por enquanto, no caráter sensível do objeto artístico e de sua 

apropriação subjetiva, quer dizer, a prioridade artística da afecção dos sentidos. Em 

Marx, uma visão sobre a arte deve necessariamente opor-se à sua desvalorização pelo 

desenvolvimento da história, pelo fato de que a própria sensibilidade é compreendida 

em sua forma humana. Como objeto criado pela ação humana para si, dirige-se aos 

sentidos não em sua natureza imediata, mas sim à sua humanidade. Nos exemplos em 

que menciona objetos artísticos, estes são abordados como objetos belos, cuja 

apropriação conforma os sentidos, moldando neles a capacidade de apreciar a beleza.  

O objeto belo é, em primeiro lugar, produzido. A natureza, que passa a ser 

considerada bela, não é suficiente, em seu estado imediato, para conformar o sentido da 
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beleza. Antes, é a criação ativa de um objeto belo, novo, que produz essa capacidade 

subjetiva e conduz, historicamente, à apreciação das belezas naturais. Essa ideia é 

presente em Marx de maneira indireta. Encontramos nos Manuscritos de 1844 casos 

como o da beleza dos minerais, quando compara os sentidos de um comerciante de 

minerais, que apenas vê neles o seu valor, e não a sua qualidade concreta, e perdem, 

assim, seu “sentido mineralógico” (M., 110). Mas, ao se referir à formação dos sentidos, 

os exemplos de objetos belos cuja apreensão torna os sentidos capazes de apreciar a 

beleza são de objetos produzidos pela ação humana, com finalidade humana. 

Com respeito à produção de objetos belos, encontramos que, assim como toda a 

produção sensível, a criação artística considera certas determinações objetivas. A 

subjetividade humana não cria a beleza apenas a partir de si, de sua pura interioridade. 

Ao comparar o ser humano com as espécies animais, Marx escreve: 

o homem sabe produzir segundo a medida de qualquer species, e sabe considerar, por 

toda a parte, a medida inerente ao objeto; o homem também forma, por isso, segundo as 

leis da beleza. (M., 85) 

No seu sentido mais elementar, a arte é um objeto que se forma pela ação humana 

“segundo as leis da beleza”. Como vimos, o que é belo aos olhos pode não ser belo aos 

ouvidos, de modo que a criação tem em vista peculiaridades dos objetos. Contudo, 

sendo uma criação, é exteriorização e concretização de pulsões humanas, que 

ultrapassam a medida da espécie. 

 Por conseguinte, a arte se dirige aos sentidos capazes de apreciar a beleza e, com 

isso, ainda em sua dimensão mais primordial, a arte é formadora dos sentidos. No 

processo de sua apropriação como objeto, a arte propicia a sua humanização porque se 

dirige à humanidade dos sentidos. Isso significa que se dirige aos sentidos como órgãos 

naturais humanos, no conjunto de suas determinações, portanto aos sentidos práticos e à 

consciência como modos pelos quais se desenvolve a sensibilidade. Aprimora 

diretamente os sentidos, mas em sua ampla condição subjetiva, o que inclui aprimorar 

as relações humanas em que a sensibilidade participa. Nesse sentido amplo, a arte pode 

desenvolver os sentidos práticos, de modo que pode ser, por exemplo, um fator de 

humanização das relações entre mulher e homem.  

 Para desenvolver essas possibilidades da arte, teremos que adentrar o fenômeno 

artístico em seu conteúdo e forma específicos, para além da sua determinação sensível 

fundamental. Neste capítulo, ficamos com a ideia de que, para Marx, o processo 
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histórico de humanização identifica-se com o processo de aprimoramento da 

sensibilidade humana. Por isso, o traço sensível inerente à arte não traz uma 

desvantagem do ponto de vista da autoconsciência com relação às outras formas mais 

diretamente dirigidas ao pensamento, as formas abstratas. Como formadora dos 

sentidos, forma a subjetividade, portanto a arte é um modo perene da autoconsciência.  

 Com relação a Feuerbach, Marx se distingue da identificação de arte e beleza 

natural. A unidade de natureza e arte implica uma separação de subjetividade e 

objetividade, de modo que tanto a beleza objetiva como a alma estética são inatas, 

naturais, e não produzidas pela ação humana. Nessa unidade, não se leva em 

consideração a formação dos sentidos como criação de sentidos internos, na medida da 

relação com o sentido humano cristalizado no objeto. Como vimos, em Marx, a arte faz 

sentido para o indivíduo enquanto exteriorização de forças humanas, e a própria 

apreciação (não artística) de belezas naturalmente dadas se possibilita inicialmente pela 

produção ativa da beleza para si.  

 Em ambas as críticas, diretas ou indiretas, às noções de Hegel e Feuerbach, 

vemos que a criação de um objeto sensível para o sujeito cria também um sujeito 

sensível ao objeto. Ao objeto sensível criado como beleza pertencem conteúdos 

humanos e universais. Reciprocamente, à sensibilidade humanamente criada pela 

apropriação desses objetos pertence o universo subjetivo.  
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II. Sentidos e forma artística 

 

Além das sucintas aproximações que procuramos determinar acima, Marx não aborda as 

consequências para a conformação específica dos objetos artísticos acarretadas pela 

relação dos objetos com os sentidos a que se dirigem. As passagens que procuramos 

examinar indicam alguns pontos. Primeiro, a formação de objetos sensíveis toma em 

consideração a peculiaridade do material. O ser humano “sabe considerar a medida do 

objeto” e por isso, “também forma segundo as leis da beleza”. Ao lado disso, a criação 

de um objeto voltado aos sentidos leva em conta a peculiaridade dos próprios sentidos. 

Um mesmo objeto se mostra diverso à apreensão visual e auditiva, o objeto do olho é 

um, do ouvido é outro. Assim, certos traços dos objetos determinam-se pela afecção dos 

sentidos: desde o início, um objeto apropriado pelos olhos é um objeto visível, cuja 

beleza sensível vem da sua forma e cores; um objeto dado aos ouvidos é um objeto 

sonoro, belo na medida da beleza de sua melodia, ritmo, palavra.  

Embora as questões de arte não recebam desenvolvimento no texto de Marx, 

suas indicações e, principalmente, sua noção da sensibilidade, que é parte de sua 

concepção sobre a objetivação, nos permitem colocá-lo em diálogo com concepções 

estéticas que ocorrem na história da filosofia da arte. Assim, comparamos essas ideias 

de Marx com certos aspectos das noções artísticas de Hegel e Feuerbach, destacando 

diferenças. Neste capítulo, procuramos associar a concepção marxiana da sensibilidade 

com as questões de arte de duas formas.  

Na primeira, buscamos uma noção da relação das artes com os sentidos que 

pudéssemos aproximar da concepção que Marx tem deles, e encontramos um ponto de 

contato em Lessing. Trata-se, então, de um diálogo com um momento da tradição 

estética. É claro que ali não se acha uma concepção complexa da formação dos sentidos, 

fundada na práxis, tal como Marx a desenvolveu, até porque se tratou de uma novidade 

filosófica. O ponto de contato se restringe à noção de que certas características do 

objeto artístico, que incluem a sua matéria, se determinam pela especificidade do 

sentido a que se dirigem; e que, por esta peculiaridade sensível, as artes movem de 

maneiras distintas a imaginação, o ânimo e o pensamento, o que acarreta que a forma 

dos sentidos é determinante da forma como operam as faculdades subjetivas, quando se 

trata da apreensão artística. Esta aproximação, que encontramos em Laocoonte ou sobre 
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as fronteiras entre a pintura e a poesia, procuramos apresentar na primeira parte deste 

capítulo.  

Na segunda parte, tratamos de uma apreensão artística encontrada nos 

Manuscritos de 1844: a longa e significativa referência ao Tímon de Atenas, de 

Shakespeare, no contexto da determinação do nexo do dinheiro. Esse tema se relaciona 

com as questões do trabalho em dois aspectos. Primeiro, a noção de que os múltiplos 

sentidos se reduzem ao sentido do ter sob a forma estranhada da objetivação, que 

aparece na mediação universal do dinheiro. Evidencia-se ali um modo como a forma da 

sociabilidade define a sensibilidade. O desenvolvimento sobre a inversão das qualidades 

humanas e a perda dos sentidos na sociedade capitalista desde seu estágio nascente 

colabora para explicar a necessidade da emancipação humana simplesmente para que os 

indivíduos retomem para si os seus sentidos.  

Também, esse texto interessa pelas suas consequências estéticas, embora não 

esteja tratando de questões de arte. Marx se apropria ali de algumas passagens da peça 

de Shakespeare para explicitar aqueles temas de primeiro plano. É um daqueles 

momentos tão frequentes na obra de Marx, que comentamos na apresentação do 

trabalho, em que a arte não é seu objeto, mas sua fonte. A partir do modo como Marx 

incorpora a arte em seu pensamento é possível derivar uma ideia estética geral, um 

sentido amplo da arte: trazer um conhecimento verdadeiro sobre o mundo, de uma 

maneira sensível.  

Essa parte também pretende introduzir a discussão do capítulo seguinte, centrado 

na relação de forma social e gênero artístico. 

 

II. 1. Um ponto de contato com Lessing: formas de arte, sentidos e imaginação 

 

Em Laocoonte ou sobre as fronteiras entre a pintura e a poesia
51

, Lessing parte do fato 

de as diferentes artes visarem sentidos determinados – ou seja, parte dos traços sensíveis 

das artes – para determinar peculiaridades de seus objetos. Neste livro, o autor deriva da 

característica sensível a matéria e um princípio formal das artes particulares, 

comparando os dois grandes grupos das artes poéticas e plásticas. 

                                                 
51

 Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766). Utilizo a edição brasileira, traduzida e 

anotada por Márcio Seligmann-Silva. (São Paulo: Iluminuras, 1998). (Doravante L.) 
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O objetivo de Lessing, apresentado no prefácio de seu livro, é combater uma 

compreensão errônea de uma aproximação clássica entre a pintura e a poesia. (Sob a 

designação de pintura Lessing refere também a escultura, e sob o nome de poesia, a 

literatura como um todo.) A expressão ut pictura poiesis – a poesia é como a pintura – é 

empregada por Horácio em sua Poética com o sentido de uma identificação entre as 

artes. Essa identificação, segundo Lessing, é adequada a certas qualidades das artes. 

Essas qualidades são bastante gerais, e podemos dizer que elas se comparam 

precisamente por serem artes. São elas: a representação de coisas ausentes, gerando no 

receptor a ilusão de que são reais (caráter mimético); o efeito de deleite que essa ilusão 

proporciona (prazer estético); e a fonte do prazer, que, em todas as artes, parece 

decorrer da beleza com que as coisas ausentes são representadas.
52

 Sobre o conceito de 

beleza, Lessing escreve:  

A beleza, cujo conceito nós primeiramente derivamos de objetos corpóreos, possui 

regras gerais, que podem ser aplicadas a muitas coisas; a ações, a pensamentos, bem 

como a formas. (L., 75) 

Assim, para nosso autor, a beleza pertence aos mais variados objetos. Ao longo 

do seu livro, vemos que, além dos casos mencionados no prefácio, aplica-se também a 

caracteres, palavras em sua sonoridade e imagem e outros. Observamos que a beleza, 

para Lessing, possui certas regras. Também Marx se refere às “leis da beleza”. Aqui, 

encontramos uma proximidade entre os dois pensadores na ideia de que essas leis se 

derivam de qualidade objetivas: embora os objetos artísticos sejam criações humanas, e 

assim a beleza seja uma criação, nem por isso é algo que emerge da pura subjetividade 

do artista, nem por isso deixa de seguir, para que apareça realmente como beleza, certa 

medida dos objetos.
53

 Lemos no Laocoonte que, ao refletir sobre “o valor e a repartição 

                                                 
52

 “O primeiro que comparou pintura e poesia entre si era um homem de sentimento fino, que notava em 

si um efeito semelhante de ambas as artes. Ambas, ele percebeu, representam para nós coisas ausentes 

como se fossem presentes, a aparência como efetividade; ambas iludem e a ilusão de ambas gera prazer. 

Um segundo procurou penetrar no interior desse prazer e descobriu que em ambas as artes ele fluía da 

mesma fonte. A beleza (...)” (L., 75) 
53

 Aristóteles, na Poética, (VII, 1450b- 1451a), ao tratar da extensão do mito na tragédia, propõe uma 

regra da beleza, fundamentada, de maneira diversa conforme os diversos objetos, na sua medida objetiva 

e na sua apreensão sensível. Lemos: “(...) o belo – ser vivente ou o que quer que se componha de partes – 

não só deve ter essas partes ordenadas, mas também uma grandeza que não seja qualquer. Porque o belo 

consiste na grandeza e na ordem, e portanto um organismo vivente, pequeníssimo, não poderia ser belo 

(pois a visão é confusa quando se olha por tempo quase imperceptível); e também não seria belo 

grandíssimo (porque faltaria a visão do conjunto, escapando à vista dos espectadores a unidade e a 

totalidade; imagine-se, por exemplo, um animal de dez mil estádios...). Pelo que, tal como corpos e 

organismos viventes devem possuir uma grandeza, e esta bem perceptível como um todo, assim também 
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dessas regras gerais”, nota-se que “umas dominam mais na pintura, outras mais na 

poesia” (L., 75). Ou seja, coisas que são belas nas artes plásticas podem não ser belas na 

poesia e vice-versa. Essa é uma visão que Lessing atribui aos clássicos, referindo 

Aristóteles, Cícero, Horário e Quintiliano, que aplicam nas suas obras, “com moderação 

e exatidão”, “os princípios e experiências da pintura à eloquência da poesia”, ou seja, 

comparam as artes sem ultrapassar o que de fato as aproxima, caráter mimético, beleza e 

efeito. 

Contudo, já na antiguidade aparece um entendimento das relações entre pintura e 

poesia que Lessing considera equivocado. Simônides de Céos equipara ambas as artes 

em todos os aspectos:  

A ofuscante antítese do Voltaire grego, segundo a qual a pintura seria uma poesia muda 

e a poesia um pintura falante, decerto não figurava em um manual. Foi um achado, 

como muitos outros de Simônides, cuja parte verdadeira é tão evidente, que cremos ter 

de deixar despercebido o elemento indeterminado e errado que ela traz consigo. (L., 

76)
54

 

Significa que os elementos comuns das artes são evidentes, mas a sua identificação 

quase integral, que restringe suas peculiaridades apenas aos seus meios, conduz à ideia 

de que também as matérias e os modos de imitação das artes são os mesmos. Lessing 

ressalta, contudo, que os antigos que analisaram as artes com precisão não deixaram de 

distingui-las nestes dois aspectos.  

                                                                                                                                               
os mitos devem ter uma extensão bem apreensível pela memória. (...) o limite imposto pela própria 

natureza das coisas é o seguinte: desde que se possa apreender o conjunto, uma tragédia tanto mais bela 

será quanto mais extensa. Dando uma definição mais simples, podemos dizer que o limite suficiente de 

uma tragédia é o que permite que nas ações uma após outra sucedidas, conformemente à verossimilhança 

e à necessidade, se dê o transe da infelicidade à felicidade ou da felicidade à infelicidade. 

(ARISTÓTELES. Poética. Tradução de Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1973, 449-450.) 
54

 Vale pontuar que a alcunha passa longe de ser elogiosa: é conhecido o ódio de Lessing por Voltaire. 

Independente do conjunto das razões que ele tinha para isso, uma discordância relevante diz respeito 

justamente ao modo de assimilar a arte antiga. Sabe-se que Voltaire considerava-se sobretudo um homem 

de teatro e, em sua produção teatral, bem como em sua tentativa épica (Henríada), buscava reproduzir as 

regras formais das poéticas clássicas e copiar os formatos antigos, desconsiderando assim a necessidade 

de a forma acompanhar a novidade dos conteúdos. Mantinha-se na concepção de que a arte elevada 

deveria seguir as normas antigas, inclusive mantendo os mesmos gêneros. É bastante irônico o fato de 

Voltaire ter se celebrizado não pela sua produção em formato clássico, não pelas peças, que hoje em dia 

não são lidas, mas precisamente pela criação de um gênero novo, o conto filosófico, que ele mesmo 

reputava como um gênero menor, e relutou por muito tempo em publicar. Isso mostra, ao mesmo tempo, a 

sua genialidade e o seu equívoco. Lessing é um amante e conhecedor da antiguidade, mas procura extrair 

dela a sua “herança viva”. Também aqui parece haver outro ponto de contato com Marx, que ridiculariza 

a Henríada de Voltaire e, em sua concepção de gêneros de arte, considera a impossibilidade de reproduzir 

as formas antigas, embora encontre nelas grandes referências. O modo como Lessing se vale de Homero 

também o aproxima da visão de Marx, para quem sua obra é “norma e modelo inalcançáveis.” 

Retornaremos a esses temas no próximo capítulo. 
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Ele continua: 

Não obstante, os antigos não deixaram de o perceber. Antes, restringindo o dito de 

Simônides ao efeito das duas artes, eles não se esqueceram de precisar que apesar da 

completa semelhança desse efeito, elas ainda assim são diferentes, tanto quanto aos 

objetos como também no modo da imitação deles [quanto à matéria e aos modos de 

imitação]. (L., 76) 

A questão que Lessing propõe com isto é a seguinte: as artes se dirigem a 

sentidos diversos e por isso seus meios devem ser diversos. Mas essa diversidade 

necessária de sentidos e meios de sua afecção implica diferenças quanto aos objetos ou 

matérias passíveis de se figurar e o modo de sua figuração. Lessing pretende refutar as 

noções que desconsideram essa implicação necessária, deixando de lado as 

particularidades concretas dos sentidos humanos e dos meios artísticos e atribuindo-lhes 

uma espécie de neutralidade ou maleabilidade abstrata, porque se relacionam 

abstratamente com o objeto. Para ele, certas determinações concretas dos objetos 

artísticos derivam dessas peculiaridades, que acarretam diferenças no modo como um 

tema ou conteúdo pode tornar-se figura plástica ou poética e, assim, definem a elas 

objetos distintos.  

Um modo de pensar semelhante ao de Simônides aparece entre críticos 

modernos. Também eles igualam a poesia e a pintura, considerando que os objetos e os 

modos de apresentá-los são os mesmos. A partir dessa ideia, “deduziram as coisas mais 

parvas do mundo”, chegando a considerar erros os diferentes modos como as artes 

plásticas e literárias figuram um mesmo tema:  

(...) eles proferem no tom mais firme os juízos mais rasos quando eles tomam por erros 

as divergências recíprocas entre as obras do poeta e do pintor sobre um mesmo objeto, 

para em seguida culpar uma arte ou a outra, conforme eles tenham maior gosto pela arte 

poética ou pela pintura. (L., 76) 

Segundo o autor, os antigos não faziam nada de mais nem de menos; onde abriam 

trilhas estreitas e agradáveis, os modernos querem logo construir uma estrada larga. A 

estrada aqui leva à equiparação das artes em outras qualidades que não passavam pelas 

trilhas antigas. Entende-se, então, que, conforme a adequada medida dos antigos, se um 

mesmo tema é representado de modo pictórico e poético, por certo suas matérias 

específicas e seus modos de pintá-las serão diversos.  

 O mote de Lessing é um caso destes: o autor parte da comparação entre duas 

conformações artísticas antigas – uma plástica e uma poética – de um mesmo tema 
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mitológico, a morte de Laocoonte e seus dois filhos pelas serpentes Pórcia e Caribeia.
55

 

Lessing compara a passagem da Eneida de Virgílio em que a sua morte é narrada com o 

grupo escultórico grego que se estima ter sido criado por volta de 140 a.C.
56

 Sua 

questão central nessa comparação é a figuração da dor. Enquanto na passagem da 

Eneida o sacerdote grita e se contorce pela dor, na escultura a expressão de dor é 

moderada, de maneira que sua face não chega a desfigurar-se como sugere a sua 

configuração poética. Muitos argumentos são aventados para justificar as duas 

figurações, mostrando o modo adequado pelos qual cada uma das artes toma o seu 

objeto. 

Mas o problema para o autor não é apenas teórico: 

Essa pseudocrítica inclusive seduziu em parte os próprios virtuoses. Ela gerou na poesia 

a mania de descrição e na pintura o alegorismo; assim procurou-se fazer da primeira 

uma pintura falante, sem se saber propriamente o que ela pode e deve pintar, e da 

segunda um poema mudo, sem se ter refletido em que medida ela pode expressar 

conceitos universais sem se distanciar da sua determinação e se transformar num tipo de 

escrita arbitrário. (L., 76) 

Vemos que esse erro de teoria estética, segundo o autor, influenciou os artistas, gerando 

maneiras do fazer artísticos que são problemáticas, precisamente, como veremos, na sua 

capacidade de afetar e comover os sentidos a que se dirigem. Para Lessing, a descrição 

na poesia e a alegoria na pintura, se empregadas em excesso ou como vetores da 

criação, obstaculizam o seu efeito.  

No escopo deste trabalho, buscamos apenas um momento da reflexão de 

Lessing, em que as diferenças de matérias artísticas decorrentes das peculiaridades 

sensíveis da sua criação e apreensão se evidenciam. Procuramos com isso trazer uma 

maneira de pensar, no âmbito especificamente artístico, determinações objetivas em sua 

comunhão com as qualidades sensíveis subjetivas. Ao tratar das diferenças entre a 

pintura e a poesia, sua concepção caminha não apenas para mostrar que a percepção 

visual e a percepção auditiva requerem objetos diversos, mas também que se relacionam 
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 Laocoonte é um sacerdote troiano de Apolo que procurou alertar os troianos sobre o embuste do cavalo 

de madeira. Enquanto realizava um sacrifício a Poseidon na praia junto com seus filhos, os deuses 

enviaram as serpentes como castigo por essa tentativa. (Cf. L., 81, n. 18, do tradutor)  
56

 VERGÍLIO, Eneida. Livro II, v. 200-226. (Tradução de Carlos Alberto Nunes. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília; São Paulo: A Montanha, 1983, 42-43). Segundo Márcio Seligmann-Silva, o 

grupo escultórico é um bronze de origem grega, datada de cerca de 140 a.C. Uma cópia romana de 

mármore foi encontrada em 1506 e está situada no Vaticano (Cf. L., 81, n. 18). 
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de maneiras diversas com os órgãos internos da imaginação, memória, consciência, quer 

dizer, comovem de modos diferentes as faculdades subjetivas do receptor.  

Seguiremos a argumentação do capítulo XVI do Laocoonte, em que Lessing se 

propõe a deduzir as diferenças de objeto das artes “a partir de seus primeiros 

fundamentos” (L., 193). A fim de contextualizar, cabe pontuar que, nos capítulos 

anteriores, Lessing polemiza com o Conde de Caylus, para quem a melhor poesia é 

aquela que oferece ao pintor a maior quantidade de pinturas.  

No seu livro, Tableuax tiré de l’Iliade, de l’Odyssé d’Homère et de l’Enéide de 

Virgile, avec des observations générales sur le costume (Paris, 1757) (cf. L., op. cit., 

171, n. 1), Caylus sugere pinturas das cenas de Homero. Seguindo a ideia de que “como 

a pintura é a poesia”, propõe que o melhor poeta é aquele cuja obra oferece a maior 

quantidade de quadros ao pintor. Contra essa ideia, Lessing, como um exercício, parte 

da suposição de que a Ilíada e a Odisseia se tivessem perdido, e que apenas 

mantivéssemos as pinturas que Caylus sugere delas. Pergunta-se se a obra do poeta 

poderia ser deduzida daquelas, e propõe um teste, “com a primeira peça que nos vem à 

mão”: 

Que seja a pintura da peste. O que nós vemos na superfície do artista? Cadáveres 

mortos, fogueiras queimando, agonizantes que se ocupam com os mortos, o deus irado 

numa nuvem lançando flechas. A maior riqueza dessa pintura é pobreza para o poeta. 

Pois, se tentássemos reconstruir o Homero a partir dessa pintura: o que nós poderíamos 

fazê-lo dizer? “Apolo irritou-se então e lançou suas flechas contra as tropas gregas. 

Muitos gregos morreram e os seus cadáveres foram queimados.”  

Nesse exercício, vemos que o texto que se poderia criar a partir de uma pintura extraída 

da cena de Homero inclui duas ações: a morte dos gregos por Apolo e a cremação de 

seus cadáveres. Lessing continua: 

Leiamos agora o Homero mesmo: 

“Baixou do alto do Olimpo, coração colérico, 

levando aos ombros o arco e a aljava bem fechada.  

À espádua do iracundo retiniam flechas, 

enquanto se movia, ícone da noite. 

Sentou-se longe das naus: então dispara a flecha. 

Horríssono clangor irrompe do arco argênteo. 

Fere mulos; depois, rápida prata, os cães; 

então mira nos homens, setas pontiagudas 
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lançando: e ardem sem pausa densas piras fúnebres.” (Il. I, v. 44-53)
57

 (L., 

181) 

A cena da ira do Apolo Esmíntio contra os gregos tem, segundo Lessing, ao menos duas 

vantagens sobre a pintura. Primeiramente, a beleza dos versos: “É impossível traduzir 

em uma outra língua a pintura musical que acompanha as palavras do poeta” (L., 182). 

Em segundo lugar, a figuração de uma série de ações, ou de uma ação em sua sequência 

de partes, que requereria para a representação plástica não uma pintura, mas uma série 

de pinturas. Esta é para o nosso autor a principal vantagem da poesia sobre a pintura 

neste caso. Para dar-lhe uma figura plástica, seria necessário passar “através de toda 

uma galeria de pinturas”. (L., 182) 

 Contudo, Lessing não pretende defender a superioridade da poesia com relação à 

pintura, mas as suas diferenças necessárias. Em seguida, então, oferece um outro 

exemplo, em que as prioridades se invertem. Ele escreve: 

Mas talvez a peste não seja um objeto vantajoso para a pintura. Eis aqui um outro que 

possui mais encanto para o olho. O conselho dos deuses que bebem. Um palácio de 

ouro, aberto, grupos arbitrários com as figuras mais belas e veneráveis, o cálice na mão, 

servido por Hebe, a eterna juventude. Que arquitetura, que massa de luz e sombra, que 

contrastes, que pluralidade de expressão. Onde começo e onde termino de regalar os 

meus olhos? Se o pintor me encanta deste modo, quanto mais o poderá o poeta! Eu o 

abro, e eu me encontro – decepcionado. Eu encontro quatro bons versos planos que 

poderiam servir como legenda de uma pintura, nos quais se encontra o material para 

uma pintura, mas que não são nenhuma pintura mesma: 

“Em torno a Zeus, os deuses, no entanto, no paço 

assoalhado de ouro, vão deliberando, 

assentados. Augusta, qual vinho, verte 

néctar. Mutuando a copa de ouro, os numes brindam. 

E olham para Troia.” (Il., IV, v. 1-5) (L., 182) 

Nosso autor comenta que “Homero permanece aqui tão inferior ao pintor, quanto 

ali ficara o pintor sob ele”, quer dizer, aponta para as diferenças de matéria.
58

 Para além 

                                                 
57

 Lessing cita todas as passagens de Homero em grego. O tradutor Márcio Seligmann-Silva inclui duas 

traduções da Ilíada. Optamos por referir a de Haroldo de Campos, porque a poesia em português é 

maravilhosa e nos transporta para o mundo grego. (HOMERO, Ilíada. Tradução de Haroldo de Campos. 

São Paulo: Arx, 2004). 
58

 Outras passagens da Ilíada são ainda apresentadas pelo autor, na sua polêmica com o Conde de Caylus. 

Ele comenta que no Livro IV Caylus não encontra nenhuma pintura, mas observa que há ali pinturas tão 

belas como em todos os outros. Dá o exemplo da pintura de Pândaro lançando a sua flecha em Menelau, 

que considera uma das mais belas: “Cada momento está pintado, desde o apanhar do arco até o vôo da 

flecha, e todos esses momentos são tomados tão próximos e, ainda assim, tão diferenciados, que se uma 
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de Homero, Lessing comenta ainda que O paraíso perdido não deixa de ser uma poesia 

elevada e a primeira epopeia desde o rapsodo grego, porque não sugere pinturas, assim 

como a paixão de Cristo não se torna uma poesia pelo fato de que “não se pode sequer 

espetar um alfinete nela sem tocar numa passagem que não tenha ocupado uma 

multidão dentre os maiores artistas” (L., 185).  

Conclui que não se pode medir a excelência do poeta pelas pinturas plásticas que 

sua obra fomenta, tampouco a excelência do pintor pela poesia que sua obra pudesse 

estimular. Antes de tudo, à pintura cabe figurar apenas objetos visíveis, enquanto para a 

poesia abre-se um universo de objetos invisíveis. Não apenas todo o mundo interno de 

sentimentos, paixões e pensamentos podem desdobrar-se na poesia, enquanto na pintura 

apenas podem aludir-se através de objetos visíveis, expressões, posturas. Mas Lessing 

refere mesmo os objetos corpóreos que se fazem invisíveis na Ilíada, como os 

momentos em que os deuses não se deixam ver pelos humanos. Mais de uma vez, em 

Homero dá-se a invisibilidade dos seres como envoltos em uma nuvem. Segundo nosso 

autor, esse efeito na pintura torna-se artificial. O que significa, em primeiro lugar, 

apenas isto: “cores não são sons e ouvidos não são olhos” (L., 189).  

Contudo, fixando-se apenas em objetos visíveis, ainda assim as matérias dos 

dois grandes conjuntos de artes se distinguem. Os sentidos a que se dirigem são 

diversos: o concílio dos deuses regala os olhos, a cena da peste nos regala os ouvidos. O 

que há de diferente nessas duas pinturas, que torna uma adequada à tela, e inclusive 

mais rica na tela, e outra inadequada à tela e riquíssima na poesia é que o objeto da 

primeira é um momento único da ação; na segunda, a matéria se compõe de uma 

sequência de ações. No último parágrafo do Capítulo XV, ele já dá a resposta e uma 

síntese do que será desenvolvido no XVI: uma é uma ação progressiva, cujas partes se 

seguem no tempo; a outra é uma ação inerte, cujas partes se seguem umas às outras no 

espaço.  

Como dissemos, no Capítulo XVI Lessing pretende “deduzir a questão a partir 

de seus primeiros fundamentos” (L., 193). Parte, então, dos meios utilizados pelas artes, 

que são diversos na medida da diversidade dos sentidos a que se direcionam. A pintura 

                                                                                                                                               
pessoa não soubesse como lidar com o arco, ela poderia aprender apenas a partir dessa pintura. Pândaro 

tira o seu arco, tende a corda, abre o carcás, seleciona uma flecha nova e em bom estado, põe a flecha na 

corda, tende a corda juntamente com a flecha ajustada na incisão, a corda se aproxima do peito e a ponta 

metálica da flecha, do arco, o grande arco arredondado se distende com um barulho, a corda vibra e, 

ávida, a flecha salta e voa para o seu alvo.” (L., 189) 
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se dirige aos olhos: seus meios são figuras e cores no espaço; a poesia dirige-se aos 

ouvidos: seus meios são sons articulados no tempo. Os meios ou signos “devem ter uma 

relação conveniente com o significado” (L., 193), ou seja, os meios impõem 

possibilidades e limites de figuração dos objetos, estes são conforme os meios. Assim, 

signos ordenados uns ao lado dos outros no espaço (cores e figuras) expressam objetos 

que existam uns ao lado dos outros ou cujas partes existam umas ao lado das outras; 

enquanto os signos ordenados um após o outro no tempo expressam objetos que se 

seguem uns ao outros no tempo ou cujas partes se sigam umas às outras no tempo. Ora, 

os objetos cujas partes se seguem no espaço são os corpos; corpos, com as suas 

qualidades visíveis, são os objetos da pintura; os objetos cujas partes se seguem no 

tempo são as ações; então as ações são os objetos da poesia. Vemos que os meios ou os 

signos próprios de cada arte não são neutros, polivalentes. Antes, os meios definem para 

as artes matérias diferentes, o que significa dizer que sentidos diversos determinam para 

as artes objetos diversos.  

Entretanto, corpos não existem apenas no espaço, mas também no tempo. A cada 

momento do tempo os corpos podem estar diferentes, podem aparecer de maneira 

diversa e envolvidos em diferentes relações; em cada momento a sua aparência e 

relações são efeitos de uma relação anterior e a causa de uma outra subsequente. Desse 

modo, cada momento pode ser o centro de uma ação. “Consequentemente a pintura 

também pode imitar ações, mas apenas alusivamente através de corpos.” (L., 193). 

Assim, para Lessing, a pintura apresenta um único momento da ação e deve escolher 

seu momento mais expressivo, que leva ao entendimento mais completo do que veio 

antes e do que virá depois; quer dizer, o mais expressivo ao entendimento da ação como 

um todo, da qual ela só pode pintar um único momento.  

Quanto à poesia, Lessing escreve que, assim como os corpos não existem apenas 

no espaço, mas também no tempo e em ação, “as ações não existem por si mesmas, mas 

dependem de certos seres”. Esses seres são corpos ou são observados como corpos; por 

isso, “a poesia também expõe corpos, mas apenas alusivamente através das ações” (L., 

193). Um modo de compreender a pintura aparece também aqui na análise da poesia. 

Tal como a pintura expressa um momento único da ação, a poesia apenas pode figurar 

uma qualidade dos corpos. Para nosso autor, esta deve ser a que “desperte a imagem 

mais sensível do corpo”, ou seja, a qualidade mais necessária e significativa para a 
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imitação progressiva, para a ação: “a imagem mais sensível do corpo a partir do lado 

que ela precisa dele” (L., 194).  

 Deste raciocínio decorre a regra poética da unidade de adjetivos pictóricos e da 

economia na exposição de objetos corpóreos. Aqui, cumpre destacar um aspecto em que 

essa regra se distingue da norma que se aplica às artes plásticas. A pintura, por seus 

meios, realmente não pode retratar mais de um momento da ação; para retratar a 

sequência temporal de uma ação ela teria de realizar uma sequência de pinturas. O caso 

da poesia não é literalmente o mesmo: assim como ela pode, com seus meios, destacar 

um traço corpóreo ou poucos traços corpóreos, seus meios lhe possibilitam, a rigor, 

pontuar toda uma série de traços corpóreos dos objetos. O que Lessing parece defender 

com essa regra é que o inventário de traços corpóreos é próprio da poesia, e que a 

descrição não resulta numa imagem completa do objeto, tal como se alcança na pintura. 

No capítulo XVII, Lessing toma uma série de exemplos de escritores modernos que se 

valem da descrição de objetos para mostrar que o resultado é uma sequência de partes 

dos objetos, a que denomina a “descrição gelada das suas partes”. Ou seja, pela 

descrição não obtemos a imagem do todo do objeto, mas apenas a sequência das suas 

partes. A imagem corpórea, pictórica do objeto como um todo só se alcança na pintura, 

em que as suas partes estão presentes ao mesmo tempo à visão. O sentido da regra 

aplicada à poesia é, então, este: os meios poéticos não são adequados a apresentar a 

imagem corpórea do objeto, porque a descrição não traz à imaginação o objeto em sua 

totalidade.  

 Mas tais argumentos não são, para o autor, suficientes para estabelecer 

definições certeiras para a poesia. Ao contrário, para ele, cabe observar como se realiza 

na prática a construção poética nos autores que conseguem os melhores efeitos 

artísticos, de modo que toma novamente o maior dos poetas épicos: 

Eu depositaria pouca confiança nesse encadeamento árido de argumentos se eu não o 

encontrasse plenamente confirmado pela práxis de Homero ou, antes, se não tivesse 

sido a própria práxis de Homero que tivesse me levado a ele. (L., 194) 

Assim, a regra de unidade dos adjetivos pictóricos e da economia na exposição de 

objetos corpóreos não só é confirmada pela práxis criativa de Homero, como também é, 

na verdade, extraída dela. Vale frisar que Lessing, neste livro, toma Homero como 

referência para tratar das peculiaridades da poesia, não apenas ao polemizar com a 

proposta de Caylus, mas como seu modelo poético principal.  
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Lembremos que também para Marx a épica grega é a “norma e modelo 

inalcançável” (Gr., 63) Abordaremos no próximo capítulo essa passagem da Introdução 

de 1857. Interessa pontuar desde já que nos dois autores, por modos de pensar distintos, 

verifica-se a ideia de que a epopeia grega contém traços que servem como norte para 

compreender as peculiaridades da poesia, sem com isso definir a forma ou gênero 

homérico como norma a ser reproduzida. Em Marx, é uma norma inalcançável, porque 

impossível de se reproduzir como forma artística nas formações históricas posteriores 

ao período homérico; em Lessing, a épica grega explicita certos traços próprios da 

poesia em geral, embora também para ele não se possa reproduzir posteriormente como 

gênero. A crítica à tentativa voltairiana de epopeia moderna é ridicularizada tanto por 

Lessing como por Marx, e por Marx se referindo a Lessing, como apontaremos no 

próximo capítulo.  

Homero é o parâmetro do qual Lessing deriva regras poéticas. Sobre o poeta, ele 

escreve: 

Eu acho que Homero pinta apenas ações progressivas e pinta todos os corpos e coisas 

singulares apenas pela sua participação nessas ações e, de ordinário, com um único 

traço. (L., 194) 

A matéria de Homero são ações em sequências temporais, e objetos corpóreos apenas na 

medida de sua importância para as ações e descritos no mais das vezes por uma única 

característica relevante. Ainda quando há mais de um adjetivo pictórico, preserva a 

regra da economia nos traços corpóreos. Lemos sobre Homero:  

Para ele a embarcação é ora a embarcação negra, ora a embarcação côncava, ora a 

embarcação veloz, no máximo a embarcação negra com dois remos. (L., 194) 

 Com efeito, se tomarmos por conta própria a Ilíada, na tradução de Haroldo de 

Campos, que parece manter a forma da criação homérica, podemos aventar uma série de 

exemplos em que a caracterização corpórea é econômica e se repete ao longo dos 

cantos: Aquiles, pés velozes; Hera, braços brancos; Criseida e Briseida, belo rosto ou 

belas maçãs do rosto; Tétis, pés-de-prata, filha do ancião do mar; Aqueus, longos 

cabelos, belas cnêmides; Atena, olhos glaucos etc.  

No entanto, quanto aos traços progressivos, ativos, a pintura é detalhada: 

Mas é verdade que o navegar, a partida, o aportamento da embarcação, ele junta numa 

pintura detalhada a partir da qual o pintor teria que executar cinco, seis pinturas 

singulares, se ele a quisesse transpor totalmente para a sua tela. (L., 194) 
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Assim, em Homero, as ações ou os objetos progressivos constituem a principal matéria 

da poesia.  

 Como vimos, Lessing também ressalta que as ações são realizadas por seres 

necessariamente corpóreos, por conseguinte, os corpos aparecem na poesia (assim como 

os corpos na pintura refletem por suas posições um momento da ação). Objetos 

corporais são figurados nas épicas homéricas, mas emergem na ação. Quando se detém 

num único objeto, ele não apresenta o objeto acabado por meio de uma enumeração de 

suas partes, mas sim apresenta uma sequência temporal na qual o objeto aparece 

diferente a cada momento, de modo que sua imagem se constrói progressivamente. 

Assim, o objeto não aparece, como na pintura, em sua forma final, mas sim, na narração 

poética, vemos o objeto nascer: 

Homero sabe como estabelecer por meio de inúmeros artifícios uma sequência de 

momentos nos quais o objeto aparece em cada um deles de um modo diferente, sendo 

que o pintor deve esperar o último deles para nos mostrar algo já nascido que, nós, no 

poeta, vemos nascer. (L., 194-195) 

A subordinação dos corpos à ação ocorre de maneiras diversas. Lessing oferece 

cinco exemplos da Ilíada em que objetos corpóreos são pintados, que podem ser 

reunidos em três tipos diversos de subordinação à ação. Em dois deles, a ação pela qual 

o objeto emerge é a sua própria produção: a construção do carro de Hera (Il., V, v. 722-

733)
59

 e a construção do arco de Pândaro (Il., IV, v. 105-111)
60

. Outro modo de pintura 

do objeto corpóreo pela ação é o exemplo das roupas de Agamenon, que se pinta na 

                                                 
59

   “(...) Hebe ao carro adapta 

rodas de bronze curvo eixo férreo, oito raios; 

pinas de ouro maciço; lâminas de bronze 

justas nas órbitas externas: maravilha! 

Em fina prata os cubos das rodas, girando, 

de ambos os lados. Tiras feitas de ouro e prata 

formam tensas o corpo do carro de dúplice 

parapeito; dali sai o timão prateado, 

à cuja ponta firma-se um jugo belíssimo 

de ouro e peitorais aurilindos; sob o jugo 

Hera os corcéis conduz, com gritos de combate.” (Il., V, v. 722-733) 
60

   “(...) Pândaro  

tomou do arco, despojo do lascivo capro 

que ele abatera com fronteiro golpe. (Quando, 

rochedo abaixo, elástico, o animal saltava,  

ele, emboscado, deu-lhe em pleno peito. Morta 

caiu, reversa, a presa. Chifre – dezesseis 

palmos – exibia à testa. Um mestre polidor  

bruniu-os com perícia, apondo um bico de ouro, 

recurvo, a uma das pontas.)” (Il., IV, v. 105-111) 
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ação de vestir-se (Il., II, v. 43-47)
61

. Na poesia, a figuração da indumentária é relevante 

para caracterizar Agamenon como rei e como chefe militar, e a ação de vestir-se 

constitui a sua preparação para a guerra. Lessing escreve sobre essa passagem: 

Se Homero quer nos mostrar como Agamenon estava vestido, então o rei deve vestir-se 

diante dos nossos olhos, peça por peça (...) Nós vemos as roupas na medida em que o 

poeta pinta a ação de vestir-se; um outro teria pintado as roupas até a menor franja e nós 

não teríamos visto nada da ação. (L., 195) 

 No terceiro tipo de pintura ativa de objetos corpóreos, estes se mostram por meio 

da narração de sua história. Diferencia-se dos exemplos da construção dos objetos 

porque aqui se mostra a sua produção como apenas uma parte de sua história, 

completada por quem os construiu e todos os que os possuíram. Trata-se dos cetros de 

Agamenon e Aquiles. Para Lessing, a narração de sua história dá uma ideia muito 

melhor do cetro do que uma imagem perfeita de um pintor, propicia um melhor 

conhecimento dele do que a descrição de suas qualidades corpóreas. Sobre o cetro de 

Agamenon (Il., II, v. 101-108)
62

, ele escreve: 

Ao invés de uma cópia, ele nos dá uma história do cetro: primeiro ele é trabalhado por 

Vulcano; depois ele brilha nas mãos de Júpiter; depois ele realça a dignidade de 

Mercúrio; depois ele é o bastão de comando do guerreiro Pélops; depois a vara de 

pastorear do pacífico Atreu etc. (L., 196) 

Também o cetro de Aquiles se apresenta dessa maneira. Quando o maior dos 

guerreiros jura por seu cetro vingar-se de Agamenon, Homero narra a sua história (Il., I, 

v. 234-239)
63

.  

                                                 
61

   “De pé. Depois, sentando, enverga a seda nova. 

da túnica, belíssima. Nos ombros manto 

largo. Nos pés sandálias: brilho vigoroso. 

Suspende à espádua – prata cravejada – a espada.  

Nas mãos, o pátrio cetro incorrompido.” (Il., II, v. 43-47) 
62

   “Agamêmnon, portando o cetro, exímia lavra 

  de Hefestos, dom de Hefestos ao Croníade, Zeus, 

  que, por seu turno, o deu a Hermes, matador de Argos, 

  a Hermes, o porta-voz, que o deu então a Pélops, 

  hábil ginete. Ao rei Atreu, pastor-dos-povos,  

este o repassa. Atreu, já moribundo, a Tiestes 

mil-ovelhas, o lega. Agamêmnon de Tiestes 

o ganha, e soberano reina sobre as ilhas, 

sendo o primeiro em Argos.” (Il., II, v. 101-108) 
63

   “(...) nem folha, 

  nem ramo nele viçarão jamais, depois 

  que arrancado do tronco foi-se da montanha 

  e jamais tornará a verdecer; o bronze 

  a seu redor cortou folhame e casca. Portam-no 

  agora os juízes.” (Il., I, v. 234-239) 
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Nós o vemos verdejar nas montanhas, o ferro separa-o do tronco, desfolha-o e descasca-

o e torna-o conveniente para servir como o signo da dignidade divina dos juízes do 

povo. (L., 198) 

Esses casos se distinguem dos demais na medida em que os cetros têm um 

significado diretamente relevante para a pintura dos caracteres e para a própria trama. 

Sabe-se que a Ilíada tem início com a ira de Aquiles, devida à disputa com Agamenon, 

pastor de povos, chefe de todos os exércitos gregos, por uma escrava, Briseida. Assim, a 

história dos cetros define a diferença de hierarquia social dos dois heróis, a sua distância 

efetiva: a caracterização dos objetos neste caso é, nos termos de Lessing, “a alegoria 

mais perfeita da origem, do desenvolvimento e da consolidação e, finalmente, da 

hereditariedade do poder real entre as pessoas” (L., 197). Então, nesse caso, não apenas 

os objetos corpóreos se apresentam através da ação, como também têm uma importância 

para o conjunto da ação: 

Homero não estava preocupado em expor dois bastões de matéria e figura diferentes, 

mas antes em fazer uma imagem sensível da diferença do poder, sendo que os bastões 

eram um signo deste. Aquele uma obra de Vulcano; este talhado por uma mão 

desconhecida numa montanha: aquele a propriedade antiga de uma casa nobre; este 

destinado a preencher o melhor punho do primeiro que aparecer: aquele empunhado por 

um monarca sobre muitas ilhas e sobre toda Argos; este conduzido por um grego a 

quem, entre outros, foi confiada a guarda das leis.
64

 Essa era efetivamente a distância 

que existia entre Agamenon e Aquiles; uma distância que Aquiles, mesmo em sua 

cólera cega, não pode deixar de reconhecer. (L., 198) 

Este é, portanto, um caso especial de figuração de corpos na Ilíada. Contudo, os objetos 

corpóreos em geral, mais ou menos relevantes, mas nunca irrelevantes para o conjunto 

da poesia, são “dissolvidos em ações”, para empregar o termo de G. Lukács
65

.  

Lessing acentua que os exemplos desses tipos são múltiplos, de forma que “cada 

um que se lembre do seu Homero irá recordar um número sem fim deles” (L., 199). De 

fato, são muitos os casos que podem ser aventados. Lanço mão aqui do meu Homero 

para chamar a atenção a um outro modo pelo qual tudo, na sua poesia, se resolve em 

ações. Cito três exemplos de alegorias pelas quais se pretende qualificar uma ação. É 
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 “(...) este conduzido por um grego a quem, entre outros, foi confiada a guarda das leis”: Todos os 

chefes de exército, os basiléus, portavam um cetro e eram também juízes. Aquiles era um basiléu como 

todos os outros chefes de exército que se agruparam para tomar Troia. Agamenon era o comandante de 

todos os exércitos, portanto comandava sobre todos os basiléus. Assim, mesmo sendo um semi-deus e o 

maior guerreiro entre os gregos, Aquiles estava subordinado a Agamenon. 
65

 LUKÁCS, G. “Marx e o problema da decadência ideológica”. In Marxismo e teoria da literatura. 

Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. 
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sabido que Homero emprega uma série de casos da natureza como alegorias 

caracterizadoras de ações humanas. Num lance de guerra, seria comum imaginarmos 

algo como, “sua investida era como a de um leão”; ou “os cavalos soam como um 

furação”. Contudo, as alegorias homéricas nunca são assim: apresentam um sentido 

ativo e determinado, quer dizer, até mesmo essas comparações alegóricas são pequenas 

narrativas cujo elemento central é a ação, e uma ação concreta. Um dos casos 

caracteriza a maneira como Ájax protege o corpo de Pátroclo morto no campo de 

batalha. Menelau busca em vão defender a integridade daquele corpo, já despojado por 

Héctor das suas armas, a fim de levá-lo a Aquiles para que se cumpram as cerimônias 

fúnebres. Em meio à luta, pede ajuda a Ájax, que se acerca: 

(...) Ájax, o escudo em torno a Menelau, 

se posta, feito leoa que defende os filhotes, 

quando os guia, mata adentro, e se defronta súbito 

com caçadores; cônscia de sua força, enruga 

o sobrecenho, até quase eclipsar os olhos. 

Assim Ájax guardando o cadáver do herói. (Il., XVII, v. 132-137) 

Temos aqui um caso da tão frequente comparação com fenômenos da natureza. Ájax 

não apenas se assemelha a uma leoa: assemelha-se, na sua ação de proteger o corpo do 

jovem herói morto, à ação de uma leoa que protege com coragem seus filhotes de um 

caçador, com o qual se depara no meio da mata ao guiar por através dela os seus 

filhotes.  

Não apenas casos da natureza, mas também atividades cotidianas diversas da 

guerra são trazidas para dar forma às ações narradas. Um curto exemplo, a morte de 

Enópio Téstor por Pátroclo, em que se compara a uma ação de pesca: 

(...) Fere-o de perto Pátroclo, no maxilar  

direito, atravessando os dentes; com a lança  

o iça do carro, borda-abaixo. Como um homem 

sentado à ponta de um penedo, o anzol de bronze 

em fio de linha, fisga n’água um hieropeixe, 

assim, lança faiscante, ele o tira do carro,  

boca-aberta, e de boca – sem alento – o arroja. (Il., XVI, v. 404-410) 

Novamente, vemos aqui uma ação que oferece a figura da outra. As adjetivações 

poucas, quando ocorrem são únicas e precisas – o anzol é de bronze, a lança é faiscante, 

e, no mais, ações progressivas. 
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O último mescla ações humanas, fenômenos naturais, e sua síntese na ação dos 

deuses, do destino. Volta-se a determinar o soar do tropel dos cavalos troianos: 

(...) Como  

no outono, o furacão oprime e ofusca a terra,  

quando Zeus lança uma água torrencial, irado  

com os mortais, que torcem a justiça na ágora,  

violentos, afrontando o vero e o olho dos deuses;  

então os rios, inchados, rompem dos seus leitos;  

a torrente solapa o flanco das colinas  

e se arremessa, atroando, ao mar salino-púrpura,  

de roldão arrasando a lavoura dos homens;  

troa assim o tropel dos cavalos troianos. (Il., XVI, v. 384-393) 

Neste exemplo, dá-se não apenas a maneira específica como aparece a tempestade, mas 

também as suas razões – castigo divino aos homens por cometerem injustiça e 

“torcerem a verdade na ágora” – e as suas consequências humanas, a destruição das 

lavouras. Para caracterizar a maneira sonora e devastadora pela qual avançam os 

cavalos tróicos, Homero nos apresenta a narrativa de uma ação pequena, mas completa, 

e nada de descrição, o que nos transmite a sensação precisa do seu som e intensidade. 

Essa narrativa é, ainda, um pequeno mito, na sua definição básica: uma explicação de 

um acontecimento real pelo concurso de ações sobrenaturais.  

 Nos três casos, sentimos diretamente a intensidade e a particularidade daquilo 

que Homero pretende qualificar com as analogias, precisamente pela sua qualidade 

ativa: caracteriza-se uma ação por outra ação, criando poderoso efeito artístico. Vê-se, 

assim, que a Ilíada é construída de ações: é a narração de uma ação completa, o último 

ano do cerco de Tróia que culmina na sua tomada pelos gregos, composta de uma série 

de ações menores pelas quais essa grande ação se realiza, recheadas de caracterizações 

alegóricas que, no seu escopo mínimo, são também ações progressivas. Por todos os 

lados em que se olhe, observa-se que nada nesta obra nos é dado de maneira pronta e 

acabada. Acompanhamos a conformação de tudo, do amplo ao minúsculo. Vemos os 

objetos criarem-se diante dos nossos olhos internos – por meio das ações progressivas 

que ouvimos. Por isso, Lessing conclui: “E, como eu havia dito, vemos nascer no poeta 

o que apenas podíamos ver já nascido no artista” (L., 199).  

 A poesia, então, tem nas ações a sua matéria. Sua beleza é das ações, dos 

caracteres, dos versos. Os objetos corpóreos são aludidos pelas ações, estas diretamente 
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figuradas. Aí reside o papel da imaginação na poesia: cabe à imaginação criar todo o 

ambiente visível, plástico em que as ações acontecem, os corpos daqueles que agem, 

com suas características físicas e expressões. Essa imaginação é tanto mais intensa e 

efetiva quanto mais esses elementos aparecem de maneira progressiva e ativa.  

Vale lembrar aqui, apenas para trazer uma concepção contemporânea dessa 

ideia, um exemplo de G. Lukács em “Narrar ou descrever?”
66

. Nesse texto, o autor 

polemiza com a tendência naturalista da literatura, criticando também o excesso de 

descrições, empregada como expediente central de construção das obras. As razões 

apontadas por Lukács são diversas das apresentadas por Lessing. No Laocoonte, o foco 

é na apreensão sensível da obra e seu poder de mover a imaginação e os sentimentos. 

Em Lukács, trata-se de compreender os expedientes literários em sua capacidade de 

figurar movimentos essenciais da realidade. (Abordaremos a imbricação desses dois 

momentos da arte no próximo capítulo.) Contudo, ao voltar-se à figuração corpórea na 

literatura, a noção lukácsiana se aproxima desse sentido de Lessing, na medida em que 

enfoca o modo como uma qualidade plástica se faz poderosa na literatura, capaz de 

impressionar os sentidos. Vale indicar também que Lukács cita precisamente essa 

passagem do Laocoonte sobre Homero para corroborar sua visão sobre a centralidade da 

ação.  

Trata-se da maneira como Tolstoi figura a beleza da Ana Karenina. Valendo-se 

da apreensão de Lessing, nosso autor afirma que, tal como Homero caracteriza a beleza 

de Helena pelos efeitos sobre os homens e a sua influência na ação humana, também 

Tolstoi figura a beleza de Ana como elemento vivo das relações e destinos humanos: 

É mais um ponto onde podemos ver como os clássicos do realismo satisfazem 

plenamente as exigências da genuína epopeia. Tolstoi caracteriza a beleza de Ana 

Karenina exclusivamente pelo influxo que ela exerce na ação e através das tragédias que 

ela precipita na vida dos outros personagens e na vida da própria Ana. (LUKÁCS, 1965, 

75) 

Ao invés de reproduzir a imagem da beleza de Ana, Tolstoi conta a história em que esse 

elemento influi de maneira decisiva, e portanto nos dá o significado real e humano da 

sua beleza, que emerge na relação recíproca com os outros seres humanos.  
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 LUKÁCS, G. “Narrar ou descrever?”. In Ensaios sobre literatura. Tradução de Giseh Vianna Konder. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965. 
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É certo que Tolstoi nos apresenta características físicas de Ana: sabemos que 

tem olhos e cabelos escuros, entre outros traços. Mas estas características por si sós não 

nos dão a impressão viva de sua beleza. A sua beleza é mais concretamente 

representada e sentimos melhor a sua intensidade pelo influxo ativo, do que se toda a 

sua aparência fosse pormenorizadamente descrita, formato e cor dos olhos, do rosto, 

textura do cabelo, roupas, corpo, porte etc.; tampouco nos causaria a impressão se fosse 

adjetivada, como belíssima, maravilhosa etc. A adjetivação e enumeração de traços da 

forma plástica, traços corporais, de aparência visual, não trazem a impressão que 

poderiam trazer na pintura, e, com os meios da poesia, ficam aquém da impressão 

causada pelas ações.
67

  

Retornando à argumentação de Lessing, a descrição, possível pelos meios 

poéticos, se empregada como recurso único para caracterizar objetos, não move a 

imaginação a ponto de fazê-la criar a imagem completa do objeto. No Capítulo XX, 

Lessing cita uma descrição poética da beleza de Helena, feita por Constantino 

Manasses, cronista que viveu no Império Bizantino durante o século XII: 

  Ela era uma mulher muito bela, com belas sobrancelhas, a mais bela cor, 

  belas faces, belo rosto, com grandes olhos, pele cor de neve, 

  com cílios arredondados, seu peito pleno de graças, 

  braços brancos, tenros, beleza aberta, vivaz, 

  o rosto fica muito branco, face cor de rosa, 

  rosto gracioso, belos olhos, 

  de uma beleza sem artifício, o verão submerge, de cor natural, 

  um fogo róseo tingia a alvura, 

  como se tinge o marfim com púrpura brilhante; 

  com pescoço longo e todo alvo, daí ser narrado um mito 

  a bela Helena era chamada a “nascida dos cisnes”. (L., 230) 

Para Lessing, essa “torrente de palavras” não deixa uma imagem. Ele se 

pergunta: “Qual era afinal o aspecto de Helena? Se mil pessoas lerem isso, cada uma 

dessas mil não fará uma representação própria dela?” Lessing nos dá a imagem que ele 

mesmo cria dessa descrição, e não é uma imagem de Helena: 

                                                 
67

 Sobre a descrição, Lukács escreve no mesmo texto: “O método descritivo é inumano. Que ele se 

manifeste na transformação do homem em natureza morta, como se viu, é só um sintoma artístico de tal 

inumanidade” (LUKÁCS, 1965, 76). 
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(...) parece que vejo pedras rolarem até uma montanha, sobre a qual se deverá erigir no 

seu cume uma construção luxuosa, mas que rolam todas novamente por si mesmas pelo 

outro lado. (L., 230) 

A impressão é que os traços descritos deveriam criar na imaginação a aparência 

corpórea da heroína, mas isso não acontece: permanecem como traços separados, 

abstratos, que não se concretizam numa imagem completa. Assim, ainda que seja 

possível descrever um objeto visível que esteja fora das vistas de maneira que o ouvinte 

construa uma imagem aproximada da coisa em questão, o objetivo do poeta não é 

apenas comunicar uma ideia, mas sim causar impressões sensíveis vivas. Enumerar 

progressivamente – no tempo – características que existem umas ao lado das outras no 

espaço não traz a sensação vívida da coisa. Lessing escreve: 

O poeta não quer apenas ser compreendido, as suas representações não devem ser 

meramente claras e distintas; o prosador contenta-se com isso. Antes, ele quer tornar tão 

vivazes as ideias que ele desperta em nós, de modo que, na velocidade, nós acreditemos 

sentir as impressões sensíveis dos seus objetos e deixemos de ter consciência, nesse 

momento de ilusão, do meio que ele utilizou para isso, ou seja, das suas palavras. (L., 

203) 

Observamos aqui uma concepção sobre os diferentes modos como a imaginação 

opera em conexão com os sentidos diversos. Não é sempre a mesma, independente dos 

sentidos pelos quais se move. Não existe como faculdade separada dos órgãos dos 

sentidos. Os ouvidos se ligam de maneira específica com a imaginação; objetos audíveis 

a movem de um modo determinado: no caso da poesia, o ambiente plástico, os corpos 

que realizam as ações são aludidos na figuração imaginativa interna das ações narradas.  

A pintura, por voltar-se aos sentidos visuais, tem com a imaginação uma relação 

diversa. Lessing chega a este modo particular de relação da imaginação com os objetos 

visuais. Pelo que já foi exposto, podemos adiantar que a pintura figura corpos num 

momento único da ação, e por estes a imaginação recria o conjunto da ação. Sigamos a 

argumentação de Lessing para concretizar a maneira específica da afecção sensível e 

imaginativa das artes plásticas.  

Do fato de que seu objeto é também um momento da ação, aludido por meio de 

corpos, extraem-se aqui duas determinações centrais das artes plásticas, que nosso autor 

pauta nas criações antigas. Em primeiro lugar, a beleza visível. Nos capítulos II e III, 

afirma-se que, entre os gregos, “a beleza havia sido a suprema lei das artes plásticas” 

(L., 89). “Seu artista pintava apenas o belo; (...) A perfeição do objeto mesmo nas suas 
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obras deveria extasiar” (L., 89). Trata-se da beleza corpórea, pela qual a beleza da ação 

pode ser aludida na imaginação. No amplo escopo da imitação plástica de corpos, 

Lessing escreve que “o sábio grego havia lhe imposto fronteiras muito mais estreitas e a 

limitado apenas à imitação de belos corpos” (L., 89). Está subentendido em Lessing o 

que Hegel acentua: os corpos pintados pelos gregos eram, antes de tudo, humanos. 

Nosso autor ressalta aqui a primazia da sua beleza; critica a figuração plástica da feiura 

e da deformidade, a imitação de motivos baixos e a priorização da habilidade copiadora 

do artista, existentes tanto na antiguidade como na época moderna.
68

 

 Mas, a prioridade da beleza acarreta certos limites à matéria plástica. Para além 

dos objetos baixos e feios, Lessing centra-se nas consequências dessa regra para a 

figuração das expressões humanas. Lembremos que seu mote inicial, a que voltaremos 

adiante, é o grito do Laocoonte e suas diferentes figurações na poesia e na escultura. Ele 

escreve: 

Quero me demorar na expressão. Existem paixões e graus de paixões que se manifestam 

na face através das contorções mais feias e colocam o corpo em posições tão violentas 

que todas as belas linhas, que o contornam numa situação calma, se perdem. Quanto a 

essas os artistas antigos ou se abstinham inteiramente ou as reduziam a um grau inferior 

no qual elas estão aptas a uma medida de beleza. (L., 91) 

Para o autor, os grandes artistas antigos não figuravam expressões que advêm de 

paixões extremas porque elas não seriam compatíveis com a beleza visível. Não se trata 

de que essas paixões sejam contrárias à expressão artística de uma maneira geral. Na 

poesia – como Lessing defende com relação ao grito de Laocoonte – tanto as paixões 

extremas como mesmo a dor física extrema são figuradas artisticamente: mas, na 

pintura, elas devem ser transmudadas para não se tornarem repugnantes à vista. Sobre 

os antigos, Lessing diz: 

Furor e desespero não profanaram nenhuma de suas obras. Eu posso afirmar que eles 

nunca retrataram uma Fúria. 
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 “Certamente essa tendência para a ostentação exuberante com enfadonhas habilidades, que não são 

enobrecidas pelo valor dos seus objetos, é natural demais para que também os gregos não devessem ter 

tido os seus Pausão, os seus Pireicus. Eles os possuíam; mas lançaram sobre eles uma justiça rigorosa. 

Pausão, que ainda se detinha no belo da natureza comum e cujo gosto inferior expressava de preferência o 

defeituoso e o feio na forma humana, viveu na mais desprezível pobreza. E Pireicus, que pintava com 

toda diligência de um pintor dos países baixos, barbearias, oficinas sujas, jumentos e hortaliças, como se 

tais coisas tivessem tanta graça na natureza e fossem tão raras de serem vistas, recebeu o apelido de 

Rhyparographo, o pintor de sujeira; apesar de que os ricos voluptuosos comprassem suas obras a peso de 

ouro, para compensar a nulidade delas através desse valor imaginário.” (L., 89-90) 
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Eles reduziram a cólera à seriedade. No poeta havia sido o colérico Júpiter que 

arremessara o raio; no artista, apenas o deus sério. 

O lamento atenuado em aflição. (L., 91) 

As horripilantes Erínias, cujas ações se figuram em obras dramáticas com papel central, 

segundo o autor, nunca apareceram numa pintura ou escultura antiga. O retrato plástico 

do furor, do sofrimento extremo é atenuado em expressões que se aproximam dessas 

paixões, mas não distorcem as faces. No mesmo sentido, Lessing traz os exemplos de 

Hércules agonizando pela dor física: 

O Hércules sofredor na sua vestimenta envenenada, da mão de um mestre antigo 

desconhecido, não era o de Sófocles, que gritava de modo horrível, que fazia ressoar as 

rochas de Locride e os promontórios da Eubeia. Ele era mais sombrio que selvagem. (L., 

92) 

 Também o Filoctetes aparece aqui, este que será o objeto principal de Lessing 

para defender que, quanto às possibilidades de expressar os extremos da dor e da 

paixão, o teatro segue as regras da poesia, e não da pintura, embora se dirija também aos 

olhos, como pontuaremos adiante: 

O Filoctetes de Pitágoras Leontino parecia comunicar ao observador a sua dor, efeito 

esse que o menor traço de horripilante teria evitado. (L. 92) 

 Nesses exemplos, as representações plásticas evitam o horrível. No último caso, 

vemos que essa é a condição até mesmo para que a arte comunique ao observador, 

porque a visão do horrível causaria uma aversão e impediria o seu efeito. Ora, uma obra 

dirigida aos olhos é para ser olhada, demoradamente; deve ser possível à observadora 

passear os olhos pela obra, admirá-la. A repulsa obstaculiza a própria apreensão 

subjetiva da peça.  

 Cabe aqui um comentário acerca das pinturas que Lessing aborda. Nenhuma 

delas sobreviveu: sabe-se delas pelas referências encontradas na enciclopédia do 

filósofo romano Plínio (o velho, 23 d.C. e 79 d.C.), Naturalis Historia, formada de 37 

livros, dos quais os cinco últimos abordam as artes plásticas.
69

 É a referência principal 

sobre várias pinturas e esculturas antigas que desapareceram. Refere também o grupo do 

Laocoonte, que permaneceu desaparecido até o século XVI. Não se pode deixar de notar 

a peculiaridade do fato de Lessing não ter visto as obras que toma como fundamento: 
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 Estes volumes são divididos por materiais, ouro, prata e mercúrio (33); metais (34); terra (35); pedras 

(36); e pedras preciosas (37). As obras artísticas são abordadas conforme sua relação com esses materiais, 

entre outros temas. A escultura é tratada nos livros 34 e 36, e neste o grupo do Laocoonte é abordado; a 

pintura aparece no livro 35.  
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embora enfoque as artes pelo modo como afetam os sentidos, aborda a pintura pelas 

suas descrições, de modo que confia não na impressão visual que tem, ele mesmo, 

delas, mas nos traços expostos pela prosa e nas impressões do pensador romano. Isso 

não torna, contudo, o seu raciocínio menos sólido, o que se verifica pelas análises das 

obras às quais ele teve e nós temos acesso – toda a poesia e as esculturas, inclusive o 

grupo que é o mote do seu livro. 

Contudo, neste contexto em que defende a prioridade da beleza, Lessing 

examina uma pintura da qual existe uma cópia. Trata-se do Sacrifício de Ifigênia, de 

Timantes, pintor grego da segunda metade do século V a.C. (Anexo 1). Parece que não 

é possível determinar a fidelidade dessa cópia, encontrada em Pompeia; contudo, é uma 

chance de julgarmos por nossos próprios olhos um objeto, ao menos aproximado, a 

partir do qual nosso autor faz uma importante consideração. Ao falar da amenização das 

paixões nas expressões plasticamente figuradas, nosso autor escreve sobre esta pintura: 

E onde esta atenuação não podia ter lugar, onde o lamento tivesse sido tão aviltante 

quanto deformador, – o que fez aí Timantes? É conhecida a sua pintura do sacrifício de 

Ifigênia, na qual ele confere a todos os presentes o grau de tristeza que lhes compete, 

mas a face do pai, que deveria ter mostrado o mais elevado grau, ele encobriu, e muitas 

coisas graciosas foram ditas sobre isto. (L., 91) 

Na composição, vemos Ifigênia carregada para o sacrifício por Menelau e 

Odisseu. De um lado está Calcas e do outro Agamenon, com a mão sobre o rosto 

(Anexo 2); acima está Ártemis com a corsa que, segundo a tradição de Eurípedes, seria 

colocada no lugar de Ifigênia, salvando-lhe a vida. Para Lessing, a decisão do artista de 

encobrir a face de Agamenon deveu-se à ciência de que não se poderia figurar 

artisticamente a sua dor. Isso porque, por um lado, se a representasse no seu extremo, 

seria deformante, e com isso se afastaria das leis da beleza; por outro, a sua composição 

não permitia que lhe mitigasse a intensidade, porque nela se figuram as faces sofredoras 

dos demais personagens, de modo que a dor do pai não lhes pareceria superior, como 

era. Resolveu então encobri-la:  

O que ele não podia pintar ele deixava adivinhar. Em suma, esse encobrimento é um 

sacrifício que o artista ofereceu à beleza. Ele é um exemplo, não de como se conduz a 

expressão sobre os limites da arte, mas antes de como se deve submetê-la à primeira lei 

da arte, a lei da beleza. (L., 92) 

As “coisas graciosas” a que o autor de refere são as concepções de Plinio e Valerio 

Máximo sobre o encobrimento. O primeiro pensava que o pintor não teria capacidade 
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artística de figurar a dor do pai, tendo-se já esgotado na pintura do sofrimento de 

Calcas. O segundo considerava-o uma corroboração de que a arte não pode exprimir a 

violência de uma dor extrema. Para Lessing, não apenas o extremo é mais fácil de pintar 

do que o sofrimento suavizado, porque as linhas são mais marcadas, como considera 

que não é vedada à arte a representação da dor extrema. Na poesia, tanto épica como 

dramática, a dor é figurada pelos grandes artistas com significado poético. Nosso autor 

refuta ao menos por dois vieses a ideia de que a dor extrema não deveria figurar-se na 

poesia, quando aborda o grito de Laocoonte em Virgílio, a expressão de sofrimento 

entre os gregos de Homero e a dor pela ferida de Filoctetes em Sófocles. Já as artes 

plásticas são para os olhos, os olhos devem olhar. Mas, para além disso, “(...) o que nós 

achamos belo numa obra de arte, não é o nosso olho que acha belo, mas antes a nossa 

imaginação através do olho.” (L., 130) De modo que o olho deve olhar, para que a 

imaginação possa ver, “adivinhar” o que não se mostra diretamente à vista, o extremo 

da dor de Agamenon. Se isso nos fosse dado à visão, talvez a repugnância impedisse a 

imaginação de vê-lo.  

Na pintura, o momento único eternizado não conta com as demais ações para 

contextualizar o extremo, de maneira que, se for o ápice de uma emoção, 

necessariamente passageiro, torna-se antinatural e uma impotência. A dor, o riso, a 

tristeza etc. extremos só são significativos no contexto figurado do caráter e dos atos do 

personagem:  

(...) todos os fenômenos desse tipo, quer sejam agradáveis ou terríveis, adquirem graças 

à prolongação da arte, um aspecto tão antinatural, que a cada olhar repetido a impressão 

torna-se mais fraca e, finalmente, o objeto todo gera asco e horror em nós. (L., 100) 

O exemplo de Lessing aqui é o riso. O médico e filósofo francês Julien Offrey de la 

Mettrie fez-se retratar em pintura (Anexo 7) e gravura não sorrindo, mas rindo: 

La Mettrie, que se deixou pintar e gravar como um segundo Demócrito, ri apenas da 

primeira vez que o olhamos. Se o contemplamos mais vezes ele transforma-se de 

filósofo em néscio; seu riso transforma-se em careta. (L., 100) 

Se o seu riso se transforma em careta ou se lhe dá um ar néscio, podemos julgar por 

nossos próprios olhos. Não são os retratos mais deleitosos aos olhos. Contudo, vários 

retratos de Demócrito rindo existem pelas mãos de renascentistas, e o próprio 

Rembrandt fez seu auto-retrato como o filósofo que ri: o Jovem Rembrandt como 

Demócrito, de 1629 (Anexo 8). O ponto de Lessing aqui é o caráter deformador de 
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certas expressões extremas e a eternização de um momento cuja expressão deve ser 

passageira; no caso do riso, penso que não necessariamente seja deformador da face, 

como é o caso da extrema dor e sofrimento. Contudo, como nosso autor toma como 

parâmetro um certo fundo sereno nas expressões figuradas plasticamente entre os 

clássicos, mesmo nas situações mais trágicas, como se vê nos detalhes dos rostos de 

Ifigênia, Menelau, Odisseu e Calcas (Anexos 3 a 6), compreende-se como o riso de La 

Mettrie o impressiona negativamente. 

O segundo ponto de Lessing sobre a pintura diz respeito ao momento da ação em 

que os corpos são fixados. Mantendo a primazia da beleza e a finalidade do deleite 

sensível, o momento da ação figurado plasticamente é o mais significativo para trazer à 

imaginação a ação como um todo. Deleitamos os olhos nas artes plásticas, e o papel da 

imaginação é criar, a partir dos corpos compostos e posicionados, o conjunto e o sentido 

da ação. A beleza visível aparece aqui necessária para essa abertura da imaginação, 

porque conduz à larga observação da obra. Mas, não basta que o momento escolhido da 

ação não contrarie as leis da beleza, ele deve ser o momento mais frutífero para a 

imaginação, que mais amplie a visão do conjunto da ação. Lemos no Capítulo III: 

Se o artista só pode utilizar da natureza sempre em transformação nunca mais do que 

um único momento e o pintor, em particular, esse momento a partir de um púnico ponto 

de vista; se ainda as suas obras são feitas não apenas para serem meramente olhadas, 

mas antes, consideradas, serem longamente e repetidas vezes consideradas: então é 

certo que aquele momento único e único ponto de vista desse único momento não 

podem ser escolhidos de modo fecundo demais. Mas só é fecundo o que deixa um jogo 

livre para a imaginação. Quanto mais nós olhamos, tanto mais devemos poder pensar 

além. Quanto mais pensamos além disso, tanto mais devemos crer estar vendo. (L., 99) 

É notável como as faculdades aparecem aqui imbricadas no processo da percepção 

artística. Pensar, imaginar, ver são um mesmo movimento de apreensão do objeto. Mas 

o foco de Lessing aqui é o objeto: pretende determinar que o momento extremo da ação 

não é adequado à pintura porque não abre à imaginação a vista do amplo escopo da 

ação. Ele continua: 

Mas no decorrer inteiro de uma emoção nenhum momento possui menos essa vantagem 

do que o degrau mais elevado dela. Além dele não há nada e mostrar ao olho o extremo 

significa atar as asas da fantasia e obrigá-la, uma vez que ela não consegue escapar da 

visão sensível, a ocupar-se sob ela com imagens fracas, sobre as quais ela teme a 

plenitude da expressão como se fosse a sua fronteira. (L., 99-100) 
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O momento extremo da ação ou da emoção impõe a impressão sensível mais extrema, 

de modo que a imaginação não se abre para ver o antes e o depois, o que obstaculiza a 

visão do seu conjunto e do seu sentido amplo, profundo. Além disso, o ápice da dor, do 

sofrimento, o acesso de loucura, o assassinato etc. são momentos transitórios da ação. O 

prolongamento desses momentos significaria a destruição do sujeito: “A dor violenta 

que arranca o grito, ou logo cede, ou destrói o sujeito que sofre.”  

Esse momento é presente na poesia como um dos momentos da ação. Como 

dissemos, Lessing insiste que a dor e o sofrimento extremos são retratados na arte. A 

dor física, que muitos artistas e estetas da época consideravam indigna de se figurar nas 

artes, em especial os franceses que prezavam pelo decoro, é para ele não apenas 

compatível com a expressão da grandeza moral, como a reforça, por trazer-lhe um 

sentido humano. O autor toma novamente de Homero essa ideia válida para a poesia em 

geral. Na Ilíada, a expressão de dor como acentuação da grandeza e da serenidade da 

alma marca a distinção entre os gregos e os bárbaros (troianos). Os gregos não gritam na 

guerra para expressar coragem, porque a sua virtude guerreira não necessita alarde. 

Mas, justamente por isso, podem expressar com gritos o seu sofrimento. Ao contrário, 

os troianos foram proibidos por Príamo de expressar seu sofrimento para não 

enfraquecerem a coragem. Os heróis gregos de Homero são elevados pelos seus atos, 

mas são verdadeiros humanos pelos seus sentimentos; por isso, não há contradição em 

expressar a dor. Mas essa expressão é uma ao lado de uma série de outras ações.  

 Para abordar a expressão do extremo na pintura, Lessing comenta duas obras de 

Timônaco de Bizâncio, pintor que viveu no século I a.C. As suas pinturas mais famosas, 

ainda conforme Plínio, são Ájax furioso e Medeia assassina dos filhos. Destas, existe 

uma cópia da segunda, também encontrada em Pompeia, denominada “Medeia pondera 

a morte dos filhos” (Anexo 9). Embora sua fidelidade à criação original tampouco possa 

ser determinada, ajuda-nos a ter uma ideia visual das considerações do nosso autor. A 

pintura não figura o momento do assassinato das crianças, mas antes a situação 

imediatamente anterior em que ela pondera. Vemos os dois filhos jogando o jogo das 

pedrinhas, supervisionados por um velho preceptor, enquanto Medeia está no primeiro 

plano, segurando um punhal, de costas para os outros três, de modo que podemos vê-los 

todos de frente. Lemos:  

Ele não tomou a Medeia no momento em que ela efetivamente assassina os filhos; mas 

antes, alguns momentos antes, quando o amor maternal ainda luta com os ciúmes. Nós 
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prevemos o fim dessa luta. Trememos antecipadamente pelo simples fato de logo ver a 

horrível Medeia e a nossa imaginação vai muito além de tudo o que o pintor poderia 

mostrar nesse terrível momento. Mas justamente devido a esse fato, a indecisão de 

Medeia que perdura na arte nos violenta tão pouco que nós, antes, desejamos que 

também na natureza se estancasse neste ponto, que a luta das paixões nunca se tivesse 

definido, ou ao menos, tivesse se detido até que o tempo e a reflexão tivessem 

enfraquecido a fúria e pudessem assegurar a vitória dos sentimentos maternais. (L., 100-

101) 

O instante escolhido pelo pintor é, segundo Lessing, muito profícuo para a 

imaginação: abre tanto o que culmina no quadro fixado, como o que lhe segue; tanto o 

desenlace efetivo, como as possibilidades de outros desenlaces; havemo-nos com nossos 

próprios sentimentos e considerações. A pouca violência da cena não agride a visão, e 

todo o campo do que os olhos não veem, a imaginação percorre. O autor diz ainda ter 

existido outra pintura antiga em que Medeia é retratada no ápice de sua loucura, a matar 

os filhos. Refere um poeta antigo que teria comentado essa outra pintura, na forma de 

uma interpelação à imagem mesma, que nosso autor reproduz assim:  

“Estás constantemente sedento pelo sangue dos teus filhos? Sempre está aí um novo 

Jasão e uma nova Creusa que te exasperam incessantemente? – Para o verdugo contigo, 

também nas pinturas!” (L., 101) 

Significa que nesta pintura, além da loucura e do furor assassino, a imaginação não pode 

ver mais nada, a fantasia fica engessada neste instante único da ação e da emoção. O 

tradutor e comentador, neste contexto, traz em nota a passagem de Horácio, Ars poetica, 

v. 185: “que Medeia não trucide as suas crianças diante do público” (L., 103, n. 9). 

A consideração do Ájax furioso, que apenas se conhece por relato escrito, vai 

pelo mesmo caminho. Preterido por Odisseu para receber a armadura de Aquiles, como 

o guerreiro mais corajoso, Ájax tem um acesso de loucura. Arma-se com ela e sai 

durante a madrugada. Deparando-se com um rebanho de ovelhas, acreditou ver os 

gregos que não o escolheram e os trucidou. A pintura retratava o campo com os animais 

e o herói recuperado do acesso, envergonhado e desesperado, planejando seu suicídio, 

que é o desenlace da história tradicional. Não se figura nenhuma das duas mortes na 

imagem, nem o instante da loucura, nem o do suicídio. Lessing escreve: 

É isso efetivamente o Ájax enlouquecido; não porque ele esteja louco exatamente agora, 

mas antes porque se vê que ele esteve enlouquecido; porque apreende-se a grandeza da 

sua loucura do modo mais vivaz a partir da vergonha cheia de desespero que ele mesmo 
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sente sobre ela. Vê-se a tempestade nas ruínas e cadáveres que ele lançou no campo. (L., 

101) 

 Para o autor, esse momento único da ação expressa sensivelmente o seu significado de 

conjunto. Este é o Ájax furioso: por aquilo que o instante mostra, a imaginação pode ver 

tudo o mais que ele não mostra. 

 Nos casos da Medeia e do Ájax, o momento fixado da ação permite que o 

espectador não sinta apenas a repulsa pelo ato, mas também a compaixão: pelo embate 

interno que se sente em Medeia entre o impulso maternal e a vingança; pela vergonha e 

desespero que se percebe em Ájax. Não apenas o terror dos atos, mas as contradições, o 

sentido amplo das ações e, assim, também a identificação humana.  

 Tratamos da concepção de Lessing sobre determinações objetivas da pintura e da 

poesia, que ele procura extrair das práticas artísticas de Homero, Timantes e Timônaco. 

Indicamos, ao longo da exposição, o modo como o autor, embora calcado na efetiva 

constituição das artes clássicas que examina, procura explica-las pelo efeito que 

exercem sobre os sentidos específicos a que se dirigem. A priorização dos sentidos nas 

determinações do objeto mostra uma priorização da arte como objeto sensível. Ao 

considerar a sensibilidade, vimos também que se vincula a diversidade dos sentidos com 

os modos distintos como a imaginação é movida pelos objetos artísticos. Assim, objetos 

voltados a sentidos diversos conformam-se de maneiras peculiares e afetam 

diferentemente a imaginação e o pensamento. O conjunto da subjetividade opera 

concretamente diante de objetos concretos. A concepção marxiana da formação da 

sensibilidade, que é uma parte fundamental da sua noção da objetivação, parece trazer à 

tona a prática que explica a efetivação conjunta das faculdades humanas, que Lessing 

intui nas suas considerações das artes.  

 Resta, para finalizar esta parte sobre Laocoonte, ou as fronteiras entre a pintura 

e a poesia, apresentar o que o autor conclui sobre o seu mote, as distintas figurações da 

morte de Laocoonte e seus filhos pelas serpentes, na Eneida de Virgílio e no grupo 

escultórico grego do século II a.C., de artista desconhecido (Anexo 10). No Capítulo V, 

o autor aborda várias diferenças de posição do corpo, atividade das mãos, presença ou 

não de vestimentas, modo como as cobras se enrolam nos corpos etc., que existem entre 

a narração de Virgílio e o grupo escultórico. Além disso, discute possíveis fontes 

comuns das duas figurações e a possibilidade de o artista ter-se baseado nos versos 

épicos. (À época de Lessing, a data aproximada de 140 a.C. para a criação da escultura, 



137 

 

portanto anterior à Eneida, ainda não era estabelecida; acreditava-se que poderia ser 

posterior, da época dos Imperadores, portanto já do primeiro século da era cristã.) Mas 

pretendemos enfocar nesta comparação apenas os pontos que procuramos destacar no 

trabalho, referentes às relações das artes com os sentidos que afetam: a beleza; e a 

qualidade artística da figuração da dor e da emoção extrema.  

O autor trata primeiro do grupo escultórico, e ao afirmar que a primeira lei da 

arte é a lei da beleza, escreve: 

E isso aplicado ao Laocoonte, fica evidente o motivo que eu procuro. O mestre visava a 

suprema beleza sob as condições aceitas da dor corporal. Esta, em toda a sua violência 

desfiguradora, era incompatível com aquela. Ele foi obrigado a reduzi-la; ele foi 

obrigado a suavizar o grito em suspiro; não porque o grito denuncia uma alma indigna, 

mas antes porque ele dispõe a face de um modo asqueroso. Pois, em pensamentos, abra-

se a boca do Laocoonte e julguemos. Deixemos que grite e olhemos. Era uma 

construção que suscitava compaixão porque mostrava ao mesmo tempo beleza e dor; 

agora é uma construção feia, repugnante, da qual desviamos de bom grado a nossa face, 

porque a visão da dor excita desprazer, sem que a beleza do objeto que sofre possa 

transformar esse desprazer no sentimento doce da compaixão. (L., 92) 

A atenuação do grito em suspiro aparece aqui como necessária à beleza, porque o grito 

distorceria o rosto “de um modo asqueroso”. Mas Lessing indica também que a 

repugnância prejudica o sentimento de compaixão pelo sofrimento da figura. Vê-se que, 

para ele, a lei da beleza é uma lei da arte não apenas porque a sua apropriação deve ser 

deleitosa, mas porque sem esse deleite a obra não suscitaria o sentimento da simpatia e 

da identificação humana que a sua matéria deve suscitar, não comunicaria, não 

significaria. Assim, não é uma norma vazia; o gozo dos sentidos é, diretamente, a 

apreensão subjetiva. Nota-se também, por certo, o seu aristotelismo: da definição da 

poesia como imitação de ações humanas, a sua predileção pelos objetos elevados, e 

explicitamente nesta passagem a incitação dos sentimentos de terror e compaixão como 

parte da finalidade da arte. O Laocoonte geme, é belo e sofre (Anexo 11). Sua 

humanidade transparece na expressão de dor: porque somos atraídos a ele, 

compadecemo-nos de sua tragédia. 

 Mas há ainda outra razão pela qual ele não deveria gritar. Assim como, para o 

autor, o riso fixado plasticamente se torna em careta quando longamente observado, 

porque não é de sua natureza estender-se; e o assassínio eternizado esgota-se na sede de 
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sangue e impele à repugnância, ao horror; assim também o grito, a expressão do 

extremo sofrimento, se eternizado, torna-se em expressão de impotência: 

A dor violenta que arranca o grito, ou logo cede ou destrói o sujeito que sofre. Mesmo, 

portanto, quando o homem o mais paciente e constante grita, ainda assim evidentemente 

ele não grita ininterruptamente. E é apenas esse aparente ser ininterrupto que na 

imitação material da arte transformaria o seu gritar numa impotência feminina
70

, em 

algo puerilmente insuportável. Ao menos isso o artista do Laocoonte deveria ter evitado 

se o gritar já não tivesse prejudicado a beleza, se também tivesse sido concedido à sua 

arte expressar o sofrimento sem a beleza. (L., 100) 

Vemos que o cerne da questão é a necessidade própria da arte plástica de fixar um 

momento da ação: a deformação do rosto nas expressões extremas não só contraria as 

leis da beleza como, ao prolongar eternamente o instante do ápice, a imaginação não se 

abre para o conjunto da ação e a longa observação acaba por distorcer a expressão.  

Contudo, para o autor, é artístico o grito de Laocoonte na Eneida. Em várias 

passagens, Lessing insiste que não é impróprio da arte em geral figurar a dor e os 

extremos. Todos os impedimentos que ele sugere aqui advêm dos traços particulares das 

artes plásticas, do fato de dirigir-se aos olhos e ao modo específico como afeta a 

imaginação. Na pintura, o todo da ação fica por conta da imaginação, por alusão através 

de um único momento; e o próprio caráter das figuras também se alude pela beleza e 

posição dos corpos. O papel atribuído à imaginação na poesia é de todo outro. Nela, são 

as qualidades corpóreas que ficam por conta da imaginação, aludidas por meio das 

qualidades de caráter. A poesia não concentra a sua pintura num momento único e não 

tem na beleza visível a sua finalidade. Como vimos pelos exemplos trazidos de Homero, 

as qualidades corpóreas na poesia são submetidas a ações. Neste capítulo, o autor afirma 
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 A vinculação da impotência e da fragilidade ao feminino é mais uma das cruéis naturalizações da 

proibição efetiva da participação das mulheres em inúmeras esferas da vida social. Além de naturalizar a 

condição impotente das mulheres, o adjetivo “feminina” serve para agravar a impotência – uma 

impotência feminina é mais acentuada do que uma impotência sem adjetivos. Pensadores que se mostram 

progressistas quanto à questão da mulher, como Lessing, por exemplo, em Emília Galotti, e mesmo Marx, 

acabam por manter em momentos pontuais esse falso vínculo. A famosa enquete que Marx responde à 

filha, em 1865, embora seja evidentemente uma brincadeira, reflete preferências reais conhecidas de 

Marx; e entre as perguntas, encontramos que a qualidade que mais admira nos homens é a força e nas 

mulheres, a fragilidade. Nessa enquete, também se pergunta sobre o herói e a heroína preferidos de Marx. 

As respostas também podem ser um sintoma desse fechamento da vida social às mulheres: os heróis 

citados são figuras reais: Espártaco e Kepler; a heroína existe apenas na literatura: Margarida. Como 

afirmou Alejandra Ciriza, o maior desafio da humanidade será superar a subordinação das mulheres. 

Embora certas situações revolucionárias tenham observado uma maior proximidade nas condições de 

homens e mulheres, nem por um momento após o desenvolvimento do patriarcado e da monogamia 

vislumbrou-se realmente a superação dessa opressão.  
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que, na poesia, o “invólucro visível” não é o meio mais importante pelo qual “os 

personagens se tornam interessantes para nós”, já que “todo o incomensurável reino da 

perfeição está aberto para a sua imitação”. Referindo-se ao poeta, ele escreve: 

Frequentemente ele se descuida totalmente desse meio; ele está certo de que, se o seu 

herói conquista a nossa simpatia, as suas qualidades nobres nos ocupam de tal modo que 

nem sequer pensamos na sua figura corporal, ou, se pensamos nela, somos tão seduzidos 

que nós atribuímos a ele automaticamente, se não uma figura bela, ao menos uma 

indiferente. (L., 105) 

Por isso, Laocoonte pode gritar na poesia. Seu grito não precisa ser belo aos 

olhos, mas aos ouvidos. Na poesia, a imagem da deformação facial pode ocorrer à 

imaginação, mas não está fixada eternamente diante dos olhos. A beleza do verso, ao 

contrário, ressoa nos ouvidos:  

Quando Laocoonte de Virgílio grita, quem pensa então que é necessária uma grande 

boca para gritar e que essa grande boca o torna feio? É suficiente que “clamores 

horrendos ad sidera tollit” [“e ele eleva um clamor horrendo até as estrelas”] constitua 

um traço sublime para o ouvido, por mais que ele seja o que quer que for para a face. Se 

alguém exige aqui uma bela imagem, nele o poeta falhou inteiramente na sua 

expressão.
71

 (L., 105)  
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 Segue a passagem da morte de Laocoonte e seus filhos na Eneida, pela tradução de Carlos Alberto 

Nunes, op. cit., 42-43. Laocoonte está sacrificando um touro a Netuno enquanto seus dois filhos estão na 

praia: 

“O sacerdote sorteado, Laocoonte, no altar de Netuno 

solenemente imolava o mais belo dos touros; eis quando –  

só de contar me horrorizo! – à flor d’água de Tênedo nadam  

duas serpentes de voltas imensas por baixo do espelho;  

emparelhadas, no rumo da costa depressa avançavam.  

Peitos erguidos, a crista sanguínea por cima das ondas  

as ultrapassavam; o resto do corpo, com roscas tamanhas  

barafustava no fundo, a avançar pelas águas furiosas.  

Troa o mar bravo e espumoso; já já se aproximam da praia;  

de fogo e sangue injetados os olhos medonhos, a língua  

silva e sibila na goela disforme, a lamber-lhe os contornos.  

Diante de tal espetác’lo fugimos, de medo. Os dois monstros. 

por próprio impulso a Laocoonte se atiram. Primeiro, os corpinhos 

dos dois meninos enredam no abraço das rodas gigantes 

e os tenros membros retalham com suas dentadas sinistras. 

Logo, a ele investem, no ponto em que, armado de frechas, corria 

no auxílio de ambos; nas dobras enormes o apertam; e havendo 

por duas vezes o corpo cingido, o pescoço outras duas, 

muito por cima as cabeças lhes sobram, os colos altivos. 

Tenta Laocoonte os fatídicos nós desmanchar, sem proveito, 

Sangue a escorrer e veneno anegrado das vendas da fronte, 

ao mesmo tempo que aos astros atira clamores horrendos, 

tal como o touro, do altar a fugir, o cutelo sacode, 

que o sacerdote imperito na dura cerviz assestara. 
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Há dois pontos importantes para Lessing, que já salientamos aqui: a poesia é 

bela aos ouvidos e não se precisa concentrar-se num único instante da ação, mas antes, é 

próprio dela figurar toda a sequência da ação.  

(...) se esse traço considerado por si violenta a imaginação do ouvinte, ele ou já havia 

sido preparado pelo que precedera ou ele será de tal modo suavizado e recompensado 

pelo que se segue que ele perde a sua impressão singular e, no conjunto, gera o efeito 

mais excelente do mundo. (L., 105-106) 

A beleza do caráter, do conjunto da ação, do verso concorre para que o grito seja 

mais uma expressão da humanidade, da sensibilidade de Laocoonte, e não a sua figura 

perene, que o tornaria impotente. Sobre o momento do grito, lemos: 

(...) O Laocoonte de Virgílio grita, mas esse Laocoonte que grita nós já o conhecemos e 

amamos como o patriota mais cordato e o pai mais afetuoso. Nós vinculamos o seu grito 

não ao seu caráter, mas, antes, apenas ao seu sofrimento insuportável. Apenas este 

último nós ouvimos no seu grito; e o poeta pode torná-lo sensível apenas graças a esse 

grito. (L., 106) 

Vemos assim toda a argumentação de Lessing quanto às fronteiras entre a 

pintura e a poesia, que são embasadas nas suas diferenças sensíveis. Os sentidos 

diversos que atingem lhes impõem matérias distintas, possibilidades e limites diversos 

quanto ao seu objeto. A perfeição artística tanto do grupo escultórico quanto da 

expressão poética é defendida aqui, em suas diferenças no que tange ao grito. 

Justamente porque o que é perfeito para uma, é erro na outra, e vice-versa.  

O caso da poesia dramática não pode deixar de vir à tona, já que se trata de uma 

forma de poesia cuja expressão se dirige não apenas aos ouvidos, mas também aos 

olhos, na forma da presença cênica. Lessing não é o único acentuar a multiplicidade das 

formas artísticas atuantes na representação teatral: música e poesia, dança, peças de 

cenário e figurinos, enfim, olhos e ouvidos são simultaneamente regalados. Contudo, 

para nosso autor, valem ainda para o drama, com todas as singularidades, as regras da 

poesia em geral, que extrai da poesia épica. Ainda que ela se dirija também aos olhos, 

de modo que a beleza visível é certamente contrariada pelos ápices de dor física e 

emoção extrema, trata-se sempre de um momento transitório, preparado e superado pela 

progressão das ações. O autor se concentra no Filoctetes de Sófocles, demonstrando que 

                                                                                                                                               
Nesse entrementes, a par os dragões escaparam, rastreando 

na direção do santuário de Palas severa, e se acolhem  

aos pés da deusa, no asilo eficaz do broquel abaulado.” (Eneida, Livro II, v. 200-226) 
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o seu grito de dor é compatível com a beleza das ações que se veem na peça, por ser um 

momento numa progressão de ações, como também é um elemento necessário tanto 

para a figuração do caráter do protagonista como para desenvolver a trama, já que é ele 

que comove Neoptólemo e o leva a mudar o rumo de sua ação. 

Não nos centramos aqui nas peculiaridades dos gêneros de poesia. Basta-nos a 

ideia de que, embora também visual, a poesia dramática é uma modalidade de poesia, de 

modo que compartilha dos seus traços gerais, entre os quais ter nas ações a sua matéria, 

o que Lessing extrai de Homero. A vista de um espetáculo teatral não é a vista de uma 

escultura, que eterniza um instante a ser longamente observado e sempre novamente 

admirado. 

 Como indicamos, Marx não desenvolveu as peculiaridades dos objetos artísticos 

conforme a sua sensibilidade, os sentidos que afetam. Entretanto, sua concepção sobre a 

objetivação leva-o a concluir que o ser humano “sabe considerar a medida do objeto” e, 

por isso, “também forma segundo as leis da beleza”. A medida do objeto segue a 

medida dos sentidos e esta é, segundo as breves indicações que temos de Marx, um 

traço essencial da arte, das leis da beleza, que o ser humano é capaz de apreender para 

criar. Assim, a beleza criada como objeto audível não é a beleza criada como objeto 

visível.  

Segundo S. S. Prawer, em Karl Marx and world literature
72

, embora não exista 

nos Manuscritos de 1844 uma elaboração desenvolvida sobre as leis da beleza, a noção 

de medida indica ainda a noção estética da unidade de conteúdo e forma. Ele escreve: 

Ainda que mais uma vez Marx fale (...) de “leis da beleza” sem maiores explicações ou 

elaborações, contudo dá uma dica sobre um traço essencial dessas “leis”: pois a palavra 

Maβ repercute repetidas vezes, uma palavra que significa não apenas “padrão”, mas 

também “proporção”, “medida” e “moderação”. Uma íntima união está claramente 

implicada no apreço de Marx ao senso estético do homem, à sua capacidade de überall 

das inhärente Maβ dem Gegenstand unzulegen – “aplicar por toda parte a medida 

inerente ao objeto”, “manter em tudo a devida proporção”. (PRAWER, 2011, 84-85) 

Em Lessing, a medida do objeto aparece diretamente vinculada à matéria ou conteúdo 

artístico. A unidade que Prawer extrai das considerações de Marx parece vir ao encontro 

do que procuramos indicar. Como em toda objetivação, os seres humanos são livres 

para criar sobre os objetos dados, considerando a sua medida própria. Isso implica que o 
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conteúdo artístico se realiza conforme a medida do objeto em que se expressa. A forma 

sensível delimita o conteúdo, assim como o conteúdo demanda a forma sensível. 

 

II. 2. Marx e Shakespeare: o sentido do ter; o conhecimento artístico 

 

Tratamos até aqui da formação da sensibilidade como processo de humanização, 

desconsiderando as condições históricas diversas, mais ou menos propícias, nas quais 

essa formação efetivamente ocorre. Não é esta, entretanto, a forma como o próprio 

Marx apresenta essas questões; com efeito, abstraímos o contexto em que todo o 

problema da sensibilidade é desenvolvido pelo nosso autor. No capítulo anterior, apenas 

indicamos que as considerações sobre os sentidos se constroem sobre a base já 

desenvolvida da condição estranhada da atividade vital, em que se define a propriedade 

privada como relação social e idêntica ao trabalho estranhado. Conforme referimos, o 

caderno “Propriedade privada e comunismo”, a que nos voltamos prioritariamente, se 

inicia com uma crítica ao comunismo grosseiro, quer dizer, já no âmbito da perspectiva 

de superação da propriedade privada.  

Não pretendemos aqui, contudo, refazer a argumentação marxiana do 

estranhamento da atividade sensível. Visamos apresentar apenas um aspecto dele, o 

modo como Marx concebe a perda dos sentidos na sociedade fundada na propriedade 

privada, em que todas as relações entre indivíduos, e dos indivíduos com a natureza e a 

produção social são mediadas pela troca, pelo dinheiro. Trata-se da redução de todos os 

sentidos ao sentido do ter.  

Esse foco tem dois intuitos.  Primeiro, retomar o motivo central pelo qual Marx 

aborda as questões relativas aos sentidos. O tema aparece a fim de trazer à tona a razão 

mais visceral da necessidade de superar o trabalho estranhado, isto é, para que os 

indivíduos retomem para si a sua sensibilidade. Evidencia-se a emancipação humana 

como condição para alcançar a humanidade dos sentidos.  

 Em segundo lugar, ao tratar desse tema, Marx recorre a passagens literárias 

como material histórico que retrata as consequências da universalização do nexo do 

dinheiro nas relações humanas vivas, isto é, o modo como essa inter-relação afeta os 

sentidos e qualidades humanas. Tais passagens são uma fala de Mefistófeles no Fausto 

de Goethe e duas falas do protagonista de Tímon de Atenas, de Shakespeare. Tratamos 
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mais longamente dessas últimas, pelo lugar que ocupam nos escritos de Marx. 

Conforme indicamos na apresentação do trabalho, Marx refere essa passagem de Tímon 

de Atenas em quatro momentos de sua obra, em contextos referentes ao dinheiro. A 

primeira menção e a mais detalhadamente comentada aparece nos Manuscritos de 1844, 

no caderno intitulado “Dinheiro” (M., 157-161); a segunda ocorre n’A ideologia 

alemã
73

, (Id. A., 226); a terceira, nos Grundrisse (Gr., 111) e, por fim, em nota no 

Capital – Livro I (C. I, 159, n. 91)
74

.  

Em todos esses momentos, a passagem aparece como fonte que concretiza as 

consequências da generalização do nexo do dinheiro para as relações humanas. É 

notável que uma mesma passagem artística ocorra em tantos momentos de sua obra, 

sempre aventada pelo problema da mediação do dinheiro. Como mencionamos, 

procuramos derivar do exame deste caso específico – muitas outras passagens poéticas 

são trazidas por Marx com esse mesmo intuito – a ideia de que a arte é uma forma de 

conhecimento sensível.  

 Partimos de uma síntese que Marx oferece no início do caderno “Dinheiro” dos 

Manuscritos de 1844 sobre a relação entre sensibilidade e apropriação dos objetos 

produzidos pela atividade humana. Lemos: 

Se as sensações, paixões etc. do homem não são apenas determinações antropológicas 

em sentido próprio, mas sim verdadeiramente afirmações ontológicas do ser (natureza) 

– e se elas só se afirmam efetivamente pelo fato de o seu objeto ser para elas 

sensivelmente, então é evidente: (...) (M., 157) 

Desta afirmação, Marx deriva cinco conclusões. Cabe, antes, compreendê-la. 

Funcionando aqui como premissa, essa ideia é, entretanto, uma síntese de 

desenvolvimentos presentes nos outros cadernos dos Manuscritos. Trata-se do modo 

como nosso autor entende a natureza humana, que procuramos reproduzir no capítulo 

anterior. A sensibilidade e impulsos humanos não são determinações antropológicas 

porque não são faculdades inscritas imediatamente no corpo físico do ser humano. 

Pertencem ao corpo humano como possibilidade, mas se desenvolvem de uma forma ou 

de outra dependendo do modo de sua atividade que, por sua vez, tampouco está, tal 

como nos animais, determinada pela constituição física. A sensibilidade humana é uma 
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“afirmação verdadeiramente ontológica do ser (natureza)” porque a sua forma confirma 

um modo de ser que se cria pela auto-atividade. A forma dos sentidos e paixões é a 

forma como o ser humano cria a sua natureza própria.  

 Mas, como vimos e como Marx acentua aqui, a autoconstituição da sensibilidade 

se realiza pela apropriação subjetiva dos objetos que os seres humanos criam para si: 

esses objetos conformam os sentidos apenas na condição de objetos sensíveis. Mais uma 

vez, como destacamos anteriormente, a natureza humana adquire formas próprias ao 

humano na medida em que, pela atividade, a natureza objetiva se humaniza.  

Esta é a premissa de que Marx extrai as seguintes conclusões: 

1) que o modo da sua afirmação [das sensações, paixões etc. – A.C.] não é inteiramente 

um e o mesmo, mas, ao contrário, que o modo distinto da afirmação forma a 

peculiaridade da sua existência, de sua vida; o modo como o objeto é para elas, é o 

modo peculiar de sua fruição; (M., 157) 

Justamente pela autoprodução da sensibilidade advinda do modo da produção objetiva, 

as formas de ser são, humanamente, múltiplas e históricas; modos de vida e atividades 

particulares, objetos particulares, são definidores de modos de ser e sentir particulares. 

A fruição, ou seja, a apropriação subjetiva do objeto, é peculiar conforme a 

peculiaridade do objeto. 

Marx prossegue: 

2) aí, onde a afirmação sensível é o superar
75

 imediato do objeto na sua forma 

independente (comer, beber, elaborar o objeto etc.), isto é a afirmação do objeto; (M., 

157) 

Diferentemente do que considera Hegel quando analisa os desejos “meramente” 

sensíveis, para quem o consumo e a destruição do objeto é negatividade, para Marx a 

apropriação sensível do objeto que aniquila a sua existência independente, seja pelo 

consumo individual ou produtivo, não é negação, mas sim afirmação do objeto. Ora, 

esta apropriação é a realização da finalidade humana do objeto e, como vimos, é 

diretamente produtiva, ou bem do próprio indivíduo, ou de um objeto novo.  

 Lemos em seguida: 

3) na medida em que o homem é humano, portanto também a sua sensação etc. é 

humana, a afirmação do objeto por um outro é, igualmente, sua própria fruição; (M., 

157) 
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Trata-se aqui do caráter social do indivíduo humano. Na medida da forma social da 

produção e da fruição, as realizações e apreensões dos demais indivíduos são 

definidoras dos modos da minha apreensão. A peculiaridade da minha fruição se 

constrói não apenas sobre os modos de fruição criados pelas gerações anteriores, mas 

pela fruição dos demais indivíduos da sociedade em que vivo. Lembremos que a fruição 

é, ao mesmo tempo, a criação de novas necessidades, e as necessidades socialmente 

criadas e satisfeitas por outros indivíduos são também as minhas necessidades.  

 Essas três sínteses têm caráter amplo e se verificam nas várias formas sociais na 

história. No item subsequente, Marx se refere diretamente à forma social do capital, em 

particular ao significado da indústria no que tange às sensações e paixões humanas: 

4) só mediante a indústria desenvolvida, ou seja, pela mediação da propriedade privada, 

vem a ser a essência ontológica da paixão humana, tanto na sua totalidade, como na sua 

humanidade; a ciência do homem é, portanto, propriamente, um produto da auto-

atividade prática do homem; (M., 157) 

Aqui, a indústria é entendida como condição histórica na qual a paixão humana se faz 

efetivamente humana, quer dizer, o desenvolvimento da indústria traz consigo a plena 

elaboração da natureza humana subjetiva. Isso porque a indústria é a expressão da 

elaboração humana prática, efetiva e completa, das forças objetivas da natureza; se a 

humanização da natureza objetiva e a apropriação dos objetos humanamente criados 

significam ao mesmo tempo, como se procurou evidenciar, a conformação da 

sensibilidade humana, a indústria desenvolvida é condição e manifestação da essência 

ontológica da paixão humana. Sem esse desenvolvimento, tanto a natureza objetiva 

quanto a natureza subjetiva não podem completar sua essência humana, porque ainda se 

encontram presas a determinações imediatamente dadas, não controladas pela ação 

consciente. Considerando que a indústria se desenvolve historicamente na forma de 

capital, e que o capital apenas emerge na forma da indústria, encontramos na Introdução 

de 1857 outra elaboração desse mesmo significado, qual seja, que forma humana social 

se completa somente com o evolver da indústria, de modo que predominam os laços 

naturais nos modos anteriores da produção, fundados no trabalho agrícola: 

Em todas as formas em que predomina a propriedade da terra, a relação natural ainda é 

predominante. Naquelas em que domina o capital, predomina o elemento social, 

historicamente criado. (Gr., 60) 
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 Não cabe no escopo deste trabalho explicar a necessidade da propriedade 

privada e da forma-capital da indústria, o que Marx demonstra ao longo de toda a sua 

obra. Tampouco cabe aqui discutir a obsolescência mais que centenária dessa forma de 

propriedade e sociabilidade para o ulterior desenvolvimento da produtividade, o que 

também se encontra indicado na sua obra. Importa destacar que, na medida em que a 

indústria se aprimora apenas pela mediação da propriedade privada (na forma de 

capital), o efeito da sociedade industrial sobre a subjetividade humana é contraditório: 

por um lado, ela significa a condição para a construção da sensibilidade humana e, por 

outro, conduz ao seu embotamento, como trataremos em seguida.  

Neste ponto, Marx enfoca o caráter positivo e necessário da indústria 

desenvolvida para a efetivação da paixão humana: 

5) o sentido da propriedade privada – livre de seu estranhamento – é a existência dos 

objetos essenciais para o homem, tanto como objeto da fruição, como da atividade. (M., 

157) 

Novamente, a propriedade privada, como condição inicial para o aprimoramento da 

produtividade, significa “a existência dos objetos essenciais” ao ser humano, tanto em 

quantidade suficiente (a superação da escassez que marca as formas sociais anteriores), 

como qualitativamente adequados às necessidades humanamente criadas, ou seja, são 

objetos dotados da forma humana. O autor salienta que se trata de objetos da fruição e 

da atividade, ou seja, individualmente apropriados ou consumidos na produção. Aqui, 

vemos que Marx abstrai, em seu exame, a condição do estranhamento, efetivamente 

inalienável da existência da propriedade privada, a fim de acentuar, como dissemos, sua 

dimensão positiva e necessária para a humanização dos sentidos.  

 Contudo, em seguida, sua análise se concentra num aspecto do estranhamento 

que forçosamente acompanha a forma social fundada na propriedade privada: a 

universalização do nexo do dinheiro e a conseguinte redução dos sentidos humanos 

múltiplos ao sentido único do ter. Nas passagens anteriores sobre a sensibilidade, esse 

tema é também referido.  

 No caderno “Comunismo e propriedade privada”, lemos sobre a apropriação 

subjetiva: 

(...) a apropriação sensível da essência e da vida humanas, do ser humano objetivo, da 

obra humana para e pelo homem, não pode ser apreendida apenas no sentido da fruição 

imediata, unilateral, não somente no sentido da posse, no sentido do ter. O homem se 
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apropria da sua essência omnilateral de uma maneira omnilateral, portanto como um 

homem total. (M., 108) 

Aborda, em seguida, a multiplicidade dos órgãos da individualidade que advém da 

pluralidade das relações humanas com o mundo (“ver, ouvir, cheirar, degustar, sentir, 

pensar, intuir, perceber, querer, ser ativo, amar” (M., 108)), das atividades humanas e, 

portanto, do modo multilateral da apropriação humana dos seus objetos. A apreensão 

humana dos objetos não se manifesta apenas na posse, em ter os objetos. A essência 

humana omnilateral, que se expressa na omnilateralidade do mundo objetivo, implica 

maneiras diversas de apropriação subjetiva.  

 A redução dessas maneiras diferentes à forma exclusiva e unilateral da posse é 

consequência negativa da propriedade privada: 

A propriedade privada nos fez tão cretinos e unilaterais que um objeto somente é o 

nosso se o temos, portanto, quando existe para nós como capital ou é por nós 

imediatamente possuído, comido, bebido, trazido em nosso corpo, habitado por nós etc., 

enfim, usado. (M., 108) 

Evidencia-se a dimensão contraditória da propriedade privada. Embora seja a condição 

para a humanização da natureza e a conformação plena da paixão humana – lembrando 

que para Marx a paixão é a forma humana dos impulsos –, nega a sensibilidade humana 

pela sua redução a uma forma única de apropriação, como capital ou como objeto 

possuído. Marx manifesta essa contradição: 

O lugar de todos os sentidos físicos e espirituais passou a ser ocupado, portanto, pelo 

simples estranhamento de todos esses sentidos, pelo sentido do ter. A esta absoluta 

miséria tinha de ser reduzida a essência humana, para com isso trazer para fora de si a 

sua riqueza interior. (M., 108-109) 

No capítulo anterior, citamos a primeira parte dessa passagem no contexto da relação 

mulher-homem. É o caso mais explícito, sensível, da redução dos sentidos à posse. O 

homem só se relaciona com a mulher na medida em que a possui, a tem como seu 

objeto – posse que inclusive se confirma, até hoje, em expressões jurídicas. Essa 

completa perda de sentido humano da relação interindividual traduz a “absoluta 

miséria” da essência humana de que fala Marx. Mas ela foi necessária para que a 

essência humana trouxesse “para fora de si a sua riqueza interior”, ou seja, objetivasse 

as suas forças interiores na forma da indústria desenvolvida.  

 Historicamente, a propriedade privada foi a forma necessária do 

desenvolvimento da produtividade, estabelecendo a condição de sua superação. Tal 
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condição reside precisamente no fato de ter tornado humana a natureza, tanto objetiva 

como subjetivamente. Marx escreve: 

A superação
76

 da propriedade privada é, por conseguinte, a emancipação completa de 

todas as qualidades e sentidos humanos; mas ela é esta emancipação justamente pelo 

fato desses sentidos e propriedades terem se tornado humanos, tanto subjetiva como 

objetivamente. (M., 109) 

 Marx atesta aqui a possibilidade e a necessidade da superação da propriedade privada 

para que os seres humanos retomem para si os seus sentidos.  

A pobreza a que a maioria da humanidade está lançada na forma social fundada 

na propriedade privada, a falta de acesso ao conjunto da obra humana, é também 

abordada por Marx no contexto da necessidade de superar esta forma social. Tal 

carência se reflete diretamente no embotamento dos sentidos: 

O sentido constrangido à carência prática rude também tem apenas um sentido tacanho. 

Para o homem faminto, não existe a forma humana da comida, mas somente a sua 

existência abstrata como alimento; poderia ela justamente 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. (M., 110) 

O ser humano carente do que necessita simplesmente para manter-se vivo não pode ter 

sentidos para a arte, a beleza. Mas a unilateralidade dos sentidos atinge toda a 

humanidade, também as pessoas que não estão imediatamente constrangidas à carência. 

Nosso autor continua: 

(...) 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. (M., 110) 

 Se há uma inegável diferença entre ser rica ou pobre na sociedade capitalista, 

que não pode ser minimizada, o ponto é que a conversão de todos os objetos e relações 

humanas em mercadorias desumaniza os indivíduos de toda classe. Lukács, em “O 

romance como epopeia burguesa”
77

, cita uma passagem d’A sagrada família em que se 

destaca que, enquanto a situação da classe trabalhadora é de evidente desumanidade, a 

burguesia possui a aparência de uma existência humana. Lemos: 

A classe possuidora e a classe do proletariado representam o mesmo auto-

estranhamento humano. Mas a primeira sente-se completamente à vontade nesse auto-
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estranhamento, sabe que o estranhamento é a sua própria potência e nele tem a 

aparência de uma existência humana; a segunda sente-se aniquilada no estranhamento, 

vê nele sua impotência, a realidade de uma existência não-humana. (MARX apud. 

LUKÁCS, 1999, 114) 

Tanto os que têm como os que não têm experimentam a redução de seus sentidos ao 

sentido do ter. Com efeito, em sua obra, Marx mostra como não apenas os 

trabalhadores, pela carência prática, sentem-se mortificados no trabalho e só se sentem 

humanos em suas funções animais; a redução dos sentidos ao sentido do ter condena 

todos os indivíduos a não relacionar-se humanamente com as coisas e, por conseguinte, 

com os demais indivíduos. Por isso, também a burguesia reduz sua vida à satisfação das 

necessidades animais. 

No item “Dinheiro” dos Manuscritos de 1844, esse auto-estranhamento comum 

aos indivíduos proprietários e não-proprietários é compreendido a partir da 

universalização do nexo do dinheiro, como consequência dessa mediação na relação 

entre os indivíduos e dos indivíduos com o mundo. Dando continuidade à apresentação 

deste caderno, seguimos a abordagem de Marx sobre esse nexo: 

O dinheiro, na medida em que possui o atributo de tudo comprar, na medida em que 

possui o atributo de se apropriar de todos os objetos, é, portanto, o objeto enquanto 

possessão eminente. A universalidade de seu atributo é a onipotência de seu ser; ele 

vale, por isso, como ser onipotente. 

Na sua condição de equivalente geral, meio de troca universal, o dinheiro tem a 

propriedade de trocar-se por todo e qualquer objeto. A posse do dinheiro identifica-se 

com a possibilidade da posse imediata de todos os objetos, de modo que se converte, ele 

mesmo, em objeto universal; com isso, torna-se onipotente. Mas a sua onipotência não 

se restringe ao mundo dos objetos exteriores. Como, na concepção de Marx, as 

atividades e relações de produção e apropriação do mundo objetivo, ou seja, a vida 

social conforma os indivíduos, aquilo que vincula os indivíduos com os objetos é 

também a vinculação entre os indivíduos e a vida social.  

... O dinheiro é o alcoviteiro entre a necessidade e o objeto, entre a vida e o meio de 

vida do homem. Mas o que medeia a minha vida para mim, medeia-me também a 

existência de outro homem para mim. Isto é para mim o outro homem... (M., 157) 

Do mesmo modo como a relação dos indivíduos com os objetos de sua carência não é 

direta, mas mediada pelo dinheiro, também os vínculos entre indivíduos não são diretos, 

mas passam por este nexo. Se o dinheiro converte-se universalmente em objetos, 
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converte-se também nas relações entre seres humanos; converte-se ainda na sua própria 

natureza, enquanto esta existe e tem efeito para os outros indivíduos, para a vida social. 

Ora, se é possível apropriar-se de outro ser humano ou de suas qualidades, relacionar-se 

com ele, por meio do dinheiro, então o que é o outro ser humano senão dinheiro? Por 

essa razão, Marx diz que “isto é para mim o outro homem”. A imagem do alcoviteiro 

manifesta o caráter indireto e artificial deste nexo.  

 Em seguida, o autor cita uma fala de Mefistófeles no Fausto de Goethe que 

figura o efeito de tornarem-se próprias as qualidades que se adquirem por meio do 

dinheiro: 

Que diabo! Decerto mãos e pés 

   E cabeça e traseiro são teus! 

   Então tudo aquilo que vigorosamente eu fruo, 

   É por isso menos meu? 

   Se posso pagar seis cavalos, 

   Não são minhas as suas forças? 

Corro e sou um homem probo,  

Como se tivesse vinte e quatro pernas.
78

 [Goethe, Fausto. Primeira parte, cena 

4: Gabinete de estudos] (M., 157-158) 

Logo em sequência, Marx reproduz as passagens de Tímon de Atenas que 

tomamos aqui como tema principal, e trataremos abaixo. Antes, contudo, nos voltamos 

à análise que nosso autor oferece da passagem goetheana: 

O que é para mim pelo dinheiro, o que eu posso pagar, isto é, o que o dinheiro pode 

comprar, isso sou eu, o possuidor do próprio dinheiro. Tão grande quanto a força do 

dinheiro é a minha força. As qualidades do dinheiro são minhas – [de] seu possuidor – 

qualidades e forças essenciais. O que eu sou e consigo não é determinado de modo 

algum, portanto, pela minha individualidade. Sou feio, mas posso comprar para mim a 

mais bela mulher. Portanto, não sou feio, porque o efeito da fealdade, sua força 

repelente, é anulado pelo dinheiro. Eu sou – segundo minha individualidade – coxo, mas 

o dinheiro me proporciona vinte e quatro pés; não sou, portanto, coxo; sou um ser 
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 São os seguintes os versos citados: 

“Was Henker! Freilich Händ’ und Füβe 

Und Kopf und Hintre, die sind dein! 

Doch alles, was ich frisch genieβe, 

Ist des drum weniger mein? 

Wenn ich sechs Hengste zahlen kann 

Sind ihre Kräfte nicht die meine? 

Ich renne zu und bin ein rechter Mann 

Als hätt’ ich vierundzwanzig Beine.” (Goethe, Faust. Primeira parte, cena 4: 

Studierzimmer) 
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humano mau, sem honra, sem escrúpulos, sem espírito, mas o dinheiro é honrado e, 

portanto, também o seu possuidor. O dinheiro é o bem supremo, logo, é bom também o 

seu possuidor, o dinheiro me isenta do trabalho de ser desonesto, sou, portanto, 

presumido honesto; sou tedioso, mas o dinheiro é o espírito real de todas as coisas, 

como poderia seu possuidor ser tedioso? Além disso, ele pode comprar para si as 

pessoas ricas de espírito, e quem tem o poder sobre os ricos de espírito não é ele mesmo 

mais rico de espírito do que o rico de espírito? Eu, que por intermédio do dinheiro 

consigo tudo o que o coração humano deseja, não possuo, eu, todas as capacidades 

humanas? Meu dinheiro não transforma, portanto, todas as minhas incapacidades no seu 

contrário? (M., 159) 

Marx detalha aqui o atributo do dinheiro de inverter as qualidades individuais de seu 

possuidor. O possuidor do dinheiro tem acesso imediato a todos os objetos, qualidades e 

pessoas. A aquisição de qualidades individuais aparece no exemplo dos indivíduos ricos 

de espírito, e a aquisição de pessoas figura no exemplo da bela mulher. O controle sobre 

todos os objetos e sobre pessoas que possuem, por sua própria individualidade, certas 

qualidades, converte esses atributos, tanto dos objetos como das pessoas, em atributos 

daquele que controla, do possuidor de dinheiro. É evidente que isso não altera 

efetivamente a sua individualidade, mas o efeito de sua individualidade na vida social. 

Para efeito das relações sociais, o indivíduo vale como possuidor daquelas qualidades 

que pode comprar, na forma de objetos ou pessoas. É feio, estúpido, vil e coxo, mas, 

como possui dinheiro, existe praticamente e vive como alguém belo, espirituoso, probo 

e dotado de vinte e quatro pernas.  

 S. S. Prawer, no livro citado acima, comenta da seguinte maneira a citação que 

Marx faz do Fausto: 

Essa pode parecer uma caracterização positiva do poder do dinheiro e, em diversos 

aspectos, ela o é. Marx tem o cuidado de indicar, contudo, que é a voz de Mefistófeles 

que estamos ouvindo, e extrai dela implicações que passam longe de ser admiráveis. 

Entre elas, toldar a personalidade e a individualidade; obliterar as distinções morais e 

intelectuais; e, sobretudo – o que está apenas sugerido na referência de Goethe aos 

‘garanhões’
79

 – desvirtuar as leis da atração natural entre os sexos. (PRAWER, 2011, 

77) 

O que Prawer vê como caracterização positiva do dinheiro não está em Marx. Como 

vimos, o caráter positivo que se encontra aqui e que parece existir também na poesia de 
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 Em alemão Hengste, em inglês stallions. Raneri optou pelo termo mais amplo “cavalos” e, na tradução 

brasileira de Sílvio Meira, lemos “poldros bem fogosos”. O termo original denota cavalos reprodutores.  
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Goethe não é efeito da mediação do dinheiro, mas sim consequência da atividade 

humana que molda a natureza para si e se apropria de sua produção. De fato, se posso 

dispor de cavalos, posso me locomover com maior rapidez; se posso me apropriar da 

forma humana da comida, isso me confere um traço de humanidade; se posso ouvir uma 

bela música, isso faz de meu ouvido um ouvido musical, um ouvido humano. Essas são 

condições efetivas da humanização, o efeito positivo do desenvolvimento das forças 

produtivas criadas socialmente para nós. Ao lado disso, vimos que, para Marx, a 

propriedade privada foi condição na qual esse desenvolvimento pode acontecer e, 

portanto, pela mediação do dinheiro, que acompanha essa forma de propriedade. 

Entretanto, o que Marx pretende destacar na passagem do Fausto e que argumenta na 

sua análise é o traço contraditório que advém do caráter indireto da apropriação – 

precisamente, do nexo do dinheiro.  

 A apropriação que potencializa a individualidade é aquela que encontra no 

objeto a satisfação de uma carência efetiva: o negociante de arte não vê nos objetos 

artísticos a satisfação da necessidade artística da sua individualidade, mas apenas o seu 

valor, assim como o comerciante de minerais não tem sentido mineralógico. Aquele que 

compra uma bela mulher não tem na relação com ela a satisfação de uma carência 

amorosa, mas apenas a vê como presa da sua volúpia. Nisso reside a capacidade da 

mediação do dinheiro de inverter o sentido das relações e qualidades humanas. Mas 

Prawer não deixa de ver a negatividade destacada por Marx, e acentua, corretamente, 

que a distorção da lei natural de atração entre os sexos é talvez a principal consequência 

nefasta do vínculo do dinheiro.  

 Marx prossegue seu exame da passagem do Fausto com uma generalização: 

Se o dinheiro é o vínculo que me liga à vida humana, que liga a sociedade a mim, que 

me liga à natureza e ao homem, não é o dinheiro o vínculo de todos os vínculos? Não 

pode ele atar e desatar todos os laços? Não é ele, por isso, também o meio universal da 

separação? Ele é a verdadeira moeda divisionária, bem como o meio de união, a força 

galvano-química da sociedade. (M., 159) 

Aqui, Marx elabora a universalização do nexo do dinheiro. Se todas as relações dos 

indivíduos com os demais, com a sociedade e a natureza têm no dinheiro seu meio, isso 

significa que o dinheiro é elemento que mantém a unidade social. É, assim, o elo 

fundamental da vida social. Por conseguinte, o dinheiro é também a ligação dos 

indivíduos com a sua própria natureza, o que redunda, como vimos, na redução dos 
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sentidos ao ter. O dinheiro é agente de ligação e separação entre os indivíduos e a 

sociedade, bem como dos indivíduos com suas próprias qualidades ou forças essenciais.  

Esta é a ampla questão teórica em meio à qual as passagens de Shakespeare são 

citadas e examinadas. Servem a particularizar e desenvolver as consequências humanas 

da mediação do dinheiro. Antes de passarmos a elas, cabe uma contextualização, a partir 

de autores que trataram da presença do Tímon de Atenas, e de Shakespeare em geral, na 

obra de Marx, bem como uma apresentação da peça.  

Kenneth Muir aborda especificamente a análise de Marx das passagens de Tímon 

de Atenas no ensaio “Tímon of Athens and the cash-nexus”
80

. Ali, discute o modo como 

a passagem shakespeariana colabora para a definição de Marx do “nexo do dinheiro”, 

bem como o modo como a exposição marxiana lança luz sobre o significado da 

tragédia. Muir inicia seu ensaio pelo tema da imputação de concepções políticas e 

ideológicas a Shakespeare: “É muito raro encontrar um crítico plenamente ciente da 

grandeza de Shakespeare que não descubra que o poeta compartilha de suas visões” 

(MUIR, 1977, 57). Depois de referir alguns exemplos de teóricos e partidários que 

acham em Shakespeare suas próprias teorias e partidos, o autor afirma que é difícil 

extrair das suas peças visões que possam ser atribuídas com segurança ao poeta inglês. 

Várias das tentativas ou bem confirmam as visões próprias, ou se reduzem ao senso 

comum. Muir refere uma dessas: 

A Srta. Spurgeon, com efeito, provou que Shakespeare não gostava de bajuladores, 

cachorros, maus cheiros, traição, avareza e ingratidão; e que amava a generosidade e a 

lealdade. À exceção dos cachorros – e a descrição dos cães em Sonho de uma noite de 

verão mostra que Shakespeare aprovava os cachorros no lugar apropriado – cada um 

desses gostos e desgostos é compartilhado por toda pessoa sã. A Srta. Spurgeon provou 

simplesmente que Shakespeare não merecia uma vaga no Bendlam ou no 

Berchtesgaden. Seus leitores já suspeitavam. (MUIR, 1977, 57) 

Essa introdução do ensaio tem o intuito de esclarecer que ele não pretende fazer 

mais uma atribuição de concepções ao escritor: “o propósito deste ensaio não é provar 

que Shakespeare era um marxista antecipado; é, antes, mostrar que Marx (num sentido 

que se explicitará) era um shakespeariano” (MUIR, 1977, 57, grifo meu). Essa ressalva 

inicial é notável: mostra que o autor, que não parece ser um marxista, mas é certamente 

um shakespeariano, está levando Marx a sério como leitor e crítico da literatura, ou seja, 
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 In MUIR, K. The singularity of Shakespeare and other essays. Liverpool: Liverpool University Press, 

1977, 56-75. As passagens deste texto são citadas em tradução minha.  
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como um estudioso que oferece contribuições para pensar a obra de Shakespeare. E 

indica que Marx assume essa obra como expressão que concretiza e esclarece relações 

sociais que ele toma como objeto, de modo a incorporar a figuração do poeta na 

elaboração de seu pensamento. Nos dois sentidos, Marx é um shakespeariano.  

Também R. S. White, em seu artigo “Marx and Shakespeare”
81

, confirma essa 

ideia. Sobre o conhecimento que Marx tinha da obra do poeta inglês, ele escreve: 

O próprio Marx era plenamente familiarizado com as obras de Shakespeare, uma vez 

que encontramos espalhadas ao longo dos seus escritos referências a, pelo menos, vinte 

e cinco peças. (WHITE, 1993, 90) 

Segundo este comentador, há ainda uma passagem de uma carta a Engels que sugere 

que Marx era membro da Shakespeare Society em 1864, enquanto vivia em Londres 

(Cf. WHITE, 1993, 91). Outra carta a Engels, em que se volta a uma questão 

terminológica em Henrique IV (Cf., WHITE, 1993, 91), mostra ainda seu conhecimento 

das minúcias da linguagem shakespeariana, evidenciando que é “capaz de exercer o 

interesse acadêmico, filológico dos shakespearianos do século XIX” (WHITE, 1993, 

91).  

White apresenta inúmeras citações, referências e paráfrases de Shakespeare nos 

mais diversos contextos da produção marxiana. As suas figuras, falas, situações são tão 

internalizadas em Marx, que ele as emprega à vontade para caracterizar e particularizar 

os mais diferentes objetos, desde sátiras a personagens políticos e teóricos da época, até 

a elaboração de concepções fundamentais de seu pensamento, de cunho ontológico. 

Como dissemos acima, é deste último tipo a citação e exame das falas do protagonista 

de Tímon de Atenas, e o autor dedica parte significativa de seu artigo a ela.  

Tanto Muir como White destacam a relevância dessa passagem e a pouca 

atenção que mereceu de estudiosos. É notável que os dois citem quase na íntegra a 

passagem dos Manuscritos de 1844 que incluem as falas de Tímon referidas por Marx e 

a sua análise. Muir justifica a longa citação: “Citei a passagem na íntegra em parte 

porque parece ter sido ignorada pelos comentadores shakespearianos e em parte por seu 

interesse intrínseco” (MUIR, 1977, 73); além disso, acrescenta que, até o momento em 

que escrevia o texto (1947), não havia uma tradução inglesa. White corrobora: “Por 

                                                 
81

 In WELLS, S. (Org.). Shakespeare Survey 45. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, 89-100. 
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mais conhecida que seja, a importância da passagem não foi explicitada. Merece ser 

citada na íntegra” (WHITE, 1993, 97).  

As falas de Tímon destacadas por Marx ocorrem no quarto ato, após a 

reviravolta do destino do protagonista, e são dirigidas ao próprio ouro que encontra 

enquanto cava a terra em busca de raízes. Tímon é um cidadão ateniense riquíssimo 

(com terras que “vão até a Lacedemônia”) do período da decadência da democracia de 

Atenas, que esgota sua fortuna presenteando os bajuladores de toda ordem que 

considera amigos. Bondoso, filantropo e evidentemente ingênuo e enganado desde o 

início, ignora as advertências de seu mordomo, que procura alertá-lo sobre a situação de 

suas riquezas e do caráter inconsequente de suas ações, bem como de Apemantus, 

filósofo misantropo, que se aproveita da generosidade de Tímon, mas procura desde a 

primeira cena explicitar o interesse que rege as relações. Figura desagradável, Tímon 

não se afeta quando ele prevê: “Dás tanto, Tímon, que temo que se dê em papeis dentro 

em breve.”
82

 (Ato I, Cena II, 47) ou quando declara que “Quem gosta de ser bajulado 

merece o bajulador”
83

 (Ato I, Cena I, 30), colocando na conta de seu pessimismo e 

aversão à sociedade.  

Mas, como a fábula da Fortuna, proferida pelo Poeta, já anuncia desde o início 

da peça:  

  Mas se a Fortuna muda em seus caprichos 

E esquece o antigo amor, seus agregados, 

  Lutando para segui-lo até o topo, 

  Se arrastando, de quatro, o largam logo, 

  Pois ninguém segue passo que escorrega.
84

 (Ato I, Cena I, 20) 

– quando o protagonista perde sua riqueza, logo descobre que não há nenhuma 

generosidade recíproca naqueles que ajudou e presenteou. Torna-se amargurado, 

misantropo, retira-se para a floresta a fim de escapar-se da companhia de todo ser 
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 Utilizamos a tradução de Barbara Heliodora (SHAKESPEARE, W. Tímon de Atenas. Rio de Janeiro: 

Lacerda Ed., 2003). No original: 

“Thou givest so long, 

Timon, I fear me thou wilt give away thyself in paper 

shortly” (Act I, Scene II) 
83

   “He that loves to be flattered is worthy o’ 

the flatterer.” (Act I, Scene I) 
84

   “When Fortune in her shift and change of mood 

Spurns down her late beloved, all his dependants 

Which labor’d after him to the mountain’s top 

Even on their knees and hands, let him slip down, 

Not one accompanying his declining foot.” (Act I, Scene I) 
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humano, e morre na praia. Com essa reviravolta, sua visão a respeito dos homens se 

aproxima da de Apemantus, e adquire essa concepção sobre o dinheiro como nexo 

social inversor e destruidor do sentido humano. Entretanto, não se pode aproximar os 

dois personagens em caráter. Apemantus, diante do declínio de Tímon, sugere 

cinicamente que ele se recupere pela bajulação:  

   Bajule agora, e busque prosperar 

   Usando o que o perdeu.
85

 (Ato IV, Cena III, 110) 

Muir escreve sobre os dois personagens: 

Apemantus é inserido na peça como um contraponto a Tímon. Ambos são cínicos e 

misantropos. Mas enquanto Apemantus é um rabugento nato, incapaz de generosidade, 

Tímon representa a ruína de um homem magnânimo, levado à misantropia pela traição 

de seus amigos. (MUIR, 1977, 66) 

O destino de Tímon é ele mesmo a realização de uma inversão, muda de 

filantropo em misantropo. Contudo, como acentua Muir, a sua incapacidade de observar 

os interesses que presidiam as relações que ele acreditava serem de amizade e amor são 

a sua fraqueza. Ao tratar dessa debilidade, Muir faz um paralelo com Rei Lear, 

imediatamente anterior a Tímon de Atenas. Tanto Lear quanto Tímon são responsáveis 

por seus destinos na medida em que se deixam levar inicialmente pela bajulação: o 

primeiro é cegado pela grandeza de seu poder, o segundo pela grandeza de sua riqueza. 

Lemos: 

O próprio Tímon é impedido de ser plenamente humano pelo peso de suas próprias 

riquezas, como Lear foi pelo peso da Autoridade. Tímon tentou comprar o amor com 

ouro e foi ele mesmo culpado, em menor medida, pela falta da qual acusou seus amigos. 

(MUIR, 1977, 66) 

Mas Lear é, nos termos de Lukács em O romance histórico
86

, uma das figuras 

típicas da desagregação da forma social feudal, um dos representantes do “tipo 

histórico, poderoso e interessante, do velho homem que decaía com o feudalismo”, e 

que dá lugar ao “tipo novo, ainda nascente, do nobre ou do governante humanista” 

(LUKÁCS, 2011,190), neste caso, pelas figuras de Edgar, Kent e Albany, que triunfam 

no final, e Cordélia, que vive a experiência do amor e afinidade individual. Tímon, 

diferentemente, é um cidadão de Atenas, cuja posição social inicialmente elevada se 

deve exclusivamente à riqueza. Assim, se existe em comum essa falta de percepção e 
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   “Be thou a flatterer now, and seek to thrive 

By that which has undone thee.” (Act IV, Scene III) 
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 LUKÁCS, G. O romance histórico. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2011. 
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incompletude humana nos dois personagens, o conflito figurado aqui é diverso. Muir 

escreve: 

Algumas das falas mais impressionantes da peça descrevem a derrocada da ordem pelo 

poder do ouro. Shakespeare escolhe como herói não um rei, um estadista ou grande 

guerreiro, mas um homem cuja eminência depende exclusivamente da sua riqueza, e 

cujo poder se dissipa com a riqueza. É como se ele percebesse, no início da era 

capitalista, que o poder estava mudando de uma classe a outra e que a autoridade estava 

cada vez menos investida nos governantes nominais. (...) O dinheiro, nova base da 

autoridade, é o que destrói a ordem. (MUIR, 1977, 69) 

Trata-se, então, conforme esse comentador, da destruição de uma ordem natural e 

humana pela universalização do nexo do dinheiro. Para Muir, a ordem em questão é 

aquela que presidia a chamada “visão de mundo elisabetana”. O teor geral dessa 

concepção, que pouco se distinguia da medieval, é que “tudo no mundo era parte de um 

mesmo esquema unificado” (SPENCER apud. MUIR, 1977, 58), de modo que a ordem 

social é parte do conjunto da ordem natural, unidade que manifesta o desígnio divino. 

Mas, se avançarmos um pouco com Lukács, podemos conceber com mais nuances a 

“ordem” que a mediação do dinheiro acaba por dissolver.  

 Com respeito ao primeiro período da produção de Shakespeare, que além das 

comédias iniciais abrange o ciclo dos dramas históricos, Lukács faz uma síntese da sua 

visão sobre a grande transformação que sua época atravessava: 

Com clareza genial e muito discernimento, Shakespeare observa esse turbilhão de 

contradições que perpassou as crises mortais do feudalismo durante séculos. Ele jamais 

simplifica esse processo, reduzindo-o a uma oposição mecânica entre o “velho” e o 

“novo”. Vê o traço humanista do triunfante do novo mundo nascente, mas vê ao mesmo 

tempo que esse novo mundo implicou o desmoronamento de uma sociedade patriarcal 

que era humana e moralmente superior em muitos aspectos e intimamente ligada aos 

interesses do povo. Vê a vitória do humanismo, mas vê ao mesmo tempo que o novo 

mundo será o domínio do dinheiro, da opressão e da exploração das massas, do egoísmo 

desenfreado, da ganância inescrupulosa etc. (LUKÁCS, 2011, 190) 

Embora se refira aqui aos dramas que tomam por objeto a história inglesa, Lukács 

mantém que essa visão ampla dos conflitos históricos da época e a figuração da enorme 

multiplicidade de suas contradições continua perpassando a sua produção teatral de 

maturidade, que inclui as grandes tragédias, entre as quais esta que ora abordamos. A 

contradição de humanismo e mercantilização da vida no mundo nascente, bem como a 

do caráter espontâneo, natural e comunitário com a subordinação às determinações do 
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sangue e da honra no velho mundo permanecem figuradas em suas formas variadas e 

singulares, com força extraordinária, talvez ainda maior quando o poeta se afasta do 

terreno da história inglesa. Lukács escreve: 

Não foi por acaso que, no auge de sua criação poética, Shakespeare tenha abandonado a 

temática histórica em sentido estrito. No entanto, permaneceu fiel à história tal como a 

viveu e até criou retratos dessa transição histórica mais brilhantes que na época de seus 

“dramas dos reis”. Nas grandes tragédias da maturidade (Hamlet, Macbeth, Lear etc.) 

utilizou o material lendário e anedótico das antigas crônicas para concentrar certos 

problemas sociais e morais dessa crise de transição ainda mais fortemente do que era 

possível na época em que ele estava ligado aos acontecimentos da história inglesa. 

(LUKÁCS, 2011, 192) 

Se seguirmos o pensador húngaro, isso significa que os conflitos figurados por 

Shakespeare e o modo como ele lhes dá vida não se restringem à oposição entre a 

necessidade daquela “ordem” e a sua dissociação com relação à autoridade estabelecida, 

pela espécie de desmedida que Muir parece atribuir a Lear em virtude de seu poder, a 

Tímon por sua riqueza, embora esse conflito também apareça. Mas Shakespeare visa a 

contradição, o conflito humano que as transformações sociais acarretam. Assim, na 

dissolução da ordem feudal, figuram-se as possibilidades humanistas e os obstáculos do 

interesse privado, da “ganância inescrupulosa”. Mais uma vez, em Lear, a relação 

natural de obediência e de honra dá lugar a uma relação de interesse mesquinho e de 

bajulação (Regane, Goneril, Edmundo), mas também à relação fundada no amor 

individual, livre e espontâneo, portanto ligada por sentimento e afinidade (Cordélia, 

Edgar). A mudança de forma e papel da família, e com isso a transformação dos 

vínculos que a mantêm como unidade social, quer dizer, a mudança do próprio nexo que 

liga pais e filhos, é vivida como “problema humano e moral” (Lukács).  

Assim podemos nos aproximar de Tímon: sem essa consideração, como explicar 

o fato primário de que a peça se passa em Atenas e figura a sua decadência? Afinal, se 

há algo que absolutamente não se pode falar de Shakespeare é que insere em suas peças 

cenários, roupagens ou qualquer elemento que não pertença ao conflito humano 

retratado, ou que possa ser simplesmente cambiado por outro. Sua concentração e 

síntese dramáticas são notórias. Novamente, em Lear, Lukács observa que não 

aparecem as esposas de Lear e Gloucester, e o bobo desaparece sem explicações quando 

sua figura não é mais necessária.  
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Recorremos ainda a Lukács na tentativa de entender o problema humano de 

Tímon e seu desenrolar em Atenas. O pensador húngaro pontua que o período de 

maturidade de Shakespeare abrange não apenas essas grandes tragédias que se desligam 

dos fatos da história inglesa, mas também os dramas romanos. O autor não aborda 

especificamente a peça que tomamos aqui, mas o seu argumento com relação a esses 

dramas é proveitoso no nosso caso: 

Na apreciação desses dramas [romanos – A.C.] o que importa é justamente o traço 

generalizador da caracterização shakespeariana, a extraordinária vastidão e 

profundidade do seu olhar na apreciação daquelas correntes cujo conjunto gera a crise 

de sua época. E a Antiguidade é uma força social e moral viva para esse período, à qual 

não é preciso recorrer como um passado distante. (LUKÁCS, 2011, 193) 

Vemos que nos personagens e acontecimentos da antiguidade clássica, 

Shakespeare enxerga correntes ou modos de relações que, em seu sentido profundo, 

mantêm-se como correntes de sua época e compõem as forças em disputa na crise de 

seu período histórico. O exemplo de Lukács aqui é a composição do personagem 

Brutus, em que “os traços estoicos do republicanismo de seu tempo são muito visíveis”. 

Assim, nunca se trata de vestir personagens ingleses em conflitos ingleses com as 

roupas romanas ou gregas, mas de figurar um drama humano profundo cujos traços 

mais essenciais existem em comum na sua época e nos momentos retratados da 

antiguidade. Lukács sintetiza: 

Assim, ele não transpõe simplesmente para a Antiguidade o espírito de sua época, mas 

dá vida a esses trágicos acontecimentos da Antiguidade que se fundam em experiências 

intrinsecamente análogas àquelas de seu tempo, de modo que a forma generalizada do 

drama revela os traços que as duas épocas têm objetivamente em comum. (LUKÁCS, 

2011, 193) 

Este parece ser o caso de Tímon de Atenas. O conflito humano enfocado na peça 

tem seus traços essenciais objetivamente existentes nos dois períodos. Sabe-se que um 

dos motivos da decadência da democracia ateniense foi o desenvolvimento da 

propriedade privada e do mercado, e com isso a intensificação da contradição entre 

interesse privado e comunitário. Assim, a mediação do dinheiro existia de modo 

suficientemente universalizado para distorcer e inverter as relações autenticamente 

humanas, fundadas nas características das individualidades. Marx atesta a presença 

desenvolvida do dinheiro na Introdução de 1857, quando afirma: 
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E mesmo na Antiguidade mais cultivada, entre os gregos e os romanos, o pleno 

desenvolvimento do dinheiro, pressuposto na moderna sociedade burguesa, só aparece 

no período de sua dissolução. (Gr., 56) 

O contexto dessa afirmação difere do nosso. Ali Marx pretende mostrar que certas 

categorias econômicas simples, como o dinheiro, decorrem, efetiva e historicamente, de 

desenvolvimentos sociais complexos. Para o que nos diz respeito, importa que o 

dinheiro é um elemento central e determinante da forma social retratada em Tímon, de 

dissolução da democracia ateniense, bem como pressuposto da sociedade burguesa, que 

emergia na época de Shakespeare.  

No período da desagregação do mundo feudal, do capitalismo em estado 

nascente, essa universalização se fazia sentir e foi figurada não apenas nesta, mas em 

várias peças de Shakespeare, bem como, por exemplo, na obra de Cervantes. É certo 

que há diferenças e especificidades fundamentais, que não poderíamos deixar de lado se 

fôssemos analisar cientificamente as duas épocas. Contudo, como Lukács destaca, 

Shakespeare está interessado em trazer à tona o problema humano – que vive 

sensivelmente em sua época – e enfoca a consequência humana da generalização do 

nexo do dinheiro: a perda dos sentidos humanos e sua restrição ao sentido do ter, para 

usar os termos de Marx, e todas as inversões que acarreta.  

Assim, as passagens citadas primeiramente nos Manuscritos de 1844 expressam 

sinteticamente uma visão que o próprio destino de Tímon figura de maneira viva. 

Valendo-nos dessas considerações e dos comentários de Muir e White, voltamos ao 

ponto em que deixamos Marx. Na sequência da passagem do Fausto, Marx cita:  

Shakespeare, em “Tímon de Atenas”
 87

: 

                                                 
87

 Também para as passagens de Tímon de Atenas citadas por Marx utilizamos a tradução de Barbara 

Heliodora (Rio de Janeiro: Lacerda Ed., 2003). A tradução brasileira utilizada por Ranieri é de F. Carlos 

de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes. (Cf. M., 158, n. 2). Seguem as passagens originais: 

“Gold? yellow, glittering, precious gold? No, gods, 

I am no idle votarist: roots, you clear heavens! 

Thus much of this will make black white, foul fair, 

Wrong right, base noble, old young, coward valiant. 

Ha, you gods! why this? what this, you gods? 

Why, this 

Will lug your priests and servants from your sides, 

Pluck stout men’s pillows from below their heads: 

This yellow slave 

Will knit and break religions, bless the accursed, 

Make the hoar leprosy adored, place thieves 

And give them title, knee and approbation 

With senators on the bench: this is it 

That makes the wappen’d widow wed again; 
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  Ouro? Amarelo, precioso e brilhante? 

  Deuses, não falo em vão.  

Raízes celestes! Um pouco disto  

Faz preto, branco; Todo errado, certo; 

Nobre, o vil; moço, o velho; bravo, o fraco 

Ah, deuses, por que isto? Pois se isto  

De si afasta servo e sacerdote,  

Mata o homem sério, tirando-lhe o fôlego. 

Este crápula amarelo  

Erige e mata a fé. Ao vil dá bênção,  

Faz a lepra adorada, e os ladrões  

Nobres notáveis, reverenciados,  

Iguais aos senadores. Isto aqui 

É que recasa a viúva enrugada: 

Às doentes e ulceradas que são 

Vistas com nojo, isto aqui perfuma 

Qual um dia de abril. Sim, terra maldita, 

Puta da humanidade, que traz luta  

Entre as ralés do mundo (...)” [Ato IV, Cena III, 100-101]  

  E depois, abaixo:  

  Rei-assassino, áureo divisor  

De pai e filho, luz dos violadores 

   do mais puro himeneu, valente Marte, 

  Amante sempre jovem, fresco, amado, 

  Cujo rubor derrete o voto santo  

  Do seio de Diana! Oh, deus visível,  

                                                                                                                                               
She, whom the spital-house and ulcerous sores 

Would cast the gorge at, this embalms and spices 

To the April day again. Come, damned earth, 

Thou common whore of mankind, that put’st odds 

Among the route of nations (…)” 

 

“O thou sweet king-killer, and dear divorce 

‘Twixt natural son and sire! thou bright defiler 

Of Hymen’s purest bed! thou valiant Mars! 

Thou ever young, fresh, loved and delicate wooer, 

Whose blush doth thaw the consecrated snow 

That lies on Dian’s lap! thou visible god, 

That solder’st close impossibilities, 

And makest them kiss! that speak’st with every tongue, 

To every purpose! O thou touch of hearts! 

Think, thy slave man rebels, and by thy virtue 

Set them into confounding odds, that beasts 

May have the world in empire!” (Act IV, Scene III) 
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  Apto a soldar impossibilidades,  

  E fazê-las beijar-se; ele tem fala  

  Pra todo anseio. Amuleto do peito, 

  Julgue rebelde o homem, e o ordene  

A entrar em conflito, pra que as feras 

Tenham mando do mundo! [Ato IV, Cena III, 119, os grifos são de Marx] (M., 

158) 

 No primeiro trecho, são destacadas as inversões: o feio com dinheiro se faz belo, 

o vil, nobre, o repulsivo, atraente etc.; acentua-se também o poder de criar e destruir 

religiões, bem como de determinar a posição social dos indivíduos, seu poder na 

sociedade; nesta passagem vemos ainda o dinheiro como elemento de união e separação 

da sociedade;
 88

 e, por fim, a puta da humanidade. No segundo trecho citado, ressalta-se 

a deturpação das relações humanas espontâneas, autênticas, o amor de mulher e homem, 

de mãe e filho, a discórdia e a separação do que é por si junto; a capacidade de unir o 

que é, por si, incompatível; e, no final, uma exortação para que o ouro gere conflitos que 

levem à destruição do humano, de modo que as feras adquiram o domínio do mundo. 

Aqui vemos exortada a inversão primária e central: a conversão do mundo humano em 

animal, dos seres humanos em bestas.  

 Marx sintetiza da seguinte maneira o significado dessas passagens citadas: 

Shakespeare descreve acertadamente a essência do dinheiro. (...) destaca no dinheiro 

particularmente duas propriedades: 

1) é a divindade visível, a transmutação de todas as propriedade humanas e naturais no 

seu contrário, a confusão e a inversão universal de todas as coisas; ele confraterniza 

impossibilidades; 

2) é a prostituta universal, o proxeneta universal dos homens e dos povos. (M., 159) 

As figuras da puta, do cafetão, do alcoviteiro andam juntas em Shakespeare e em 

Marx para definir o dinheiro. Trata-se do agente de união de duas pessoas ou da própria 

relação entre pessoas que, primeiramente, é da ordem mais sensível, imediatamente 

humana e natural; e, segundo, não ocorre pela afinidade, pelos sentidos e sentimento 

                                                 
88

 Essas relações invertidas e mediadas pelo dinheiro deviam ser muito mais aberrantes e repulsivas a 

Shakespeare e seus contemporâneos do que são para nós. Penso que, hoje, o grau de aprofundamento e 

universalização dessas relações e o modo como são cada vez mais naturalizadas nos tornou mais 

insensíveis a esse horror. As relações de casamento e “amizade” determinadas pelo dinheiro, as igrejas 

que se criam e descriam como verdadeiras franchisings, os “ladrões (reverenciados) como senadores”, as 

figuras eminentes cada vez mais tacanhas e infantilizadas, mulheres expostas em vitrines para a venda ou 

para propagandear as indústrias de aprimoramento desse objeto etc. fazem esse modo da relação parecer 

cada vez mais o modo natural da relação humana. Essa é uma das razões pelas quais Shakespeare é tão 

atual e talvez nunca tenha sido tão necessário. 
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convergentes, mútuo interesse humano, mas de maneira indireta, como objeto em troca 

de dinheiro, e em contradição com as individualidades. A prostituição é, por isso, a 

relação concreta que melhor figura o nexo social na sociedade fundada na propriedade 

privada. Em Tímon, quando a multidão de criados de credores se junta à porta do 

protagonista para cobrar suas dívidas, Apemantus se refere a eles: 

   Pobre safados, criados de usurários,  

alcoviteiros que vivem do ouro e da necessidade.
89

 (Ato II, Cena II, 54) 

(Uma tradução mais literal seria: “alcoviteiros entre o ouro e a necessidade”.) E o bobo 

diz, quando um criado lhe pergunta o que é um cafetão: 

Um bobo bem vestido, meio parecido com você. É mais um espírito; aparece às 

vezes como nobre, às vezes como advogado ou filósofo, com duas pedras mais 

que a falsa filosofal. Muitas vezes é cavaleiro; e, de modo geral, em todas as 

formas que os homens andam por aí, dos oitenta aos treze, o espírito baixa.
90

 

(Ato II, Cena II, 57) 

O cafetão é, pois, o espírito que baixa em todos os homens e domina todas as relações. 

Esta é uma das passagens em que se caracteriza o dinheiro como nexo social universal.  

A imagem da transmudação do humano em animal, como extremo do poder 

inversor do nexo do dinheiro, também é recorrente na peça. Logo no início, Apemantus, 

sempre explicitando a bajulação, diz:  

Há muito pouco amor entre os safados 

Pra tanta cortesia! A raça humana  

Desnaturou-se em macacos.
91

 (Ato I, Cena I, 31) 

E adiante:  

A comunidade de Atenas tornou-se uma floresta de feras!
92

 (Ato IV, Cena III, 

117) 

Nessa imagem, encontra-se a perda dos sentidos humanos, restando a obediência aos 

impulsos animais.  

                                                 
89

   “Poor rogues, 

and usurers’ men! bawds between gold and want!” (Act II, Scene II) 
90

   “A fool in good clothes, and something like thee. 

’Tis a spirit: sometime’t appears like a lord; sometime 

like a lawyer; sometime like a philosopher, with two stones 

moe than’s artificial one: he is very often like a knight; 

and, generally, in all shapes that man goes up and down 

in from fourscore to thirteen, this spirit walks in.” (Act II, Scene II) 
91

   “That there should be small love ‘mongst these sweet knaves, 

And all this courtesy! The strain of man’s bred out 

Into baboon and monkey” (Act I, Scene I) 
92

   “(…) the commonwealth of Athens is become a forest of beasts.” (Act IV, Scene III) 
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Mas observa-se também a perda do sentido comunitário: dos laços 

espontaneamente humanos que existem como múltiplos modos de relação numa 

comunidade natural. Se retomarmos Lukács, vemos que, segundo esse autor, os grandes 

problemas humanos figurados por Shakespeare incluem a contradição que envolve a 

desagregação do velho mundo: a perspectiva humanista caminha ao lado da 

desumanização já manifesta do capitalismo comercial, e o novo mundo nascente rompe 

com as relações feudais que, sendo também contraditórias, “era humana e moralmente 

superior em muitos aspectos e intimamente ligada aos interesses do povo”. Essa 

superioridade pode ser entendida pela presença de laços comunitários. Segundo Muir,  

a amargura de Tímon de Atenas (...) é atribuída por alguns críticos à simpatia de 

Shakespeare pelos levantes em Warwickshire contra os cercamentos e por outros a uma 

causa mais pessoal. (MUIR, 1977, 65) 

Seguindo essa consideração genérica de Lukács e a possibilidade de a simpatia 

do poeta com os levantes camponeses contra os cercamentos ter influenciado a escolha 

do tema de Tímon, podemos compreender que, na figuração da universalização do nexo 

do dinheiro, as relações diretas e genuinamente humanas são impossibilitadas 

justamente porque o nexo comunitário é rompido. Ora, os cercamentos são uma 

expressão direta do interesse privado tomando o lugar de laços comunitários, a 

separação do trabalho e dos meios de trabalhos, a transformação dos camponeses em 

massas plenamente despossuídas, dos nobres feudais em proprietários privados. Embora 

a exploração do trabalho existisse naquela forma social, ainda os camponeses se 

ligavam à terra e pertenciam à comunidade; a completa indigência dessas massas com 

sua expulsão da terra é atestada pelas nefastas leis contra a vagabundagem que 

começam a se impor neste momento, e que Marx aborda quando trata da acumulação 

primitiva. 

 Contudo, Shakespeare aborda não a história factual, e sim o problema humano 

vivido na história. Assim, seu tema não é diretamente a dissolução feudal, mas a 

decadência de Atenas. Se estivermos no caminho certo, veremos que esse tema é 

adequado e propício a tratar da questão central: a perda de sentidos humanos pela 

dissolução de laços comunitários que a universalização do nexo do dinheiro representa 

tanto ali como na época de Shakespeare. Alguns elementos da peça podem ser 

aventados para corroborar essa ideia. Um deles se refere à ingenuidade ou limitação 

humana, conforme Muir, de Tímon. Ele confia que todos são amigos pelo simples fato 
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de serem concidadãos. Parece estar certo da imutabilidade dos laços que unem os 

cidadãos de Atenas. Logo no início da peça, quando aceita Apemantus em sua mesa 

apesar de sua presença ser tão desagradável, Tímon diz:  

Eu nem te escuto; és ateniense e portanto bem-vindo.
93

 (Ato I, Cena I, 36).  

Parece seguir a tradição da hospitalidade e estar certo da imutabilidade dos laços que 

unem os cidadãos de Atenas e, em sua patética cegueira, acredita que a fortuna está a 

serviço da comunidade:  

Que conforto precioso é termos tantos irmãos, comandando as fortunas uns dos 

outros.
94

 (Ato I, Cena I, 39) 

 A história de Tímon é a história do reconhecimento de que os laços de amor e 

amizade que considerava autênticos são, na verdade, o seu oposto. O nexo que une os 

indivíduos não é mais a comunidade, o amor e a amizade natural, mas sim o dinheiro, 

que transforma tudo em seu contrário. O próprio Tímon, como referimos, se torna o seu 

oposto: cidadão eminente, abandona a cidade completamente nu para viver na floresta 

apenas de raízes; de generoso, torna-se misantropo. Mas a misantropia é a aversão aos 

seres humanos não apenas como indivíduos, mas como sociedade; é o avesso da 

comunidade.  

 Quando diante da ingratidão de todos aqueles que considerava amigos e vendo-

se rechaçado, sua primeira ação é vingar-se oferecendo aos convivas habituais um falso 

banquete de água quente e pedra, desmascarando-os e dando-lhes a conhecer seu ódio 

por eles. Mas a sua primeira expressão de misantropia, do ódio a todos os seres 

humanos, é dirigida contra Atenas: 

   Quero olhá-la de novo. Oh tu, muralha, 

Que esses lobos abraça, caia e deixe  

   Atenas livre. Com velhas devassas, 

   Filhos rebeldes, que tolos e escravos  

   Arranquem do Senado os enrugados 

   E tomem seus lugares! Que a imundície 

   Marque a transformação da virgindade! 

   Diante dos pais! Fiquem firmes, falidos; 

   Em lugar de pagar, puxem as facas 

                                                 
93

   “I take no heed of thee; thou’rt an Athenian, 

therefore welcome” (Act I, Scene I) 
94

   “O, what a 

precious comfort ’tis, to have so many, like brothers, 

commanding one another’s fortunes!” (Act I, Scene I) 
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   E cortem as gargantas dos credores. 

   Servos, roubem, como roubam seus amos, 

   Em pilhagem legal. O amo, no leito, 

   Tenha a serva, com a ama no bordel! 

   Filhos, usem as muletas dos pais mancos 

   Para agredi-los! Que a piedade e o medo, 

   Religião, paz, justiça, verdade, 

   Respeito em casa, sono, vizinhança, 

   Instrução, modos, mistérios e ofícios, 

   Gradações, ritos, costumes e leis 

   Decaiam, transformando-se no oposto; 

   E viva o caos! Que as doenças dos homens, 

   Febres e fortes infecções se empilhem 

   Sobre Atenas já podre! Que a ciática 

   Aleije os senadores, pra que manquem 

   Como se portam. Que a devassidão 

   Invada mente e corpo desses jovens, 

   Pra, na contra corrente da virtude, 

   Se afogarem em farras! E que pústulas 

   Cubram os cidadãos, cuja colheita  

   Será lepra geral! E o hálito podre 

   A todos contamine, e as amizades 

   Sejam veneno! (Arranca as roupas.) Nada eu daqui levo 

   Senão nudez, cidade detestável! 

   Levem isto também, com minhas pragas! 

   Tímon vai pra floresta, onde há de ter 

   Das feras mais bondade que dos homens. 

   Deuses, maldigam – ouçam, meus bons deuses –  

   Dentro e fora do muro os atenienses; 

   E deixem que, com Tímon, cresça o ódio 

   Que tem a todo humano, nobre ou vil. 

   Amém.
95

 (Ato IV, Cena I, 95-96) 

                                                 
95

   “Let me look back upon thee. O thou wall, 

That girdlest in those wolves, dive in the earth, 

And fence not Athens! Matrons, turn incontinent! 

Obedience fail in children! slaves and fools, 

Pluck the grave wrinkled senate from the bench, 

And minister in their steads! to general filths 

Convert o’ the instant, green virginity, 

Do ‘t in your parents’ eyes! bankrupts, hold fast; 

Rather than render back, out with your knives, 
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Na praga rogada por Tímon contra a cidade, evidenciam-se também os opostos. O 

desmantelamento do vínculo comunitário, substituído pelo nexo monetário entre 

indivíduos privados, significa a sua transformação em selva e a perda do sentido 

humano. Os seres humanos tornados em bestas é o que decide Tímon a viver na floresta. 

A cidade é selva, a selva se faz mais humana e acolhedora. Esse parece ser o ponto 

central da peça, a figuração de um problema humano vivido muito sensivelmente na 

época de Shakespeare com a desagregação dos laços feudais, mas que encontra na 

decadência da cidade antiga o seu caso concreto mais típico, e na lenda do misantropo 

seu material mais fértil e extremo.  

 Mas cabe ainda considerar outro aspecto salientado por Lukács: o necessário 

contraponto humanista que se sempre fecha as grandes tragédias de Shakespeare. Em 

Lear, a vitória de Kent, Edgar e Albany; em Macbeth, a vitória de Macduff e o reinado 

de Malcolm; em Hamlet, a tomada do reino por Fortinbrás, em Romeu e Julieta, o fim 

da disputa tradicional das famílias etc. Em Tímon, esse contraponto aparece na figura de 

                                                                                                                                               
And cut your trusters’ throats! bound servants, steal! 

Large-handed robbers your grave masters are, 

And pill by law. Maid, to thy master’s bed; 

Thy mistress is o’ the brothel! Son of sixteen, pluck 

the lined crutch from thy old limping sire, 

With it beat out his brains! Piety, and fear, 

Religion to the gods, peace, justice, truth, 

Domestic awe, night-rest, and neighborhood, 

Instruction, manners, mysteries, and trades, 

Degrees, observances, customs, and laws, 

Decline to your confounding contraries, 

And let confusion live! Plagues, incident to men, 

Your potent and infectious fevers heap 

On Athens, ripe for stroke! Thou cold sciatica, 

Cripple our senators, that their limbs may halt 

As lamely as their manners. Lust and liberty 

Creep in the minds and marrows of our youth, 

That ‘gainst the stream of virtue they may strive, 

And drown themselves in riot! Itches, blains, 

Sow all the Athenian bosoms; and their crop 

Be general leprosy! Breath infect breath, at their 

society, as their friendship, may merely poison! 

Nothing I’ll bear from thee, 

But nakedness, thou detestable town! 

Take thou that too, with multiplying bans! 

Timon will to the woods; where he shall find 

The unkindest beast more kinder than mankind. 

The gods confound—hear me, you good gods all— 

The Athenians both within and out that wall! 

And grant, as Timon grows, his hate may grow 

To the whole race of mankind, high and low! 

Amen.” (Act IV, Scene I) 
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um guerreiro, Alcebíades. É certo que nem todos os que pertencem ao círculo de Tímon 

são bajuladores: como exceção a isso, há a figura do mordomo, que lhe é leal e procura 

desde o início mostrar-lhe a dissipação de suas posses e o endividamento iminente, e o 

amargo Apemantus. Contudo, seu âmbito de ação é restrito. Ao contrário, a presença de 

Alcebíades na peça conforma uma trama paralela, comum nas obras do poeta, que vem 

complementar e enriquecer o significado social, amplo, da trama principal. Uma vez 

que é capitão do exército ateniense, não faz parte dos convivas habituais: apenas uma 

vez na peça aparece no jantar de Tímon, quando retorna a Atenas dos campos. 

Tampouco se porta como bajulador. Sua ação centra-se assim, numa questão própria, à 

parte dos acontecimentos que se desenrolam com o protagonista. Alcebíades pede aos 

senadores que comutem a pena de um de seus soldados que matou um homem numa 

briga, a que se recusam. Diante da sua insistência, banem-no da cidade (Ato III, Cena 

V). Decide assim, atacar Atenas e refere os senadores: 

Os céus os guardem para viver tão velhos 

Que, osso puro, ninguém os queira olhar! 

Estou louco. Eu venci seus inimigos 

Pra contarem dinheiro, e o emprestarem 

A altos juros, enquanto eu ficava 

Rico em feridas. Todas só pra isso? 

Esse o óleo que o Senado usurário 

Me passa nas feridas? Banimento! 

Mas não vem mal. Não odeio o exílio; 

Com essa causa pra meu fel e fúria, 

Ataco Atenas. Vou ora alegrar 

A tropa triste e conquistar apoios.  

Com muita terra é justo conflitar; 

Tropas e deuses não são de aturar.
96

 (Ato III, Cena V, 86-87) 
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   “Now the gods keep you old enough; 

that you may live 

Only in bone, that none may look on you! 

I’m worse than mad: I have kept back their foes, 

While they have told their money and let out 

Their coin upon large interest, I myself 

Rich only in large hurts. All those for this? 

Is this the balsam that the usuring senate 

Pours into captains’ wounds? Banishment! 

It comes not ill; I hate not to be banish’d; 

It is a cause worthy my spleen and fury, 

That I may strike at Athens. I’ll cheer up 
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Também Alcebíades parece aqui se dar conta das transformações sofridas pela 

cidade, e da perda do antigo sentido comunitário. A virtude guerreira, que por séculos 

ocupou primeiro posto da virtude social, era ainda altamente valorizada na Atenas 

democrática, embora ao lado da virtude política. De todo modo, é talvez a virtude mais 

característica do elo comunitário, e remonta à tradição homérica. O tratamento que o 

maior dos soldados atenienses recebe dos representantes políticos da cidade, assim, é 

diretamente figurativo da sua decadência como todo comunitário. A conversão de todos 

em usurários manifesta por si a dissolução do sentido comum e, com ele, do sentido 

humano. Por isso Alcebíades não exagera quando diz que está louco ou quando decide 

destruir a cidade.  

Fora dos muros, Alcebíades vai ao encontro de Tímon, a quem admira pela 

generosidade. Sua entrada acontece imediatamente depois que o protagonista encontra 

ouro quando cava a terra em busca de raízes, e profere a primeira de suas falas citadas 

por Marx. Alcebíades vem acompanhado das amigas Phrynia e Timandra, e nesta 

passagem tem-se o diálogo em que Tímon expressa toda a sua misoginia, que 

referiremos brevemente adiante. Nessa cena, Tímon recebe a visita de várias pessoas – 

além de Alcebíades e das mulheres, também Apemantus, o mordomo e dois bandidos. A 

todos lança o ouro encontrado, fazendo-o acompanhar de todo tipo de insultos. Desse 

modo, Alcebíades recebe os fundos de que precisa para reunir suas tropas e atacar 

Atenas.  

A tentativa dos senadores de fazer Tímon retornar a Atenas e dissuadir 

Alcebíades situa as ofensas aos dois personagens como partes de um mesmo movimento 

de degradação. Na cena final, Alcebíades cede às exortações dos senadores e lança a 

luva, garantindo punição dos inimigos de Alcebíades e Tímon, bem como a perspectiva 

das honras em memória de Tímon já morto, e certo restabelecimento da ordem pela 

força do seu exército. Esse nos parece um contraponto da perspectiva humanista que 

Lukács atribui às tragédias de Shakespeare, que não terminam com o fim trágico dos 

protagonistas. No caso presente, podemos dizer que, sem o contraponto de Alcebíades, 

talvez nada nos impedisse de considerar a completa animalização da humanidade pelo 

nexo universal do dinheiro e abraçar com Tímon a misantropia. 

                                                                                                                                               
My discontented troops, and lay for hearts. 

’Tis honor with most lands to be at odds; 

Soldiers should brook as little wrongs as gods.” (Act III, Scene V) 
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Embora Marx não discuta a tragédia como um todo e não aborde os destinos do 

protagonista e de Atenas, seu exame das passagens citadas vai ao encontro do que 

consideramos ser o seu significado mais amplo. Marx está interessado em definir as 

consequências da mediação social do dinheiro para as relações humanas, e isso é 

figurado não apenas nessas falas, mas concretamente nos destinos humanos.  

Depois de apontar as duas particularidades do dinheiro tal como retratadas por 

Shakespeare, Marx as explica: 

A inversão e a confusão de todas as qualidades humanas e naturais, a confraternização 

das impossibilidades – a força divina – do dinheiro repousa em sua essência enquanto 

ser genérico – estranhado, alienando-se
97

 e se vendendo – do homem. Ele é a 

capacidade alienada
98

 (entäusserte) da humanidade. (M., 159) 

A capacidade de inverter as qualidades humanas e naturais está vinculada ao caráter 

indireto que as relações de seres humanos entre si e com o mundo objetivo adquirem 

pela mediação do dinheiro. Mas se define principalmente pelo traço concreto dessa 

mediação específica, o de ser a incorporação do ser genérico de modo alienado. Trata-se 

de que, se tudo se troca por dinheiro, a produção social se incorpora numa objetividade 

que existe externamente à própria produção concreta. Ora, a produção social, como 

procuramos mostrar, é o ser genérico – o ser humano é o mundo humano, a sua natureza 

se faz natureza humana na medida da humanização da natureza exterior. Mas o dinheiro 

é uma objetividade abstrata, porque sua essência consiste na abstração dos traços 

concretos e especificidades das coisas produzidas, suas qualidades próprias, e na 

conseguinte materialização do traço quantitativo de todas as coisas. Materializa a 

comensurabilidade comum a tudo, de modo que as qualidades específicas dos objetos 

não concorrem para definir a sua essência. Iguala todas as coisas: se tudo pode ser 

expresso em dinheiro, tudo se reduz a diferentes quantidades da mesma coisa.  

Ora, mas essa separação de qualidades e quantidade só é possível numa 

materialidade objetiva exterior às próprias coisas, já que nelas existem apenas em 

unidade. Assim, o dinheiro é a produção humana alienada de si: alienada porque 

expressa num objeto exterior a si; e alienada porque, nesta expressão, separa-se de suas 

qualidades intrínsecas específicas que compõem a sua essência real. A essência do 

dinheiro é a essência do ser genérico alheada de suas qualidades próprias. Isso é o que 
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 Ranieri traduz por exteriorizando-se. 
98

 Ranieri traduz por exteriorizada.  
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Marx define como “a força divina” do dinheiro, e explica o seu poder inversor de 

qualidades. Tudo se troca por dinheiro, objetos, relações e qualidades humanas, de 

forma que a sua posse significa a posse de toda qualidade, relação, objeto. Se tudo se 

reduz a quantidades de dinheiro, as especificidades das qualidades humanas 

desaparecem e não definem, praticamente, a vida humana. Assim, Tímon diz, quando 

assediado pelos criados dos credores, “Repartam meu coração em quantias”
99

 (Ato III, 

Cena IV, 79). 

Os “sentidos práticos” sintetizados como coração, em suas especificidades, não 

existem socialmente como definidores das relações. Essas propriedades se igualam em 

quantias. Em lugar da relação direta, o nexo do dinheiro. Cabe retomar a consideração 

de Marx sobre a apropriação dos objetos confirmar traços próprios da individualidade, e 

o impulso em direção ao objeto, que em forma humana é paixão, ser a confirmação do 

traço humano do próprio objeto. Quando mediada pelo dinheiro, a apropriação do 

objeto não confirma o sentido humano, e o sentido humano não confirma o objeto, já 

que não são as suas qualidades que determinam a apropriação. Marx prossegue: 

O que eu qua homem não consigo, o que, portanto, todas as minhas forças essenciais 

individuais não conseguem, consigo-o eu por intermédio do dinheiro. O dinheiro faz 

assim de cada uma dessas forças essenciais algo que em si ela não é, ou seja, o seu 

contrário.  (M., 159-160) 

Qualidades individuais que não se confirmam na apropriação da produção 

humana, ou seja, do ser genérico objetivo, são forças essenciais que não se confirmam 

na objetividade e, assim, não existem para efeito da vida prática. Ao contrário, a efetiva 

apropriação das qualidades do objeto, pela mediação do dinheiro, aparece como 

confirmação de qualidades individuais que, no entanto, não existem como forças 

essenciais do indivíduo, e se fazem mesmo desnecessárias como tais, já que são 

substituídas pelo dinheiro na determinação da aquisição:  

Quem pode comprar a valentia é valente, ainda que seja covarde. Como o dinheiro não 

se permuta por uma qualidade determinada, por uma coisa determinada, por forças 

essenciais humanas, mas sim pela totalidade do mundo objetivo humano e natural, ele 

permuta, portanto, considerado do ponto de vista do seu possuidor –, cada qualidade por 

outra – inclusive atributo e objeto contraditório para ele; ele é a confraternização das 

impossibilidades, obriga os contrários a se beijarem. (M., 160-161) 
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 “Cut my heart in sums.” (Act III, Scene IV) 
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 Aqui, Marx expressa com as palavras de Shakespeare a dissipação das 

qualidades determinadas que a mediação do dinheiro significa para a vida social e o 

conseguinte poder de inverter as qualidades individuais enquanto efetividade prática, ou 

seja, enquanto qualidades objetivas. Marx escreve que meros pensamentos, desejos, 

existências apenas imaginadas se efetivam e se tornam qualidades reais nas relações 

mediadas pelo dinheiro e, ao contrário, forças essenciais efetivas se tornam em meras 

representações mentais.  

Eu, se não tenho dinheiro para viajar, não tenho necessidade alguma, isto é, nenhuma 

necessidade efetiva e efetivando-se de viajar. Eu, se tenho vocação para estudar, mas 

não tenho dinheiro algum para isso, não tenho nenhuma vocação para estudar, isto é, 

nenhuma vocação efetiva, verdadeira. Se eu, ao contrário, não tenho realmente 

nenhuma vocação para estudar, mas tenho a vontade e o dinheiro, tenho para isso uma 

vocação efetiva. (M., 160) 

Aquele que tem a vocação para o estudo, se não pode efetivá-la, não tem essa vocação 

para efeito da sua prática; aquele que não tem essa vocação, mas pode efetivamente 

estudar, existe como alguém que a tem, para efeito da vida social. Desse modo, o 

estúpido se torna espirituoso e o espirituoso, estúpido. Essa inversão se universaliza de 

modo que o imaginário se torna real e o real, imaginário; dissipa-se até mesmo a 

diferença específica entre ser e pensar: 

A diferença da demanda efetiva, baseada no dinheiro, e da carente de efeito, baseada na 

minha carência, na minha paixão, meu desejo etc., é a diferença entre ser e pensar, entre 

a pura representação existindo em mim e a representação tal como ela é para mim 

enquanto objeto efetivo fora de mim. (M., 160) 

Essa passagem remonta às considerações de Marx sobre carência e fruição. A 

carência se cria pelo contato com o objeto humanamente criado, de modo que “o 

sofrimento, humanamente apreendido, é uma autofruição do ser humano” (M., 108). 

Assim, a necessidade que não se confirma como fruição não é uma carência efetiva, mas 

um objeto da imaginação. Do mesmo modo, a fruição que não advém de uma carência 

humana, efetivamente presente na subjetividade, não confirma o objeto de sua carência, 

tampouco o sentido humano da fruição; contudo se torna em qualidade individual 

efetiva, necessidade real. Marx evidencia a ligação entre essa capacidade de criar, diluir 

e inverter as qualidades humanas e o dinheiro como incorporação da essência humana 

estranhada: 
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O dinheiro – enquanto exterior, não oriundo do homem enquanto homem, nem da 

sociedade humana enquanto sociedade –, meio e capacidade universais, faz da 

representação efetividade e da efetividade uma pura representação, transforma 

igualmente as forças essenciais humanas efetivas e naturais em puras representações 

abstratas e, por isso, em imperfeições, angustiantes fantasias, assim como, por outro 

lado, transforma as efetivas imperfeições e fantasias, as suas forças essenciais realmente 

impotentes que só existem na imaginação do indivíduo, em forças essências efetivas e 

efetiva capacidade. (M., 160) 

 A essência abstrata do dinheiro, como materialização do ser genérico estranhado 

de si, é determinante da separação entre forças essenciais humanas e sua realização e, 

por conseguinte, na transformação dessas forças em seu contrário. Por isso, o dinheiro é 

para Marx “o mundo invertido, a confusão e a troca de todas as qualidades naturais e 

humanas” (M., 160).  

 Em A ideologia alemã, quando reproduz pela segunda vez a primeira passagem 

de Tímon de Atenas que cita nos Manuscritos, Marx situa o dinheiro no conjunto mais 

amplo das suas determinações como forma do nexo social. Aponta seu fundamento na 

propriedade privada e a define como relação social, especificamente, a relação de 

domínio de trabalho alheio. Com isso, explica mais concretamente o significado da 

separação que o nexo do dinheiro expressa entre qualidade e quantidade abstrata das 

coisas e relações. Vale refazer brevemente o seu argumento, também porque mostra um 

outro modo de incorporação da passagem shakespeareana, que confirma o anterior e lhe 

acrescenta determinações.   

 A passagem aparece em polêmica com Stirner. Para este, a propriedade privada 

é a forma única e absoluta de apropriação, identificando-se como “a propriedade”; 

deriva essa generalização a-histórica de argumentos etimológicos, a partir de termos 

como “ter” e “próprio”, com vistas a concluir que toda apropriação é necessariamente 

uma apropriação privada. Contra isso, Marx pretende mostrar que, ao contrário de 

identificar-se com a apropriação em geral, a propriedade privada é um modo particular 

de relação com o objeto, que, inclusive, não se verifica como forma absoluta de 

apropriação nem mesmo na sociabilidade do capital desenvolvido. O autor identifica a 

sua peculiaridade no caráter negociável do objeto: algo pode ser útil, mas apenas se 

constitui como propriedade privada enquanto puder ser vendido ou trocado:  

Na realidade, eu só tenho propriedade privada na medida em que possuo algo 

negociável, ao passo que minha peculiaridade pode perfeitamente ser inegociável. Meu 
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casaco só é minha propriedade privada enquanto eu puder ao menos negociá-lo, trocá-lo 

ou vendê-lo, [enquanto ele for negociá]vel. (Id. A., 225) 

No entanto, ao perder o traço que faz do objeto algo negociável, nem por isso o 

objeto deixa de ser apropriável e útil. A perda da especificidade negociável não significa 

a perda do objeto, da qual não dependem as suas qualidades intrínsecas:  

Ao perder essa qualidade, ao ficar desgastado, ele ainda pode ter todo tipo de qualidades 

que o tornam valioso para mim, e pode inclusive tornar-se minha peculiaridade e 

transformar-me num indivíduo andrajoso. (Id. A., 225) 

Contudo, deixa de ser uma propriedade privada. Ao afirmar isso, Marx manifesta a 

essência dessa forma de propriedade: 

Mas a nenhum economista ocorreria classificá-lo como minha propriedade privada, já 

que ele não mais me dá qualquer poder sobre a mais ínfima quantidade de trabalho 

alheio. (Id. A., 225) 

Propriedade privada é, assim, uma relação social definida pela possibilidade de dominar 

trabalho de outros indivíduos. Uma apropriação só é privada enquanto significa o 

controle ou apropriação de trabalho alheio.  

Mas não pretendemos sequer iniciar uma discussão sobre essa complexa 

definição. O que dela interessa ao nosso tema é o que se deriva na sequência. Aqui, 

Marx explicita a perda das qualidades e especificidades individuais, expressa pela 

venalidade universal, visando o modo como acontece, não nos indivíduos e relações 

inter-humanas – que parecem ser o foco nos Manuscritos –, mas nas coisas objetivas: 

A propriedade privada aliena não apenas a individualidade do homem, mas também a 

das coisas. (Id. A., 225) 

Marx distingue as qualidades próprias das coisas do seu traço venal, evidenciando que a 

negociabilidade não pertence às qualidades do próprio objeto. Estas são concretas e 

singulares, de maneira que o elemento igualador de todas as coisas é, por isso mesmo, 

alheio à essência dessas. Valorações e transações mercantis às quais as coisas se 

subordinam não existem como suas propriedades, mas são relações sociais que 

presidem a forma da produção e apropriação humana, o modo da atividade. 

O solo nada tem a ver com a renda territorial, a máquina nada tem a ver com o lucro. 

Para o proprietário de terras, o solo significa unicamente renda territorial; ele arrenda 

suas parcelas de terra e embolsa a renda; uma qualidade que o solo pode perder sem 

perder qualquer uma de suas qualidades inerentes, sem perder, por exemplo, uma parte 

de sua fertilidade; uma qualidade cuja proporção, e até a existência, depende de relações 
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sociais que são estabelecidas e superadas sem a participação do proprietário fundiário 

individual. O mesmo se dá com a máquina. (Id. A., 225) 

O autor toma duas objetividades, uma imediatamente natural, a terra, e um produto da 

atividade humana sobre a natureza, a máquina, para mostrar que o dinheiro a que ambas 

são identificadas, nas diferentes formas da renda e do lucro, não participa da sua 

essência como objeto. Da perspectiva do proprietário privado, a renda pertence à terra, e 

o lucro se extrai da máquina, ou seja, existem ali como seus traços objetivos. Contudo, 

se, em circunstâncias sociais determinadas, a terra, por assim dizer, não rende, ou a 

máquina não gera lucro, isso não altera em nada as suas qualidades próprias. Renda e 

lucro se expressam nas coisas, mas são atributos das relações sociais da 

produção/apropriação, o modo como os seres humanos relacionam-se com a natureza e 

entre si. Assim, a propriedade privada é uma forma particular de relação com os objetos, 

na qual estes se fazem indiferenciados, em contradição com a sua essência real, 

equivalendo-se como mesmas quantidades de dinheiro.  

 A fim de concretizar a oposição entre as qualidades específicas das coisas e o 

dinheiro, que é “a forma mais universal da propriedade” (privada), precisamente porque 

significa a aquisição indiferenciada, Marx refere Shakespeare: 

Shakespeare já sabia, melhor do que o nosso teorizador pequeno-burguês, quão pouco o 

dinheiro, a forma mais universal da propriedade, tem a ver com a singularidade pessoal, 

e o quanto lhe é, inclusive, contraposto. (Id. A., 225) 

E cita a mesma primeira fala de Tímon que aparece nos Manuscritos de 1844, com 

alguns trechos suprimidos.
100

 

Nesta incorporação da peça, Marx estende o argumento para concluir que o 

dinheiro, como a forma mais universal da propriedade privada, e em suas formas 
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   “Um pouco disto 

Faz preto, branco; Todo errado, certo; 

Nobre, o vil; moço, o velho; bravo, o fraco (...) 

Este crápula amarelo (...) 

Faz a lepra adorada, (...) 

Isto aqui 

É que recasa a viúva enrugada: 

Às doentes e ulceradas que são 

Vistas com nojo, isto aqui perfuma 

Qual um dia de abril. (...)  

Oh, deus visível,  

 Apto a soldar impossibilidades,  

E fazê-las beijar-se” [Ato IV, Cena III, 100-101] (Id. A., 226) 
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particulares como renda e lucro, são relações sociais que correspondem a certo estágio 

do desenvolvimento das forças produtivas: 

Numa palavra, renda territorial, lucro etc., os modos reais de existência da propriedade 

privada, são relações sociais, correspondentes a um certo estágio da produção, e 

relações “individuais” somente enquanto ainda não se converteram em amarra das 

forças produtivas existentes. (Id. A., 226) 

O nexo social do dinheiro aparece aqui como uma forma da relação social, que se 

constitui como “amarra das forças produtivas existentes”, ou seja, ampliada como forma 

genérica da produção, e não determinadas por escolha individual.  

A deterioração universal das relações sociais pelo nexo do dinheiro é também o 

tema da passagem dos Grundrisse em que a peça de Shakespeare é referida. A 

incorporação da fala de Tímon sobre o dinheiro nesses manuscritos econômico-

filosóficos, escritos pouco mais de dez anos depois dos parisienses, parece muito 

próxima desta que procuramos apresentar. Marx escreve: 

A permutabilidade de todos os produtos, atividades e relações por um terceiro, por algo 

que pode ser, por sua vez, trocado indistintamente por tudo – logo, o desenvolvimento 

dos valores de troca (e das relações monetárias) é idêntico à venalidade e à corrupção 

universais. (Gr., 110) 

Novamente, o fato de existir um objeto, uma materialidade separada das coisas, pelas 

quais todas as demais podem ser trocadas – expressa como valores de troca e relações 

monetárias desenvolvidas – significa a corrupção universal das qualidades humanas e 

naturais.  

Em seguida, essa total permutabilidade é figurada mais uma vez como 

prostituição universal e, nesse contexto, Marx retoma o poeta inglês: 

A prostituição generalizada aparece como uma fase necessária do caráter social dos 

talentos, das capacidades, das habilidades e das atividades pessoais. Expresso de forma 

mais polida: a relação universal de utilidade e usabilidade. A equiparação do 

heterogêneo, como Shakespeare bem define o dinheiro. (Gr., 110-111) 

Marx não cita a passagem, nem sequer o título da peça, mas parece evidente que se trata 

das mesmas falas de Tímon. (Os editores alemães
101

 incluíram uma nota indicando a 

peça e a cena em questão.) Aqui, a prostituição universal é traduzida em linguagem 

polida como “relação universal de utilidade e usabilidade”, que podemos compreender 

como a determinação de venalidade de toda e qualquer coisa ou relação, e a condição 
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1982.  
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social concreta da redução dos sentidos humanos ao sentido do ter. A definição 

shakespeariana do dinheiro é aqui sintetizada como a “equiparação do heterogêneo”, 

confirmando a análise presente nos Manuscritos de 1844. 

 Vemos que o efeito desumanizador do dinheiro sempre destacado consiste na 

dissolução da multiplicidade qualitativa, das especificidades e, portanto, do sentido 

humano das relações, atividades sociais, produtos. A última referência que conhecemos 

da passagem do Tímon é a única que aparece num material preparado para publicação, 

no Capital, Livro I, Volume I, Parte primeira, III, 3: “O dinheiro”.
102

 Ali, a mesma ideia 

de indiferenciação, nivelamento, diluição da qualidade é apresentada: 

Não revelando o dinheiro aquilo que nele se transforma, converte-se tudo em dinheiro, 

mercadoria ou não. Tudo se pode vender ou comprar. A circulação torna-se a grande 

retorta social a que se lança tudo, para ser devolvido sob a forma de dinheiro. Não 

escapam a essa alquimia os ossos dos santos e, menos ainda, itens mais refinados, como 

as coisas sacrossantas, “res sacrosanctae extra commercium hominum”. No dinheiro 

desaparecem todas as diferenças qualitativas das mercadorias, e o dinheiro, nivelador 

radical, apaga todas as distinções. (C. I, 146) 

Neste momento, Marx acrescenta em nota a primeira fala de Tímon citada nos 

Manuscritos, com trechos suprimidos.
103

 O que se acrescenta aqui de modo manifesto, 

além da terminologia econômica mais precisa, é a dissolução do vínculo comunitário, 

que parece figurar-se em Tímon de Atenas: 

Mas, o próprio dinheiro é mercadoria, um objeto externo, suscetível de tornar-se 

propriedade privada de qualquer indivíduo. Assim o poder social torna-se o poder 

privado de particulares. A sociedade antiga denuncia o dinheiro como elemento 

corrosivo da ordem econômica e moral. (C. I, 146-147) 

                                                 
102

 MARX, K. O Capital. Livro I, op.cit. 
103

   “Ouro? Amarelo, precioso e brilhante? 

 Deuses, não falo em vão.  

Raízes celestes! Um pouco disto  

Faz preto, branco; Todo errado, certo; 

Nobre, o vil; moço, o velho; bravo, o fraco 

Ah, deuses, por que isto? Pois se isto  

De si afasta servo e sacerdote,  

Mata o homem sério, tirando-lhe o fôlego. 

Este crápula amarelo  

Erige e mata a fé. Ao vil dá bênção,  

Faz a lepra adorada, e os ladrões  

Nobres notáveis, reverenciados,  

Iguais aos senadores. Isto aqui 

É que recasa a viúva enrugada: 

Sim, terra maldita, 

Puta da humanidade.” [Ato IV, Cena III, 100-101] (C. I, 146, n. 91) 
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Na medida em que encarna materialmente, como uma mercadoria ao lado das outras, o 

poder social, o dinheiro faz com que este se separe dos indivíduos em comunidade, 

passando a pertencer a indivíduos privados. Mas a unidade do poder social com os 

indivíduos sociais é, com efeito, o que define o vínculo comunitário. Assim, a 

generalização do nexo do dinheiro desagrega os laços comunitários. Marx acentua que 

esse caráter de dissolução da ordem econômica e moral comunitária pelo dinheiro era 

sentida na antiguidade e, neste momento do texto, apresenta em nota uma de suas 

expressões, uma fala de Creonte na Antígona de Sófocles:  

Nada suscitou nos homens tantas ignomínias 

Como o ouro. É capaz de arruinar cidades, 

    De expulsar os homens de seus lares; 

Seduz e deturpa o espírito nobre 

Dos justos, levando-os a ações abomináveis; 

    Ensina aos mortais os caminhos da astúcia e da perfídia, 

E os induz a cada obra amaldiçoada pelos deuses. [SÓFOCLES, Antígona] (C. 

I, 147, n. 92) 

Como motor da desagregação comunitária, o dinheiro passa a trazer em si esse vínculo, 

consistindo, como vimos, em incorporação do ser genérico estranhado. A expropriação, 

a “mania de enriquecimento”, a avareza com que a sociedade moderna é inaugurada 

mostra como o dinheiro adquire, com o seu desenvolvimento, a posição de “princípio da 

vida”: 

A sociedade moderna, que já nos seus primórdios arranca Plutão pelos cabelos das 

entranhas da Terra, saúda no ouro o Santo Graal, a resplandecente encarnação do 

princípio mais autêntico de sua vida. (C. I, 146-147) 

Marx inclui em nota à referência a Plutão uma frase de Ateneu de Náucratis (que viveu 

na passagem do século II ao III d.C.): “A avareza espera arrancar o próprio Plutão do 

centro da terra” (C. I., 147, n. 93), mais uma confirmação sensível do poder corruptor 

do dinheiro sentido na antiguidade, que se pretende expor aqui.  

 Para o nosso propósito, essa passagem do Capital é interessante em especial por 

manifestar a desagregação da vida comunitária, artisticamente figurada por 

Shakespeare, e que está presente nos Manuscritos de 1844 na explicitação do modo 

como o dinheiro corrompe a essência humana das relações ao diluir as suas 

determinações: 
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Enquanto tal poder inversor, o dinheiro se apresenta também contra o indivíduo e contra 

os vínculos sociais etc., que pretendem ser, para si, essência. (M., 160) 

A perda da essência humana das relações se expressa ou significa a perda dos sentidos 

humanos; desprovidos de suas determinações, reduzem-se todos ao mesmo sentido 

unilateral e indistinto, o sentido do ter. Assim, em Marx, a necessidade da superação da 

propriedade privada e da recuperação do nexo comunitário da vida social vai muito 

além da igualdade abstrata proposta pelos “comunistas rudes”. Não se trata da 

apropriação igualitária dos produtos do trabalho, mas de sua fruição como realização de 

potencialidades individuais efetivas, ou seja, a fruição humana que é idêntica à carência 

humana. Trata-se, sobretudo, da retomada dos sentidos humanos.  

Novamente, a relação dos homens com as mulheres é o caso mais sensível dessa 

desumanização – a diluição da essência humana das relações – e o mais representativo 

da universalização do nexo do dinheiro. Esse tema, que figura logo no início do caderno 

dos Manuscritos que mais enfocamos no capítulo I, aparece também vivificado em 

Shakespeare, e não passa despercebido para Muir e White. Em algumas falas de Tímon, 

manifesta-se a aversão ao sexo e às mulheres. Valem dois exemplos da cena em que, já 

na floresta, dialoga com aquelas que Muir chama as meretrizes de Alcebíades, Timandra 

e Phrynia. Tímon diz a Alcebíades quando sabe que este prepara a guerra contra Atenas, 

referindo-se a Phrynia: 

(...) Na sua puta vil  

Há mais destruição que em sua espada, 

Mesmo com ar de anjo.
104

 (Ato IV, Cena III, 102) 

E falando a Timandra: 

Tímon: 

E tu, és Timandra? 

 Timandra: 

Sou. 

 Tímon: 

Mas puta. Usada por quem não a ama. 

Dá-lhes doença, em troca de luxúria. 

Usa o teu cio para prepará-los 

   Pra banhos quentes; rói a juventude 

                                                 
104

   “This fell whore of thine 

Hath in her more destruction than thy sword, 

For all her cherubim look.” (Act IV, Scene III) 
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   Pra que sue a moléstia.
105

 (Ato IV, Cena III, 103) 

Nessas e na maior parte das falas contra as mulheres, elas são diretamente identificadas 

a prostitutas, de modo que a aversão às mulheres e ao sexo é imediatamente a aversão à 

prostituição. Vimos que a prostituição é a imagem concreta pela qual se figura a 

mediação do dinheiro nas relações humanas. Pode-se dizer, com base nisso, que o ódio 

às mulheres é, neste caso, um dos lados da aversão à humanidade: a misoginia de Tímon 

não ultrapassa a sua misantropia, e sim é parte dela. A universalização das mulheres 

como prostitutas se compara à universalização dos homens como bajuladores. Na 

mesma cena, Tímon se refere a estes:  

(...) Quem há de ousar  

Em beleza viril ficar de pé  

E acusar o outro de bajulador?  

Se um é, são todos, e na fortuna  

Um degrau lambe o outro.
106

 (Ato IV, Cena III, 99-100) 

Se o nexo do dinheiro é o que vincula os seres humanos e a sociedade, então, todas as 

mulheres são putas, todos os homens são bajuladores. Trata-se de um nexo social, do 

qual ninguém pode estar livre.  

 Muir examina a misoginia do protagonista: 

(...) há uma razão mais dramática para as imprecações contra as doenças venéreas. O 

amor de Tímon por seus semelhantes é pervertido e envenenado pela ingratidão deles e, 

assumindo inconscientemente que todo amor tem uma base sexual, ele se vinga rogando 

a praga apropriada. (MUIR, 1977, 67) 

A afirmação de que Tímon, ou Shakespeare, assume inconscientemente que todo amor 

tem uma base sexual talvez seja muito psicanalítica para a época, mas parece ser 

acertada se a compreendermos à luz das considerações de Marx sobre a humanização da 

natureza humana. Como vimos, a relação sexual é imediatamente natural e humana e, 

com isso, é aquela que vivifica e representa diretamente o nível de humanização da 
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   Timon: Art thou Timandra? 

Timandra: Yes. 

Timon: Be a whore still: they love thee not that use thee; 

Give them diseases, leaving with thee their lust. 

Make use of thy salt hours: season the slaves 

For tubs and baths; bring down rose-cheeked youth 

To the tub-fast and the diet.” (Act IV, Scene III) 
106

   “Who dares, who dares, 

In purity of manhood stand upright, 

And say ‘This man’s a flatterer?’ if one be, 

So are they all; for every grise of fortune 

Is smooth’d by that below.” (Act IV, Scene III) 
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natureza humana, ou a forma humana da natureza própria. Se essa relação é mediada 

pelo dinheiro, esse é o vínculo social pelo qual se estabelece todo tipo de relações 

humanas.  

 Muir prossegue: 

Em Atenas, evidentemente, o amor era uma mercadoria como tudo o mais. As únicas 

mulheres que vemos são cortesãs e meretrizes. A aversão ao sexo de Tímon é uma 

crítica apropriada de uma sociedade dominada pelo principio do adquirir, uma 

sociedade unida pelo que Marx denomina o nexo do dinheiro. (MUIR, 1977, 67) 

A misoginia e aversão ao sexo, portanto, se explicam, assim como a misantropia, pela 

forma das relações sociais. A mercantilização do sexo é o que o torna repulsivo a 

Tímon, de modo que o ódio às mulheres é o ódio à mercantilização das relações 

humanas. 

 Contudo, cabe uma consideração. A mercantilização do sexo significa 

diretamente a mercantilização do corpo feminino, e não dos corpos humanos em geral. 

A mulher é a mercadoria, o objeto à venda; o homem é o sujeito da compra, movido 

pelo sentido do ter. Embora a prostituição masculina exista e tenha existido em diversos 

contextos históricos, majoritariamente para venda a outros homens, as posições de 

sujeito e objeto, no sentido social mais amplo, nunca deixou de ser esta. Não é nosso 

objetivo examinar as causas do patriarcado, mas vale deixar anotado esse traço: ao 

contrário do âmbito da amizade, em que dois homens são igualmente rebaixados à 

desumanidade, o âmbito do amor desumaniza homens e mulheres de maneiras diversas. 

Se o prostituidor é, certamente, mais vil que a prostituta, entretanto é ela quem é posta 

em situação de completa desumanidade, objeto a ser comprado e “usado por quem não a 

ama”. Essa relação não se inverte, ao contrário, confirma-se universalmente. Numa 

forma social em que a mulher existe como mercadoria, todas as mulheres, prostitutas ou 

não, existem, para efeito da vida social, na condição de mercadorias sexuais.  

 No diálogo com Apemantus, Tímon faz uma consideração indicativa dessas 

diferentes posições de homem e mulher, na condição social dada pelo nexo do dinheiro: 

Apemantus: 

O que no mundo mais se compara aos seus aduladores? 

Tímon: 
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Mais, as mulheres; mas os homens – são a coisa em si.
107

 (Ato IV, Cena III, 

116) 

As mulheres são o que mais se parece com os bajuladores de Tímon porque são aquelas 

que se constituem imediata e integralmente como trocáveis por dinheiro, dispondo à 

venda seus próprios corpos, quer dizer, a si mesmas como um todo. Os homens que 

frequentam a sua mesa estão dispostos a dar sua presença, companhia, amizade, 

palavras, pinturas, presentes, poesias etc. em troca de dinheiro. Mas as mulheres 

vendem a si, e são, por isso, a imagem concreta mais significativa – porque extrema – 

desse tipo de relação.  

As mulheres se vendem aos homens. Ora, esta relação fundamental – 

imediatamente natural e humana – figura, para Marx, o modo da relação social. Se os 

homens são, nesta relação, os sujeitos que compram esses objetos que são as mulheres, 

ou seja, se eles são os agentes, aqueles que por sua ação impõem essa relação, isso se 

estende para o domínio amplo da sociedade. Os homens são definidores da forma social, 

da forma das relações humanas, de que as mulheres participam como subordinadas. Eles 

são, por isso, a coisa em si.  

 Assim, o nexo do dinheiro transforma tudo em diferentes quantidades da mesma 

coisa, inclusive o sexo. Mas, na mercantilização do sexo, são as mulheres as 

mercadorias. Mostra-se que o dinheiro não age sozinho, mas é a expressão de certa 

forma da relação social, que implica uma forma da produção social. Neste caso, uma 

que inclui este modo particular da subordinação feminina.  

 Essa relação é, desde o início, fulcral para a tematização da sensibilidade. No 

capítulo I, indicamos que Marx parte da crítica ao comunismo grosseiro. O início do 

caderno se volta às propostas de superação da propriedade privada que a compreendem 

de maneira superficial e naturalizante, de modo que, nelas, o sentido da propriedade 

privada é mantido e universalizado, o que se verifica na ideia da comunidade das 

mulheres, presas da volúpia universal, não mais particular. Nessa crítica, Marx 

desvenda a relação mulher-homem como imediatamente natural e humana e, a partir 

dela, procura evidenciar a finalidade mais essencial da emancipação humana – a 

recuperação dos sentidos humanos para si.  
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   “Apemantus: What things in the world canst thou  

nearest compare to thy flatterers? 

Timon: Women nearest; but men, men are the things 

Themselves.” (Act IV, Scene III) 
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 No último parágrafo do caderno “Dinheiro”, o autor aborda a retomada dos 

sentidos como retomada da essência humana e, assim, das qualidades particulares como 

efetividades determinantes da vida prática, da apropriação e da fruição: 

Pressupondo o homem enquanto homem e seu comportamento com o mundo enquanto 

um [comportamento] humano, tu só podes trocar amor por amor, confiança por 

confiança etc. Se tu quiseres fruir da arte, tens de ser uma pessoa artisticamente 

cultivada; se queres exercer influência sobre outros seres humanos, tu tens de ser um ser 

humano que atue efetivamente sobre os outros de modo estimulante e encorajador. (M., 

161) 

 Numa forma da sociabilidade que prescinda do nexo do dinheiro, o vínculo entre 

indivíduos, dos indivíduos com a sociedade e a natureza, e deles com a sua própria 

atividade é direto. Portanto, relações inter-humanas, as atividades, e todo tipo de 

apropriação e fruição tem de ser a confirmação das qualidades individuais essenciais. 

Marx sintetiza: 

Cada uma das suas relações com o homem e com a natureza – tem de ser uma 

exteriorização
108

 (Äusserung) determinada de tua vida individual efetiva correspondente 

ao objeto da tua vontade. (M., 161) 

A constituição individual confirma os traços humanos do objeto, o objeto confirma os 

traços subjetivos. A última frase do caderno não poderia ser mais significativa. Marx 

conclui esse raciocínio precisamente com o tema do amor entre mulher e homem.  

Se tu amas sem despertar amor recíproco, isto é, se teu amar, enquanto amar, não 

produz o amor recíproco, se mediante tua exteriorização
109

 de vida (Lebenäusserung) 

como homem amante não te tornas homem amado, então teu amor é impotente, é uma 

infelicidade. (M., 161) 

Numa sociedade livre do nexo do dinheiro, em que as mulheres não são mercadorias, 

então o homem amante tem de ser capaz, para amar, de inspirar amor. O homem amante 

apenas se realiza em seu amor na medida em que for homem amado; para isso, a mulher 

se eleva à condição de sujeito amante, o que significa que se alça à condição de ser 

humano efetivo, cujas qualidades individuais se objetivam e confirmam em suas 

relações e atividades.
110
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 Ranieri traduz por externação. 
109

 Ranieri traduz por externação. 
110

 No Manifesto comunista, o tema é abordado no mesmo sentido: “‘Vós, comunistas, quereis introduzir 

a comunidade das mulheres!’, grita-nos toda a burguesia em coro. Para o burguês, a mulher nada mais é 

do que um instrumento de produção. Ouvindo dizer que os instrumentos de produção serão explorados 

em comum, conclui naturalmente que o destino de propriedade coletiva caberá igualmente às mulheres. 

Não imagina que se trata precisamente de arrancar a mulher de seu papel de simples instrumento de 
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 A redução da mulher a presa da volúpia masculina é a relação particular concreta 

com que Marx caracteriza, no início do caderno “Comunismo e propriedade privada”, a 

redução dos sentidos ao sentido do ter pela universalização da propriedade privada. 

Neste caderno, a imagem concreta da universalização do nexo do dinheiro é a relação de 

prostituição. Em consonância, a figura do vínculo comunitário, da retomada dos 

sentidos para nós, neste último trecho, é a relação de amor em que os indivíduos veem 

reciprocamente confirmadas as suas forças essenciais. Tomando a argumentação que 

procuramos expor neste e no capítulo anterior, evidencia-se que, para Marx, se trata de 

recuperar a sensibilidade humana, as qualidades que se alienam no dinheiro como nexo 

social, devolvendo às relações o vínculo comunitário e direto – mas na forma humana 

possibilitada pelo desenvolvimento da indústria.  

 Seguindo a exposição sobre a formação da sensibilidade e o lugar da arte no 

primeiro capítulo, bem como um desenvolvimento das relações da sensibilidade com a 

arte na concepção de Lessing, este item do segundo capítulo teve o intuito de tangenciar 

a condição da sensibilidade na forma social da propriedade privada. Abordamos esse 

tema por duas razões principais. Primeiramente, porque, depois de procurar mostrar a 

centralidade ontológica do problema da formação da sensibilidade, o tema ficaria 

incompleto se não perseguíssemos ao menos brevemente a formulação de Marx que 

situa este problema no cerne da questão da emancipação humana. Assim, procuramos 

mostrar que a redução dos sentidos ao sentido do ter constitui uma consequência 

desumanizadora imediata e universal dessa forma social, e a retomada da sensibilidade 

humana uma finalidade elementar da sua superação. 

Em segundo lugar porque, ao tratar dessa questão nos Manuscritos de 1844, 

Marx recorre a uma de suas figurações literárias, que participa da construção de seu 

pensamento. A sua caracterização da sensibilidade estranhada neste caderno se vale da 

figuração shakespeariana das relações humanas sob o nexo do dinheiro. Essa 

incorporação da figuração literária, bem como as referências às mesmas passagens em 

                                                                                                                                               
produção. De resto, nada é mais ridículo que a virtuosa indignação dos nossos burgueses em relação à 

pretensa comunidade oficial das mulheres que adotariam os comunistas. Os comunistas não precisam 

introduzir a comunidade das mulheres. Ela quase sempre existiu. (...) De resto, é evidente que com a 

abolição das atuais relações de produção, desaparecerá também a comunidade das mulheres que deriva 

dessas relações, ou seja, a prostituição oficial e não-oficial.” (Karl MARX, Friedrich ENGELS. Manifesto 

comunista. Tradução de Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo, 2002, 55-56.) 
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momentos posteriores de sua obra, indicam algumas noções sobre a arte possíveis de se 

atribuir a Marx.  

O fato de tomar diretamente uma construção literária como fonte para a 

determinação de um modo de ser indica que a arte é, para Marx, um modo de 

conhecimento. Mas, neste caso, essa fonte é trazida quando se trata de caracterizar a 

sensibilidade, as relações entre indivíduos: Marx lança mão dela para mostrar as 

consequências concretas, imediatamente sensíveis de uma forma social, o modo como é 

individualmente vivida e sentida. Não se trata, assim, de tomar o objeto artístico como 

documento histórico ou cultural de que se podem extrair informações, como, por 

exemplo, pela Ilíada sabemos que na Grécia o boi era um equivalente geral. A arte pode 

ser também a fonte desse tipo de informação – e o próprio Marx afirma em carta que se 

pode conhecer melhor as relações econômicas da primeira metade do século XIX pelos 

romances de Balzac do que pelos compêndios econômicos da época. Mas, aqui, se trata 

de um âmbito específico da vida social que a arte dá a conhecer, mais próximo do modo 

como Engels, em A origem da família, da propriedade privada e do estado, desvenda a 

situação de subordinação feminina pelo modo como Telêmaco, na Odisseia, repreende a 

mãe e a manda calar-se.
111

 O âmbito específico do conhecimento artístico é a forma da 

sensibilidade e das relações interindividuais, definidas e definidoras da forma social: os 

grandes problemas humanos como vividos e sentidos individualmente.  

Por isso, ao enfocar o modo como a sensibilidade é afetada pela universalização 

do nexo do dinheiro, Marx recorre às figurações artísticas. Vimos no primeiro capítulo 

que, para nosso autor, a arte é formadora da sensibilidade; o modo como proporciona 

conhecimento inclui a forma dirigida aos sentidos. Trata-se, então, de uma forma de 

conhecimento sensível. Às conclusões que chegamos no primeiro capítulo – 

relacionadas ao fato de que a arte é um objeto dirigido aos sentidos humanamente 

apreendidos, portanto em sua unidade com as demais faculdades subjetivas – buscamos 

acrescentar aqui este aspecto referente ao conteúdo: a arte figura a realidade social, mas 
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 Cf. ENGELS. F. A origem da família..., op. cit., 83. O autor se refere à seguinte passagem da Odisseia 

(HOMERO. Odisseia. Tradução de Trajano Vieira. São Paulo, Ed. 34, 2011): 

   “Retoma os teus lavores no recinto acima, 

  à roca e ao tear; ordena que as ancilas 

  façam o mesmo, pois ao homem toca, a mim 

  sobremaneira, responsável pelo alcácer, 

  o apalavrar.” (Od. I, v. 356-360) 
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a molda de maneira viva, portanto visando o modo como ela é sensível e diretamente, 

portanto individualmente, vivida.  

 É notável ainda um outro aspecto da incorporação marxiana das passagens de 

Shakespeare. Depois de examinar as passagens e propor considerações gerais sobre as 

relações e qualidades individuais na condição do nexo social do dinheiro, o último 

parágrafo do caderno se volta a caracterizar, por oposição a esta forma, um modo de 

relação livre daquele nexo. Ora, esta forma não tem realização na história, e se mostra 

como uma perspectiva futura. Por essa razão, não tem, ela mesma, uma figuração 

artística concreta, o que é coerente com o fato de que a arte figura relações reais. 

Contudo, essa perspectiva futura se deriva, como perspectiva, da própria figuração das 

relações humanas mediadas pelo dinheiro. Do desvendamento das relações humanas tal 

como vividas nesta forma social abre-se o horizonte não figurado da sua superação.  

 Isso lança luz sobre um suposto enigma envolvendo a incorporação marxiana de 

Shakespeare, suscitado por White. Segundo esse comentador, Marx estabeleceu 

posições centrais acerca da forma social fundada na propriedade privada com referência 

a Tímon de Atenas e O mercador de Veneza, que depois se desenvolveram na sua crítica 

do capitalismo. Por isso, White se pergunta por que Marx não referiu passagens de 

Shakespeare, que certamente conhecia, em que personagens defendem a distribuição 

igualitária da riqueza. Por exemplo, quando Lear, sujeito às intempéries, lamenta como 

ele mesmo enquanto autoridade, bem como outros nesta posição, negligenciou a 

condição dos mais pobres. White escreve: 

É talvez curioso neste contexto que Marx não tenha citado outras linhas em que um 

personagem shakespeariano defende a distribuição igualitária da riqueza, já que 

certamente leu as peças em que elas ocorrem. Evidentemente, não podemos especular 

sobre as razões pelas quais Marx não fez uso dessas linhas, mas parece legítimo 

permitirmos que Marx nos torne mais alertas para perceber novos potenciais em 

Shakespeare. (WHITE, 1993, 100) 

 Vemos que White estranha o fato de Marx não empregar Shakespeare para 

corroborar diretamente as ideias de distribuição de riqueza. Também Muir acaba por 

render-se a uma maneira de pensar semelhante, embora mais sutil. Isso se verifica no 

fato de que, ao tratar da apropriação marxiana de Shakespeare, o tema que destaca na 

produção do poeta é precisamente a sua crítica à autoridade estabelecida. Entre as 
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passagens que toma para isso, destaca também as exortações de Lear em favor dos 

necessitados.  

Contudo, essa incorporação de Shakespeare é alheia a Marx (como bem observa 

White). Antes de tudo, essa ideia de White e Muir mostra uma falta de conhecimento da 

concepção marxiana da emancipação humana, que se distingue da distribuição 

igualitária de produtos, como a crítica ao comunismo grosseiro evidencia. Ora, é 

justamente a desumanização da sensibilidade, comum a ricos e pobres, que se trata de 

superar. Para além disso, não é neste sentido que a poesia participa na construção de seu 

pensamento. Por mais que existam críticas à autoridade estabelecida, à condição de 

pobreza etc. nas peças do poeta inglês, não se tratou de ver nele, parafraseando Engels, 

a proposição de saídas futuras aos problemas humanos que retrata.  

Em favor desses comentadores, além das contribuições que destacamos ao longo 

do texto, vale dizer que ambos reconhecem em Marx um conhecedor que, como tal, 

respeita a construção artística de Shakespeare, sem imputar-lhe significados. Acentuam 

que as noções marxianas do sentido do ter e do estranhamento de si constituem uma 

explicação teórica da figuração shakespeariana, ao mesmo tempo em que esta compõe a 

elaboração dessas noções. Ambos concluem seus artigos afirmando que “Shakespeare 

foi um dos padrinhos espirituais do Manifesto Comunista”.  

Mas, como Lukács ressalta, o humanismo de Shakespeare reside no modo como 

conforma a realidade de seu tempo – não nas soluções pontuais que porventura 

apareçam sugeridas. Para Marx, seria anacrônico e irrelevante considerar se 

Shakespeare poderia ou não ser aproximado dos ideais socialistas ou igualitários. Por 

certo, não consistem nisso os novos potenciais de Shakespeare que ele nos leva a ver. 

Marx toma esse retrato, na profundidade humana e sensível com que o poeta o figura, 

para esclarecer e concretizar o modo como o nexo do dinheiro é vivido já em seu estado 

nascente. É, portanto, plenamente coerente com a sua visão da arte, de Shakespeare, da 

vida social e da emancipação humana que Marx não tenha enfocado aquelas passagens, 

mas, antes, as que vivificam, sensivelmente, esse problema humano central que a forma 

social capitalista traz consigo. 
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III. Mimese e história: a épica grega 

 

Marx não necessita de justificativas específicas para se utilizar da arte como fonte de 

conhecimento. No caso que examinamos no capítulo anterior, evidencia-se a imbricação 

dos conteúdos de primeiro plano com as suas caracterizações artísticas, de modo que 

tanto se pode tomar a referência artística para elucidar o objeto histórico-social de que 

se trata – parece ser essa a intenção de Marx – quanto, ao inverso, tomar a história para 

elucidar as referências estéticas. Os comentadores que tomamos para tratar da referência 

ao Tímon de Atenas destacam essa mútua elucidação – Marx lança mão da peça para 

concretizar as consequências humanas do nexo social do dinheiro, mas a sua 

compreensão desse nexo esclarece, ao mesmo tempo, as relações figuradas por 

Shakespeare.  

Observa-se assim que, em Marx, um mesmo objeto mostra dimensões históricas, 

filosóficas, econômicas, artísticas etc., de modo que a divisão tradicional – moderna – 

das ciências é alheia à construção de seus escritos. O modo como uma expressão 

estética colabora para esclarecer uma concepção teórica e, inversamente, como a 

concepção teórica desvenda o sentido de uma figuração artística, no texto de Marx, é 

algo que deriva da peculiaridade de sua aproximação à realidade. Ao tomar como objeto 

um modo das relações sociais, apresenta-o em sua qualidade de unidade complexa, 

cujos diversos momentos se apresentam de formas múltiplas: na forma científica, como 

abstração das suas determinações centrais; bem como na forma artística, para vivificar o 

modo como a forma social em questão é vivida e sentida.  

Essa aproximação implica a sua concepção da sensibilidade como formada 

socialmente. Como vimos, “os sentidos se fazem teoréticos em sua prática”, ou seja, a 

humanização dos sentidos significa o engendramento da consciência, dos sentimentos, 

imaginação e demais capacidades subjetivas. Todas são derivações da forma humana 

dos sentidos, ativamente criadas e recriadas. Marx denomina, simplesmente, “o sentido 

humano, a humanidade dos sentidos” quando se refere aos cinco sentidos humanos, 

formados em unidade com os sentidos práticos ou espirituais.  

Nos Manuscritos de 1844, a arte aparece como objeto privilegiado de formação 

dos sentidos assim entendidos. Mas aparece também, no modo como incorpora a peça 

de Shakespeare, como uma forma de conhecimento sensível. Vimos que formação dos 
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sentidos está em conexão com a formação da consciência, e, assim, formar os sentidos, 

pela apreciação artística, é formar o sentido cognitivo e apropriar-se conscientemente da 

vida social, ou de um momento da vida social.  

A visão de Marx sobre a arte está certamente respaldada num conhecimento 

extenso e profundo das produções artísticas. Ao menos no que se refere à poesia e à 

literatura, há testemunhos sobre a sua erudição e a significativa cultura literária no 

ambiente familiar em que estava inserido.
112

 Indicamos no capítulo anterior a sua 

intimidade com Shakespeare, ao qual não dedicou um texto acabado. Pelas memórias e 

relatos deixados por pessoas próximas de Marx, sabe-se que era conhecedor e amante 

dos clássicos. Franz Mehring escreve em sua biografia Karl Marx
113

: 

Tal como o seu trabalho científico espelhava toda uma época, também os seus favoritos 

literários eram aqueles cujas criações reproduziam a respectiva época; de Ésquilo a 

Homero a Dante, Shakespeare, Cervantes e Goethe. Segundo Lafargue, Marx lia 

Ésquilo no texto original grego pelo menos uma vez por ano. Foi sempre um fiel amante 

dos gregos antigos, e varreria do templo as almas desprezíveis que impedissem os 

operários de apreciar a cultura do mundo clássico. (MEHRING apud. MARX e 

ENGELS, 1974, 136-37) 

Pelas referências presentes em sua obra, sabemos que via nas epopeias homéricas talvez 

as mais belas realizações artísticas – indicamos no capítulo anterior a concordância 

entre Lessing e Marx quanto à grandeza artística da épica. 

Dessa maneira, não surpreende que encontremos pontos de contato entre as 

noções estéticas de Marx, que procuramos destacar dos Manuscritos de 1844, e certas 

figurações da própria poesia presentes nas epopeias. Retratos dos cantos épicos 

verificam-se na forma de diversas situações em que aedos exercem a sua arte, bem 

como em cantos que aparecem entoados pelos próprios heróis ou outros entes. Das duas 

poesias homéricas que chegaram a nós, a Odisseia é a que mais retratos oferece dos 

cantores que narram as sagas dos heróis, inspirados pelas musas, como se acreditava 

que também Homero havia sido. A Ilíada, narrando o último ano do cerco de Troia, é 

uma epopeia da guerra, figura as atividades, relações etc. que envolvem essa atividade 
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específica. Por isso os cantos, que se realizavam principalmente em ocasiões festivas, 

são pintados ali apenas breve e pontualmente. Adiante referiremos um deles.  

A Odisseia, narrando o retorno de Odisseu a Ítaca depois da derrota de Troia, é a 

epopeia dos mares e da vida doméstica. Em linhas muito gerais, enfoca dois grandes 

âmbitos da vida social: a navegação e as relações de poder no interior de um povo. 

Vários aspectos da vida prática são figurados e, entre eles, os cantos épicos ganham 

ricos retratos. Nessas pinturas, recebem contornos as suas matérias, função e recepção 

ou efeito. Da observação dos aedos que aparecem ali, destacamos três pontos. 

Primeiro, seu prestígio, que mostra a importância atribuída socialmente à poesia. 

O feácio Alcínoo, quando demanda ao aedo Demódoco que cante, diz a ele: “Louvo-te 

muito acima dos demais mortais” (Od. VIII, v. 387).
114

 Outro exemplo é famosa a 

passagem em que Telêmaco repreende a sua mãe – como mencionamos, Engels se vale 

dela como expressão da baixa posição social das mulheres nesse momento da história da 

Grécia. Mas essa passagem vale também para atestar a elevada posição dos aedos. O 

bardo Fêmio canta diante dos pretendentes de Penélope uma canção lúgubre, sobre o 

luto envolvendo o retorno dos heróis de Troia. Ela pede então ao poeta que cante outros 

feitos de outros heróis e deuses, porque aquele canto a fere pela lembrança de Odisseu, 

que não retornou. Telêmaco, então, censura esse pedido dizendo que cabe ao aedo 

cantar o que lhe aprouver. Citamos em nota, no capítulo anterior, a parte final de sua 

fala, em que manda a mãe calar-se. Abaixo, vai fala completa na bela tradução de 

Trajano Vieira: 

  Por que vetar que o aedo nos deleite, mãe, 

  se a mente dita o canto? Poetas não têm culpa, 

  mas Zeus é responsável: o homem mais aplaude o poema inédito 

  ressoando em seu ouvido. O coração e o ânimo  

é necessário encorajar para escutá-lo,  

pois não só Odisseu privou-se do retorno, 

mas numerosos gregos mortos pelos troicos.  

Retoma os teus lavores no recinto acima, 

   à roca e ao tear; ordena que as ancilas 

   façam o mesmo, pois ao homem toca, a mim 

   sobremaneira, responsável pelo alcácer, 
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o apalavrar. (Od. I, v. 346-360) 

Vemos assim como o aedo é situado acima de Penélope, cabendo a ela adequar-se, seja 

encorajando seu ânimo, seja deixando a sala. O canto tem precedência.  

Nesta, como em outras passagens, além da alta reputação social, vemos que, no 

interior do mundo criado da épica, os cantos narram feitos acontecidos, ou bem 

vivenciados ou, neste caso, revelados pelas musas. Este é o segundo ponto que 

pretendemos destacar: os cantos são, por isso, figurados como fontes privilegiadas de 

conhecimento. Uma mostra significativa desse sentido verdadeiro são os cantos em 

primeira pessoa na Odisseia (IX a XII). Odisseu, ao ser chamado a narrar os seus 

sofrimentos na volta a Ítaca, canta-os, quer dizer, exerce a função de aedo. Ora, não 

poderia ser de outro modo, porque a sua narração constitui parte da própria epopeia 

homérica, aparecendo assim na forma de canto épico. Mas evidencia também o sentido 

de verdade das narrações cantadas, sua qualidade de fontes de conhecimento.  

Outro episódio marcante que manifesta o sentido de verdade é aquele em que 

Odisseu escuta as próprias aventuras vividas em Troia. Recebido como viajante por 

Alcínoo, chefe dos feácios, e mantendo ainda oculta a sua identidade, é regalado pelo 

anfitrião com um banquete e com os cantos de Demódoco. Estes não são reproduzidos, 

mas sintetizados pelo narrador da Odisseia: 

Saciada a gana de comer e beber,  

a Musa o instiga a celebrar a glória heroica, 

de algum viés, a resplandecer no céu urânio,  

a rusga entre o Peleide Aquiles e Odisseu, 

como se desentendem num banquete lauto 

com áspera linguagem. E Agamêmnon, magno, 

sorria no íntimo ao ver que litigavam 

chefes aqueus, conforme o vaticínio em Pito 

de Apolo Foibos, quando ele transpôs o umbral  

de pedra. O início das agruras tomba assim 

sobre os aqueus e troicos. Zeus o decidira.  

Era esse o canto do ínclito cantor. (Od. VIII, v. 72-83) 

Esse desentendimento entre Aquiles e Odisseu parece encontrar referência no 

Canto IX da Ilíada, que narra a embaixada de chefes gregos para convencer Aquiles a 

retornar à guerra. Lembremos que, em razão da sua disputa com Agamenon, que dá 

início à epopeia, o maior guerreiro entre os gregos se retira da guerra. É Odisseu quem 
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fala a Aquiles, após o banquete que este oferece no acampamento dos Mirmidões diante 

de Troia. A sua recusa causa grandes dificuldades para os aqueus na batalha. Vemos, 

assim, que o aedo narra acontecimentos que pertencem à tradição e encontram-se 

mesmo figurados na Ilíada. O mais relevante para nosso tema é que, novamente, no 

interior do mundo criado, trata-se de narrativas verdadeiras.  

O terceiro ponto que pretendemos destacar quanto à figuração dos aedos e dos 

cantos é o seu efeito de arrebatamento sensível. Nos três exemplos, esse traço é 

marcado. No caso de Penélope, vemos como ela se sente afetada pela canção, quando 

roga a Fêmio: 

(...) para o canto lutuoso 

que dói no coração como um punhal bigúmeo; 

o sofrimento incontrolável me domina,  

pois nunca deixo de rememorar o rosto 

de um herói, cuja glória ecoa em Argos, na Hélade. (Od. I, 337-344) 

É certo que ela traz desde o início o sofrimento por Odisseu não ter retornado, mas são 

os cantos que o intensificam a ponto de torná-lo tão insuportável e incontrolável que 

prefere não os ouvir.  

Também Odisseu não controla a emoção ao ouvir suas próprias proezas e as dos 

aqueus em Troia. Mais uma vez, é certo que ele traz vivos em si os sofrimentos 

passados na guerra, mas são os cantos que o levam a trair-se, fazendo desconfiar o 

anfitrião Alcínoo, a quem afinal se revela (Od. IX , v. 19). Numa das muitas analogias 

em que se constroem outras pequenas ações – que abordamos, acerca da Ilíada, no item 

sobre Lessing – pinta-se toda a intensidade do sofrimento de Odisseu ao ouvi-los: 

Canta o cantor ilustre, e o herói se desfazia  

em pranto, o rio de lágrimas rolando à face. 

Mulher que chora sobre o corpo do marido 

amado, morto diante da cidade, quando 

a tétrica jornada o retirava da urbe, 

dos seus, a ela que em luta o viu morrer, caindo 

sobre seu corpo, estridulando em pranto, e adversos 

remetem lança na omoplata, bem na nuca, 

e o indizível sofrimento fana a face, 

tal qual o herói, indescritível, pranteava. (Od. VIII, v. 521-531) 
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O pranto de Odisseu se compara ao de uma mulher que, sobre o corpo do marido 

amado morto em combate, em pleno campo, recebe dos inimigos um golpe de lança na 

nuca. Tal como o pranto causado pelo agudo de toda essa dor era o pranto de Odisseu.  

Neste momento em que se vê premido a revelar-se, começam os cantos narrados 

em primeira pessoa. Como herói de múltiplos dons, estes são admirados e causam 

grande comoção à audiência feácia. Ao final deles, lemos:  

Falou e todos os demais quedaram quietos: 

o encanto os dominava pela sala umbrosa. (Od., XIII, v. 1-2) 

É certo que são diversos os efeitos sobre a audiência e sobre Odisseu. Nessa 

diferença, o prazer e a satisfação do ânimo experimentados ao apreciar os cantos épicos 

aparecem sob outra luz. Quando Odisseu chora ao ouvir seus padecimentos em Troia, 

Alcínoo lhe pergunta:  

   Choras por quê? Porque teu ânimo padece 

   à citação da sina dos argivos, de Ílion? 

   Os deuses decidiram; fiaram a catástrofe 

   de homens para a poesia existir um dia. (Od. VIII, v. 577-580) 

 E indaga em seguida se perdeu algum parente ou amigo em Ílion. Vemos que o 

extremo sofrimento, ainda quando os acontecimentos narrados são trágicos ou 

catastróficos, não parece ser um efeito comum ou razoável na audiência, a não ser que 

se tenha um envolvimento direto neles, como a perda de um parente ou amigo. Viver as 

catástrofes deve acarretar um sofrimento extremo, mas ouvir a sua narração poética traz 

uma satisfação ao ânimo, agrada ao mesmo tempo em que comove. Trata-se de afecções 

diversas da sensibilidade. A mesma diferença se verifica entre o efeito do canto sobre 

Penélope e sobre a audiência de pretendentes e Telêmaco. Também os ouvintes de 

Odisseu aparecem encantados, mas não dilacerados. Parece-nos, então, que, nestas 

figurações, a imitação artística de algo que seria vivido com horror gera prazer e 

comoção.
115

  

Outra figuração da poesia presente na Ilíada parece-nos concretizar ainda esse 

caráter do efeito artístico. Quando Aquiles se retira da guerra em razão de sua contenda 

com Agamenon, passa longo tempo ocioso no acampamento do seu povo. Na tentativa 

de dissuadi-lo, outros chefes gregos o procuram para suplicar-lhe que retorne à batalha, 
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no episódio já mencionado da embaixada a Aquiles. Nesta ocasião, ele é retratado na 

função de aedo: 

Junto às naus e tendas 

dos Mirmidões o encontram. Tangia uma lira  

– cordas presas em trave de prata – artefato 

dedáleo, que o enlevava, do espólio de Eecião, 

e a cujos sons cantava gestas de heróis. (Il., IX, v. 186-190) 

São destacadas na passagem o enlevo que a lira lhe causa, ou seja, o efeito de 

arrebatamento dos sentidos; e o objeto a que os cantos se dedicam: narram as proezas 

dos heróis, as suas façanhas de guerra. Mas seu canto não parece ser apenas um 

passatempo. Aquiles está irado, por isso se retirou da guerra. Mas optara, desde o início, 

por morrer jovem e virtuoso, negando-se a uma vida longa desprovida de glória. Assim, 

parece-nos que a poesia que ele canta tem uma relação com os sentimentos que 

experimenta: o impulso à guerra e à glória, obstaculizado pela ofensa que o impede de 

lutar pelos exércitos liderados por Agamenon. Podemos entender que, ao cantar os 

feitos dos heróis, ele se apropria de uma vivência mais universal do heroísmo, trazendo 

uma satisfação do seu ânimo aflito e um maior conhecimento sensível dos seus próprios 

problemas e sentimentos. Aqui, ao contrário de desesperar, como nos casos de Odisseu 

e Penélope, a narração dos feitos heroicos encanta e assenta os sentimentos.  

Nesses poucos exemplos da figuração dos cantos narrativos na Odisseia e na 

Ilíada, observa-se que são ouvidos como forma de prazer em ocasiões festivas ou 

ociosas, um prazer elevado, em função do qual os aedos gozam de grande prestígio 

social; nota-se também que, no mundo criado, trazem sempre um conhecimento 

verdadeiro de acontecimentos passados; por fim, geram o efeito de arrebatamento da 

sensibilidade. De dois modos esse efeito acontece. Um deles é a forte comoção nos 

protagonistas que os vivem, Penélope e Odisseu. O outro aparece como prazer e 

comoção, quando ouvidos nas audiências sem envolvimento direto; e, no caso de 

Aquiles, prazer e comoção aliados a um apaziguamento da aflição, que atribuímos à 

universalidade com que são dadas a conhecer na poesia as questões com as quais o herói 

se debate.  

 Mas há ainda uma passagem inestimável para quem se volta à épica, talvez a 

mimese artística mais significativa da própria epopeia. O episódio em que Odisseu 

enfrenta as sereias figura com inigualável beleza o efeito dos cantos épicos sobre os 
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ouvintes, o que significavam ao próprio povo no interior do qual e para o qual se 

criaram. Talvez seja tão relevante justamente por se tratar de canções entoadas por seres 

perigosos de grande poder, e não por aedos. Vemos que se trata de um ápice ou um 

modo extremo da mesma força de atração e encanto que se figuram nos cantos levados 

por mortais. Assim como nos outros exemplos, a atração do canto das sereias tampouco 

se limita à voz, à melodia: estas são irresistíveis pela poesia que entoam. Sobretudo, 

seus cantos atraem pelo modo sensível como trazem o conhecimento de tudo o que se 

passou com os guerreiros gregos e troianos, e tudo o que se passou ou passa na terra:  

  A uma distância em que se pode ouvir o grito,  

  notaram-nos. Cristal na voz, entoam o canto: 

  ‘Aproxima, Odisseu plurifamoso, glória  

  argiva. Escuta nossa voz, a voz das duas! 

  Em negra nau, ninguém bordeja por aqui 

  sem auscultar o timbre-mel de nossa boca 

  e, em gáudio, viajar, ampliando sua sabença, 

  pois conhecemos tudo o que os aqueus e os troicos  

  sofreram na ampla Ílion – numes decidiram-no. 

  Quanto se dê na terra amplinutriz, sabemos.’ 

  A bela voz assim ressoou. Meu coração 

  queria ouvir. Mandei que os sócios me soltassem 

  sobrelevando as celhas, mas, em arco, mais 

  remavam. (Od. XII, 182-195) 

O encanto está no “timbre-mel” que leva a “viajar, ampliando a sua sabença”: o 

encanto da sensibilidade é o encanto do saber – assim, o coração quer ouvir. O canto 

das sereias, caso mágico e extremo do encanto que os cantos épicos exercem sobre 

quem os escuta, dirigem-se a um tempo aos ouvidos, ao coração, à inteligência. Traz à 

tona a unidade das faculdades humanas da sensibilidade, sentimentos e razão, como 

órgãos da recepção da arte, órgãos do efeito artístico.  

Marx parece reverberar e explicar a intuição presente nas passagens homéricas 

que retratam a poesia e, especialmente, no episódio do canto das sereias, ao propor que, 

na prática de produção do mundo humano, e de maneira privilegiada na criação e 

fruição artística, os sentidos se formam em conjunção imediata com os “chamados 

sentidos espirituais, os sentidos práticos (vontade, amor etc.)”, ou os atributos próprios 

do “coração” (afetos). O ouvido capaz de apreciar a beleza dos cantos épicos não é o 

ouvido puramente natural, mas o ouvido musical, conformado como capacidade humana 
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(natureza humanizada), portanto diretamente teórico e afetivo. O ouvido se regala ao 

mesmo tempo com a melodia, o saber, a emoção – ouve como coração. Por isso, a arte 

aparece, na sua concepção ampla do ser social, ocupando um elevado posto no processo 

de humanização, de que não será demovida por nenhuma forma “superior” da 

consciência humana.  

Mas a sensibilidade artística toma formas históricas, como atestam os 

Manuscritos de 1844. Ali, Marx apresenta uma compreensão da formação do indivíduo 

social que explicita não apenas a conformação dos sentidos mais imediatos em 

conjunção direta com os sentidos práticos, como fundamenta essa unidade na formação 

do indivíduo como indivíduo social, histórico. O olho se faz um olho humano, aprende a 

apreciar a beleza da forma, na medida em que aprecia o objeto belo, a forma bela, 

“proveniente do homem para o homem”; o ouvido se torna musical, enquanto apreende 

a beleza da música. A própria natureza humana se torna social pela atividade do 

trabalho, assim como o mundo natural se faz social, humano. A atividade do trabalho 

cria o mundo objetivo social; a apreensão dos objetos sociais, criados pelo e para o ser 

humano, engendra o indivíduo como ser social, humano, tanto espiritualmente como em 

sua natureza. Por isso, os sentidos tal como existem, em sua capacidade de apreensão 

acentuadamente aprimorada, se comparada aos sentidos rudes, são resultado de toda a 

história transcorrida.  

Neste capítulo, pretende-se estender a noção da arte como conhecimento 

sensível em direção a duas determinações: a sua peculiaridade mimética e o caráter 

histórico das formas de poesia. No que respeita à peculiaridade mimética, enfocamos o 

modo específico como a arte se constitui como figuração da vida social, qual seja, seu 

caráter antropomórfico. É este o traço que proporciona a vivacidade com que a arte 

reflete a realidade, sua capacidade de trazer as formas da vida social tal como vividas, 

experimentadas, sentidas. Pretendemos mostrar que é possível extrair de Marx a noção 

de que este é um traço perene da arte. Mas, para Marx, a forma humana é histórica, de 

modo que a qualidade antropomórfica implica a historicidade das formas artísticas em 

geral e dos gêneros poéticos. Pretendemos abordar esses temas a partir das 

considerações de Marx sobre a épica grega ao final da Contribuição para a crítica da 

economia política – Introdução
116

 (1857), que chamamos Introdução de 1857. Em 
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seguida, buscamos um diálogo entre as noções ali encontradas e os princípios da 

mimese artística expostos por Aristóteles na Poética.  

 

III. 1. A épica grega: seu sentido histórico-universal 

 

A célebre passagem sobre a épica grega na Introdução de 1857 é privilegiada para nos 

aproximarmos das ideias estéticas de Marx porque traz a arte para o primeiro plano, 

apresenta ideias nítidas, embora sintéticas, sobre a objetividade e historicidade do 

gênero artístico, a épica, a mitologia, bem como aponta para o significado universal da 

arte. Trata-se de um texto inacabado – interrompido, para nosso desconsolo, antes de 

uma anunciada reflexão sobre Shakespeare... Marx observa no Prefácio para a 

Contribuição à crítica da economia política
117

, de 1859, que seriam necessários 

desenvolvimentos para abordar os temas da Introdução pensada para esse livro, e por 

isso a suprimiu:  

Suprimo uma introdução geral que esbocei em tempos porque, depois de refletir bem, 

me pareceu que antecipar resultados que estão para ser demonstrados poderia ser 

desconcertante e o leitor que se dispuser a me seguir terá que se decidir a se elevar do 

particular ao geral. (MARX, 2008, 45-46) 

Por essa razão ela aparece nas edições dos Grundrisse, que reúnem os manuscritos do 

período.  

 Na Introdução Marx procura mostrar as maneiras complexas como a forma da 

produção social da vida traz consigo sua forma da distribuição, circulação e troca, bem 

como as formas políticas, estatais, jurídicas e familiares correspondentes. Indica que o 

modo da produção implica toda uma forma de ser, portanto também as formas mais ou 

menos individualizadas dos indivíduos sociais, os modos da consciência e das 

representações ideais de si, a cultura, a arte etc. O texto polemiza com economistas 

modernos que concebem a produção como dado natural, a partir do qual a sociabilidade 

atuaria para definir, de modos historicamente diversos, as formas da distribuição – e os 

seus modos políticos, jurídicos etc. correspondentes, que constituiriam os campos 

passíveis de se determinar e transformar. Nos itens 1. “A produção em geral” e 2. “A 

relação geral entre produção, distribuição, troca e consumo”, Marx estabelece a 
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produção como totalidade complexa, evidenciando a articulação das várias formas da 

atividade e das relações humanas com ao modo concreto da produção. Nesse contexto, 

desvenda o sentido da produção em geral como “abstração razoável” dos lineamentos 

comuns às diversas formas de produção tal como existem particular e concretamente.  

Nessa formulação, além de destacar as determinações de seu objeto, manifesta 

ainda o modo como se aproxima dele. Ao propor a ideia das abstrações razoáveis, 

oferece uma chave para acessar a sua compreensão da objetividade do conhecimento e 

sua peculiar “resolução metodológica”
118

. A essa Introdução pertence, como seu item 3, 

a famosa passagem intitulada “O método da economia política”, em que esse tema 

recebe os maiores desenvolvimentos. Nessa passagem, apresenta a célebre definição do 

concreto e as relações entre concreto real e concreto pensado que evidenciam a 

prioridade ontológica no processo de conhecimento. No escopo da discussão sobre o 

concreto real e o concreto pensado, corrobora a crítica à noção hegeliana de objetivação 

presente nos Manuscritos de 1844, desvendando ainda o modo como o idealismo de 

Hegel conduz à confusão entre o processo de abstração próprio do conhecimento do 

mundo e o processo de engendramento da realidade efetiva.
119

 Ainda com respeito ao 

processo de conhecimento, destaca a relevância da maturação do objeto, sintetizada na 

conhecida imagem: “A anatomia do ser humano é uma chave para a anatomia do 

macaco”
120

 (Gr., 58).  

Esses são alguns dos pontos fundamentais que aparecem desenvolvidos nesse 

texto, crucial para compreender a crítica de Marx à economia politica e a Hegel, e a sua 

originalidade com relação ao pensamento moderno, no que respeita tanto ao 

entendimento da realidade, quanto ao modo de conhecer. Esses dois aspectos aparecem 

em íntima conjunção, o que mais uma vez reitera uma peculiaridade de Marx que já 
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procuramos destacar: seus escritos não seguem a divisão tradicional moderna dos 

campos do conhecimento (política, economia, epistemologia etc.), porque o autor 

aborda seus objetos como totalidades históricas, amplos modos de ser, em que esses 

aspectos não se separam, mas sim se determinam reciprocamente.  

De todo o universo que esse texto descobre, abordaremos apenas a parte que 

concerne diretamente à estética, a passagem sobre a épica grega que compreende a 

quase totalidade do item 4, inacabado, da Introdução, intitulado “Produção. Meios de 

produção e relações de produção. Relações de produção e relações de intercâmbio. 

Formas de Estado e de consciência em relação às relações de produção e de 

intercâmbio. Relações jurídicas, relações familiares”. Desses temas, apenas as “formas 

de consciência em relação às relações de produção e de intercâmbio” recebem algum 

desenvolvimento. Não aparecem em termos gerais, mas sim no exame de uma criação 

humana particular de um momento histórico particular: a relação entre épica grega 

como forma de arte elevada, fundada na consciência mitológica, e o baixo 

desenvolvimento produtivo e social no interior do qual emergiu. Outros temas aparecem 

no formato de uma lista de oito pontos a serem estudados, pertencentes ao contexto das 

relações entre formas particulares da atividade com o desenvolvimento geral da 

produção. A ideia parece ser destacar o caráter complexo, dialético dessas relações.  

A discussão que nos interessa aqui envolve centralmente um modo dessa 

dialética: o desenvolvimento desigual da produção material com relação ao 

desenvolvimento de outra esfera da atividade social, no caso, a arte. Em linhas gerais, 

essa relação desigual significa que as várias formas da existência e das relações 

humanas – políticas, estatais, jurídicas, familiares, a cultura, a arte etc. – embora se 

enraízem, em cada período histórico e em cada localidade, no modo como ali se 

produzem e reproduzem a vida e os meios de vida, não necessariamente acompanham 

num sentido progressivo o avanço produtivo, ou lhe são paralelas. Dois casos desse tipo 

de relação desigual são indicados no sexto ponto da listagem inicial: a arte e as relações 

jurídicas. Lemos: 

6) A relação desigual do desenvolvimento da produção material com, por exemplo, o 

desenvolvimento artístico. Não conceber de modo algum o conceito de progresso na 

abstração habitual. Com a arte moderna etc., essa desproporção não é tão importante 

nem tão difícil de conceber quanto [a que ocorre] no interior das próprias relações 

prático-sociais. Por exemplo, a cultura [Bildung]. Relação dos Estados Unidos com a 
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Europa. Mas o ponto verdadeiramente difícil de discutir é o de como as relações de 

produção, como relações jurídicas, têm um desenvolvimento desigual. Em consequência 

disso, p. ex., a relação do direito privado romano (nem tanto o caso no direito penal e no 

direito público) com a produção moderna. (Gr., 62) 

Dessas indicações, ressaltamos algumas noções. Primeiro, a afirmação de que a 

arte e a produção material mantêm entre si uma relação desigual, quer dizer, o 

desenvolvimento de uma dessas atividades não significa ou implica o desenvolvimento 

de outra. Esse é, como mencionamos, um aspecto central da ideia que Marx apresenta a 

partir do exame do caso da épica grega. Dele decorre a negação do “conceito de 

progresso na abstração habitual”, qual seja, a de que o progresso material implica o 

progresso humano em todas as suas dimensões. No que nos interessa, quer dizer que o 

desenvolvimento produtivo, técnico e social, não traz consigo necessariamente um 

progresso cultural e artístico.  

Em seguida, refere o caso da arte moderna: a arte moderna mantém uma 

desproporção com relação ao desenvolvimento material da sociedade moderna. Isso 

quer dizer que, enquanto a sociedade moderna assiste ao acentuado desenvolvimento 

técnico e social, a arte que se produz nela não representa um progresso artístico, ou seja, 

trata-se de uma arte de menor significado estético do que outras formas produzidas em 

momentos históricos anteriores, de menor desenvolvimento produtivo.  

 Ao referir a arte moderna, Marx compara a relação desigual entre o progresso 

material e a arte com a desproporção existente entre o patamar produtivo e outros 

momentos ativos da vida social, sintetizados como “as próprias relações prático-

sociais”. Nessas relações, inclui a cultura. Na sua comparação, Marx considera que a 

desproporção da arte “não é tão importante nem tão difícil de conceber” do que essas 

outras relações. A mais difícil, segundo esse trecho, seria a desigualdade entre a forma 

jurídica das relações de produção e as próprias relações produtivas. O exemplo de Marx 

é o alto desenvolvimento do direito privado romano, que expressa relações da produção 

moderna, portanto se relaciona de modo desigual com o patamar produtivo em que 

emergiu.  

Vale acentuar que essas desproporções não significam que as formas artísticas, 

culturais, jurídicas surjam autônomas, à parte das relações produtivas em meio às quais 

são criadas. Aqui, Marx oferece apenas indicações, mas veremos no caso da épica a 

relação íntima – e desigual – dessa forma artística com o patamar produtivo. A partir 
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das observações sobre a épica, será possível também compreender porque Marx 

considera menos difícil de entender a relação desigual da arte moderna com a produção 

moderna. Quanto à asserção de que essa desproporção é menos importante, não arrisco 

comentar com base em tão parcos elementos. Vale apenas pontuar que, pela presença da 

arte em sua obra e pelo modo como parece concebê-la, isso não deve ser entendido 

como uma menor consideração de Marx pela esfera da arte. Uma evidência é o fato de 

que, entre todos os pontos listados, somente o caso artístico mereceu nesta Introdução 

um pequeno, mas significativo desenvolvimento, antes de ser abandonada pelo autor.  

Assim, após a enumeração de temas, exclusivamente e como ponto 1), Marx 

elabora a “relação desigual do desenvolvimento da produção material com o 

desenvolvimento artístico”: 

Na arte, é sabido que determinadas épocas de florescimento não guardam nenhuma 

relação com o desenvolvimento geral da sociedade, nem, portanto, com o da base 

material, que é, por assim dizer, a ossatura de sua organização. Por exemplo, os gregos 

comparados com os modernos, e mesmo Shakespeare. (Gr., 62) 

 Marx afirma aqui que certas épocas de florescimento da arte não “guardam 

nenhuma relação” com o desenvolvimento social e, por conseguinte, material da 

sociedade em que se criam. Isso não significa, como indicamos, uma autonomia das 

formas artísticas com relação à forma social em que emergem. As formas de arte estão 

ligadas à sua base social ou sua “ossatura” sem que o elevado florescimento da arte ou 

de uma forma de arte deva decorrer diretamente de um alto desenvolvimento material e 

social; tampouco, ao inverso, um alto desenvolvimento material e social deve originar 

formas de arte mais sublimes. Uma forma artística sublime pode ter como base social 

necessária certa organização que se assenta sobre um baixo grau de desenvolvimento 

material. A afirmação final mostra que Marx considera a produção artística dos gregos 

superior à dos modernos, assim como os escritores posteriores a Shakespeare não lhe 

são igualáveis. Indica assim algumas de suas preferências bem conhecidas. Mas o que 

se destaca na menção aos gregos e a Shakespeare é que, vivendo num período histórico 

de menor desenvolvimento produtivo e, por conseguinte, social, sua criação artística é 

mais elevada do que a de povos ou artistas posteriores, vivendo em sociedades mais 

desenvolvidas.  

 Marx toma a arte grega, em particular a epopeia:  
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Para certas formas de arte, a epopeia, por exemplo, é até mesmo reconhecido que não 

podem ser produzidas em sua forma clássica, que fez época, tão logo entra em cena a 

produção artística enquanto tal; que, portanto, no domínio da própria arte, certas formas 

significativas da arte só são possíveis em um estágio pouco desenvolvido do 

desenvolvimento artístico. Se esse é o caso na relação dos diferentes gêneros artísticos 

no domínio da arte, não surpreende que seja também o caso na relação do domínio da 

arte como um todo com o desenvolvimento geral da sociedade. (Gr., 62-63) 

 O autor parte da relação entre as formas e gêneros artísticos no interior do 

evolver da própria arte, indicando que certas formas, como a epopeia, apenas podem 

existir num momento inicial do desenvolvimento artístico. Manifesta, assim, a ideia do 

desenvolvimento desigual no interior da história da arte, na concepção de que uma 

forma elevada da arte, talvez inigualável, é fruto de um estágio rudimentar do evolver 

das próprias formas artísticas.  

Em seguida, estende essa ideia para a relação entre o domínio da arte como um 

todo e o “desenvolvimento geral da sociedade”. Isso significa que formas artísticas 

elevadas surgem em patamares pouco desenvolvidos da produção social da vida. O que, 

por sua vez, mostra que o desenvolvimento das formas artísticas está ligado a certo 

desenvolvimento material. Contudo, enquanto o desenvolvimento material implica um 

progresso que se expressa no avanço das forças produtivas, o desenvolvimento artístico 

que decorre desse progresso não caminha necessariamente no mesmo sentido 

progressivo. Ao contrário, o progresso social pode representar um obstáculo para certas 

formas de arte. Para essas, o desenvolvimento da sociabilidade como um todo se 

constitui como impossibilidade; pode ser que tal avanço material e social abra a 

possibilidade de novas formas artísticas, mas estas nem sempre são mais elevadas que 

as anteriores, e podem ser, até mesmo, bem menos significativas.  

Mas Marx não considera que essa seja uma dialética difícil de compreender: 

A dificuldade consiste simplesmente na compreensão geral dessas contradições. Tão 

logo são especificadas, são explicadas (Gr., 63) 

Isso quer dizer que, para Marx, se trata de entender as relações existentes entre a forma 

social, pautada num modo da produção, com seu patamar de desenvolvimento próprio, e 

a forma artística produzida nesta particular forma social. Ao explicar essa relação, 

dissolve-se o aparente mistério que envolve a criação de uma poesia sublime numa 

forma social que não domina praticamente a natureza, mantendo laços naturais 

coerentes com seu desenvolvimento produtivo incipiente.  
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 A épica é a primeira forma grega propriamente poética. Emerge como tal na 

medida em que se separa das funções diretamente religiosas dos cantos e hinos aos 

deuses, que são seu germe.
121

 Na Poética
122

, Aristóteles faz um histórico das formas 

poéticas mostrando que os cantos e hinos de louvor são o germe da epopeia e esta, o 

germe da tragédia – assim como os vitupérios são o embrião das sátiras ou narrativas 

cômicas (que não sobreviveram) e estas, por sua vez, o embrião da comédia.
123

 Em A 

origem da família, da propriedade privada e do Estado, Engels examina a forma social 

em que se criou a epopeia. Ao lado da arquitetura como arte, a epopeia emerge no 

período chamado homérico, em que a forma de organização social é ainda tribal (ou 

gentílica), embora se encontre nos umbrais da civilização. É uma forma criada como 

representação artística de um povo que exerce pequeno domínio relativo sobre a 

natureza e que, por conseguinte, encontra nos laços naturais, sanguíneos, o seu próprio 

vínculo como povo. Trata-se de uma forma de sociabilidade em que o povo tem uma 

consciência mitológica de si e do mundo.
124

 Evidentemente, não se trata de qualquer 

organização tribal e qualquer povo, já que, embora todas as comunidades primitivas 

criem uma mitologia, e uma forma de narrá-la, apenas a mitologia grega fornece o 

material para as epopeias homéricas, como Marx destaca.  

 Marx oferece a seguinte definição da mitologia grega: “a natureza e as próprias 

formas sociais já elaboradas pela imaginação popular de maneira inconscientemente 

artística” (Gr., 63). A mitologia é, assim, criada espontaneamente pelo povo, como 

modo específico de apreender seu mundo natural e social. Nela, as forças da natureza e 

relações sociais são plasmadas na imaginação popular, de modo que se trata de uma 

apreensão espontaneamente imaginativa do mundo. Vale dizer que esse domínio 

imaginativo plasma as forças naturais e sociais como personas, figuras individuais que 

têm os traços próprios do humano: deuses e heróis que agem, sentem, se relacionam, 

vivem, e suas vidas compõem histórias. Nos termos de Lukács, trata-se de formas 
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antropomorfizadoras de apreensão daquelas forças. Nesse sentido, a mitologia é 

inconscientemente artística. 

 O material mitológico da Ilíada e da Odisseia é de autoria coletiva desse povo, e 

com isso sua forma é espontânea e natural. Isso não contraria o fato de que a ordenação, 

versificação e concentração da matéria nos poemas mostrem o trabalho de um autor e 

sejam, assim, obra do artifício propriamente artístico. Contudo, as epopeias têm um 

traço de naturalidade e espontaneidade que as distingue das formas artísticas dos 

períodos posteriores. O próprio evolver das formas artísticas ultrapassa essa 

naturalidade, mas esse desenvolvimento se funda no progresso material e social.  

 Desaparecem os pressupostos para a criação de obras na forma propriamente 

épica tão logo os laços naturais deixam de ser os vínculos determinantes da organização 

social. A unidade dessa organização deixa de ser gentílica para se tornar local e política, 

com o desenvolvimento da divisão do trabalho e da propriedade privada, pelo avanço da 

escravidão, e com a consequente emergência do Estado como vínculo da coletividade. 

Não se trata de discutir aqui a permanência dos laços comunitários efetivos e da 

mitologia ao lado de outros modos da consciência (filosofia, ciência, e as outras formas 

artísticas) sobre o mundo. Importa que o progresso produtivo e social faz com que essa 

forma específica e grandiosa da arte perca as suas condições de florescimento. Contudo, 

esse avanço material e social dispõe novas condições para que se criem novas formas 

artísticas, próprias da civilização: na poesia, a lírica, a dramática (trágica e cômica), nas 

plásticas, a escultura e a pintura, o teatro como representação etc. Essas formas artísticas 

que surgem com a cidade aniquilam a possibilidade efetiva de criar artisticamente na 

forma inerente à ordem tribal.  

Assim como as formas poéticas posteriores (“a produção artística enquanto tal”), 

as epopeias mostram o trabalho de um poeta. Aristóteles, na Poética, mostra que a 

unidade de ação presente tanto na Ilíada como na Odisseia, em que episódios 

mitológicos relacionados à queda de Troia e ao retorno de Odisseu são deixados de lado 

por não pertencerem à construção da ação central, atestam não apenas o trabalho do 

poeta, mas especificamente seu trabalho como fabulador. Mas é preciso notar que as 

epopeias estão mais próximas da mitologia como criação coletiva, tanto em seu 

conteúdo como em sua forma, isto é, tanto no que respeita às próprias histórias quanto 

na forma da narração cantada. Distinguem-se, nesse sentido, das formas criadas na 
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cidade. Significa que, no decorrer do desenvolvimento artístico, as formas de arte mais 

antigas, cujo material é criado de modo coletivo, espontâneo e natural, são substituídas 

por formas novas. Com isso, extinguem-se as bases da epopeia. Esse parece ser o 

sentido da afirmação de Marx segundo a qual a épica não pode ser produzida em sua 

forma clássica “tão logo entra em cena a produção artística enquanto tal”, ou seja, tão 

logo se elaborem as formas artísticas próprias da civilização.  

 O mesmo Aristóteles parece considerar que a tragédia e a comédia são formas 

artísticas superiores à narrativa cômica e à epopeia, quando diz: 

 Vindas à luz a tragédia e a comédia, os poetas, conforme a própria índole os atraía para 

este ou aquele gênero de poesia, uns, em vez de jambos, escreveram comédias, outros, 

em lugar de epopeias, compuseram tragédias, por serem estas últimas formas mais 

estimáveis do que as primeiras. (Poética, IV, 1449a, 446) 

No último capítulo da Poética, não obstante acentuar que os dois poemas de Homero 

são composições quase perfeitas, o autor apresenta razões pelas quais a tragédia é 

superior à epopeia: a maior unidade da ação e o caráter mais concentrado da imitação, 

que faz com que atinja melhor a finalidade poética, além da melopeia e do espetáculo 

cênico, que aumentam a intensidade dos prazeres próprios das artes imitativas. (Cf. 

Poética XXVI, 1462a-1462b).  

Aristóteles reitera que, embora a tragédia tome de fato o material que chamamos 

mitológico, isso não é necessário. Explica as razões pelas quais os poetas trágicos 

mantêm os personagens “existentes” (mitológicos)
125

, mas ressalva que isso não é 

verdadeiro para toda tragédia: 

 Mas na tragédia mantêm-se os nomes já existentes. A razão é a seguinte: o que é 

possível é plausível; ora, enquanto as coisas não acontecem, não estamos dispostos a 

crer que elas sejam possíveis, mas é claro que são possíveis aquelas que aconteceram, 

pois não teriam acontecido se não fossem possíveis. Todavia, sucede também que em 

algumas tragédias são conhecidos os nomes de uma ou duas personagens, sendo os 

outros inventados; em outras tragédias nenhum nome é conhecido, como no Anteu de 

Aragão, em que são fictícios tanto os nomes como os fatos, o que não impede que 

igualmente agrade. (Poética, IX, 1451b, 451) 
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 Em Aristóteles, o material mitológico de que a tragédia se apropria parece adquirir um estatuto de fato: 

o filósofo se refere ao uso do material mitológico pelos poetas trágicos quando diz que a tragédia 

“mantém os nomes já existentes”, ou que as tragédias que não fazem uso da mitologia mostram “nomes e 

fatos fictícios”, ou ainda que os personagens mitológicos são “reais”.  
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 Compreendida como conjunto de caracteres e ações “existentes”, a 

predominância da apropriação do material mitológico pela tragédia se explica por serem 

já conhecidos e por isso mais fáceis de ser considerados plausíveis pelo público: o que 

“aconteceu” é possível. Entretanto, em seguida, argumenta que não é necessário o uso 

da mitologia ou sua reprodução exata, defendendo a criação da fábula, do mito, da 

trama ou história, como ofício central do poeta: 

 Não é necessário seguir à risca os mitos tradicionais donde são extraídas as nossas 

tragédias; pois seria ridícula fidelidade tal, quando é certo que ainda as coisas 

conhecidas são conhecidas de poucos, e contudo agradam elas a todos igualmente. 

Daqui claramente se segue que o poeta deve ser mais fabulador que versificador; porque 

ele é poeta pela imitação e porque imita ações. (Poética, 1451b, 446) 

 Vemos que o poeta trágico, para Aristóteles, é antes de tudo um fabulador.
126

 

Assim, mesmo quando toma o material mitológico, não deixa, por isso, de ser o criador 

da fábula, da ação trágica. Essa formulação condiz com a ideia de que o trabalho do 

artista molda e transforma significativamente o seu material, para tratar dos temas 

próprios da cidade. Um caso privilegiado para evidenciar esse trabalho é o modo como 

a morte de Agamenon aparece na Odisseia e na Oresteia.  

 Na épica, o episódio é centrado em Egisto, e se trata de um caso de usurpação do 

reino, embora inclua a traição de Cliptemnestra, amante de Egisto (Cantos III e XI). 

Contando a Telêmaco o destino de diversos heróis gregos após a vitória sobre Tróia, 

Néstor narra assim a morte de Agamenon: 

   Soubeste em Ítaca, que assim que chega o atrida, 

   Egisto o enreda em catastrófica desdita? (Od. III, v. 191-192) 

E adiante: 

   Enquanto nós nos arriscávamos em Ílion, 

   Tranquilo nos recessos de Argos pluriequina, 

ele encantava, bom de lábia, Cliptemnestra. (Od. III, v. 262-264) 

Ainda à frente, refere a vingança e Orestes: 

   Enquanto Menelau coleta ouro e víveres 

   navios entre falantes de linguagens múltiplas,  

   Egisto concluiu seu lúgubre projeto: 

   atrida assassinado, o povo lhe obedece, 

   sete anos soberano na Micenas áurea, 
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criação de ações – criar a fábula consiste em imitar ações. 
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   até chegar, no oitavo, da urbe ateniense 

   o algoz do matador do rei dos reis: Orestes, 

   que deu um fim no dolo-sinuoso Egisto. 

   E o vingador ofereceu repasto fúnebre, 

   por sua mãe odiosa e por Egisto, a argivos. (Od. III, v. 301-   

   310) 

Vemos que Egisto é quem mata Agamenon, motivado por seu plano de tomar Micenas, 

e seduz Cliptemnestra para colaborar com seu projeto. Também no Canto XI, quando 

Odisseu conversa com os mortos, Agamenon lhe conta:  

   mas quem tramou o epílogo do meu destino  

   foi, com minha consorte deletéria, Egisto: 

   serviu-me a ceia em sua casa e, feito um boi 

   no parol, me abateu. (Od. XI, v. 409-412) 

Em conformidade com o sujeito e o motor do crime, a vingança de Orestes visa 

primeiramente Egisto usurpador, ainda que se estenda para a mãe, sua cúmplice. 

 A tragédia centra-se na vingança de Cliptemnestra pelo sacrifício da filha 

Ifigênia. Embora conte com a ajuda do amante Egisto, Cliptemnestra é o foco da ação 

trágica. É dela a vingança e é ela quem mata o marido. Assim, toda a trilogia plasma a 

oposição entre o crime contra o patriarca e o crime contra parentes consanguíneos. A 

mesma matéria mitológica é trabalhada para trazer uma contradição de valores sociais 

própria da cidade, qual seja, a “luta entre o direito materno agonizante e o direito 

paterno” (ENGELS, 2010, 24), o direito gentílico e o direito político, que não poderia 

existir como tema artístico na ordem tribal.
127

 Na epopeia, o foco é a disputa por poder 

no interior da nobreza guerreira. A vingança de Orestes, de que participa a irmã Electra 

– que não aparece na epopeia – visa, primeiramente, à mãe, assassina do pai. Seu drama 

consiste, justamente, em ter de voltar-se contra a mãe para cumprir a obrigação para 

com o pai. A última tragédia, As Eumênides, acaba com Orestes absolvido do 

matricídio. O caráter trágico reside no destino das deusas do matriarcado: as fúrias 

(Erínias) se tornam as benevolentes (Eumênides) e se submetem à condição de deusas 

do passado a quem a cidade deve render cultos, mas não mais obedecer: os laços 

sanguíneos cedem lugar aos laços citadinos, políticos, patriarcais.  
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 Cf. ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do estado, op. cit., em especial o 

Prefácio à quarta edição (1891), 21-35.  
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Assim, o poeta é antes de tudo um “fabulador”. Mas o desenvolvimento desigual 

se estende para o próprio domínio da arte. O progresso material e social pode dispor ou 

extinguir as bases para certas formas de arte e, mesmo, como no caso do capitalismo 

avançado, criar um ambiente social hostil à produção artística. Para explicitar o 

desenvolvimento desigual, Marx destrincha a relação da arte grega com seu material e 

as condições de existência desse material: 

Consideremos, p. ex., a relação da arte grega e, depois, a de Shakespeare, com a 

atualidade. [Como dissemos, o texto se interrompe antes de tratar de Shakespeare – 

A.C.]. Sabe-se que a mitologia grega não foi apenas o arsenal da arte grega, mas seu 

solo. (Gr., 63) 

Marx parte do fato de que o material da arte grega é a mitologia grega. A mitologia é 

uma forma de apreender o mundo natural e social própria de um momento histórico de 

baixo domínio da natureza. O argumento caminha no sentido de evidenciar que o baixo 

desenvolvimento material não constituiu empecilho ao florescimento da arte grega, mas 

antes, compôs sua condição real, na forma da consciência mitológica. Marx escreve: 

 A arte grega pressupõe a mitologia grega, i.e., a natureza e as próprias formas sociais já 

elaboradas pela imaginação popular de maneira inconscientemente artística. Esse é o 

seu material. Não uma mitologia qualquer, isto é, não qualquer elaboração artística 

inconsciente da natureza (incluindo aqui tudo o que é objetivo, também a sociedade). A 

mitologia egípcia jamais poderia ser o solo ou o seio materno da arte grega. Mas de todo 

modo, uma mitologia. Por conseguinte, de modo algum um desenvolvimento social que 

exclua toda relação mitológica com a natureza, toda relação mitologizante com ela; que, 

por isso, exige do artista uma imaginação independente da mitologia. (Gr., 63) 

 A mitologia é o material da arte grega, sem o qual não pode existir. O poeta 

organiza e trabalha artisticamente a mitologia espontaneamente criada. Marx parece 

referir-se aqui à arte grega em geral, não apenas à épica. As artes que emergem com a 

cidade compartilham com a épica o material mitológico, embora moldem esse material 

para plasmar conflitos próprios da cidade, constituindo-se, assim, como formas da 

“produção artística enquanto tal”. Isso significa que a cidade mantém, de maneira 

distanciada e mediada, até mesmo crítica, e ao lado de outras formas de domínio 

consciente da natureza, um traço da relação mitológica com a natureza e a sociedade.  

 Sendo esse o seu pressuposto, a arte grega não poderia existir numa sociedade 

que prescindisse absolutamente da mitologia, em que o artista teria de moldar 

independentemente os materiais extraídos da realidade; não poderia emergir numa 
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sociedade em que a mitologia não constituísse uma forma do domínio humano sobre o 

mundo. Da sua maneira caracteristicamente espirituosa, Marx explicita como o 

progresso social tem de acabar com as condições de apreensão mitológica do mundo e, 

por conseguinte, com as bases para a produção de certas formas de arte, como a 

epopeia:  

 A concepção da natureza e das relações sociais, que é a base da imaginação grega e, por 

isso, da [mitologia] grega, é possível com máquinas de fiar automáticas, ferrovias, 

locomotivas e telégrafos elétricos? Como fica Vulcano diante de Roberts et Co., Júpiter 

diante dos para-raios e Hermes diante do Crédit Mobilier? Toda mitologia supera, 

domina e plasma as forças da natureza na imaginação e pela imaginação; desaparece, 

por conseguinte, com o domínio efetivo daquelas forças. Em que se converte a Fama ao 

lado da Printing House Square? (Gr., 63)
128

 

 Como uma forma de domínio humano das forças naturais e sociais pela 

imaginação, a mitologia tem de desaparecer com a efetiva dominação das forças 

naturais – material, prática – exemplificada aqui pelas aquisições técnicas da época de 

Marx. As técnicas tornam impossível apreender essas mesmas forças de maneira 

imaginativa, antropomorfizada. É preciso que o mundo natural se imponha como 

desconhecido e incontrolado para que seja dominado e plasmado como mitologia. A 

produção de máquinas por máquinas supera o forjador divino, assim como os para-raios 

anulam o ajunta-nuvens, o financiamento de ferrovias aniquila o mensageiro de 

sandálias aladas, e o Times ultrapassa a Fama. 

 Outras referências de Marx envolvem o tema e os meios artísticos da Ilíada, bem 

como o seu papel social: 

 De outro lado, é possível Aquiles com pólvora e chumbo? Ou mesmo a Ilíada com a 

imprensa ou, mais ainda, com a máquina de imprimir? Com a alavanca da prensa, não 

desaparecem necessariamente a canção, as lendas e a musa, não desaparecem, portanto, 

as condições necessárias da poesia épica? (Gr., 63) 

 Novamente, o maior guerreiro entre os gregos, ainda com a armadura e cavalos 

divinos, desaparece diante da pólvora e do chumbo. No que tange aos meios e ao lugar 

social da epopeia, Marx opõe a prensa à função de cantar os mitos revelados pelas 

musas. Essa função não pode ser dissociada de seu meio e material próprio: o canto 
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 Roberts et Co. foi uma construtora de locomotivas e máquinas para indústrias; Crédit Mobilier foi uma 

instituição financeira responsável por empréstimos para a construção de estradas de ferro e infra-

estrutura; Printing House Square é uma praça em Londres onde se localizou a imprensa real e depois a 

redação e a prensa do jornal The Times.  
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(voz, melodia, ritmo) e a mitologia (ações humanas inconscientemente moldadas de 

forma artística) constituem em conjunto a sua forma específica e compartilham a 

sociabilidade necessária. Uma vez que essa desaparece, com o desenvolvimento 

produtivo e social, sua forma artística correspondente deve necessariamente perecer. Ao 

lado de todos os outros progressos técnicos que contribuem para extinguir a relação 

mitológica com o mundo, a prensa é um desenvolvimento que explicita com nitidez o 

desaparecimento desse lugar e forma sociais que são intrínsecos à epopeia. 

 Assim, certa imaturidade produtiva e social é pressuposta para a epopeia 

clássica. Outras formas sociais, estágios do desenvolvimento, são tantos outros 

pressupostos e obstáculos a tantas formas da arte. Como mencionamos, para Marx, a 

ligação das formas de arte com os modos de existência social em que emergem na 

história não constitui um problema. Dissemos que, para ele, as contradições entre baixo 

desenvolvimento social e grandeza artística são explicadas tão logo sejam especificadas, 

esclarecidas. Ao mostrar a necessidade da consciência mitológica para a elaboração da 

forma épica, e a necessidade de um baixo patamar produtivo para a consciência 

mitológica constituir a, ou uma, forma da autoconsciência de um povo, está especificada 

e explicada a aparente contradição entre arte sublime e forma social ainda tão próxima 

da natureza.  

Das considerações de Marx sobre a épica grega e sobre a impossibilidade dessa 

forma como mimese artística da sociedade moderna podemos derivar algumas noções 

gerais sobre a arte. Antes de tudo, que ela é um reflexo da vida social, que constitui a 

sua matéria. Mas a vida social consiste no processo de autodesenvolvimento do ser 

social, no seu percurso de humanização. Assim, as diversas formas e gêneros artísticos 

correspondem aos modos diversos de refletir ou mimetizar os momentos da vida social 

e, por conseguinte, são históricos: definem-se a partir das diferentes formas de vida que 

conformam. Portanto, as formas artísticas se transformam, se criam e desaparecem ao 

longo da história acompanhando as mudanças na vida social – o modo da vida é 

definidor da forma artística que o figura. 

Assim como desvenda as determinações materiais da sociedade comunal grega 

que impulsionam a épica, para Marx devem ser cristalinas as determinações da 

sociedade moderna que obstaculizam a criação artística. Que a sociedade moderna não 

pode ser figurada pela epopeia é claro pela ausência de consciência mitológica, 
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conforme exposto, e também pela impossibilidade do heroísmo em geral. Este contradiz 

o prosaísmo da vida burguesa. Esse antagonismo entre o caráter heroico e o prosaico é 

sarcasticamente demonstrado em uma crônica de Machado de Assis.
129

 

A crônica, de 18 de julho de 1883, começa da seguinte maneira:  

Está achada a epopeia burguesa. Não confundam com a tragédia burguesa; essa está 

achada há muito. Refiro-me à epopeia, o mais difícil porque o heroísmo na vida pacata 

do século não era a mesma coisa fácil de aparecer. E apareceu; e aqui o tenho em mãos; 

nestas poucas linhas que os jornais acabam de imprimir e divulgar. (MACHADO DE 

ASSIS, 1998, 40) 

Acontece que um tal Sr. Abranches fizera uma compra na Camisaria Especial e, tendo-

lhe sido cobrado por engano um valor menor do que o total dos artigos, observou o erro 

e retornou à loja horas depois para pagar a diferença. O dono da camisaria, Sr. Sriber, 

mandou pôr no jornal uma “tenção”, em que tornava pública a atitude de Abranches, 

considerando que “um ato de tanta probidade não merece ser esquecido”. Após 

reproduzir a nota publicada, Machado continua: 

Vejam bem o sentimento poético e a insinuação do Sr. Sriber: “Um ato de tanta 

probidade não merece ser esquecido”. Isto e convidar os Homeros da localidade é a 

mesma coisa; portanto, acudo com o meu esboço de poesia, que porei em verso, se 

merecer a animação da crítica. (MACHADO DE ASSIS, 1998, 40) 

Em seguida, narra na forma de quatro cantos épicos o ato de heroísmo de Abranches. 

Reproduzimos abaixo o primeiro canto, apenas para dar uma ideia da sátira criada por 

Machado: 

Musa, canta a probidade de Abranches, escrupuloso nas contas, exato nos pagamentos. 

Que as trompas do século repitam aos séculos futuros este lance extraordinário. 

Já a Aurora, com seus róseos dedos, vinha abrindo a estrada ao sol, quando o 

Abranches acordou e levantou-se do leito. Desce os pés ao chão, calça as sandálias 

domésticas, toma do lençol de linho e passa ao banho. De pé, no centro da grande bacia 

talhada em lata, Abranches solta a mola que prende a linfa; esta, em jorro cristalino, 

esconde as belas formas do herói. Esgotada a água, ele sai, envolve-se todo no lençol de 

linho, alvo, como os primeiros albores da manhã, enxuga-se minuciosamente, e começa 

a vestir-se. 

Então Mercúrio, patrono do comércio, toma a forma de camareiro, e, depois de 

uma profunda cortesia, profere estas palavras: “Abranches, tu careces de camisas!” O 

herói estremece, olha para si e reconhece a fatal verdade; sim, ele carece de camisas. 
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Como a flecha que, embebida no arco, parte veloz, galga o espaço, rasga as nuvens, 

assim o Abranches acaba de vestir-se; mete dinheiro no bolso – uma nota de cem mil 

réis – e rápido corre à Camisaria Especial. (MACHADO DE ASSIS, 1998, 40-41) 

Assim termina o primeiro canto, que é seguido pela narrativa da saga prodigiosa de 

Abranches. Quando, ao final, devolve o dinheiro, dando mostras da sua heroica 

probidade, o autor conclui a sua epopeia burguesa: 

A preciosa nota é recebida como o filho pródigo; o Camiseiro beija-a, enche-a de 

lágrimas. O Abranches, comovido pela própria grandeza, deixa a Camisaria, e, teso, 

alucinado pelo albor de uma consciência imaculada e augusta, caminha impávido na 

direção da posteridade e da glória eterna. (MACHADO DE ASSIS, 1998, 43) 

Machado, como sempre impagável, figura numa paródia o caráter prosaico, 

desprovido de heroísmo da vida burguesa, e, por conseguinte, a discrepância entre o 

gênero épico e a matéria oferecida pela sociedade moderna. Trata-se de uma 

demonstração artística da impossibilidade estética de reproduzir o gênero na forma 

social moderna. 

As ações características da vida privada são em si mesmas destituídas de caráter 

heroico, mas não apenas. O capitalismo é mesmo hostil à criação artística em geral. Em 

tentativas de se aproximar das razões dessa hostilidade, encontramos com frequência a 

ideia de que a hostilidade do capitalismo à arte se deve à mercantilização da própria 

arte, à formação de uma poderosa indústria cultural, às várias formas de propaganda e 

formação da consciência por obras pseudo-artísticas etc. Embora esses sejam realmente 

impedimentos à criação da arte, não concluem a questão. Mais uma vez, Lukács oferece 

entradas para compreendê-la de maneira mais profunda. Em vários momentos de sua 

obra, são indicados elementos da forma social capitalista que obstaculizam a produção 

artística em dois de seus sentidos fundamentais: o caráter antropomórfico e universal. 

Apenas na qualidade de indicações para tratar o problema, que não receberá 

desenvolvimentos neste trabalho, refiro aqui algumas delas.
130

  

Quando examina as proximidades e oposições existentes entre a forma épica e a 

forma do romance,
131

 Lukács mostra que a restrição da vida ativa ao âmbito privado 

reduz as possibilidades de universalização poética. As relações das ações individuais 

com os grandes problemas da vida social são indiretas e mediadas, de modo que os 
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destinos individuais tendem a um menor significado universal, se comparados com a 

vida comunitária antiga.  

Na sua crítica ao naturalismo,
132

 aponta a fragmentação dos campos do 

conhecimento e a profissionalização dos escritores, seu assalariamento e conseguinte 

especialização, o que leva à redução do material de vida recolhido pelo artista em suas 

próprias experiências e relações. Refere a diferença de envolvimento da vida prática de 

Flaubert e Zola com relação a Balzac, Goethe, Shakespeare e outros. Na criação 

artística, a menor vivência do mundo conduz, novamente, à maior dificuldade da 

antropomorfização, quer dizer, a universalização de problemas sociais em personagens e 

situações individuais, a criação de destinos individuais significativos.  

Em “Marx e o problema da decadência ideológica”,
 
Lukács aborda as complexas 

relações das formas da consciência, posicionamentos de classe e partidarismo com a 

criação literária realista. Mostra que tanto formas da consciência burguesa quanto 

formas da consciência socialista podem representar impulsos ou obstáculos para a 

criação artística, e aponta para o problema central da sensibilidade artística. Ali, ela é 

entendida pela ideia do humanismo e da “cultura dos sentimentos”, expressão que 

empresta de Gorki.  

Tomando o entendimento marxiano da formação da sensibilidade que 

procuramos apresentar neste trabalho, podemos indicar como obstáculo principal à 

criação e fruição artísticas na sociedade moderna precisamente o embotamento dos 

sentidos, a sua redução ao sentido do ter. As várias facetas da vida estranhada, o 

empobrecimento e unilateralidade das relações humanas pela sua mercantilização (a 

universalização do nexo do dinheiro), o fechamento cada vez maior da vida individual 

no privado são fatores que determinam a desumanização da sensibilidade. Ora, a arte é 

produto e produtora da humanidade dos sentidos. Pelo papel que o problema da 

sensibilidade ocupa na obra de Marx, pode-se dizer que a depauperação dos sentidos 

constitui o maior impedimento à produção da arte na sociedade moderna. Como 

mencionamos, esse tema não recebe desdobramentos na Introdução de 1857, e portanto 

restringimo-nos a esses apontamentos.  

Marx especifica as relações entre o patamar produtivo relativamente baixo e a 

arte elevada, mostrando que a contradição é apenas aparente e se embasa no conceito 
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abstrato de progresso, que não define a complexidade da história humana. Marx propõe, 

então, uma questão que ainda não estava posta e que consiste, para ele, na “dificuldade” 

que envolve a relação entre forma artística e história: 

 Mas a dificuldade não está em compreender que a arte e o epos gregos estão ligados a 

certas formas do desenvolvimento social. A dificuldade é que ainda nos proporcionam 

prazer artístico e, em certo sentido, valem como norma e modelo inalcançável. (Gr., 63) 

A dificuldade não está na determinação histórica da épica, mas sim na longevidade de 

seu efeito artístico, que transpõe seu berço histórico. O fato de não poder ser criada na 

forma clássica não prejudica a permanência do efeito artístico da épica, a validade 

perene de sua forma. Pertencente a um momento particular da história humana, que 

figura como seu objeto, criada por e para um povo cujo modo de ser não é o nosso, 

ainda assim a épica nos proporciona prazer artístico. Como forma artística, embora 

impossível de se reproduzir nas sociedades posteriores, mantém-se como “norma e 

modelo”, parâmetro, diretriz para a criação artística. A épica – assim como, para Marx, 

a arte grega em geral e, podemos acrescentar, toda a grande arte – ultrapassa como 

realização artística efetiva as condições de sua gênese social. 

 Lukács discute esse problema e cita essa passagem no capítulo final de sua 

Introdução a uma estética marxista
133

, em que se volta à questão da perenidade do gozo 

artístico diante de obras de períodos anteriores. Para ele, explicá-la pela afirmação de 

que a arte figura algo como um “humano universal” é dar “uma falsa resposta a uma 

pergunta justificada” (LUKÁCS, 1978, 287): 

 Para a ciência, é legítimo estudar as leis gerais comuns de uma formação econômica (e 

mesmo de todas as formações); para qualquer obra de arte, ao contrário, o objeto 

imediato da representação só pode ser, sempre, uma determinada etapa concreta. Esta 

verdade indubitável foi obscurecida, durante muito tempo, pela teoria idealista do 

“humano universal” como matéria da arte. (LUKÁCS, 1978, 286) 

 As leis gerais ou princípios universais são objeto da ciência ou da filosofia. O 

efeito artístico se estende para além do período histórico e local de sua criação, e nesse 

sentido pode é universal, mas este caráter não se separa da “etapa concreta” que 

constitui o seu objeto imediato. Isso significa que a matéria da arte é sempre concreta, 

que está em conexão com a sua qualidade antropomórfica: 
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De fato, para o nascimento de qualquer obra de arte, é decisiva precisamente a 

concreticidade da realidade refletida. Uma arte que pretendesse ultrapassar 

objetivamente as suas bases nacionais, a estrutura classista de sua sociedade, a fase na 

luta de classe que é nela presente, bem como, subjetivamente, a tomada de posição do 

autor em face de todas essas questões, destruir-se-ia como arte. (LUKÁCS, 1978, 286) 

 Lukács também pontua que tampouco se deve cair na ideia oposta, defendida 

pelo “marxismo vulgar”, de que o significado e efeito artísticos se restringem ao escopo 

de sua gênese, ou seja, à sociedade em que tem origem: 

O marxismo vulgar identificou imediatamente a gênese social da arte com a sua 

essência, chegando por vezes a conclusões absurdas, como, por exemplo, à afirmação 

de que na sociedade sem classes as grandes obras de arte criadas nas sociedades 

classistas cessariam de ser compreendidas e apreciadas. (LUKÁCS, 1978, 286) 

 Para tais autores,
134

 o fato de a arte ter como objeto um momento determinado 

do evolver histórico, uma matéria concreta, e ligar-se indissoluvelmente ao período em 

que se criou deve restringir seu efeito e validade a tal período, tornando-se 

insignificante no decorrer da história. Ao contrário, como as passagens de Marx 

evidenciam, trata-se não de questionar, mas explicar como a épica (e em geral a arte 

grega) propicia prazer estético e permanece como referência artística. Lukács escreve 

que 

o próprio Marx colocou a questão de um modo inteiramente diverso daquele dos seus 

vulgarizadores. Também para ele, naturalmente, a gênese social é um ponto de partida; 

mas a tarefa real da estética só começa quanto tal gênese está esclarecida. (LUKÁCS, 

1978, 287) 

 Marx parte, portanto, do vínculo necessário da arte com a particularidade da 

condição histórica em que emerge, e define que seu efeito duradouro não é apenas 

compatível com a sua particularidade histórica, como, em verdade, reside nela. A 

resposta que Marx oferece à sua própria questão, em referência às epopeias homéricas, 

mostra o sentido profundo e o alcance que a mimese artística tem para ele:  

 Um homem não pode voltar a ser criança sem tornar-se infantil. Mas não o deleita a 

ingenuidade da criança, e não tem ele próprio novamente que aspirar a reproduzir a sua 

verdade em nível superior? Não revive cada época, na natureza infantil, o seu próprio 

caráter em sua verdade natural? Por que a infância histórica da humanidade, ali onde se 
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revela de modo mais belo, não deveria exercer um eterno encanto como um estágio que 

não volta jamais? (...) O encanto de sua arte [da arte grega], para nós, não está em 

contradição com o estágio social não desenvolvido em que cresceu. Ao contrário, é seu 

resultado e está indissoluvelmente ligado ao fato de que as condições sociais imaturas 

sob as quais nasceu, e somente das quais poderia nascer, não podem retornar jamais. 

(Gr., 63-64) 

 Marx vê nos gregos antigos a infância histórica da humanidade, quer dizer, a 

infância da humanidade como gênero. Considera que reviver esse estágio infantil do 

desenvolvimento humano significa reviver o seu próprio caráter natural. Não é possível 

que a ingenuidade e espontaneidade desse período voltem a presidir a vida num estágio 

maduro da história humana, mas esta humanidade madura pode aspirar a reviver sua 

infância como gênero e compreendê-la a partir de um desenvolvimento superior, assim 

como o adulto revive sua própria infância quando diante da criança e aspira 

compreendê-la a partir de capacidades maduras. A apreciação da arte grega é, para 

Marx, reviver a infância humana. O encanto que a arte grega exerce em nós é o encanto 

do adulto diante da criança que não somos mais.  

 O caráter perene da grande arte não consiste em figurar um traço imutável do ser 

humano. Antes, consiste justamente na plasmação viva de uma época histórica que 

compõe o evolver humano como um de seus momentos, pertencendo ao gênero humano 

como uma fase do seu desenvolvimento. Por isso, diz respeito ao gênero em todas as 

suas épocas posteriores e aí reside a sua capacidade de proporcionar gozo estético. 

Assim, novamente, o caráter universal da arte não está em contradição com a sua 

determinação histórica; antes, deriva dessa determinação. Na sua historicidade reside a 

longevidade de seu efeito artístico e a permanência de sua forma como “norma e 

modelo inalcançáveis”. Vimos como a ligação com a natureza, própria da vida no 

período homérico, se reflete na forma épica, em especial pelo seu nexo com a mitologia, 

o domínio imaginativo espontâneo da natureza. A forma artística é produto e espelho 

desse modo de ser. 

Quando aborda essa passagem de Marx, Lukács propõe essa ideia do 

conhecimento artístico, saber evocado sem mediações pela forma artística, que afeta 

diretamente a sensibilidade. Distingue, assim, obras de arte que se mantêm importantes 

em épocas posteriores pelo seu conteúdo histórico, e aquelas que sobrevivem pelo valor 

artístico. Sobre essas últimas, ele escreve: “É necessário, pelo contrário, recordar 
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sempre o valor evocativo imediato da forma artística” (LUKÁCS, 1978, 288, grifo 

meu). Significa que a arte grega reproduz com vivacidade esse período da história 

humana, evocando imediatamente seu modo de ser, sentir, sua consciência de si. A 

épica é uma figuração autêntica, verdadeira e inigualável da época histórica em que 

emergiu, compondo, assim, um conhecimento vivo de um momento que não pode mais 

voltar. Mas, novamente, não se trata de aprender essa realidade como “fatos exteriores” 

(Lukács), a partir de um interesse exterior, informativo ou apenas “formal” no estrito 

sentido técnico.  

 Nosso olhar se volta, então, aos atributos artísticos capazes de mobilizar (e 

conformar) a sensibilidade entendida segundo Marx. Novamente, convém frisar que, na 

fruição artística, trata-se de reviver, experimentar uma realidade. Essa propriedade de 

evocar a vida e dirigir-se ao indivíduo em seu interesse interior, como vivência íntima, é 

um traço da arte. No caso das epopeias, nossa sensibilidade e intimidade se mobilizam 

porque, por mais distante e estranho que seja o mundo que elas vivificam, nelas 

experimentamos a nós mesmos em nossa verdade natural (infância). Revivemos 

sensivelmente nosso passado genérico como nossa própria verdade. Assim, reiteramos 

que não se trata de um conhecimento teórico transmitido por meio de expedientes 

sensíveis, como a melodia e o ritmo etc. Como Aristóteles acentua em sua Poética, não 

é o verso que faz a poesia: a versificação não torna em arte um tratado científico (Cf. 

Poética, I, 1447b, 443).  

 O que, então, faz a poesia? A propriedade essencial da arte é o seu caráter 

antropomórfico. A poesia faz experimentar um mundo, passado ou presente, próximo 

ou distante, enquanto conduz a viver outras vidas, quer dizer, enquanto figura destinos 

humanos. Se retomarmos a passagem em que Marx define a mitologia, veremos como, 

ali, o “artístico” se identifica à antropomorfização. A mitologia, isto é, a apreensão 

imaginativa das forças naturais e sociais como personas, é, por isso mesmo, uma 

elaboração inconscientemente artística. O artístico, portanto, consiste na elaboração das 

forças naturais sociais na forma do homem, de figuras humanas individuais. O elemento 

da forma que confere a vivacidade e capacidade de fazer experimentar é a criação de 

caracteres e ações humanas individuais.  

 Mas os caracteres e ações individuais moldados na forma artística constituem ao 

mesmo tempo, como vimos no caso exemplar da épica grega, figurações de um 
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momento da vida social da humanidade como gênero. A arte figura traços universais da 

época nas vidas particularíssimas que apresenta; molda caracteres e ações individuais, 

mas estes ultrapassam o imediato da vida, carregando um sentido universal (histórico). 

A intenção genérica da arte busca a individualização. Aí se encontra o motor de seu 

efeito sensível, de um saber que se dirige ao coração.   

 

III. 2. Mimese, catarse e o caráter antropomórfico: um diálogo com Aristóteles 

 

Na noção marxiana da épica como figuração antropomórfica de um momento da vida 

social, dirigida à sensibilidade, de um conhecimento que diz antes ao coração, 

encontramos o prosseguimento de uma linha aristotélica de compreensão da poesia. 

Vemos uma explicação histórica e concreta de noções expressas na Poética de 

Aristóteles. Se considerarmos que, em Marx, a arte grega reproduz a sua realidade, não 

em sua aparência imediata, em sua contingência direta, mas sim em certo conteúdo e 

significado universal que lhe pertence, criando figuras e ações absolutamente singulares 

que trazem a realidade passada de maneira viva, veremos que, num sentido amplo e de 

princípio, a questão aparece em Aristóteles. 

Temos em mente, em especial, as seguintes noções: a poesia é mimese; como 

mimese tem um sentido mais universal do que a “história” (o fato, o acontecido); nas 

artes poéticas, o sentido universal se molda na imitação de ações humanas; assim, sua 

universalidade se figura nas ações de personagens particulares em situações particulares 

(caráter antropomórfico); a poesia tem a finalidade de trazer um conhecimento do objeto 

figurado; a poesia tem o efeito catártico sintetizado nos sentimentos de terror e piedade. 

Partimos da essencial definição da poesia como arte da imitação. Entendemos 

que a concepção da arte como reflexo de um momento da vida social é uma formulação 

historicamente desenvolvida da ideia aristotélica da arte como mimese. É mais que 

conhecida a definição da Poética segundo a qual a poesia é imitação: 

A epopeia, a tragédia, assim como a poesia ditirâmbica e a maior parte da aulética e da 

citarística, todas são, em geral, imitações. (Poética, I, 1447a, 443) 

O filósofo macedônio traduz como “obra de imitação” as obras poéticas e as artes em 

geral, de sorte que não apenas as várias formas de poesia são imitativas, mas também a 

pintura, a dança, a música. A imitação é o que distingue as artes das demais produções 

do espírito, como as de filosofia e fisiologia (filosofia da natureza). Ele pontua que, 
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embora as diferentes formas da poesia sejam popularmente distinguidas pelo tipo de 

verso de que se utilizam, não é a versificação que define a poesia: 

Dessa maneira, se alguém puser em verso um tratado de medicina, ou de física, esse 

será vulgarmente chamado “poeta”; na verdade, porém, nada há em comum entre 

Homero e Empédocles, a não ser a metrificação: aquele merece o nome de “poeta”, e 

este o de “fisiólogo”. Pelo mesmo motivo, se alguém fizer obra de imitação, ainda que 

misture versos de toda espécie, como o fez Querémon no Centauro, que é uma rapsódia 

tecida de toda casta de metros, nem por isso se lhe deve recusar o nome de poeta. 

(Poética, I, 1449a, 443-444) 

Aristóteles mostra aqui que não é o meio de expressão que define a arte, mas sim o 

consistir numa imitação de algo existente no mundo.  

 Essa asserção manifesta uma noção sobre a poesia e a arte em geral que apenas 

muito posteriormente pôde ser explicada em termos históricos. Lukács expõe em sua 

estética a ideia de que os recursos, elementos ou meios de expressão tais como ritmo, 

verso, harmonia etc. são criados historicamente com as mais diversas finalidades, 

formando cantos de trabalho, cantos de louvor, hinos aos deuses etc. Trata-se de 

procedimentos empregados no cotidiano e nos ritos religiosos ou mágicos. Nessas 

qualidades, não se constituem como formas artísticas. Esses meios se elevam em forma 

artística quando se distanciam das suas funções mágicas ou cotidianas para adquirirem 

outra função, qual seja – a de ser reflexo da vida social.
135

 Vemos nessa noção 

lukácsiana da gênese artística uma elaboração histórica de uma definição aristotélica da 

poesia: não é o verso, o meio, o recurso expressivo que caracteriza uma obra como 

artística, mas sim a sua qualidade mimética da vida. Sua realização consiste em imitar a 

vida social. É certo que a arte não se faz sem esses meios, mas o ponto é que esses 

meios não fazem, por si, a arte.  

 Na passagem da Poética citada acima, caracteriza-se a arte como mimese, e 

dissemos que se trata de mimese da vida social. Aristóteles não usa essa expressão, mas, 

ao definir os objetos da imitação, acentua que se trata das ações humanas. Logo no 

primeiro capítulo, ao incluir os dançarinos entre os artistas, o autor justifica: “porque 

também estes, por ritmos gesticulados, imitam caracteres, afetos, ações” (Poética, I, 

1447a, 443). No segundo capítulo, especifica:  

Mas, como os imitadores imitam homens que praticam alguma ação, e estes, 

necessariamente, são indivíduos de elevada ou de baixa índole (porque a variedade dos 
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caracteres só se encontra nessas diferenças [e, quanto a caráter, todos os homens se 

distinguem pelo vício ou pela virtude]) necessariamente também sucederá que os poetas 

imitam homens melhores, piores ou iguais a nós (...) (Poética II, 1448a, 444) 

Não enfocamos aqui a diferença de objeto que determina as diversas espécies de poesia. 

É conhecida a classificação aristotélica dos tipos de arte por meios, modos e objetos de 

imitação. Uma breve síntese poderia ser a seguinte.  

Todas as formas de poesia empregam os mesmos meios, em conjunto ou em 

separado: palavras, ritmo, canto (melodia e harmonia). Os seus meios próprios 

distinguem-nas das demais artes imitativas. Os objetos distinguem os tipos de poesia: a 

épica e a tragédia imitam seres humanos melhores, virtuosos, em posição social elevada; 

as narrativas cômicas
136

 e as comédias imitam seres humanos de baixa índole, não 

virtuosos, de maneira a acentuar não qualquer característica baixa, mas aquelas que se 

fazem ridículas, engraçadas. Os modos da imitação também diferenciam os tipos de 

poesia: a épica e a narrativa cômica narram ações passadas, podendo o narrador assumir 

ou não a personalidade de outros, “como o faz Homero” (Poética III, 1448a, 444). 

(Lembremos que diversas passagens das duas epopeias figuram personagens falando em 

primeira pessoa, diálogos e discursos diretos; e que, na Odisseia, Odisseu canta uma 

longa passagem de sua própria história).  A tragédia e a comédia faz com que pessoas 

assumam caracteres e falem, ajam e operem elas mesmas, de modo que a sua ação é 

presente. Assim, em resumo, todas as formas de poesias têm em comum os seus meios; 

épica e tragédia se aproximam quanto ao objeto, mas se distinguem quanto ao modo, 

assim como as narrativas cômicas e as comédias; tragédia e comédia, de um lado, e as 

narrativas cômicas e a épica, de outro, aproximam-se quanto ao modo, mas se 

diferenciam por suas matérias. 

 Como dissemos, não é este o nosso foco. Tomamos as definições mais gerais 

que se derivam de todas as formas de poesia a que Aristóteles se refere. Enfocamos, 

pois, a noção de que todas as formas de poesia são imitações de ações humanas. Este 

ponto nos interessa em especial porque, em torno dessa definição, constrói-se o que 

consideramos ser a visão aristotélica do caráter antropomórfico da arte. Ao definir a 
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tragédia, o filósofo relaciona os elementos que envolvem a figuração antropomórfica. 

Consideramos que esta se define essencialmente pela figuração de destinos individuais. 

Buscamos, então, na Poética, os elementos que envolvem esse modo de figuração: ação, 

como determinante do destino; caráter individual e ideias expressas em discurso, que 

são determinantes da ação. Ali, essas especificações que se extraem diretamente da 

tragédia – seu principal objeto – são também presentes na épica, de maneira que se trata 

de determinações próprias da poesia em geral. Lemos: 

E como a tragédia é a imitação de uma ação e se executa mediante personagens que 

agem e que diversamente se apresentam, conforme o próprio caráter e pensamento 

(porque é segundo estas diferenças de caráter e pensamento que nós qualificamos as 

ações), daí vem por consequência o serem duas as causas naturais que determinam as 

ações: pensamento e caráter; e, nas ações, [assim determinadas], tem origem a boa ou a 

má fortuna dos homens. Ora, o mito é a imitação de ações; e por “mito” entendo a 

composição dos atos; por “caráter”, o que nos faz dizer das personagens que elas têm tal 

ou tal qualidade; e por “pensamento”, tudo quanto digam as personagens para 

demonstrar o que quer que seja ou para manifestar a sua decisão. (Poética VI, 1449b-

1450a, 448) 

Os elementos que compõem a feição antropomórfica da tragédia, e da poesia em 

geral, estão aqui elencados. A tragédia é uma composição de atos que formam uma ação 

completa; como conjunto entretecido de atos, a tragédia necessariamente imita 

indivíduos agindo. Esses indivíduos agem diferentemente conforme o seu caráter, as 

suas qualidades próprias, e no evolver da ação, expressam o seu caráter pelas suas falas 

e pelos seus atos. Além de expressarem suas decisões pela fala, exprimem também por 

vezes os seus pensamentos, ou seja, suas ideias gerais. O caráter é no mesmo capítulo 

definido como expressão da finalidade do personagem:  

Caráter é o que revela certa decisão ou, em caso de dúvida, o fim preferido ou evitado; 

por isso não têm caráter os discursos do indivíduo em que, de qualquer modo, se não 

revele o fim para que tende ou o qual repele. (Poética VI, 1450b, 449) 

Também, no Capítulo XV, temos que: 

(...) há caráter quando as palavras e as ações derem a conhecer alguma propensão, se 

esta for boa, é bom o caráter.
137

 (Poética XV, 1454a, 456) 
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 Vale ressaltar que Aristóteles não considera absoluta a propensão de caráter. Uma ação ou finalidade 

deve ser avaliada como expressão de bom ou mau caráter no contexto e dentro das possibilidades 

construídas no drama: “Para reconhecer se bem ou mal falou ou agiu uma personagem, importa que a 

palavra ou o ato não sejam exclusivamente considerados na sua elevação ou baixeza; é preciso também 
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Desse modo, não é a expressão de toda ideia ou concepção que mostra um caráter, mas 

apenas aquela que evidencia o objetivo individual do personagem, o que pretende 

perseguir ou evitar. As ideias ou concepções de sentido geral que os personagens 

revelam em seus discursos, como as asserções sobre o mundo social, não 

necessariamente revelam caráter, mas os pensamentos dos personagens: 

Pensamento é aquilo em que a pessoa demonstra que algo é ou não é, ou enuncia uma 

sentença geral. (Poética VI, 1450b, 449) 

 Vemos que caráter e pensamentos são elementos que caracterizam os indivíduos 

agentes e são, portanto, para Aristóteles, elementos da poesia. Contudo, não são 

componentes centrais ou imprescindíveis da tragédia. O componente principal, sem o 

qual não pode haver poesia trágica ou épica é a ação. Aristóteles chega mesmo a 

afirmar: “Sem ação não poderia haver tragédia, mas poderia havê-la sem caracteres” 

(Poética VI, 1450a, 448). Ora, mas os indivíduos agem conforme um caráter e sua 

própria ação revela um caráter, de modo que, se há indivíduos agindo, há figuração de 

um caráter. O autor da Poética se faz claro quando mostra que a presença de caracteres 

na tragédia significa especificamente a presença de discursos nos quais se revelam as 

propensões dos personagens. Assim, a tragédia pode prescindir dessas expressões 

diretas das decisões, inclinações etc., bem como pode prescindir de pensamentos 

expressos, mas não pode existir sem ações, que são a sua matéria, à qual se subordinam 

os demais elementos: 

Porém, o elemento mais importante é a trama dos fatos, pois a tragédia não é a imitação 

de homens, mas de ações e de vida, de felicidade [e infelicidade; mas felicidade] e 

infelicidade reside na ação, e a própria finalidade da vida é uma ação, não uma 

qualidade. Ora, os homens possuem tal ou tal qualidade conformemente ao caráter, mas 

são bem ou mal-aventurados pelas ações que praticam. Daqui se segue que na tragédia 

não agem os personagens para imitar caracteres, mas assumem caracteres para efetuar 

certas ações; por isso as ações e o mito constituem a finalidade da tragédia, e a 

finalidade é de tudo o que mais importa. (Poética VI, 1450a, 448) 

Vemos, assim, que a poesia é centralmente a figuração de destinos humanos 

derivados das ações e interações de indivíduos. Para o filósofo, a finalidade da vida é 

uma ação, derivada de ações, de maneira que os personagens não agem para mostrar 

qualidades, mas sim tomam qualidades para agir de uma maneira ou de outra. A 

                                                                                                                                               
observar o indivíduo que agiu ou falou, e a quem, quando e como e para quê, se para obter maior bem ou 

para evitar mal maior” (Poética XXV, 1461a, 468-469). 
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finalidade da poesia, como imitação da vida, é a figuração de uma ação definidora de 

destinos humanos. Nosso autor compara poesia e pintura, para definir a “alma” da 

mimese poética: 

Por isso o mito é o princípio e como que a alma da tragédia [e, podemos acrescentar, da 

epopeia – A.C.] só depois vêm os caracteres. Algo semelhante se verifica na pintura: se 

alguém aplicasse confusamente as mais belas cores, a sua obra não nos comprazeria 

tanto, como se apenas houvesse esboçado uma figura em branco. A tragédia é, por 

conseguinte, imitação de uma ação e, através dela, principalmente, [imitação] de 

agentes. (Poética VI, 1450b, 449) 

No capítulo anterior, vimos como Lessing coloca a ação no centro da poesia, 

épica e trágica, bem como estende essa centralidade para a literatura em geral, 

criticando escritores modernos que padecem da “mania de descrição”. Essa noção está 

implicada na concepção mais ampla do belo. A beleza aparece no Laocoonte como 

dependente de uma adequação do objeto ao sentido a que se dirige. Pontuamos também 

que Marx compartilha dessa ideia, e mostra, inclusive, sua necessidade – o objeto 

artístico é a um tempo exteriorização de sentidos humanos determinados, e objeto 

desses sentidos, contribuindo para a sua formação. Lessing compara a poesia e a 

pintura, e ressalta que seu objeto é distinto por conta da diferença dos sentidos que 

afetam; Marx, para definir a formação dos sentidos pelos objetos humanamente criados, 

diz que é preciso um objeto de forma bela para que o olho aprenda a apreciar a beleza 

da forma, e que o ouvido se torna musical apenas diante da música. O modo como 

Aristóteles define o belo na Poética também se baseia numa comparação entre a poesia 

e certos objetos dos sentidos visuais.  

No capítulo VII, o autor aborda as características da ação que compõe a tragédia. 

Traça-a como ação completa, “um todo que tem certa grandeza”, composta de princípio, 

meio e fim, de modo que a trama não comece nem termine ao acaso. Em seguida, a fim 

de particularizar essa noção, apresenta uma formulação do belo, que compara a beleza 

da ação com a beleza visível: 

Além disso, o belo – ser vivente ou o que quer que se componha de partes – não só deve 

ter essas partes ordenadas, mas também uma grandeza que não seja qualquer. Porque o 

belo consiste na grandeza e na ordem, e portanto um organismo vivente, pequeníssimo, 

não poderia ser belo (pois a visão é confusa quando se olha por tempo quase 

imperceptível); e também não seria belo, grandíssimo (porque faltaria a visão do 
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conjunto, escapando à vista dos espectadores a unidade e a totalidade; imagine-se, por 

exemplo, um animal de dez mil estádios...). (Poética VIII, 1450b, 449-450) 

O filósofo aborda aqui o belo em geral, não necessariamente artístico. Toma corpos 

como parâmetro, determinando que sua beleza depende de serem adequados à apreensão 

visível, em seu todo (não são belos se ultrapassarem a abrangência da visão) e em sua 

composição (sua forma e partes têm de ser suficientemente grandes para serem 

apreendidas pela visão). O belo é definido como consistindo na grandeza e na ordem. 

Sobre a ordem, não encontramos elementos que a definam no que tange ao objeto 

corpóreo, de sorte que apenas podemos inferir que se trata de certa medida na sua 

composição e sequência de partes.
138

 Mas nos importa a noção da grandeza, pela qual o 

autor compara a beleza visível com a beleza da ação ou mito: 

Pelo que, tal como os corpos e organismos viventes devem possuir uma grandeza [para 

serem belos – A. C.], e esta bem perceptível [visível – A.C.] como um todo, assim 

também os mitos devem ter uma extensão bem apreensível pela memória. (Poética VIII, 

1451a, 450) 

Nota-se que Aristóteles não põe o sentido visual em relação com o sentido 

auditivo, mas diretamente em relação à memória. Seria possível entender isso a partir do 

fato de que, tomando a tragédia como objeto de referência, e considerando que ela inclui 

o espetáculo, ambos os sentidos estão implicados na sua apreensão. Contudo, assim 

como Lessing, Aristóteles considera que, mesmo não encenada e apenas ouvida, a 

tragédia realiza o seu efeito artístico. Assim, penso que esse entendimento é 

insuficiente, se quisermos entender as proximidades e diferenças dos dois autores 

quanto a esse tema. Na verdade, observo mais proximidades do que diferenças. 

Também Lessing, ao tratar da afecção do ouvido pelas artes poéticas, situa a memória 

no centro da questão. Ao criticar a descrição, pontua que a enumeração das partes de um 

objeto corpóreo não traz a sua imagem completa porque elas não podem ser 

memorizadas e agrupadas ao final para formar um todo. A ação, ao contrário, não 

requer esse mesmo esforço, porque uma parte se segue naturalmente da anterior, e o 

sentido se constrói progressivamente no tempo. O tempo é, afinal, o escopo da 

memória. Vemos, assim, que os sentidos auditivos mantém com a memória uma relação 

imediata, de maneira que as artes poéticas devem também ser adequadas a esse “sentido 

prático”. 

                                                 
138

 No que diz respeito à tragédia, vários elementos são apontados como componentes da sua beleza, um 

dos quais abordaremos adiante, a unidade da ação. 
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No que diz respeito ao nosso tema principal aqui, o caráter antropomórfico da 

poesia, interessa-nos nesta passagem a presença central do destino humano na 

delimitação da beleza poética, e a conseguinte unidade da ação. O mito, para ser belo, 

deve ter antes de tudo uma grandeza apreensível pela memória. Além disso, deve incluir 

certa ordenação e, em particular, concluir-se com a definição de destinos humanos: 

(...) o limite imposto pela própria natureza das coisas é o seguinte: desde que se possa 

apreender o conjunto, uma tragédia tanto mais bela será quanto mais extensa. Dando 

uma definição mais simples, podemos dizer que o limite suficiente de uma tragédia é o 

que permite que nas ações uma após outra sucedidas, conformemente à verossimilhança 

e à necessidade, se dê o transe da infelicidade à felicidade ou da felicidade à 

infelicidade. (Poética VII, 1451a, 450) 

Aqui, introduz-se o tema da unidade de ação, que é o foco do capítulo VIII da Poética, 

além de referir a verossimilhança e a necessidade.  

A unidade da ação consiste em que as diversas ações e acontecimentos figurados 

na poesia devem ser relevantes para a determinação dos destinos, devem concorrer 

coerentemente para o desfecho da trama. Assim, não devem apenas suceder uns após os 

outros, mas sim exibir um nexo entre eles.  

(...) tal como é necessário que nas demais artes miméticas una seja a imitação, quando o 

seja de um objeto uno, assim também o mito, porque é imitação de ações, deve imitar as 

que sejam unas e completas, e todos os acontecimentos se devem suceder em conexão 

tal que, uma vez suprimido ou deslocado um deles, também se confunda ou mude a 

ordem do todo. Pois não faz parte de um todo o que, quer seja quer não seja, não altera 

esse todo. (Poética VIII, 1451a, 450) 

Isso significa que as várias ações e componentes da trama devem ser necessárias, e não 

contingentes para determinação dos destinos em jogo. Na tragédia, que figura um 

conflito único (nos termos de Lukács) ou um único mito, nos termos de Aristóteles, essa 

unidade parece bastante perceptível, mas nosso autor a defende também para o caso da 

épica, cujo campo de ações é bem mais amplo.  

 Ao tratar da unidade da ação e da constituição do mito na épica, Aristóteles 

parece apresentar ideias dissonantes na Poética. No capítulo XVIII, lemos:  

É pois necessário ter presente o que já por várias vezes dissemos, e não fazer uma 

tragédia como se ela fosse uma composição épica (chamo composição épica a que 

contém muitos mitos), como seria o caso do poeta que pretendesse introduzir numa só 

tragédia todo o argumento da Ilíada. Na epopeia, a extensão que é própria a tal gênero 

de poesia permite que as suas partes assumam o desenvolvimento que lhes convém, 
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enquanto nos dramas o resultado do desenvolvimento seria contrário à expetativa. Que 

bem o mostraram todos os poetas que quiseram incluir em uma tragédia todo o 

argumento da Ruína de Tróia, em vez de uma só parte, como o fez Eurípedes [na 

Hécuba] (...). (Poética XVIII, 1456a, 460) 

A partir dessa passagem, consideramos então que a epopeia é composta de vários mitos, 

enquanto a tragédia consiste de apenas um mito. Numa épica, estariam presentes os 

materiais para várias tragédias. Contudo, duas outras passagens relativizam essa noção. 

No mesmo capítulo VII, em que determina a unidade da ação como traço de todas as 

formas poéticas, o filósofo escreve sobre Homero: 

Porém Homero, assim como se distingue em tudo o mais, também parece ter visto bem, 

fosse por arte ou por engenho natural, pois, ao compor a Odisseia, não poetou todos os 

sucessos da vida de Ulisses, por exemplo, o ter sido ferido no Parnaso e o simular-se 

louco no momento em que se reuniu o exército. Porque, de haver acontecido uma dessas 

coisas, não se seguia necessária e verossimilmente que a outra houvesse de acontecer, 

mas compôs em torno de uma ação una a Odisseia – una, no sentido que damos a essa 

palavra – e de modo semelhante, a Ilíada. (Poética VII, 1451a, 450) 

Aqui, vemos que a ação das epopeias de Homero é una, de modo que exibe um nexo 

entre as várias ações e acontecimentos que conduzem aos destinos, e que tudo o que ali 

é figurado concorre necessariamente para o desenlace. Assim, pode-se dizer que se trata 

de um único mito, cujas partes são mais estendidas do que na tragédia, e não da 

figuração de muitos mitos. Com efeito, Aristóteles distingue os mitos dos episódios que 

os compõem. O mito é o argumento geral, cujo nexo se figura do início ao fim; os 

episódios são os desenvolvimentos de cada parte, cada ação que compõe a trama. No 

capítulo XVII, lemos: 

No drama, os episódios devem ser curtos, ao contrário da epopeia, que, por eles, adquire 

maior extensão. De fato, breve é o argumento da Odisseia: um homem vagueou muitos 

anos por terras estranhas, sempre sob a vigilância [adversa] de Poseidon, e solitário; 

entretanto, em casa, os pretendentes de sua mulher lhe consomem os bens e armam 

traições ao filho, mas finalmente, regressa à pátria, e depois de se dar a reconhecer a 

algumas pessoas, assalta os adversários e enfim se salva, destruindo os inimigos. Eis o 

que é próprio do assunto; tudo o mais são episódios. (Poética XVII, 1455b, 459) 

Na verdade, então, parece valer essa segunda definição das grandes épicas: narram 

apenas um mito, cujos episódios são múltiplos e mais extensamente figurados. O 

mesmo é afirmado sobre a Ilíada no Capítulo XXIII: 

Por isso, como já dissemos, também por esse aspecto Homero parece elevar-se 

maravilhosamente acima de todos os outros poetas: não quis ele poetar toda a guerra de 
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Troia, se bem que ela tenha princípio e fim (o argumento teria resultado vasto em 

demasia e, portanto, não seria compreendido no conjunto; ou então, se fosse 

moderadamente extensa, também seria demasiado complexa pela variedade dos 

acontecimentos). Eis por que desses acontecimentos apenas tomou uma parte, e de 

muitos outros se serviu como episódios; assim com o “Catálogo das Naves” e tantos 

outros que distribuiu pelo poema. (Poética XXIII, 1459a, 465-466) 

Assim, Aristóteles mostra que a épica e a tragédia têm princípio poéticos em comum. 

Ambas são imitações de agentes (de ações) que se vinculam intimamente formando um 

todo, a que denomina mito e que podemos chamar de trama, que conduz à definição de 

destinos humanos. A unidade da ação aparece, assim, nos dois gêneros, mas em um, há 

mais episódios, e esses são mais extensos e, no outro, são menos múltiplos e mais 

curtos. Isso é relevante para nosso tema porque determina, nos dois casos, a centralidade 

do caráter antropomórfico que reside, antes de tudo, na determinação ativa dos 

indivíduos humanos representados, e na relevância da sua ação para a definição do seu 

destino.  

 Desse modo, parece-nos também particularmente notável que Aristóteles atribua 

à épica o caráter dramático, que primeiro se extrai da tragédia: 

Quanto à imitação narrativa e em verso, é claro que o mito deste gênero poético deve ter 

uma estrutura dramática, como na tragédia; deve ser constituído por uma ação inteira e 

completa, com princípio, meio e fim, para que, una e completa, qual organismo vivente, 

venha a produzir o prazer que lhe é próprio.  (Poética XXIII, 1459a, 465) 

A estrutura dramática da epopeia consiste na unidade de ação, no nexo entre os diversos 

episódios que vem desembocar na sorte dos indivíduos agentes.  

É certo que Aristóteles distingue as epopeias homéricas das outras epopeias 

existentes em seu tempo, mas como não temos acesso a estas e nossa única referência de 

epopeia são as criadas por Homero, não temos senão de concluir que, aquilo que vale 

para estas, as mais perfeitamente acabadas e as únicas conhecidas, valem em geral para 

o todo o gênero. Aristóteles as compara com outas:  

Os outros poetas, todavia, compuseram seus poemas ou acerca de uma pessoa, ou de 

uma época, ou de uma ação com muitas partes, como, por exemplo, o autor dos Cantos 

Cíprios e da Pequena Ilíada. Por isso, enquanto da Ilíada e da Odisseia não é possível 

extrair, de cada uma delas, senão uma tragédia, ou duas, quando muito, dos Cantos 

Cíprios, ao invés, muitas se podem tirar, e da Pequena Ilíada, mais de oito (...). (Poética 

XXIII, 1459b, 466) 
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Assim, Aristóteles toma, também, como “norma e modelo”, as epopeias homéricas. Da 

sua estrutura deriva a noção de que, para a poesia épica, valem as mesmas leis que 

regem a tragédia.  

No item anterior, mencionamos que Aristóteles considera a tragédia um gênero 

superior à epopeia, quando propusemos que, para ele, desde que a tragédia e a comédia 

vieram à luz, os poetas passaram a preferi-las aos gêneros narrativos. 

 Cumpre pontuar que Aristóteles não observa – e não teria como observar – a 

impossibilidade histórica da reprodução do gênero épico depois da desagregação da 

unidade tribal. Mas ressalta que as tentativas posteriores de realizar poesias épicas não 

são artisticamente acabadas como as homéricas. Isso se faz evidente pelas inúmeras 

críticas que permeiam a Poética (tanto a poesias épicas como a trágicas). Tampouco 

distingue esses dois gêneros pelo que vieram muito posteriormente a ser diferenciados: 

um deles é próprio da forma gentílica, o outro é próprio da cidade. O primeiro mostra 

conflitos em torno de um valor unívoco pertencente a um povo: ainda que no interior de 

um mesmo povo existam conflitos, como as disputas em Ítaca, e as discordâncias entre 

Aquiles e Pátroclo, não se coloca em dúvida que Odisseu tem o direito a reinar, e que 

Pátroclo está com a razão quanto à necessidade de se juntar aos gregos na guerra. Nas 

tragédias, isso não acontece: no interior de um mesmo povo, já definido pelas fronteiras 

locais e não pelos laços sanguíneos, há valores contraditórios que reivindicam 

legitimidade. Sugerimos acima o exemplo da morte de Agamenon na Odisseia e na 

Oresteia. 

 Aristóteles não apresenta nenhuma ideia que conduza a essa distinção, ao 

contrário. Pela proximidade dos materiais – os mitos tradicionais – tende sempre a 

aproximar as duas formas. No capítulo XIV, o filósofo tangencia esse tema quando diz 

que, com referência à poesia trágica:  

Os mitos tradicionais não devem ser alterados, e fazer, por exemplo, que Cliptemnestra 

não seja assassinada pelo filho (...). Contudo o poeta deve achar e usar artisticamente os 

dados da tradição.
139

 (Poética XIV, 1453b, 455) 

E adiante: 

(...) quando buscavam situações trágicas, os poetas as encontraram, não por arte, mas 

por fortuna, nos mitos tradicionais, não tendo mais que acomodá-los aos seus 

propósitos. (Poética XIV, 1454a, 456) 

                                                 
139

 Vimos, entretanto, certa alteração do mito tradicional no caso do assassinato de Agamenon. 
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No item anterior, acentuamos que, para Aristóteles, o poeta é antes de tudo um 

fabulador, e que a utilização dos mitos tradicionais não é absolutamente necessária. 

Mas, na medida em que a diferença essencial das duas formas de poesia não poderia ser 

compreendida como mais tarde foi, com base nas diferenças de construção poética que 

refletem as diferenças de constituição social dos períodos em que emergiram, nosso 

autor se restringe a apontar a maneira artística da utilização dos mitos e aproximar a 

epopeia e a tragédia pelo caráter dramático.  

 Contudo, essa diferença parece ser pressentida pelo filósofo quando considera, 

como indicamos acima, que a tragédia é uma forma poética superior à epopeia. Com 

toda admiração por Homero, o último capítulo que nos chegou da Poética enfoca esse 

tema. O autor deixa claro que a superioridade da tragédia se deriva não apenas da 

presença do espetáculo, que acrescenta prazer à recepção do mito, mas especialmente 

por seu caráter concentrado, sintético: 

Mas a tragédia é superior porque contém todos os elementos da epopeia (chega até a 

servir-se do metro épico), e demais, o que não é pouco, a melopeia e o espetáculo 

cênico, que acrescem a intensidade dos prazeres que lhe são próprios. Possui, ainda, 

grande evidência representativa, quer na leitura, quer na cena; e também a vantagem que 

resulta de, adentro de mais breves limites, perfeitamente realizar a imitação (resulta 

mais grato o condensado que o difuso por largo tempo (...)) Além disso, a imitação dos 

épicos é menos unitária (...) (Poética XXVI, 1462a-1462b, 470-471) 

Aristóteles atribui à condensação da imitação uma melhor realização do efeito artístico. 

Mas, sugerimos que, talvez, o filósofo macedônio pressinta que a tragédia é uma melhor 

figuração dos conflitos próprios de seu tempo ou de um tempo mais próximo do seu, ou 

seja, que traga de maneira viva as questões presentes. Isso é apenas uma sugestão, que 

não pode ser verificada com base no seu texto. No texto, vemos uma forte ênfase na 

qualidade artística da condensação e da unidade – aliada a uma grande predileção por 

Homero e a críticas às demais epopeias que aparecem mencionadas.  

 Até aqui, buscamos apresentar alguns pontos da concepção aristotélica da poesia 

evolvidos em duas determinações centrais: o caráter mimético e antropomórfico. 

Centramos na definição da poesia como imitação de ações humanas, de agentes, dotadas 

de um nexo que conduz a destinos humanos. Mas partimos da formulação de Marx 

sobre a épica: a épica reproduz a verdade de um tempo histórico; esse período é 

apelidado por Marx de “infância da humanidade”, por conta da relação de íntima 
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dependência que esse povo mantém com a natureza, e sua conseguinte forma social 

conformada por laços naturais, sanguíneos, tribais. Assim, no interior da história 

humana, esse estágio mostra uma “verdade natural” da humanidade, uma forma do seu 

ser em grande medida condicionado por sua natureza, ainda num momento inicial do 

processo de humanização. A epopeia figura esse estágio de maneira viva, ou seja, figura 

ações humanas, indivíduos agentes que, na sua forma e destino individuais, evocam 

todo o modo de ser desse estágio do evolver da humanização. Não são meros singulares, 

mas verdadeiras individualidades (não adentrando aqui na questão dos níveis de 

individuação diversos ao longo da história), o que significa que são indivíduos 

artisticamente criados em cujas ações e destinos concentra-se e revela-se toda a forma 

social: o modo de vida, da consciência, a sensibilidade próprias do ser humano do 

período homérico.  

  Assim, o caráter antropomórfico da poesia inclui ainda outra determinação 

fundamental: a universalidade. A relação entre indivíduo e universal na obra de arte é 

talvez o mais importante problema da mimese artística – e o mais antigo
140

. Desvendar 

essa relação significa desvendar a maneira como uma obra pode ser ao mesmo tempo 

uma criação e uma representação verdadeira da realidade, elemento da realidade e 

produto da imaginação, um trabalho de imitação realizado pelo fabulador. Essa questão 

foi abordada de maneira muito significativa, embora breve, por Aristóteles na célebre 

passagem da Poética em que compara “história” e poesia.  

 No capítulo IX, o autor argumenta que os agentes e ações humanas que são 

figurados na poesia não são imitações diretas de indivíduos e ações tal como existem ou 

existiram na vida:  

 Pelas precedentes considerações se manifesta que não é ofício de poeta narrar o que 

aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível 

segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e o 

poeta por escreverem verso ou prosa (pois que bem poderiam ser postas em verso as 

obras de Heródoto, e nem por isso deixariam de ser história, se fossem em verso o que 
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 Aparece no mínimo desde Platão. Em Platão, a arte como simulacro do simulacro é entendida como 

tendo uma menor participação no universal. Os seres existentes são efetividades particulares de uma 

Forma universal imaterial, e a arte é uma imitação desses particulares, ainda mais distante do universal. 

Essa é uma das razões pelas quais justifica a ideia de que a arte é uma atividade humana pouco 

significativa e, até, perniciosa. Sem pretender desenvolver o âmbito filosófico e político amplo em que 

essa concepção sobre a arte se situa, vale apenas pontuar que ela vai ao encontro do seu repúdio à obra 

homérica como parâmetro de virtude. 
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eram em prosa) – diferem, sim, em que diz um as coisas que sucederam, e o outro as 

que poderiam suceder. (Poética IX, 1451a-b, 451) 

Assim, a poesia não imita o que de fato ocorreu, ou seja, não representa de maneira 

narrativa ou cênica o fato dado. As ações e caracteres presentes nas obras artísticas não 

são imitações diretas, fotográficas da realidade, para empregar o termo de Lukács. 

Aristóteles as caracteriza como ações possíveis, segundo a verossimilhança e a 

necessidade, quer dizer, o que poderia acontecer. Essa condição de possibilidade 

segundo o que é verossímil ou necessário é identificada à condição de universalidade, 

em oposição ao acontecido que se iguala ao particular: 

Por isso a poesia é algo de mais filosófico do que a história, pois refere aquela 

principalmente o universal e esta o particular. (Poética IX, 1451b, 451) 

As ações e os caracteres que se apresentam na poesia, ainda que extraídos da “história” 

ou mitologia são organizados e apresentados de modo que não se limitam à sua 

individualidade – o particular, nos termos de Aristóteles –, mas sim alcançam um 

significado universal. A poesia é, por isso, “mais filosófica” do que a história. Cabe 

pontuar que essa noção de história, cujo contraste com a poesia serve para destacar a 

maior universalidade desta, evidentemente se distingue da noção de história 

estabelecida na modernidade. Em Marx, a história não se identifica aos fatos, mas 

compõe-se dos fatos em sua dinâmica própria como momentos ativos do processo de 

autoconstituição do ser social; a história consiste no processo de humanização. Assim, 

as categorias universais que se depreendem desse processo existem nele como modos de 

ser, e por isso, em termos marxianos, não se poderia afirmar que a poesia é mais 

universal que a história: ela figura o caráter universal presente na história. Esse tema 

merece uma investigação autônoma que não será realizada aqui.  

No que diz respeito ao nosso tema, tomamos o sentido de Aristóteles, que se 

refere aos fatos particulares. Interessa aqui apenas demarcar que para os dois pensadores 

os fatos singulares tal como acontecidos não são objeto das obras de imitação 

(artísticas). Cabe relembrar também que o material mitológico de que a tragédia se 

apropria adquire um estatuto de fato em Aristóteles: o filósofo se refere ao uso do 

material mitológico pelos poetas trágicos quando diz que a tragédia “mantém os nomes 

já existentes”, ou que as tragédias que não fazem uso da mitologia mostram “nomes e 

fatos fictícios”, ou ainda que os personagens mitológicos são “reais”. Quando aborda a 

utilização artística desses materiais, Aristóteles ora se refere à tradição, ora ao que 
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aconteceu. Em Marx, diferentemente, o material mitológico é já uma elaboração 

espontaneamente artística, ou seja, uma criação da consciência popular que é 

naturalmente antropomórfica. Como tal, é individualizada e universal: deuses, criaturas, 

heróis, que concentram nas suas qualidades e ações forças sociais próprias de um modo 

de ser que é, a um tempo, histórico e universal.  

Aristóteles se volta à maior universalidade da poesia com relação ao fato. É 

notável que, ao fazer essa diferenciação, não use como exemplo de particular algum 

elemento extraído da mitologia, mas um indivíduo efetivamente histórico. O conteúdo 

mais universal da poesia se realiza enquanto o poeta “diz coisas que poderiam 

acontecer”, diz o possível e não o feito. O filósofo explica o que quer dizer com o 

possível/universal: 

 Por referir-se ao universal entendo eu atribuir a um indivíduo de determinada natureza 

pensamentos e ações que, por liame de necessidade e verossimilhança, convêm a tal 

natureza; e ao universal, assim entendido, visa a poesia, ainda que dê nomes às suas 

personagens; particular, pelo contrário, é o que fez Alcebíades e o que lhe aconteceu. 

(Poética IX, 1451b, 451) 

O universal é identificado pelo filósofo como uma natureza, um modo de ser 

que é comum a mais de um indivíduo, a um grupo de indivíduos. Em outra tradução, 

lemos que o universal é o que é próprio a uma “categoria de homens”
141

. O possível é 

aquilo que, por necessidade ou de maneira verossímil, certo tipo de indivíduos ou 

indivíduos de certa natureza ou, ainda, pertencentes a certa categoria, fazem ou dizem 

em circunstâncias dadas. Os personagens são indivíduos, nomeados como tais, mas em 

sua ação reproduzem a ação possível de um tipo ou natureza humana. Sua ação é 

verossímil, quer dizer, possível ou crível como ação de uma certa natureza humana; sua 

ação é também necessária, se tomadas as qualidades que constituem essa natureza 

humana. Dada uma situação, uma certa natureza agiria de um modo, outra de outro. 

Conforme essa natureza, a ação é plausível e necessária. Na medida em que a tragédia 

respeita verosimilhança e necessidade, ou seja, respeita as possibilidades reais de ação 

do tipo humano, as ações do personagem são aquelas que a categoria de homens – reais 

– à qual pertence poderia realizar na circunstância em que se encontra. 

                                                 
141 “O universal é o que tal categoria de homens diz ou faz em determinadas circunstâncias, 
segundo o verossímil ou o necessário”, na tradução de Antônio Pinto de Carvalho. 
(ARISTÓTELES, Arte Retórica e Arte Poética. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d.) 
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 Recorremos mais uma vez à Oresteia. Podemos entender o conflito que reúne, 

de um lado, Orestes, Electra, Apolo, Atena, e de outro, Cliptemnestra e as fúrias, e que 

representa um real conflito de valores na cidade. De um lado, o valor patriarcal, 

condizente com toda a estrutura citadina: demarcação local, estado, justiça; de outro, a 

antiga tradição vinda da organização gentílica, fundada nos laços de sangue, naturais, 

matriarcal. Filhos da nova ordem, Orestes e Electra carregam as qualidades e 

convicções do patriarcado, que traz consigo a priorização dos novos deuses, Febo Apolo 

e Atena filha do pai, deusa da justiça. Cliptemnestra porta as qualidades da antiga 

ordem, mãe, vingadora da filha, defensora dos parentes consanguíneos, e por isso 

recorre em espírito às mais antigas e terríveis das deusas quando assassinada pelo filho. 

Na situação dada na última peça da trilogia, em que Agamenon está morto, Orestes e 

Electra agem conforme a sua natureza, conforme as qualidades da categoria humana à 

qual pertencem. Sua ação não é livre de contradições, já que reconhecem certa 

legitimidade dos valores matriarcais, mas é necessária e verossímil conforme aquele 

valor social que tomam como seu. Da mesma forma, a ação de Cliptemnestra, que, na 

qualidade primordial de mãe, tem necessariamente de vingar a filha. Sabendo que os 

filhos vingariam o pai, exila-os, mas não os mata: isso seria contraditório com a sua 

natureza. É impossível imaginar Orestes e Electra se eximindo de vingar o pai; assim 

como seria inverossímil se Cliptemnestra não vingasse a filha.  

 Esse é apenas um exemplo para mostrar como as ações individuais nas tragédias 

seguem a necessidade e verossimilhança, e como isso significa o seu caráter universal. 

Também demonstra a ideia cara a Aristóteles, de que essa universalidade apenas se 

figura na ação. Embora a ação seja movida pelas qualidades que são ao mesmo tempo 

individuais e próprias de uma categoria ou natureza humana, essas qualidades por si não 

figuram a universalidade. Esta aparece apenas na ação, e as próprias qualidades de 

caráter se figuram somente quando se tornam ação. A ação dos personagens poéticos, 

assim, se distingue das ações particulares de um indivíduo particular existente, como 

Alcebíades, que são objeto da história. O universal se define aqui como o possível, 

como potencialidade humana. Esse é o sentido específico pelo qual a poesia é mimese. 

A qualidade antropomórfica concentra a figuração de um tempo histórico de maneira 

individual e ativa, portanto viva, e universal, portanto verdadeira.  
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 A possibilidade disso decorre do fato de que a “personalidade humana” (Lukács) 

tem um caráter social. Esse é o fundamento objetivo que permite ao poeta criar figuras 

que carreguem, em suas vidas e destinos, tendências e movimentos profundos de sua 

época. Conforme Lukács, o caráter social da personalidade humana “já era conhecido 

por Aristóteles” (LUKÁCS, 1978, 291). Com efeito, se consideramos a ideia de que o 

personagem artístico expressa uma natureza, podemos ver como o caráter social do 

indivíduo em geral está pressuposto. Em Marx, a noção do caráter social do indivíduo 

conta com todo o desenvolvimento da história e, por conseguinte, toda a 

complexificação da relação entre indivíduo e gênero.  

Ao explicitar o caráter social da individualidade, Marx explica as condições da 

universalidade das figuras individuais, em que consiste o caráter antropomórfico da arte. 

Mostra que no indivíduo real estão presentes os traços do gênero, de modo que um 

indivíduo pode expressar na sua vida, nas suas qualidades e ações, relações universais 

da vida social. É claro que o indivíduo real não é o indivíduo artístico. Este é criação do 

fabulador, seja ele o sujeito coletivo da mitologia, seja o trágico que se vale dela e a 

recria, seja o romancista moderno que tem uma fantasia independente, e trabalha com os 

materiais da realidade. Mas o que nos interessa aqui é que a possibilidade de criar 

indivíduos em cujas ações a universalidade do tempo é figurada depende da existência 

efetiva dos indivíduos como indivíduos sociais.  

No primeiro capítulo deste trabalho, ao examinarmos a formação da 

sensibilidade conforme os Manuscritos de 1844, procuramos apresentar a ideia de que 

“o indivíduo é o ser social”, e que portanto “é uma exteriorização e confirmação da vida 

social” (M., 107). É notável que a Introdução de 1857, que acaba (se interrompe) com a 

discussão sobre a épica grega, se inicie precisamente por esse tema e, ao abordá-lo, se 

refira a Aristóteles. Como apresentamos no item anterior, Marx articula nesta 

introdução a ideia de que o modo da produção implica toda uma forma de ser, e por isso 

as formas dos indivíduos sociais – com sua sensibilidade, modos de consciência e 

representações de si, etc. Partindo da produção material, que é a condição efetiva de 

existência, Marx inicia o texto: 

O objeto, neste caso, é primeiramente a produção material.  

Indivíduos produzindo em sociedade – por isso, o ponto de partida é, naturalmente, a 

produção dos indivíduos socialmente determinada. (Gr., 39) 
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Ao partir da produção material, Marx indica que é pressuposto de qualquer 

produção a existência de indivíduos produtores. Mas os indivíduos mesmos são 

produzidos, de sorte que a forma da produção e reprodução dos indivíduos é a forma da 

produção. Indivíduos produtores são sempre existentes em sociedade. Ao abordar essa 

determinação central da individualidade, a sua reprodução em sociedade, Marx 

polemiza com a concepção do indivíduo presente nas obras dos economistas Smith e 

Ricardo, e em Rousseau: 

O caçador e o pescador, singulares e isolados, pelos quais começam Smith e Ricardo, 

pertencem às ilusões desprovidas de fantasia das robinsonadas do século XVIII, ilusões 

que de forma alguma expressam, como imaginam os historiadores da cultura, 

simplesmente uma reação ao excesso de refinamento e um retorno a uma vida natural 

mal-entendida. Da mesma maneira o contrato social de Rousseau, que pelo contrato põe 

em relação e conexão sujeitos por natureza independentes, não está fundado em tal 

naturalismo. Essa é a aparência, apenas a aparência estética das pequenas e grandes 

robinsonadas. (Gr., 39) 

Nos sistemas desenvolvidos no século XVIII, encontra-se presente, de maneira 

fundante, a concepção de que os indivíduos existem naturalmente isolados e 

independentes, e que a emergência da vida social consiste na reunião desses indivíduos 

em sociedade por interesses comuns e por contrato. Pressupõe, assim, que os indivíduos 

existam como seres humanos racionais que, por decisão consciente, conformam a 

sociedade. Marx se refere aqui aos historiadores da cultura, que atribuem a presença 

desses estados de natureza nos sistemas filosóficos do período a um repúdio à 

artificialidade que começa a se mostrar pelo desenvolvimento da sociedade burguesa, e 

ao desejo a um retorno à natureza. Contudo, considera que essa ideia não explica a 

presença desse tipo de concepção dos indivíduos nos sistemas em questão, afirmando 

que essa é apenas a “aparência estética” do fenômeno, caracterizada pelo personagem 

literário que representa do modo mais típico o indivíduo racional isolado, Robinson 

Crusoe. 

Em seguida, explicita a razão da profusão das “pequenas e grandes 

robinsonadas” no período:  

Trata-se, ao contrário, da antecipação da “sociedade burguesa”, que se preparou desde o 

século XVI e que, no século XVIII, deu largos passos para a sua maturidade. Nessa 

sociedade da livre concorrência, o indivíduo aparece desprendido dos laços naturais etc. 

que, em épocas históricas anteriores, o faziam o acessório de um conglomerado humano 
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determinado e limitado. Aos profetas do século XVIII, sobre cujos ombros Smith e 

Ricardo ainda se apoiam inteiramente, tal indivíduo do século XVIII – produto, por um 

lado, da dissolução das formas feudais de sociedade e, por outro, das novas forças 

produtivas desenvolvidas desde o século XVI – aparece como um ideal cuja existência 

estaria no passado. Não como um resultado, mas como um ponto de partida da história. 

(Gr., 39-40) 

Nessa passagem, Marx explica dois pontos: o pressuposto social e histórico da 

existência dos indivíduos desprovidos de laços naturais, e que por isso aparecem como 

relativamente isolados, em certas condições históricas; e a concepção setecentista de 

indivíduo, as robinsonadas, como advinda de uma naturalização dessa aparência.  

Antes de tudo, aqui Marx apresenta a ideia de que o indivíduo do século XVIII 

carrega traços determinados pela forma das relações sociais do período, que diferem da 

constituição da individualidade nas sociedades pré-capitalistas. Nas sociedades que 

mantêm laços comunitários ou naturais, os indivíduos aparecem de fato como 

pertencentes a uma totalidade:  

Quanto mais fundo voltamos na história, mais o indivíduo, e por isso também o 

indivíduo que produz, aparece como dependente, como membro de um todo maior: de 

início e de maneira totalmente natural, na família e na família ampliada em tribo; mais 

tarde, nas diversas formas de comunidade resultantes do conflito e da fusão das tribos. 

(Gr., 40) 

Isso significa que, quanto mais nos afastamos de nós mesmos em direção à condição 

imediatamente dada pela natureza, maior é a dependência e o pertencimento imediato 

dos indivíduos ao grupo social que constituem.  

 Os traços próprios dos indivíduos do século XVIII se definem centralmente pela 

ausência de laços comunitários efetivos, na medida em que, com a desagregação do 

feudalismo pelo desenvolvimento do comércio, e com o impulso que este confere ao 

desenvolvimento produtivo, a sociedade se conforma cada vez mais como a sociedade 

da livre concorrência, na qual os indivíduos se defrontam uns com os outros na 

qualidade de proprietários privados no ambiente de mercado. Por essas relações 

efetivas, ou em desenvolvimento, os indivíduos aparecem realmente como 

independentes, sujeitos isolados que se põem voluntariamente em relação para trocar, 

estabelecer contratos etc. Marx escreve: 

Somente no século XVIII, com a “sociedade burguesa”, as diversas formas de conexão 

social confrontam o indivíduo como simples meio para seus fins privados, como 

necessidade exterior. (Gr., 40) 
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Assim, a ideia dos indivíduos naturalmente isolados se cria e adquire espaço na 

consciência dos pensadores desse período como naturalização da condição presente dos 

indivíduos. Somente com as relações fundadas na propriedade privada são dadas as 

condições para que os indivíduos apareçam como autônomos.
142

 Para Marx, essa ideia 

tinha “sentido e razão de ser entre as pessoas do século XVIII”, porque apenas o ulterior 

desenvolvimento dessa forma social poderia explicitar as suas próprias causas 

históricas. Trata-se, aqui, da necessidade de maturação do objeto para o seu 

desvendamento, que referimos brevemente acima pela imagem conhecida, “a anatomia 

do homem explica a anatomia do macaco”. Para esses pensadores, a forma nova do 

indivíduo do século XVIII, que é produto das relações sociais efetivas que, por sua vez, 

têm uma história atrás de si, é concebida como forma ideal e transportada para um 

passado primordial, identificado a uma natureza humana que é anterior e ponto de 

partida da história.  

Mas – diz Marx – a época que produz esse ponto de vista, o ponto de vista do indivíduo 

isolado, é justamente a época das relações sociais (universais desde esse ponto de vista) 

mais desenvolvidas até o presente. (Gr., 40) 

Embora desprovida de laços comunitários, a forma social burguesa é de todas as 

formas sociais até o presente aquela que mantém os laços sociais mais universais. Isso 

porque a forma de sua produção é cada vez mais socializada, implicando 

progressivamente parcelas cada vez maiores da humanidade em vínculos cada vez mais 

estreitos de dependência. Contudo, como a forma do seu intercâmbio é medida pelo 

mercado (pelo nexo do dinheiro, pela propriedade privada), cada vez mais manifesta a 

aparência de independência individual. Isso significa que o isolamento dos indivíduos é 

determinado por um nexo social cada vez mais amplo e inerente, manifesto no 

aprofundamento da divisão do trabalho. Esse isolamento não é apenas uma aparência, 

mas significa a real separação dos indivíduos entre si, sua relação unilateral, seu 

fechamento na vida privada etc. Mas a determinação dos indivíduos como proprietários 

privados requer as relações de produção mais ampla e profundamente socializadas. 

Assim, Marx continua: 

O ser humano é, no sentido mais literal, um zoon politikon, não apenas um animal 

social, mas também um animal que só pode isolar-se em sociedade. (Gr., 40) 

                                                 
142

 Vale pontuar que, desde o século XVII, a partir de Descartes, a filosofia assiste ao surgimento das 

concepções solipsistas, que também são expressões da nascente condição de existência privada dos 

indivíduos. 
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Se retomarmos a discussão sobre a épica grega, observamos que, ali, Marx 

indica condições materiais da produção nas quais os indivíduos mantêm vínculos 

naturais entre si e com a natureza, na forma da ordem social fundada em laços de 

sangue, e mostra que a consciência mitológica é o produto deslumbrante dessa forma de 

produção e relação. Aqui, Marx mostra que certo nível de desenvolvimento da produção 

acarreta relações sociais indiretas, mediadas pela troca, e, com elas, indivíduos isolados 

em sociedade; essa forma de produção e relação, em um nível ainda não universalizado 

pela indústria, dispõe as razões dos vários modos de consciência robinsoniana no século 

XVIII. Vemos que Marx não apenas mostra formas de indivíduo que se moldam nas 

suas relações efetivas e históricas, mas também a determinação histórica do seu reflexo 

consciente.  

Os indivíduos trazem, em sua forma, qualidades, sensibilidade e consciência, os 

traços da forma social de cada período histórico. Essa é a condição efetiva que torna 

possível à fantasia dos artistas criar ações e caracteres que figurem a forma social de um 

tempo, de sorte que constitui a condição da figuração antropomórfica – individual e 

universal. Retomando os termos dos Manuscritos de 1844, podemos dizer que as tramas 

e personagens que representam em sua existência e ações uma certa natureza humana, 

um certo modo de ser, são possíveis pela característica geral do indivíduo de ser um 

modo mais particular ou mais universal da vida genérica.  

 Procuramos mostrar aqui como a concepção de Marx parece não apenas 

reverberar, mas explicar as condições de certas determinações da mimese poética que se 

depreendem de Aristóteles. Tratamos da mimese poética como criação de ações 

humanas individuais com sentido universal. Resta ainda retornar ao ponto de que 

partimos neste capítulo: finalidade e efeito artístico, e sua relação com a sensibilidade. 

Também aqui o diálogo com Aristóteles parece profícuo. Voltamos ao estagirita.  

 A primeira referência na Poética à finalidade e efeito da imitação aparece no 

capítulo IV: 

Ao que parece, duas causas, e ambas naturais, geraram a poesia. O imitar é congênito no 

homem (e nisso difere dos outros viventes, pois, de todos, é ele o mais imitador, e, por 

imitação, aprende as primeiras noções), e os homens se comprazem no imitado. (Poética 

IV, 1448b, 445) 

A imitação se manifesta aqui como algo natural, que os seres humanos desenvolvem 

espontaneamente conforme a sua própria natureza. Primeiramente, a imitação está 
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vinculada ao aprender: naturalmente, é pela imitação que as crianças aprendem as 

primeiras noções. Assim, o imitar é próprio do modo como os seres humanos aprendem. 

Além disso, a imitação gera prazer.  

Na sequência, Aristóteles vincula o prazer ao aprendizado: o prazer pelo imitado 

reside em que ele traz um conhecimento:  

Sinal disto é o que acontece na experiência: nós contemplamos com prazer as imagens 

mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância, por exemplo, [as 

representações de] animais ferozes e [de] cadáveres. Causa é que o aprender não só 

muito apraz aos filósofos, mas também, igualmente, aos demais homens, se bem que 

menos participem dele. (Poética IV, 1448b, 445) 

Assim, a imitação de um objeto real, seja ele belo ou repugnante, proporciona deleite 

aos observadores ou espectadores porque traz um conhecimento sobre eles. Aqui, o 

filósofo não distingue especificamente a imitação artística, mas todo tipo de imitação. 

Contudo, esse é um traço que pertence também de modo peculiar às artes.  

Em seguida, o autor salienta que certo conhecimento sobre o original é requerido 

para que a imitação gere prazer. É possível que a execução da imitação proporcione 

prazer aos espectadores que não têm nenhuma familiaridade com o original imitado, 

mas esse prazer não é tão intenso e significativo quanto aquele que traz um 

conhecimento sobre um objeto familiar. Disso decorre que a imitação acrescenta 

conhecimento sobre coisas reais com as quais já se tem contato. Aqui, Aristóteles 

parece se referir já às imitações artísticas, especificamente plásticas: 

Efetivamente, tal é o motivo porque se deleitam perante as imagens: olhando-as, 

aprendem e discorrem sobre o que seja cada uma delas, [e dirão], por exemplo, “este é 

tal”. Porque, se suceder que alguém não tenha visto o original, nenhum prazer lhe advirá 

da imagem, como imitada, mas tão somente da execução, da cor ou qualquer outra 

causa da mesma espécie. (Poética IV, 1448b, 445) 

Esse traço é muito significativo e relevante para a compreensão da mimese em geral e 

em particular da mimese poética, a que nos voltamos. Vemos aqui mais uma elaboração 

de princípio de uma noção que mais tarde foi examinada e explicada, qual seja, a de que 

a arte é um reflexo da vida social do povo que cria a arte a fim de elevar a consciência 

dos indivíduos da comunidade acerca de sua própria existência, melhorar a consciência 

de si mesmos e de seu mundo social. Ou seja, trata-se de um objeto próprio e conhecido, 

mas que a mimese artística colabora para desvendar e cujo conhecimento contribui para 

aprofundar. Celso Frederico, citando a Ontologia do ser social de Lukács, escreve: 
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A necessidade da arte surge para responder uma função determinada: propiciar o 

autoconhecimento do homem, o “desejo de ter clareza sobre si, quando o grau de 

desenvolvimento é tal que a simples obediência aos preceitos da própria comunidade 

objetivamente já não proporciona suficiente auto-segurança interior à individualidade”. 

(FREDERICO, 2013, 170) 

Segundo essa ideia, a arte parte da vida social, constrói-se como seu reflexo, e 

volta para a vida social na medida em que, pela fruição artística, os indivíduos 

enxergam a si mesmos e ao seu mundo social de uma maneira diversa, mais nítida. O 

fenômeno da mimese artística, de acordo com Frederico seguindo Lukács, não é um 

desenvolvimento consciente, mas espontâneo. Também essa noção parece ecoar a visão 

aristotélica: 

Sendo, pois, a imitação própria da nossa natureza (e a harmonia e o ritmo, porque é 

evidente que os metros são partes do ritmo), os que ao princípio foram mais 

naturalmente propensos para tais coisas pouco a pouco deram origem à poesia, 

procedendo desde os mais toscos improvisos. (Poética IV, 1448b, 445) 

O filósofo macedônio parece considerar aqui que o ritmo, a harmonia etc. emergiram 

naturalmente entre os seres humanos a partir de improvisos que ainda não constituíam 

obras de imitação. Com efeito, sugere logo abaixo que dos “toscos improvisos” 

emergiram vitupérios, hinos e encômios dos quais mais tarde se desenvolveriam as 

epopeias e a narrativa cômica de Homero. Celso Frederico, sintetizando noções 

presentes tanto na Estética como na Ontologia de Lukács, particulariza por 

determinações históricas mais precisas a ideia intuída na Poética: 

A gênese da arte, nas duas obras, não é consciente: a arte desdobrou-se da magia, não 

precisando, portanto, em seu início, inventar modos de pôr novos, mas apenas prolongar 

aqueles já existentes. Com o desenvolvimento da comunidade surge a necessidade da 

arte: ela então autonomiza-se, desprende-se das formas anteriores. (FREDERICO, 2013, 

170) 

Como referimos acima, os meios artísticos emergem antes da própria arte, e são 

posteriormente empregados nas obras de imitação. Marx indica essa relação contígua 

das formas espontaneamente criadas de autoconsciência (no caso, a mitologia, está em 

estreita ligação com os ritos mágicos, religiosos) com a primeira forma poética – e 

vimos que essa relação é mantida embora de maneira um pouco mais livre, também na 

tragédia, que é já uma forma “propriamente artística”.  

O ponto que pretendemos salientar aqui é a identidade entre a finalidade e a 

necessidade da arte, qual seja, o autoconhecimento. Em Marx, vimos que esse 
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autoconhecimento não se restringe ao próprio povo para o qual a arte foi criada, mas 

sim se estende para a humanidade em todos os seus momentos ulteriores, na forma de 

um conhecimento de si como gênero. A épica nos traz o conhecimento de um momento 

inicial do nosso evolver como gênero humano, um momento de contiguidade com as 

determinações naturais, a nossa própria verdade natural, que não pode mais voltar. 

Assim, tanto em Aristóteles como em Marx (e Lukács), uma finalidade e efeito 

primários da arte é o saber sobre nós mesmos e nosso mundo social.   

 Mas vimos que esse é um conhecimento que se dirige à sensibilidade, e portanto 

uma mimese viva de um momento da vida genérica. Também isso foi percebido e 

elaborado por Aristóteles, na célebre definição do efeito artístico como catarse ou 

purificação. No capítulo VI, o autor afirma que a tragédia, “suscitando o terror e a 

piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções” (Poética VI, 1449b, 447). Aqui, 

pretendemos nos aproximar do significado dessa formulação e apontar relações com as 

noções da afecção da sensibilidade pela poesia que abordamos no trabalho; não 

buscamos, contudo, fechar o seu sentido, que tantas discussões acarretou na história da 

filosofia. Alguns elementos podem ser aventados.  

No capítulo XIII, o filósofo delimita as situações que excitam os sentimentos de 

terror e piedade: “(...) a piedade tem lugar a respeito do que é infeliz sem o merecer, e o 

terror, a respeito do nosso semelhante desditoso (...)” (Poética XIII, 1453a, 454). Tem-

se piedade pelo destino do personagem; sentimos terror pela nossa identificação com o 

personagem, o “nosso semelhante”, de modo que sentimos o seu destino trágico como 

nosso. Os sentimentos que são definidores do efeito artístico sobre os ouvintes ou 

espectadores decorrem de experimentarmos as vidas e destinos de outros. Aristóteles 

delimita as especificidades poéticas que são capazes de mover os ânimos:  

Se, por conseguinte, alguém ordenar discursos em que se exprimam caracteres, por bem 

executados que sejam os pensamentos e as elocuções, nem por isso haverá logrado o 

efeito trágico; muito melhor o conseguirá a tragédia que mais parcimoniosamente usar 

desses meios, tendo, no entanto, o mito ou a trama dos fatos. Ajuntemos a isto que os 

principais meios por que a tragédia move os ânimos também fazem parte do mito; 

refiro-me a peripécias e reconhecimentos
143

. (Poética VI, 1450a, 448) 

                                                 
143

 Para Aristóteles, o mito é composto de peripécia, reconhecimento e catástrofe. “‘Peripécia’ é a 

mutação dos sucessos no contrário” conforme a verossimilhança e a necessidade. “O ‘reconhecimento’, 

como indica o próprio significado da palavra, é a passagem do ignorar ao conhecer, que se faz para 

amizade ou inimizade das personagens que estão destinadas para a dita ou para a desdita” (Poética XI, 
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Vemos aqui que se trata de mover os ânimos, quer dizer, afetar a sensibilidade, se 

entendida na acepção marxiana da natureza humanizada, que inclui os sentidos práticos. 

Na poesia, são os movimentos da trama que atingem o ânimo. Peripécias e 

reconhecimentos são os pontos culminantes do evolver do mito que conduz ao destino 

dos personagens. Assim, os elementos ativos que levam a um destino são aquilo que 

Aristóteles considera determinantes para o efeito sensível da poesia. Observamos a 

interdependência entre efeito sensível da arte e caráter antropomórfico, com que 

concluímos o item anterior deste capítulo. 

Mas, esses sentimentos não são os mesmos que experimentaríamos se 

estivéssemos realmente na pele dos personagens; não se trata de uma identificação 

absoluta. Como abordamos no início do capítulo, as figurações dos aedos nas epopeias 

mostram uma comoção pelos destinos dos personagens, mas um deleite pela sua 

conformação artística. A mimese poética não repõe as consequências e os 

dilaceramentos próprios das ações figuradas. Como diz Aristóteles, comprazemo-nos na 

imitação mesmo de originais que nos causariam aversão; e Alcínoo estranha a reação de 

Odisseu, pontuando que os deuses “fiaram a catástrofe de homens para a poesia existir 

um dia”. Esse prazer se deriva do caráter belo da arte. Tanto para Aristóteles, quanto em 

Lessing e Marx, o belo artístico pode bem ser a figuração de um objeto que, em sua 

realidade, é contrário à beleza. O filósofo macedônio o expressa literalmente, (Cf. 

Poética IV, 1448b, 445), e Lessing e Marx o evidenciam quando tratam de obras 

artísticas. Lessing deixa claro que o horror está presente nas mais belas poesias e, 

mesmo nas artes visuais, para as quais a beleza da forma é uma exigência central, seu 

objeto muitas vezes é pleno de terror: basta considerar a morte de um homem e duas 

crianças esmagados e dilacerados por duas serpentes gigantescas. Marx, embora não 

deixe nenhuma palavra sobre isso na passagem que examinamos, certamente considera 

todo o horror implicado nas relações mediadas pelo dinheiro e, não obstante, a sua 

expressão poética pela pena de Shakespeare é bela.  

Assim, antes de tudo, trata-se de destinos humanos figurados de maneira bela 

que, no entanto, podem ser terríveis, conduzindo-nos a experimentar indiretamente a sua 

vida, pela identificação, mas nos comovermos pelo outro (não por nós mesmos), 

experimentando o sentimento que Aristóteles sintetiza como compaixão. Mas ele define 

                                                                                                                                               
1452a, 452). “A catástrofe é uma ação perniciosa e dolorosa, como o são as mortes em cena, as dores 

veementes e mais casos semelhantes” (Poética XI, 1452b, 453). 
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o resultado dessas movimentações anímicas como purificação dos sentimentos. Sabe-se 

que as representações teatrais têm elementos de origem nas festas dionisíacas e que 

aconteciam em Atenas como parte das celebrações a Dionísio, em que se acionavam a 

loucura e a embriaguez a fim de louvar ao deus, mas também com o intuito de trazer 

esses sentimentos ao controle consciente. Aristóteles aborda a mimese artística como 

independente desses ritos, mas o termo catarse é empregado em comum para eles e para 

a apreciação artística. É possível então que, por analogia, o sentimento catártico que 

advém da mimese poética signifique trazer essas emoções à tona, lapidando-as, 

conferindo-lhes significados concretos, conformando a sensibilidade.  

O sentimento catártico pode ser entendido como um efeito pedagógico, de 

aprendizado sobre o original (a vida, ações humanas), mas que se dirige aos sentidos e 

aos sentimentos; a comoção suscitada, que aciona o terror e a piedade, se experimenta 

como prazer. Parece-nos então que também Aristóteles compreende a catarse, a 

recepção artística, como aprendizado sensível, saber que se dirige ao coração. Esse 

saber diz respeito à própria sensibilidade: também os sentidos são aprendidos, e 

encontram na arte a sua mais profícua educadora. 
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IV. Tragédia e revolução: em torno do debate sobre Franz von Sickingen 

 

No capítulo anterior, abordamos o entendimento marxiano acerca do caráter histórico 

dos gêneros artísticos, com base na passagem sobre a épica da Introdução de 1857. Nas 

Teorias da mais-valia
144

, o tema da relação desigual entre a produção material e a 

produção artística é mais uma vez tangenciado, de uma maneira que nos interessa em 

particular por referir-se diretamente a Lessing: 

Por não conceber a própria produção material no domínio histórico, por considerá-la 

produção de bens materiais em geral e não uma forma definida, historicamente 

desenvolvida e específica da produção, Storch priva-se a si mesmo da única base que 

possibilita entender os componentes ideológicos da classe dominante e ainda a produção 

intelectual livre dessa dada formação social. Não pode ir além de medíocres 

generalidades. Em consequência, as relações não são tão simples quanto ele, de 

antemão, imagina. Por exemplo, a produção capitalista é hostil a certos setores da 

produção intelectual, como a arte e a poesia. Sem aquele requisito chega-se às quimeras 

dos franceses no século XVIII, fixadas em deliciosa sátira de Lessing. Se na mecânica 

etc. estamos à frente dos antigos, por que não poderemos escrever uma epopeia? E ter a 

Henriade em lugar da Ilíada! (MARX, 1980, 267) 

Marx oferece aqui um exemplo concreto da impossibilidade da épica moderna, 

corporificada na tentativa voltairiana de construir uma épica anti-heroica, que, para 

nosso autor, como para Lessing, foi um verdadeiro fracasso artístico.
145

 Ironiza a 

concepção abstrata e tradicional de progresso, a ilusão dos franceses do século XVIII, 

para a qual um maior desenvolvimento técnico, “a mecânica etc.”, deveria significar 

imediatamente uma maior potência artística. 

Lukács comenta essa posição de Marx em “O romance como epopeia 

burguesa”
146

, tomando o caso da teoria voltairiana que critica o caráter heroico das 

epopeias e procura fundamentar uma epopeia moderna desprovida de heroísmo e 

“assentada, portanto, sobre uma base puramente moderna”: 

Não é por acaso que Marx, ao falar da hostilidade do capitalismo à poesia em geral e à 

épica em particular, cite precisamente a Henríada de Voltaire como modelo de poema 

épico falido. (LUKÁCS, 1999, 91) 

                                                 
144

 MARX, K. Teorias da mais-valia – História crítica do pensamento econômico – vol. I. Tradução de 

Reginaldo Sant'Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.  
145

 Vimos no capítulo anterior a demonstração mais plástica e satírica dessa impossibilidade pela pena de 

Machado, em que a épica aparece na forma de paródia. 
146

 LUKÁCS, G. “O romance como epopeia burguesa”, op. cit. 
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Na passagem de Marx, essa crítica é retomada de Lessing, que, segundo o nosso 

autor, satirizou lindamente essa ilusão dos franceses e, particularmente, Voltaire. No 

capítulo II, comentamos em nota a aversão que Lessing tinha pelo autor do Cândido, 

quando refere a Simônides como o Voltaire grego. Dissemos que, independente das 

demais razões de sua aversão, uma discordância central diz respeito à produção de 

tragédias, comédias e tentativas épicas pelo escritor francês. Pontuamos que, embora 

tenha se celebrizado postumamente como criador de um gênero novo, o conto 

filosófico, que ele mesmo reputava como um gênero menor e relutou em publicar, 

Voltaire considerava-se sobretudo um homem de teatro. Em sua produção teatral, bem 

como em sua tentativa épica (Henríada), buscava reproduzir as regras formais das 

poéticas clássicas e copiar os formatos antigos, desconsiderando assim a necessidade de 

a forma acompanhar a novidade dos conteúdos. Mantinha-se na concepção de que a arte 

elevada deveria seguir as normas antigas, mantendo os mesmos gêneros. 

 Vale trazer um exemplo de referência satírica de Lessing a Voltaire. O tradutor 

do Laocoonte, Márcio Seligmann-Silva, anota a passagem em que nosso crítico refere 

Simônides e traz o seguinte “Epitáfio a Voltaire 1779”:  

Aqui jaz – se em vocês podemos crer 

Prezados senhores! – aquele que se olvidara de morrer. 

O bom Deus perdoe com misericórdia 

A sua Henriade,  

As suas tragédias, 

E poesias pias: 

Pois o que de resto ele tem, 

Isso ele fez muito bem. (L., 80, n. 11) 

Lessing é um amante e conhecedor da antiguidade, mas procura extrair dela a 

sua “herança viva”, como Lukács assinala em “Arte e verdade objetiva”
147

. Ali, retoma 

a sua crítica aos escritores clássicos franceses que se pretendem discípulos de 

Aristóteles e reproduzem mecanicamente em suas peças certos princípios que o filósofo 

macedônico descobre na tragédia antiga e expõe na sua Poética. Com isso, 

compreendem o texto aristotélico como uma tábua de normas a serem copiadas e 

negligenciam, assim, o sentido profundo que perpassa a concepção ali apresentada. 

Podemos mencionar como momentos desse sentido profundo o entendimento da 

                                                 
147

 LUKÁCS, G. “Arte y verdad objetiva”, in Problemas del realismo. Tradução de Carlos Gerhard. 

México, DF: Fondo de Cultura Económica, 1966.  
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tragédia como imitação da vida (poesia como mimese da vida), que abordamos no 

capítulo anterior. Concordes com as noções de Lessing da poesia, são também a 

definição do caráter e do destino dos homens e dos personagens artísticos pela ação, 

que portanto se constitui como elemento central, e o significado universal que assim se 

figura. Como imitação da vida, as formas poéticas devem necessariamente modificar-se 

na história, precisamente porque são produtos e reflexos objetivos da vida, o que não 

implica abandonar, contudo, o legado de Aristóteles, certos princípios universais de sua 

estética. 

Esse legado não reside na normatividade – aliás alheia ao próprio texto da 

Poética – mas nas “leis mais profundas do drama”, que não são independentes do seu 

objeto, da vida, mas emergem dela. Numa carta a Lassalle,
148

 Marx opõe essas duas 

maneiras de incorporar o legado aristotélico, abordando em geral as apropriações de 

uma época anterior por uma época posterior. Refere formas jurídicas, especificamente 

do direto romano e da constituição inglesa antiga, incorporadas pela modernidade. 

Defende a ideia de que a utilização das formas acabadas do passado em geral se funda 

numa incompreensão dessas formas, e que elas são moldadas ou tomadas 

unilateralmente para servir aos interesses próprios da época moderna. 

A forma mal-entendida [do passado – A.C.] é precisamente a forma geral. É aquela que 

se presta ao uso geral em certo estágio do desenvolvimento da sociedade. (MARX, 

Carta a Lassalle de 22 de julho de 1861) 

Como exemplo desse tipo de utilização fundada numa má compreensão da forma antiga, 

Marx refere à “regra das três unidades” do drama, tal como alegadamente tomada de 

Aristóteles e da tragédia antiga pelos franceses classicistas: 

É certo, por exemplo, que as três unidades, como teoricamente concebida pelos 

dramaturgos franceses do tempo de Luís XIV, repousa sobre uma incompreensão do 

drama grego (e de Aristóteles como o seu exponente). Por outro lado, é igualmente certo 

que compreenderam os gregos de um modo que correspondia exatamente às suas 

próprias necessidades artísticas. Daí advém a sua contínua adesão ao chamado drama 
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 Carta a Lassalle de 22 de julho de 1861. Em 

https://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1861/letters/61_07_22.htm. Acesso em 30 de setembro de 

2014. (Fonte: MECW Volume 41, 316; publicada originalmente em F. Lassalle. Nachgelassene Briefe 

und Schriften, Stuttgart-Berlin, 1922.) A tradução para o português da versão em inglês é minha. A 

passagem sobre a regra das três unidades é mencionada por Lukács em “O debate sobre o Sickingen de 

Lassalle” (In LUKÁCS, G. Marx e Engels como historiadores da literatura. Tradução a partir da edição 

francesa de Teresa Martins. Porto: Editora Nova Crítica, 1979, 8). 

https://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1861/letters/61_07_22.htm
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“clássico”, bem depois que Dacier e outros lhes forneceram uma interpretação correta 

de Aristóteles. (MARX, Carta a Lassalle de 22 de julho de 1861) 

Segundo Marx, a regra das três unidades do drama (tempo, espaço e ação), que 

os franceses encontram em Aristóteles e na tragédia antiga e procuram seguir na 

construção de seus dramas, em verdade, não é uma regra presente nas tragédias antigas 

ou na Poética. Marx menciona “uma interpretação correta de Aristóteles”, por Dacier
149

 

e outros. Sem entrar nas especificidades das compreensões dos autores que Marx tem 

em mente, podemos dizer que uma interpretação correta da Poética neste tema da 

unidade dramática poderia ser sintetizada pela presença de apenas uma unidade nas 

tragédias e na épica: a unidade de ação. Vimos no capítulo anterior que, na concepção 

aristotélica, a unidade de ação significa um encadeamento que parte de uma situação e 

culmina numa situação diversa, definidora dos destinos dos personagens; esse conjunto 

de ações que conformam um todo pode ser tão longo quanto a capacidade da memória 

de acompanhá-lo. Ora, ainda que essa seja considerada uma exigência para o drama, ela 

é tão geral que não restringe a construção dramática a um único formato ou estrutura 

fixa. Segundo Marx, a tentativa de reproduzir uma forma antiga, neste caso, certas 

regras atribuídas à tragédia antiga, se baseia em uma incompreensão dessa forma.  

Diversos são os casos em que as criações artísticas seguem espontaneamente 

certas determinações mais profundas do drama. Como artista mais relevante que toma 

para si, dessa maneira, a herança viva de Aristóteles, Lessing refere Shakespeare, que 

talvez nem tenha conhecido o texto aristotélico. Vale citar a passagem em que Lukács 

resgata essa consideração do autor do Laocoonte: 

Lessing, por exemplo, reconheceu com grande clareza as verdades profundas da poética 

de Aristóteles como expressão de determinadas leis da tragédia. Mas viu ao mesmo 

tempo claramente que o que importa é a essência viva, a aplicação sempre nova e 

modificada dessas leis, e não a sua observação mecânica. Expõe, pois, de forma viva e 

consequente que Shakespeare, que não se atém em exterioridade alguma a Aristóteles, 

que talvez nem sequer conheceu Aristóteles, cumpre integralmente essas leis, que 

segundo Lessing são as mais profundas do drama, de modo sempre novo, ao passo que 

os discípulos dogmáticos servis das palavras de Aristóteles, os clássicos franceses, 

passam inadvertidamente por alto precisamente os problemas essenciais, a herança viva 

de Aristóteles. (LUKÁCS, 1966, 40) 
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 Dacier pode referir-se a Anne Le Fèvre Dacier (1647-1720) ou ao seu segundo marido, André Dacier 

(1651-1722). Ambos foram estudiosos e tradutores dos clássicos gregos.  
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Vemos aqui mais um ponto de contato de Lessing com Marx. Ao ridicularizar a 

Henríada de Voltaire, considera a impossibilidade de reproduzir as formas antigas, 

embora sejam grandes referências, como vimos pelo modelo que ambos encontram em 

Homero. Além disso, Lessing e Marx tomam Shakespeare como realização elevada e 

referência de tragédia moderna. Nela, traços próprios da tragédia antiga são deixados de 

lado para que a tragédia se realize nos sentidos aristotélicos mais profundos, como 

mimese (universal e antropomórfica) da vida social.  

R. S. White reproduz uma passagem de Marx em que ele ressalta um desses 

traços pelos quais Shakespeare se distancia dos antigos angariando para si o desprezo 

dos classicistas franceses: 

Uma singularidade da tragédia inglesa, tão repulsiva aos sentimentos franceses que 

Voltaire costumava chamar Shakespeare de bêbado selvagem, é sua peculiar mistura do 

sublime e do vil, do terrível e do ridículo, do heroico e do burlesco. (MARX apud. 

WHITE, 1993, 91)
150

 

Podemos entender que essa fusão do elevado e do baixo vem responder a uma nova 

configuração objetiva da vida social, em que preside, como vimos, o nexo do dinheiro. 

Este nexo dilui objetivamente a hierarquia e os laços de sangue, tornando 

progressivamente mais fluidas e, afinal, dissipando as diferenças existentes entre o 

elevado e o baixo, o nobre e o plebeu. Assim, na obra de Shakespeare não observamos a 

separação estrita entre personagens elevados e personagens baixos, mostrando, ao 

contrário, que o nobre pode ter caráter baixo, entanto a plebeia tem caráter elevado, 

como em Medida por medida. A autoridade estabelecida não necessariamente constitui 

uma realização da ordem natural; misturam-se as cenas mais dramáticas com outras que 

primam pelo ridículo, como no caso de Macbeth, que inclui na mesma peça a dramática 

cena do assassinato de Duncan e a cena cômica do porteiro, bêbado e urinando; o 

vocabulário também se mescla, os tipos de personagens se embaralham, de modo que 

até a linha que separa comédia e tragédia se torna fluida; cria-se mesmo um gênero de 

drama novo, que não se define nem como tragédia, nem como comédia – os chamados 

romances, que podem, como em Conto de inverno, requerer um largo intervalo de 

tempo para a definição dos destinos dos personagens, tempo considerado classicamente 

mais adequado ao gênero épico.  
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Assim, o rompimento com supostas normas poéticas, em verdade, possibilita a 

mimese artística desse novo momento social: uma mudança social tem de acarretar uma 

mudança de forma. A mimese artística não é sempre uma e a mesma, mas, justamente 

pela diferença específica – histórica – de seu objeto, adquire sempre formas diversas. 

Mas, como referimos, isso não significa que certos princípios da arte primeiramente 

sintetizados por Aristóteles não permaneçam como traços que distinguem esse peculiar 

modo da autoconsciência humana de suas outras formas.  

Neste capítulo, enfocamos alguns desses princípios que caracterizam a qualidade 

antropomórfica da poesia, em torno do gênero trágico. O problema de a obra de arte 

fazer personagens viverem como indivíduos movimentos universais da história será 

abordado segundo a crítica de Marx ao Franz von Sickingen, de Lassalle. Nessa 

discussão, envolvendo a carta e outros textos de Marx e Engels que a esclarecem, as 

questões ganham outra complexidade e envolvem, além do tema central da ação e da 

trama, a caracterização individual dos personagens – pela ação e pela ideia –, o modo 

como a caracterização do indivíduo propicia a representação de movimentos amplos da 

história, ou seja, a relação entre individual e universal na obra, a objetividade e 

historicidade dos gêneros artísticos, as formas de tragédia na história. 

Dos temas que são suscitados no debate, é de fundamental significado estético a 

oposição proposta por Marx e por Engels entre shakespearizar e schillerizar, tomando 

ambos a posição pela shakespearização e contra a schillerização. Nesse debate, Marx 

sugere um tipo de tragédia a partir da possibilidade real de superação da forma social 

capitalista. Veremos que esse tipo trágico toma em sua proposta não só o legado 

aristotélico, como também o de Shakespeare, mostrando que Marx prossegue uma linha 

estética que passa por Aristóteles, Shakespeare, Lessing. Mas essa compreensão estética 

se mostra, nas ideias de Marx, como adequada para pensar formas novas da tragédia que 

emergem como possibilidade apenas a partir da perspectiva da superação da forma 

social capitalista. Nesse debate, a visão revolucionária se manifesta, esteticamente, no 

aprofundamento desses princípios artísticos. Por conseguinte, evidencia-se a 

convergência desses princípios com as mudanças históricas de forma e conteúdo, bem 

como o próprio sentido revolucionário dessa concepção artística fundada nos clássicos. 

Em conformidade com isso, delineia-se a oposição de Marx à “tendência” na arte. 
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IV. 1. Franz von Sickingen: o drama e as intenções de Ferdinand Lassalle 

 

O objeto do debate que Marx e Engels travaram com Ferdinand Lassalle é a tragédia 

Franz von Sickingen – Eine Historische Tragödie
151

. Ferdinand Lassalle é considerado 

o precursor da socialdemocracia alemã. Seus escritos se voltam prioritariamente a 

questões de direito e, à exceção da peça em questão e dos seus textos relacionados, não 

se dedicou à literatura ou à estética. Sua ligação com o socialismo vem da afiliação em 

Paris à Liga dos Justos; participou das revoltas de 1848 na Alemanha, onde conheceu 

Marx. Fundou a Associação Geral de Trabalhadores Alemães, que no Congresso de 

Gotha, em 1875 (depois da morte de Lassalle, mas conduzido pelos lassalleanos) se 

uniria ao Partido Socialdemocrata dos Trabalhadores da Alemanha, de Marx, originando 

o Partido Socialdemocrata da Alemanha. Marx dirigiu uma crítica ao programa dos 

lassalleanos na Crítica ao Programa de Gotha
152

, em que as suas divergências com as 

posturas teórico-práticas de Lassalle se evidenciam. 

O drama em debate foi escrito entre 1858 e 1859, e publicado em Berlim em 

1859. A peça não foi encenada e não teve grande repercussão no campo do teatro e das 

artes em geral.
153

 Tampouco motivou muitas traduções: há uma tradução para o inglês 

de Daniel De Leon, de 1904 e uma mais recente para o italiano, de Giovanni 

Scimonello, lançada em 1983, que conta ainda com um estudo introdutório.
154

 Isso 

mostra a pequena relevância artística da obra; na verdade, as referências existentes se 

devem antes ao debate que suscitou com Marx e Engels do que ao seu próprio mérito 

artístico. 

Depois de ter o seu drama publicado, Lassalle enviou de Berlim em 6 de março 

de 1859 três exemplares da peça e uma carta a Marx (Londres). Os exemplares se 
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destinavam a Marx, Engels e Freiligrath. Em 21 de março, escreve a Engels 

(Manchester). A publicação contava com um prefácio do autor voltado aos fundamentos 

e desígnios estéticos do drama. Junto às cartas destinadas a Marx e a Engels, Lassalle 

anexou um manuscrito
155

 que versa sobre a “ideia trágica em Franz von Sickingen”
156

, 

no qual explicita a ideia geral que pretende transmitir com seu drama, tocando em temas 

estéticos em relação com os problemas histórico-filosóficos. Em resposta, Marx e 

Engels escreveram separadamente a Lassalle. A carta de Marx, escrita em Londres, é de 

19 de abril de 1859, e a de Engels, escrita em Manchester, é de 18 de maio de 1859. Em 

27 de maio, Lassalle enviou uma réplica conjunta às suas cartas, mas eles julgaram por 

fim despropositado dar continuidade ao debate, que se conclui com uma carta de Marx a 

Engels de 10 de junho de 1859.
157

 

 Essa última carta apenas se refere à réplica de Lassalle com “observações 

desdenhosas e irritadas”, como diz Lukács em seu texto sobre o debate
158

, e somente no 

sentido de encerrar a discussão, não contendo nenhum comentário sobre os problemas 

que envolvem o drama.
159

 Lukács observa ainda que não há nenhum outro material 

diretamente sobre o debate que nos indique uma troca de ideias entre Marx e Engels 
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acerca dele. Além da breve referência na última carta, há ainda outra menção sobre o 

assunto de Marx a Engels. Lukács escreve: 

 Marx e Engels não tiveram ocasião para falar entre si nem da primeira carta de Lassalle, 

nem das suas próprias respostas. A única referência que se poderá relacionar sobre esse 

assunto é a de Marx na sua carta de 19 de abril de 1859 (data da resposta de Marx a 

Lassalle), em que diz: “Ad vocem [a respeito de] Lassalle, amanhã, quando te escrever 

sobre isso mais demoradamente.” Mas na carta seguinte, de 22 de abril, não há nenhuma 

referência a Lassalle. Estamos pois reduzidos à análise das próprias cartas. (LUKÁCS, 

1979, 29) 

Assim, da parte de Marx e Engels, o material do debate propriamente dito se restringe 

às suas cartas ao autor do Sickingen.  

Dada a sua pequena repercussão e relevância artística, consideramos que a peça 

deve ser apresentada no trabalho, uma vez que dificilmente é lida e conhecida do 

público letrado em geral e mesmo dos estudiosos de filosofia da arte. A primeira parte 

desse capítulo é uma síntese da peça, com algumas passagens traduzidas para se 

experimentar um pouco da escrita do autor, embora seja apenas uma tradução de 

trabalho a partir da tradução inglesa, cotejada com o original alemão e a tradução 

italiana quando necessário, e que não segue a versificação. Segue-se uma pequena 

contextualização das finalidades do autor com a peça, para qual me vali da leitura de 

Lukács do manuscrito e prefácio anexado ao drama. A obra é referida doravante como 

FvS. 

 A ação se passa nas antigas regiões alemãs da Suábia e Francônia, nos anos de 

1521 e 1522, e toma por centro a revolta da pequena nobreza nesses anos, pouco 

anterior à Guerra dos Camponeses (1525), no contexto da desagregação do feudalismo. 

Franz von Sickingen é um cavaleiro protestante vinculado aos ideais de Lutero, 

defensor de Reuchlin e amigo de Hutten, humanistas luteranos. Partidário da Reforma, 

opõe-se a Roma não apenas pelas questões religiosas, mas especialmente pelo poder 

exercido sobre a Alemanha e seu vínculo com a alta nobreza interessada em preservar a 

fragmentação do império em principados.  

 A peça tem início pouco depois que Sickingen, muito poderoso por sua força 

militar, assegura ao Rei da Espanha e de Nápoles, neto de Maximiliano I (Imperador 

Romano-Germânico que acabara de morrer), a sua eleição a Imperador do Sacro 

Império Romano-Germânico, tornando-se Carlos V. Essa eleição tinha como votantes 
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sete príncipes-eleitores do império, que escolheram Carlos em detrimento de Francisco I 

da França, em grande medida pelas manobras militares de Sickingen. Sabemo-lo pelo 

diálogo inicial entre Baltasar Slör e Maria, respectivamente o fiel secretário e confidente 

e a filha do protagonista, que se passa no seu principal feudo, o forte de Ebernburg. 

 O diálogo que abre a peça tem início com uma fala de Maria manifestando 

preocupação com o estado presente de seu pai, que lhe parece menos alegre e mais 

recluso que de hábito. Baltasar responde dizendo que a razão disso é a sua própria 

tolice. Logo o diálogo toma um tom bem-humorado que atesta a proximidade entre os 

dois, e passa a figurar um jogo de tribunal, em que Maria se faz passar pelo imperador 

diante do qual Baltasar dispõe sua acusação a Franz. Contudo, antes de entrar nas 

“acusações”, o velho secretário narra a história de sua aproximação a Sickingen e atesta 

a sua plena lealdade. Essa passagem serve também à primeira caracterização do nosso 

protagonista pela boca daquele que parece ser, ao longo de toda a peça, o porta-voz do 

autor. 

 Baltasar o distingue como excelente orador e gênio militar, partidário da justiça 

e da honra. Essa caracterização se faz pela narração dos feitos em defesa do próprio 

Baltasar, que renderam a Sickingen a amizade e fidelidade que ele demonstra ao longo 

da ação. Tendo sido ilegalmente despojado de seus bens pelos magistrados da cidade de 

Worms, o velho Slör recorreu ao cavaleiro que, considerando a injustiça, tomou para si 

a causa. Sobre a sua atuação, o fiel confidente narra a Maria: 

 Por minha fé! Aquilo era um jurista! Outro como ele esta terra não tem! Ocupou-se de 

mim, interrogou-me quanto ao meu comportamento e, quando viu que tinha sofrido uma 

violência, disse simplesmente essas palavras: “Bem, Baltasar, se a pena não pode servir, 

que sirva a espada!” E como Worms riu de sua petição, recusando justiça ao meu 

processo, e o ameaçou arrogantemente com proscrições do Imperador e do reino, lançou 

mão de dez mil razões de primeira linha – refiro-me a lanças, minha graciosa donzela – 

e postou-se com elas diante da cidade de Worms, onde começou a “demonstrar” e 

“discernir”. E como o fazia! Tão bem ele “discerniu”, que os muros logo cederam. Nem 

a fúria do Kaiser, nem o perigo que ele próprio corria puderam amedrontá-lo a ponto de 

largar minha causa. Um patife seria quem pudesse esquecer um favor assim. (FvS., 2) 

A narração desses e outros feitos apresentam Sickingen como típico cavaleiro, isto é, 

tendo como traço forte de sua personalidade aquilo que marca a antiga cavalaria – a 

defesa da justiça e da honra pela imposição da força. Dota-o também das qualidades de 
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jurista e orador – traços que remetem às qualidades do próprio escritor, elogiadas por 

Engels em sua carta.
160

 

 Por meio de suas “acusações” no jogo de tribunal, Baltasar expressa 

discordância quanto à decisão de Sickingen de apoiar Carlos. Diz a Maria: “Bem 

considerado, embora neto de Maximiliano, o jovem Rei Carlos não é dos nossos. (...) 

Admite que não há diferença entre Francisco e Carlos. São ambos estrangeiros.” (FvS., 

7) Seu argumento, interrompido pela entrada do personagem-título, indica que o apoio a 

Carlos não era um meio adequado para alcançar seus objetivos. Outros meios seriam 

mais efetivos, ainda mais considerando que mobilizou imensa força militar no momento 

da eleição e, por conseguinte, tinha em suas mãos os príncipes-eleitores, além do apoio 

da cavalaria e da nação. Mas os objetivos que ambos parecem ter em mente na cena não 

nos são diretamente apresentados. 

 A primeira aparição de Franz assinala sua relação íntima e afetuosa com Maria, 

a quem ele parece novamente bem-disposto e humorado, assim como a amizade com 

Baltasar. Franz intui o teor da conversa e, em tom de brincadeira, mostra que está ciente 

das discordâncias de Baltasar quanto às suas escolhas – embora os seus objetivos ainda 

não se explicitem: “Ouvi-te perorar duramente. Sem dúvida fizeste toda justiça a ti e, 

como sempre, deixaste-me em má situação.” (FvS., 9). Rindo-se da brincadeira dos dois, 

Franz ouve ainda Baltasar defender seu papel de acusador:  

 (...) Dedicava-me ainda agora aos mais fortes ataques para acusar-te de todos os sete 

pecados mortais que eu, com tanta frequência, debalde combati em ti – magnanimidade 

mal-situada; excessiva e infértil abnegação, em que tua própria vantagem e o bem 

comum detêm-se de mãos dadas; confiando como se os outros fossem como tu; 

ademais, sejam quais forem todos os pecados, um dia ainda te serão cobrados. (FvS., 9) 

 Destaca-se nesta cena o episódio da defesa de Johann Reuchlin, humanista anti-

obscurantista, jurista e professor de grego e hebraico, por quem Sickingen intercede 

junto aos magistrados de Colônia. Na cena, Franz conta a Baltasar que recebera a 

segunda carta de Reuchlin informando a pressão que ainda exerciam sobre ele os padres 

de Colônia. Demanda então ao velho secretário que escreva uma carta aos padres 

exigindo que deixassem Reuchlin em paz e o ressarcissem dos custos do processo, 
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ameaçando apelar a Roma e atacar a cidade.
161

 Pelo modo como Sickingen se refere a 

Reuchlin – “culto e valoroso, restaurador da ciência” – e aos padres – “aquele bando de 

preto, aquelas panteras tonsuradas atrás de piras flamejantes” (FvS., 10), bem como pelo 

prazer que Baltasar manifesta em escrever a carta, figura-se desde já a tendência 

humanista e oposição a Roma, que indicam a movimentação político-religiosa do 

período e começam a esclarecer as relações de Franz com o imperador, questionadas 

pelo fiel secretário. 

 Dado esse contexto inicial, entra em cena Ulrich von Hutten, humanista 

luterano, grande amigo do nosso personagem central. Chega a Ebernburg como fugitivo 

das tropas imperiais, por ter sido proscrito da Igreja e do reino pelo Papa Leão X, que 

ordenou a sua prisão. Por ele sabemos que imperador e príncipes seguem as ordens de 

Roma e dispõem suas tropas a fim de cumpri-las. Sabemos também que os aliados dos 

cavaleiros e os luteranos temem a proscrição e não se arriscam a defendê-lo 

publicamente. Todo o clima é de intensa perseguição aos luteranos, embora não se tenha 

publicado ainda a decisão de banir Lutero.
162

 

 Descobrimos, junto com Franz e Baltasar, que Maria conhece Hutten da corte de 

Albrecht, onde ela passara alguns meses e ele participara de um torneio usando as cores 

dela. O rubor à sua chegada e as palavras elogiosas manifestam que a afeição que ele 

lhe mostrara no torneio é correspondida. É de Maria a descrição de Hutten como autor 

de escritos em favor do luteranismo e do humanismo. Antes escritor do que soldado, 

Maria exalta sua habilidade e valor como se segue: 

 E a espada áspera e rude é a única arma que cabe ao homem tomar com admiração? Tu 

empunhas ainda outras armas muito mais poderosas, e a fama proclama que tua pena de 

fogo não encontra outra igual em todos os vastos campos da Cristandade! Essa brilhante 
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cimitarra do espírito – tu a brandes a serviço da humanidade, pela liberdade e pela luz, 

por tudo o que é nobre. Com propósitos virtuosos tu a empunhas tal como um herói com 

uma força triunfante. (FvS., 13) 

Aprovando, Sickingen completa: 

 Sobre esta pena assenta-se a esperança da nação; não há melhor, mais forte em toda 

Cristandade! E contudo não é isto ainda o que de melhor há nele. Talvez algum dia 

floresçam penas tão poderosas, talvez ainda mais poderosas – mas nunca uma maior 

coragem e valor, nunca um espírito mais nobre. (FvS., 13) 

E, adiante, proclama: “Parece que toda a força do Tempo foi condensada em apenas 

dois homens. Tu e Lutero mantêm as tochas erguidas!” (FvS., 18, grifo nosso) 

 Hutten estabelece-se em Ebernburg, onde Sickingen planeja instalar uma prensa 

para que o amigo “esclareça, incite, inflame a nação!” (FvS., 21). Propõe ainda que 

escreva a Lutero, oferecendo-lhe asilo e “plena liberdade de imprensa”: 

 Além disso, se desejares, escreve a Lutero, se também sua pena os poderes buscam 

dobrar, que aqui em Ebernburg ele encontrará pronto asilo e plena liberdade de 

imprensa: não precisará mais se incomodar com os Eleitores: e, no pior dos casos, 

contra essas fortes muralhas, as muralhas inconquistáveis de Ebernburg, muitos 

exércitos teriam de arriscar suas cabeças antes que um fio de seu cabelo pudessem tocar. 

(FvS., 21) 

Essa fala confirma que as concepções de Sickingen e Hutten coincidem com os ideais 

luteranos, que permearão a revolta dos cavaleiros, mas nenhum contato efetivo com 

Lutero ocorre na peça.  

 Pelo diálogo descobrimos que ambos tinham a esperança de ganhar Carlos V 

para sua causa e a “nova doutrina”, “da liberdade e diligência no trabalho”. Com a 

proscrição de Hutten e as ameaças aos luteranos, Sickingen decide escrever ao 

imperador e obter dele uma audiência: 

 No que concerne aos negócios da Pátria e do Imperador, não devemos ainda perder a 

esperança e a coragem. Escreverei a ele; devo vê-lo pessoalmente; terei uma audiência. 

(FvS., 20) 

 Com efeito, essa esperança provém do fato de Sickingen ter-lhe garantido a 

coroação, tanto pela disposição de força militar quanto, aqui ficamos sabendo, pelo 

empréstimo de dinheiro, utilizado, entre outas coisas, na luta contra a França. Na 

disputa pela coroa, Francisco I da França oferecera a Sickingen uma significativa soma 

de dinheiro em troca de seu apoio, que foi recusada. Nenhum contrato, acordo ou 

pagamento definira o apoio de nosso protagonista a Carlos. Quando decidido a falar-lhe, 
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encontra-se primeiro com o ministro do império, Renner. Este lhe transmite as 

generosas ofertas do imperador. Como agradecimento por seu apoio, Carlos V lhe 

concede o título de conde e outros favores, prometendo uma vertiginosa ascensão. Essa 

oferta se dá a posteriori, o que mais uma vez mostra que o protagonista não age por 

interesses mesquinhos, seja dinheiro ou posição. A isto ele se recusa categoricamente, e 

seus motivos ilustram bem a sua condição de cavaleiro. Franz diz, “uni-me a meu 

título”; “quando hasteio a minha bandeira, muitos condes se enfileiram; tornando-me 

conde, nenhum conde a mais se enfileirará; mas menos dentre a cavalaria”. Não 

pretende galgar posições, mas manter-se Franciscus, tal como por todos é conhecido e 

respeitado. (FvS., 27-28)  

 Sabemos por Renner que Carlos V, devendo-lhe certa quantia de dinheiro e não 

podendo ainda pagar, em virtude das despesas feitas com a guerra contra Francisco I, 

demanda ainda um novo empréstimo, pelo qual lhe oferece garantias em títulos sobre 

terras e joias reais. Concedendo de bom grado o empréstimo e recusando as garantias, 

Sickingen afiança mais uma vez a sua condição de cavaleiro e seu dever de lealdade ao 

imperador, dizendo a Renner: 

 Podeis dizer a vosso Carlos em meu nome: quando tiver negócios com comerciantes 

gananciosos, judeus ou os Príncipes de nosso reino, então ele poderá falar de empenhar 

joias ou terras – mas Deus impeça que um cavaleiro deprecie tanto seus deveres para 

com seu Imperador e Senhor, negligenciando seu próprio Senhor Imperial que busca 

armar-se contra os inimigos do reino, negociando ou tomando para si uma penhora, 

esperando fraudá-lo em suas terras. Concedo o empréstimo, e ainda mais se precisardes 

e eu puder levantar. Determinai o dia do pagamento; mas nada de joias ou terras. A 

palavra imperial é suficiente para mim. (FvS.,  26) 

 O diálogo subsequente com o imperador torna explícitos os motivos do seu 

apoio a Carlos: pretende que este imponha uma luta aberta contra os príncipes e Roma, 

a fim de estabelecer a unidade nacional e a liberdade religiosa. De um lado, o 

luteranismo já penetrou nas massas e representa os anseios do povo; de outro lado, a 

destituição do poder dos príncipes conduziria à restituição do antigo império germânico, 

sobre a base da força da pequena nobreza militar, a cavalaria. No diálogo com Carlos V, 

Sickingen expõe os motivos de seu apoio:  

Três são as razões, Senhor, e contudo apenas uma. A primeira, porque sois neto de Max, 

o que nos assegura o seu espírito germânico. A segunda, porque sois Rei da Espanha – 

garantia de que nunca carecereis da força contra a anarquia dos Príncipes para 
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salvaguardar a integridade do reino. A terceira é que, porque sois um jovem [Carlos é 

coroado aos 21 anos], penhor de que não fostes ainda endurecido pelo monótono trotar 

dos costumes bolorentos, não fostes algemado aos grilhões da intolerância, que, livre, 

seu jovem coração será movido e aberto ao Espírito do Tempo, e desprezará a 

vassalagem que a classe clerical pretende impor sobre os senhores do mundo. (FvS., 37) 

 Considerando que, com o apoio de Lutero, Carlos poderia livrar-se do poder 

papal e tornar-se de fato único senhor de um Império unificado, Sickingen lhe oferece o 

seu apoio militar. Carlos V recusa as propostas, evidenciando que a sua aliança com o 

papado, em lugar de obstaculizar a imposição de seu cetro sobre um império unificado 

é, ao contrário, o que lhe garante esse império: 

Três coroas, dissestes, esta mão une – e um novo mundo, além-mar, ergue-se promissor 

sob o meu cetro. A antiga reivindicação da coroa imperial, o trono da Cristandade, 

parece perto da realidade. Contudo, assim como um só pensamento rege todo o 

universo, é a força invisível de uma única igreja que mantém o todo unido e aglutina as 

suas muitas partes! Uma fé retém o direito sobre aquela reivindicação. Uma fé vincula 

os povos de meu reino, separados por suas línguas, costumes, leis. (...) Um papa, um 

Imperador. Os dois, mesmo quando em guerra, são tão dependentes um do outro como a 

alma do corpo. Dizeis que a doutrina de Lutero é aclamada pela Alemanha; mas não 

somente desta terra sou o Imperador. Podeis conceber que este vosso conceito frio – que 

nos rouba a ideia de uma encarnação viva – poderia também encantar o povo da 

Espanha, e o povo de Nápoles? Devo eu mesmo, com minha própria mão, destruir o 

laço da unidade que envolve os meus reinos? (FvS., 44-45) 

 À frente resume as suas razões como se segue: 

 Três razões, dissestes, decidiram a minha eleição; três são as razões que me impedem de 

seguir-vos. A primeira, porque não sou alemão; depois, porque sou o rei da Espanha; e 

por fim, porque a coroa, que designastes como a coroa das coroas, viaja de modo 

incerto de linhagem a linhagem. Se eu mantivesse este cetro hereditariamente, como o 

da Espanha, e para a minha própria descendência pudesse legar o poderoso reino 

alemão, então, oh, a questão poderia assumir outro aspecto. (FvS., 46-47) 

As razões apresentadas pelo imperador atestam, antes de tudo, o caráter fragmentário da 

Alemanha e conseguinte poder dos príncipes, cujos direitos foram “solidamente 

estabelecidos pelo tempo” (Carlos V, FvS., 45). A luta aberta contra os príncipes, difícil 

de vencer, seria posteriormente aproveitada por outra linhagem.  

 Apenas após esse diálogo, Sickingen percebe o estreito vínculo de Carlos com 

Roma e a alta nobreza alemã, e perde as esperanças de que o imperador realize, com seu 

apoio militar, as finalidades da unidade nacional e da liberdade religiosa. Com a recusa 
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do imperador em seguir Sickingen, esclarecem-se os motivos da censura de Baltasar, e 

atesta-se que este tinha razão. Isso caracteriza sua visão ampla e previdente, e reforça a 

ideia de que ele personifica as visões do autor.  

 Carlos V havia distinguido Sickingen na cerimônia de coroação, acima de todos 

os príncipes; ao lado disso, havia se retirado de Worms, em consideração à antiga 

contenda contra esta cidade levada a cabo em defesa de Baltasar, e se estabelecido 

momentaneamente nos arredores com o exclusivo intuito de receber Sickingen. 

Recusara-se a admitir ali os príncipes, que deveriam aguardar seu retorno a Worms. 

Enquanto Sickingen é recebido por Carlos, somos apresentados aos seus adversários 

figurados no drama. Seu inimigo declarado desde o início é o Arcebispo de Tréveris, 

Príncipe-Eleitor Richard von Greifenklau, romanista e defensor dos direitos dos 

príncipes. Os demais são Ludwig von der Pfalz, conde do Palatinado, romanista, mas 

cuja casa se liga à casa de Sickingen por antiga amizade e para quem este consegue 

favores de Carlos V; e Philipp, Landgrave de Hesse, inimigo de Sickingen, mas 

luterano.  

 Esses príncipes, em especial o arcebispo de Tréveris, enxergam com 

preocupação a proximidade de Sickingen com o imperador. No momento em que 

Sickingen será recebido por Carlos, o arcebispo fala ao Landgrave de Hesse: 

Observa! Encontramos aqui os dois Kaisers – Carlos, e aquele Kaiser pela graça da 

popularidade e o aplauso da massa, o Kaiser alemão intelectual. Quem sabe qual dos 

dois tornará o outro num espantalho. (FvS., 31) 

Essa fala nos dá a dimensão da vantajosa condição política de Sickingen, tanto pela 

relação com Carlos quanto por sua popularidade. Sabemos que sua importante força 

bélica tem direta ligação com a simpatia do imperador. Ciosos desse poder militar, 

concebem entre os três um pacto de paz e defesa mútua no caso de contendas, 

revalidando um antigo contrato, que os obriga a defenderem-se e só fazerem paz contra 

o inimigo quando todos os três estiverem de acordo.  

 Nesse contexto, Lassalle introduz um diálogo entre o arcebispo de Tréveris e o 

cardeal núncio. O arcebispo se encontra com o cardeal para relatar a importância 

concedida a Sickingen por Carlos V e o pacto selado com os demais príncipes. Discute-

se, então, a ameaça que se impõe à igreja. Reconhecendo, ambos, que a igreja sofre a 

pior ameaça de sua história, divergem quanto ao verdadeiro inimigo. O arcebispo 

defende que Lutero é a grande ameaça, não apenas por ter a pequena nobreza e parte 
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dos príncipes consigo, mas principalmente por penetrar os anseios das massas. O 

cardeal insere o luteranismo no conjunto maior do humanismo renascentista. O diálogo 

serve a identificar a posição de Sickingen e Hutten com esses ideais humanistas mais 

amplos, que ultrapassam como visão de mundo e de homem o escopo da Reforma, 

embora lhe sejam, na peça, integralmente compatíveis. Consideramos que a fala do 

cardeal é elucidativa das intenções de Lassalle de apresentar a visão de mundo mais 

ampla do humanismo renascentista como o fundo ideológico que justifica as lutas de 

Sickingen e Hutten. Vale transcrevê-la:  

 Arcebispo: Exorto que faleis. Expressai-vos por inteiro, e não ludibrieis com 

duplos sentidos, ora admitindo o perigo, ora o negando. 

 Cardeal: Nego-o eu? Contudo Lutero não é o nome! Sua nascente eu a diviso em outra 

fonte. O inimigo aninha-se em nosso próprio seio, e nós, os Príncipes italianos da Igreja, 

nutrimo-lo com nosso próprio sangue. Amaldiçoado seja o presente danita que os 

muçulmanos nos deram! Quando, com a queda de cidade, a cidade de Constantino, os 

gregos fugitivos chegaram, transplantando, difundindo entre nós as ruínas de suas Artes 

e Ciências – este foi o início do mal! Com fascínio pernicioso dominou, pendurando-se 

em seu colo em êxtase divino, os Bembos, Médicis, a flor de toda Itália; amamentaram 

a jovem serpente até ganhar força; e das leis eternas da beleza, com a intuição das suas 

linhas, emanou um sentido do Agora e do Terreno. De uma humanidade mais nobre, 

vagos presságios afluíram no peito dos crentes no Além, antes nossos serventes, agora 

certos de nos enganar! Das Madonas de Rafael espreitam os esgares soberbos, divinos 

do antigo mundo pagão; e maior ainda uma revelação nova se prega nas tintas carnais 

de Ticiano! A todos os povos correu o impulso dado por nós – encontrando em vós a 

sanção. As lutas de Reuchlin revelaram por fim o novo impulso que movia o mundo. 

Olhai à vossa volta! Dizei, quem são os defensores de Lutero? Não foi entre os monges 

que a demanda desse monge dirigiu seu primeiro sopro ou encontrou seu primeiro 

apoio? Os Huttens, os Crotus, os Erasmos, os Reuchlins – são esses que o saúdam com 

clamorosa alegria. Os Humanistas, tal como a grande liga se denomina, deixando 

escapar seu segredo em seu próprio nome. Um novo Evangelho da Humanidade – 

observa a semente escondida neste Proteu que se lança beligerante contra nós, sendo 

Lutero apenas sua primeira pele, rapidamente esvaída! E justamente a pressão de nossa 

própria resistência promove o processo de descamação. Dissipa-se pele atrás de pele; 

ilumina-se na transformação; e permanece ali sob o brilho ardente de sua própria luz! 

Clama por todo o mundo: “Sou eu!” Domina os corações dos homens; em sua bandeira 

escreve Terreno, Fruição; derruba os céus; brame selvagemente através do espaço e do 

tempo cada lei da Natureza recém-vista, cada descoberta escondida no bolor da história, 

soldando-as num raio que se arremessa contra nosso credo mais sagrado, e erguendo um 
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Evangelho do Homem que resoluto se volta contra o do Filho do Homem! Abrasa-se, 

então! Baixa nossas asas; os povos nos viram as costas volvendo-se para a noiva recém-

conquistada – a Realidade, correndo com ardor para seus braços sedutores. Diante do 

sol vermelho da Fruição, a estrela opaca do Além empalidece, desaparece, arrastando 

consigo a noite de nossa teologia! (FvS., 51-52) 

 Mesclando as mais diversas personalidades e produções do renascimento, o 

discurso do cardeal estabelece, contudo, alguns princípios centrais comuns. A 

redescoberta e revalorização das artes e ciências gregas – os traços divinamente 

figurados de um mundo pagão, e o fascínio exercido sobre os mecenas italianos; a sua 

influência na produção artística e científica italiana e germânica; o antropocentrismo; a 

sobreposição da imanência à transcendência, a valorização do terreno e do temporal, 

bem como da fruição da vida real, secular; o conhecimento da natureza e da história em 

suas leis e fenômenos imanentes (o materialismo espontâneo); na referência às cores 

carnais de Ticiano, a valorização do humano sensível, às Madonas de Rafael, a 

incorporação do divino no humano, em sua particularidade sensível; em ambas, a 

valorização da arte. Numa palavra, para o Cardeal o inimigo da igreja é o que se 

denomina humanismo.  

 Prenunciando os adversários da igreja que, séculos mais tarde, se seguirão aos 

humanistas renascentistas, o cardeal se refere ainda a outro forte inimigo da igreja, a 

razão. Considerando que o perigo prático imediato reside na aproximação de parte da 

alta nobreza aos ideais luteranos, o cardeal prognostica que, ao ver-se ameaçado por seu 

inimigo comum, o príncipe 

 de repente voltará o colo da mãe, e então, com dupla corrente, inseparável em seu 

abraço de ferro, estrangulará a cabeça do Anti-Cristo, o Espírito Humano auto-

envenenado; então, estaremos seguros em toda plenitude da nova força, e no cadáver da 

orgulhosa Razão o esplendor da Igreja fincará novas raízes, de onde nova seiva se 

inspirará. (FvS., 53) 

 Apenas após essa longa explicitação discursiva do ideário humanista, no interior 

da qual Lassalle localiza o luteranismo como uma de suas manifestações, e da referência 

à razão, o autor nos apresenta a sequência da ação. À recusa do imperador em aderir à 

luta de Sickingen segue-se o fim da Dieta de Worms, com a excomunhão de Lutero e 

banimento dos luteranos. Lutero era retirado pelo príncipe-eleitor Frederico ao seu 

esconderijo em Wartburg.  
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 Hutten recebe essa notícia com desespero, porque percebe a completa 

impossibilidade de lançar uma luta contra Roma e os príncipes centrada no imperador. 

Mas logo concebe a ideia de reunir em torno de Sickingen a luta nacional. São as 

seguintes as suas palavras, quando se sente iluminado por essa perspectiva: 

 Onde há esperança, quando até o poderoso Eleitor se retira desesperadoramente? 

 [Fica perdido por um momento em pensamentos soturnos e, então, pulando de sua 

cadeira.] 

 Onde? Nele, a Nação! Ele a reunirá em torno de si. Ele é quem pode e deve. Sim, deve! 

Somente ele ainda pode ser um salvador. Avante, a ele! Para arrojar naquela alma 

heroica a tocha que queima a minha própria, e fazer seu espírito alemão incendiar com 

fúria! Com mão potente lançará o tição na terra e acenderá a chama selvagem donde, 

como Fênix, a Alemanha emergirá! (FvS., 54) 

Observamos na fala de Hutten a identificação de sua luta com os desígnios de toda a 

nação, ou seja, o caráter nacional da revolta que pretende empreender. Mas também 

podemos perceber, como diz Marx, que por trás da luta nacional se oculta o “sonho do 

antigo império”, patenteado na imagem da Fênix. Hutten idealiza a luta nacional sob a 

bandeira de Sickingen, manifestando que, além do seu poder militar, conta também com 

inúmeros aliados.   

 Saindo às pressas para transmitir seus planos a Sickingen, Hutten encontra-se 

com Maria e logo após com Oecolampadius, humanista suíço partidário da Reforma. O 

encontro com Maria nos revela que Hutten lhe apresenta as obras da antiguidade 

clássica, bem como dos poetas germânicos. É também oportunidade para Lassalle nos 

dar a conhecer os sentimentos de Hutten, fazendo-o revelar ao público que a ama e sofre 

por colocar em risco o pai da amada. Com Oecolampadius Hutten encontra ocasião para 

se pronunciar sobre a espada, palavras que Marx elogia em sua carta. Oecolampadius se 

indigna contra o plano de empreender uma batalha contra o imperador, e “manchar a 

doutrina pura do evangelho com forças terrestres”, opondo a luta armada à “luz da 

Verdade e da Razão”. O diálogo prossegue: 

 Hutten: Meu valoroso senhor! Não estais familiarizado com a história! Estais certo – a 

Razão constitui o seu conteúdo, a sua forma é sempre – a Força!  

 Oec.: Refleti, Senhor Cavaleiro, dessacralizaríeis nossa fé no Amor com armas 

sangrentas? Faríeis...  

 Hutten: Meu valoroso Senhor! Pensai melhor da espada! Uma espada erguida pela 

liberdade é, Senhor, a Palavra Encarnada sobre a qual vós pregais; é o Deus, nascido 

da Realidade. O Cristianismo pela espada se ampliou – a espada foi a pia batismal com 
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a qual o Carlos que ainda com admiração chamamos Magno batizou a Alemanha; a 

espada destruiu o antigo mundo pagão; a espada redimiu a tumba do Salvador! E muito 

antes, foi a espada que Tarquínio conduziu de Roma, a espada que da Hélade Xerxes 

brandiu e por nossas Artes e Ciências arou o solo. Foi com a espada que Davi, Sansão, 

Gideão laboraram. Assim, há muito e desde então, a espada alcançou as glórias 

contadas pela história; e tudo o que de grandioso está ainda por alcançar-se, deve, ao 

final, seu triunfo à espada! (FvS., 58) 

 Deixando com ímpeto o religioso logo depois de proferir essas palavras, segue 

ao encontro de Sickingen. Antes de Hutten entrar em seu gabinete, vemos Sickingen 

com duas cartas nas mãos, tendo recebido duas notícias. A primeira, de Carlos, com as 

mesmas novas relativas a Lutero; a outra, de Baltasar, que se dirigira a Estrasburgo para 

estabelecer alianças. Esta traz boas notícias de alianças bem-sucedidas com nobres desta 

região, o Alto Reno, bem como a provável adesão das cidades das regiões da Suábia, 

Bavária e Francônia. Comenta para si que as cartas se completam e conclui a sua fala 

como se segue: 

 Em dobro, Carlos, por vosso ato rompestes para sempre todos os laços – pretendi fazer-

vos o Salvador da nação, o restaurador do reino; com o coração dolorido vi 

desdenhardes a oferta. Ainda assim, não vos satisfizestes com a fria indulgência – 

tratastes-nos com o extremo. Mas somente do perigo mais extremo a mais extrema 

segurança nascerá para nós! De um jeito ou do outro! – lançastes dois dados férreos 

para mim e para vós. Firme e sem incerteza meu desígnio se ergue, e a paz serena 

governa meu peito, como apenas um propósito claro é capaz de engendrar. (FvS., 59-

60) 

 Embora o plano não seja diretamente enunciado neste momento, toda a fala de 

Sickingen indica que já o tem em mente, e que se trata de uma medida extrema. Com a 

entrada de Hutten, os dois discutem os meios para fazer valer os seus objetivos. 

Sickingen volta sua atenção para uma querela secundária que envolve o arcebispo de 

Tréveris, e Hutten se desespera. Remontando às batalhas e feitos que elevaram o nome e 

disseminaram a fama de Sickingen entre nobres, plebeus e camponeses, que confiam 

nele para sua revolta, Hutten conclui: 

 Não preparaste comigo os panfletos que movem poderosamente os corações dos 

camponeses, pretendendo anunciar a ti mesmo como cabeça e líder do motim? (...) 

Podes, no momento crítico, ter mudado de ideia? Teu próprio desígnio – que estimei 

sempre como uma palavra de Deus, inabalável, imutável – poderias não mais desejar? 

Não, Franz, impossível!  (FvS., 63) 

Ao que Sickingen, mais à frente, retruca: 
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 (...) Não mostres apenas o objetivo, mas também o caminho. Tão intricados estão 

caminho e objetivo na terra, que trocam de lugar com frequência, e caminhos diversos 

estabelecem de pronto outro objetivo. (FvS., 63) 

Hutten responde, expressando a sua ideia para a realização do plano: 

O caminho é óbvio. Só existe um. Hastear tua bandeira; erguer um exército; à tua volta 

chamar teus aliados; então, em armas, demandar do Imperador liberdade de religião! 

Todas as grandes cidades se reunirão em torno de teu estandarte; mesmo os Príncipes, 

inclinados à nova doutrina, embora invejosos de ti, tendem a emprestar-te suporte, ao 

menos a não se oporem. (FvS., 63-64) 

 Hutten pretende, assim, que Sickingen se lance com os aliados em luta aberta e 

direta contra o imperador. Mas Sickingen o considera prematuro. Para ele, antes de mais 

nada, alcançar a liberdade religiosa não garantiria a unidade nacional, mas ao contrário, 

colocaria em oposição os vários príncipes defensores de diferentes doutrinas e faria de 

cada um “um Kaiser em seus domínios”. Em segundo lugar, a luta é ainda prematura. 

Considera que a estratégia adequada é, antes de abrir a luta direta contra o Imperador e 

Príncipes, tomar o principado de Tréveris, um dos mais fortes e estratégicos, e com ele 

tomar para si a dignidade eleitoral. A justificativa da investida, entretanto, recai sobre 

um pretexto, uma desavença entre Richard de Tréveris e um certo cavaleiro Hilchen 

Lorch, em razão do pagamento pelo resgate de dois prisioneiros. Em nome dessa 

pequena querela e como fiador do acordo, Sickingen pretende atacar o importante 

feudo. Vale transcrever a passagem do diálogo em que nosso protagonista expõe seu 

plano e sua finalidade última: 

 Sickingen: É precisamente a insignificância dessa questão que por uma concessão 

Providencial dará a vitória à grande causa! Investirei com força armada contra Tréveris 

e de nada se suspeitará nesse movimento além de uma ocorrência comum – uma 

represália por uma soma. E ninguém, exceto talvez uma prescrição do Reichstag – uma 

inútil tira de papel – virá em socorro do Eleitor. Estando sozinho, a metade das minhas 

próprias forças será suficiente para tomar o burgo. Então, com Tréveris sob o meu 

poder, o chapéu Eleitoral, arrancado da cabeça do padre, lanço-o com ousadia sobre a 

minha própria. Há muito tempo, a temporalização da dignidade Eleitoral tem sido o 

grito clamoroso, por toda a nação, de todos aqueles que sustentam honestamente a nova 

fé. Além disso, Carlos tem pouca simpatia pelo Eleitor. Ainda não esqueceu o comércio 

que pretendeu ter com a França. E uma vez capturado esse lugar estratégico – e há 

alguém para me impedir? – poderei dispor de toda a minha força; chamar todos os 

nossos amigos em armas para se reunirem a mim; então, corajosamente poderei 

sustentar a dança com o Imperador e o reino. 
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 Hutten: Seria um grande golpe para Roma! E demais, uma brecha para o Evangelho! 

Contudo... 

 Sickingen: Permite que eu termine. Esse foi apenas o Prólogo, o prelúdio apenas para 

atos ainda mais vultosos. Uma vez que o chapéu Eleitoral ornar esta fronte, então... 

 Hutten [Seguindo Franz atentamente]: Então? 

 Sickingen [Chegando perto de Ulrich e com voz sonora]: Sou da mesma madeira em 

que – se esculpem os Imperadores! (FvS., 68-69) 

 Após concordar, deslumbrado, com o plano de Sickingen e, entre tantos elogios, 

compará-lo aos “semi-deuses antigos”, aos “homens de Roma e da Hélade imortalizados 

pelos cantos”( FvS., 72), Hutten encontra Maria. Lassalle introduz neste momento uma 

cena em que nos dá os desenvolvimentos finais das relações entre Maria e Hutten (FvS., 

71-83 – Ato III, Cena 6,). Em meio às notícias da batalha próxima, a exortações a que a 

“poesia se elevará em realidade”, revelam um ao outro o seu mútuo sentimento de amor. 

À natural perspectiva de Maria de casamento após a batalha, Hutten opõe a batalha que 

se seguirá a esta, como já sabemos e, ademais, aquilo que denomina a “maldição” de 

sua vida, que é o fato de devotá-la à luta e carregar consigo a consequente instabilidade. 

Para demonstrá-la, faz uma longa narração de sua vida, desde os primeiros anos até a 

chegada a Ebernburg, em que grassam dificuldades e perseguições. Ao fim do longo 

diálogo, Maria expressa confiança no seu casamento após a contenda final e Ulrich, 

embora tomado pela perspectiva dessa felicidade, mostra temor quanto às possibilidades 

dessa dupla coroação, alcançar “a finalidade urgente da vida” e a união com Maria: 

“Cobiçoso é o poder fatídico que se oculta. Ele não permite que um homem acumule 

coroas divinas em sua cabeça!” (FvS., 83)  

 Sickingen organiza em torno de si uma federação de cavaleiros para atacar 

Tréveris, contando com a ajuda de Hutten e Baltasar para o recrutamento dos exércitos 

aliados. Sickingen descreve os cavaleiros federados: “Acima de todos os outros sois vós 

os homens livres da Alemanha!” (FvS., 84). O pacto da federação é feito sob tradicional 

juramento de cavaleiros, com as espadas sobre a Bíblia, e definem unanimemente 

Sickingen como líder. A cena da reunião com os cavaleiros contém a primeira 

referência mais significativa de nosso protagonista aos camponeses e plebeus.  

 Antes, no contexto da chegada de Hutten a Ebernburg, e da narração que este lhe 

faz do escasso apoio que recebera nas várias localidades por onde passara em sua fuga, 

Sickingen se refere às massas. Diz ao amigo: 



266 

 

 As massas são uma criança que primeiro deve ser instruída, educada, antes que possa 

dar livre curso ao seu melhor juízo. O que mais podemos esperar como resultado da 

opressão e confusão sacerdotal? (FvS., 19) 

Quanto aos camponeses, além da referência de Hutten aos panfletos, temos uma menção 

do imperador, quando, no início do diálogo entre os dois, faz questionamentos para 

comprovar a fidelidade de Sickingen: 

 Imperador: (...) Outras confissões terás de fazer. Em Worms, por toda a parte nas ruas, 

encontraram-se cartazes que, distribuídos durante a noite, continham exortações a 

Lutero e ameaças, se alguma violência lhe fosse feita. Os anúncios terminavam com 

terríveis advertências, repetindo três vezes a palavra: “Bundschuh! Bundschuh!”, o 

escandaloso símbolo dos motins camponeses! É possível que meus nobres se tenham 

esquecido de si a ponto de, contra a paz do reino, aliarem-se aos vis camponeses? Isso 

provém de ti? Desejo saber. Fala!  

 Sickingen: Majestade Imperial!... 

 Imperador [Interrompendo abruptamente]: Não, silêncio! Nem uma palavra, Senhor 

cavaleiro! Vejo que é uma coisa perigosa questionar-te. Acabaria por saber mais do que 

é proveitoso saber. É melhor, para mim e para ti, que eu não ouça nada. (FvS.,  38-39) 

 Bundschuh é o nome do movimento responsável por uma série de levantes 

camponeses no sudoeste alemão entre 1493 e 1517, anteriores à Guerra dos 

Camponeses de 1525. O movimento foi composto de levantes relativamente isolados 

em várias regiões, e suas demandas respondiam à pesada carga que se impunham aos 

camponeses durante a desagregação do feudalismo: diminuição dos impostos e dízimos, 

da carga de trabalho, reforma do arbitrário sistema de justiça – muitas vezes empregado 

para arrancar pagamentos – liberdade com relação aos laços de servidão e outros. Além 

dessas exigências, e com base no luteranismo que permeou as revoltas desse período, 

tanto as da nobreza como as dos camponeses, pediam liberdade religiosa e a permissão 

de ler diretamente a Bíblia, considerada fonte única de autoridade religiosa. Carlos 

pergunta a Sickingen acerca de seu envolvimento com os camponeses. Como vimos, 

Lassalle se furta, nesse momento, a explicitar essa relação, ou ausência de relação, 

fazendo apenas o nosso protagonista exclamar, indignado, “Majestade Imperial!”, e 

conduzindo o rei a interromper e impedir a resposta (FvS., 39). 

 Voltando à cena do encontro com os cavaleiros, encontramos uma apreciação 

um pouco mais desenvolvida de Sickingen acerca das classes populares. Após o 

juramento e a escolha unânime de Franz como líder da federação dos revoltosos, nosso 

protagonista lhes dirige uma longa consideração, que vale transcrever: 
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 Como vós a mim, a vós juro minha fidelidade. Com a ajuda de Deus um bom líder serei 

para vós, um Žižka
163

 para toda a Alemanha. Logo tereis notícias minhas. Por 

enquanto, mantende-vos prontos. Ampliai vossos armamentos com meios prudentes e 

oportunos. Sobre todas as coisas, prescrevo-vos o seguinte: Que nenhum de nós se 

envolva em querelas com nenhuma cidade! Neste ponto, foi demasiado que pecamos no 

passado, nos tempos de imaturidade. Os tempos mudaram, e com eles as suas leis. As 

cidades, com seu poderoso impulso à justiça e à liberdade, designam-se claramente 

como nossas aliadas na grande luta. O amor pela liberdade que os citadinos e os 

artesãos incitam, que se oculta atrás das muralhas, e é movido pelo brilhante Espírito da 

Época, torna-os os pilares mais sólidos de nossa estrutura. A eles cultivai. Poupai o 

camponês! Ele está pronto para livrar seus ombros do jugo papal, cuja opressão lhe é 

ainda mais pesada que a nós. Não a nós: aos Príncipes ele odeia. De bom grado se unirá 

a nós, se recorrermos à justiça no tratamento com a sua classe. O camponês já antes 

tomou de nós a liderança contra a tirania dos Príncipes. Recordai o pobre Koontz! Foi 

vencido; contudo, poucos anos mais tarde, nós mesmos fomos forçados a descansar a 

lança contra o Duque Ulrich, lorde-autocrata de Wurtemberg, que violava os nossos 

direitos tanto quanto os dos trabalhadores da terra. Se um dia o Deus da Guerra, 

matador de homens, atravessar a nação, dividindo o reino em dois campos opostos, 

então será o camponês, com punho forte, oportunamente liberto, que arbitrará o jogo 

férreo, decidirá o destino final de nosso grande reino. Considerai isso! (FvS.,  86-87) 

 Chama a atenção na fala de Sickingen que as finalidades comuns de cavaleiros e 

classes populares se caracterizem como uma novidade, algo que contradiz as relações 

mantidas até o momento. Os cavaleiros federados, luteranos, precisam ser informados 

de que artesãos, camponeses e citadinos não são seus inimigos, mas sim seus aliados 

contra um inimigo comum. As referências a outros levantes anteriores, tanto de 

camponeses como da pequena nobreza, em que nosso Franz destaca o inimigo comum, 

aparecem como revoltas paralelas, sem real aliança entre cavaleiros e camponeses, o 

que é historicamente justo. A última consideração da passagem afiança que o camponês 

liberto será no futuro responsável pelo destino do reino. Contudo, fica claro que no 

momento é a pequena nobreza que levará adiante a sua luta nacional. Isso porque o 

discurso não se traduz em ações. Não há neste momento nenhum movimento de 

Sickingen, Hutten, Baltasar ou demais cavaleiros para uma aliança com as classes 

populares, nem mesmo com os camponeses que, como vimos, já se encontram na arena 

de luta. 

                                                 
163

 Jan Žižka foi um general checo e líder hussita lendário por jamais ter perdido uma batalha, mesmo ao 

final de sua vida, quanto lutou cego.  
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 No mundo criado de Lassalle, a atitude de Sickingen de não demandar 

abertamente o apoio das massas à sua revolta é coerente com seu plano. Nem mesmo 

toda a força dos cavaleiros aliados ele pretende reunir para o ataque a Tréveris. Embora 

os cavaleiros federados conheçam o propósito final de Sickingen, a seu pedido mantêm 

segredo. Em nome desse engodo, recusa a sugestão do cavaleiro Furstenberg de garantir 

a vitória com disposição de todas as forças: 

 Se marchasse sobre Tréveris com toda a cavalaria do reino (...) eu mesmo descerraria os 

olhos dos Príncipes, compelindo-os a ver uma causa comum. Seria muito cedo. Causaria 

males maiores do que os benefícios que as forças incorporadas trariam e que, aliás, 

contra Tréveris não me são necessárias. Não, Furstenberg, gostaria ainda que olhasses 

essa questão como uma querela privada minha – muitas dessas querelas foram antes 

conduzidas por mim. Essa medida governa o mundo – o demasiado pode prejudicar 

tanto quando o escasso. (FvS., 87-88) 

 Os aliados de Sickingen são apenas os cavaleiros, que conhecem seu objetivo 

final mantido oculto dos possíveis aliados das camadas populares. Mantêm discrição 

quanto a essa finalidade, atuando na batalha como associados numa querela pessoal. 

Como Marx ressaltará em sua carta, o modo como Sickingen inicia a sua luta é coerente 

com a sua forma de ser e agir até o momento, uma típica querela entre cavaleiros, que 

conta apenas com cavaleiros.  

 A guerra é declarada a Tréveris. Sickingen e os cavaleiros federados são 

ameaçados de proscrição imperial se se mantiverem na luta, mas isso não os demove. 

As primeiras investidas dos cavaleiros trazem grande vantagem à federação, que 

consegue vencer defesas e adentrar os seus muros. Mas Sickingen não contava com os 

exércitos dos outros príncipes ligados pelo pacto e que não se convencem da 

justificativa típica da honra da cavalaria. O Landgrave de Hesse, embora luterano, envia 

todas as suas forças, e mesmo Ludwig do Palatinado, ligado a Franz por antiga amizade 

e por favores conseguidos do imperador, mantém o pacto com os demais príncipes. 

Vemos que essas decisões vêm proteger a condição dos príncipes no império e a sua 

dignidade eleitoral, acima das amizades e das convicções religiosas. A decisão do 

eleitor do Palatinado é tomada quando um cavaleiro de Tréveris vem lhe pôr a par da 

situação e exigir que disponha de todas as suas forças para defender Tréveris. Ludwig se 

dispõe a enviar apenas um destacamento, mas, mostrando a vantagem de Sickingen na 

batalha, o cavaleiro responde: 
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 Cavaleiro: Então está acabado, grandes eventos ainda serão observados pelo sol deste 

ano. Inevitavelmente. A palavra de Franciscus se verifica.  

 Ludwig: Que palavra? 

 Cavaleiro: (...) Em vão o cavaleiro ensaiou duas investidas. Foi obrigado a recuar pela 

heroica resistência. Mas ainda mais ardente, inflamado pela fúria, Franciscus avançou e, 

no terceiro ataque, estilhaçou como vidro a muralha e os homens. E então, dentro do 

burgo do Arcebispo, cercado por seus chefes militares, com a longa fila de nobres 

capturados que se estendia diante dele, oprimidos pela dor, os olhos voltados para o 

chão, a arrogância transbordante do momento lançou aos seus lábios o que de outro 

modo estaria bem guardado em seu coração. Sim, Senhores, ele gritou, olhai para este 

acontecimento com maior alegria! Tendes um Príncipe que, quando lhe aprouver, tem 

riqueza suficiente para regatar-vos; contudo, quando, adornado com a púrpura 

Eleitoral – o que, como bem vedes, está para acontecer – o próprio Franciscus 

adentrar as fileiras dos Sete, e vós então seguirdes a sua bandeira – então a mudança 

só vos trará vantagens! 

 Ludwig [Muito agitado]: Franciscus entre os Sete? O quê? Ele disse isso? 

 Cavaleiro: Disse, por minha alma, senhor: e todos os soldados do campo de Franz 

juram que seu Senhor será um Eleitor – ou mais! (FvS., 94-95) 

 A previdência do arcebispo de Tréveris, que se precavera, por meio do pacto de 

defesa mútua, contra a ameaça que Sickingen representava para os príncipes e a 

imposição de proscrição aos cavaleiros aliados por parte do imperador nos mostram 

como Sickingen se equivocara quanto à possibilidade de ocultar seu plano aos inimigos. 

Não bastasse isso, ele mesmo acaba se traindo com o entusiasmo que a perspectiva da 

vitória lhe suscita. O conhecimento da sua finalidade move contra ele o príncipe a quem 

sua casa se ligava pela amizade: todas as forças do Palatinado são dispostas para a 

defesa de Tréveris.  

 Nesse contexto, Lassalle intercala uma cena centrada nos plebeus de Tréveris e 

sua relação com o arcebispo. No mercado central de Tréveris, em meio a incêndios e 

destruição pelos ataques e intensa correria, plebeus discutem nos seguintes termos: 

 1º citadino: Não podemos mais aguentar. Metade da cidade está em chamas. 

 2º citadino: Mais uma hora e o inimigo tomará a igreja do Simeão. Depende disso.  

 3º citadino: O inimigo? Que jargão padresco é esse que usas! Franciscus é então teu 

inimigo, ou meu? Sua proclamação declara solenemente que sua luta é contra o padre e 

ninguém mais. Nenhum citadino deve sofrer no corpo ou nos membros.  

 4º citadino: De fato, são os feitos do padre que estamos pagando com nosso sangue e 

bens.  
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 3º citadino: Parece-me que fazemos um negócio estúpido se nos ocupamos da luta. 

Contra nossos interesses e para sustentar a opressão do padre.  

 Muitas vozes: Sim, é isso! É verdade! 

 Outras vozes: Não! Não! Não! 

 4º citadino: Silêncio! Sem divergências aqui! Está muito claro. O que Franz tem contra 

Richard não diz respeito à cidade. Por que, então, o Reverendo com seus nobres não vão 

para fora e resolvem em campo aberto a sua querela com Franz? Por que, ao contrário, 

ele se defende com nossas casas, que se consomem em chamas? Faz de nós os bodes 

expiatórios de sua contenda privada? Quem de vós é tão louco pelo padre que de bom 

grado abriria mão, na querela do tonsurado, de sua casa, esposa, filhos e sua vida, 

lançados ao fogo? 

 Todos: Não! Ninguém! 

 Muitas vozes: Vamos ao Bispo! (FvS., 102) 

Essa passagem vem caracterizar a diferença entre os possíveis aliados de Sickingen e 

seus inimigos no que tange ao conhecimento da finalidade de sua batalha. Em oposição 

à previdência dos príncipes, cujas consequências os cavaleiros logo conhecerão, os 

plebeus mantêm a crença de que se trata de uma querela privada. Observa-se também a 

opressão do arcebispo sobre os plebeus e a resistência desses em defender os interesses 

do eleitor, o que confirma a possibilidade de se constituírem, na peça, como aliados de 

Franz. Esse grupo de citadinos de fato procura o arcebispo e propõe que continue sua 

batalha fora dos muros da cidade, o que, evidentemente, se reverte em ameaça e na 

obrigação de colaborarem na defesa do burgo.  

 Outro episódio confirma, no drama, a possibilidade de aliança com as classes 

populares. O carregamento de munição está atrasado e os cavaleiros se reúnem para 

decidir sobre retirada e adiamento da batalha. No momento em que os cavaleiros chefes 

discutem, uma flecha é lançada de dentro dos muros de Tréveris com uma carta, 

destinada a Sickingen. A carta, sem assinatura, é escrita por um inimigo da igreja, 

afirmando que, além dele, há muitos outros citadinos no interior dos muros que são 

amigos de Sickingen, e pede uma semana para organizar os aliados de dentro. (FvS., 

108-109) A carta não é levada a sério, mas mesmo assim se decide por um adiamento, 

para reposição da artilharia.  

 Com a movimentação dos príncipes de várias regiões, cavaleiros aliados são 

desencorajados de aderir à luta de Sickingen, recrutamentos são interrompidos e 

carregamentos de munição são impedidos de alcançar o destino. Essas notícias chegam 
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aos revoltosos ao mesmo tempo em que se descobre que as forças do Palatinado se 

dirigem a Tréveris. Sickingen passa, assim, de uma situação militarmente vantajosa à 

desvantagem e é obrigado a recuar. O levante final, agora aberto contra imperador e 

príncipes, fica marcado para a primavera seguinte. O quarto ato se fecha com as 

seguintes palavras de Sickingen: 

 Essa pequena campanha foi apenas uma experiência. No próximo ano executaremos a 

obra final! A mão de nossos inimigos está agora exposta. Uma linha nítida separa agora 

inimigos de amigos. A vitória é nossa, contanto que vós permaneçais fiéis à coragem 

antes professada. Agora mobilizaremos todas as nossas forças, como nunca antes. 

Utilizai o inverno para recrutar – e seja o novo sol um sinal para todos. O primeiro 

sopro da primavera entrante emancipará o solo de nosso país do gelo do inverno e da 

corrente dos tiranos. – O ano novo trará uma nova Nação. (FvS., 114) 

 O quinto ato pressupõe um lapso de tempo e tem início na primavera do ano 

seguinte. Sickingen se encontra no castelo de Landstuhl, um de seus burgos, 

acompanhado pelo cavaleiro Rudesheim, Baltasar e Maria. O forte está cercado pelos 

príncipes pactuados, que atacaram antes do que Sickingen previa, e os aliados tardam. 

Sickingen considera que os cavaleiros desconhecem a situação em que se encontram. 

Enquanto Baltasar se ocupa de escrever e decodificar cartas cifradas em busca do apoio 

dos federados, Rudesheim defende que os aliados abandonaram a batalha: 

 Sickingen: Sabes, o inimigo apareceu muito mais cedo do que eu esperava. Nossos 

amigos não suspeitam o apuro em que nos encontramos. 

 Rudesheim: Se o ódio do inimigo pôde ser prévio, por que não o poderia ser também o 

zelo dos nossos amigos? Ademais, não enviastes carta atrás de carta, rigorosamente 

compostas em cifras por Baltasar? 

 Baltasar: Nem todas as cartas alcançam seus destinos com segurança, e os olhos 

desconfiados do inimigo enxergam através do disfarce do mensageiro antes que este 

possa atravessar o exército sitiante do inimigo.  

 Rudesheim: Besteira! Há muito chegou a primavera. Por seu próprio acordo já deveriam 

há muito tempo estar aqui. (FvS., 115-116) 

Encontramos Sickingen numa situação muito diversa daquela que planejara: em lugar 

do levante final contra imperador e príncipes, é ele quem se encontra sitiado e 

abandonado pelos cavaleiros aliados.  

 Embora seja uma sólida fortaleza, Landstuhl não se compara a Ebernburg, “o 

forte indomável”, nas palavras de Rudesheim. Os ataques são certeiros e o forte ameaça 
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ruir. Conhecemos mais adiante que a precisão nos ataques provém de que os príncipes 

contam com a ajuda de um dos construtores do forte, que traíra o nosso protagonista. 

  Rudesheim acusa Sickingen de erros estratégicos, tais como permanecer em 

Landstuhl quando teve oportunidade de retornar a Ebernburg, e retirar-se 

prematuramente de Tréveris, deixando esfriar o ímpeto revolucionário dos cavaleiros, 

amedrontados pelas ameaças imperiais. Contudo, é pela boca de Baltasar que Lassalle 

expressa a sua concepção sobre o principal erro de Sickingen, a ação verdadeiramente 

responsável pela situação em que se encontra neste momento. Franz pergunta ao velho 

amigo o que ele tem a lhe reprovar, que se recusa a apontar erros estratégicos parciais: 

 Baltasar: O caminho é o que nos importa, não os passos separados, que um a um 

compelem ao caminho e, estreitamente ligados, o perfazem. 

 Sickingen: Onde queres chegar? 

 Baltasar: Senhor, acreditas nos pressentimentos da morte? 

 Sickingen: Velho, o que tens em mente? 

 Baltasar: Que o homem preveja a hora de sua morte, isso eu não acredito. Mas isso ele 

faz – seu inimigo mortal, não há criatura que não o pressinta instintivamente. Parece 

uma lei que preside a própria Natureza e se confirma em todos os animais. O pássaro, 

pressentindo o seu destino, treme de terror à vista de uma serpente. Antes que o simum 

se aproxime, de olhos fechados o camelo se lança à terra, apavorado. Esse instinto é 

ainda mais poderoso no homem. Ao amigo deves te revelar, e com frequência é em vão 

que asseguras tua amizade. Somente o inimigo, por mais que te disfarces, te pressentirá 

de imediato – seu sensor é veraz. (...) Homens fortes são detectados pelos inimigos 

muito antes que seus amigos acorram. (...) 

 Sickingen: O que tem tudo isso a ver com o nosso caso presente? 

 Baltasar: O que tem isso a ver com o nosso caso presente? Não sabias; e porque não 

sabias agora pagas tão caro! Pensaste que iludirias os Príncipes com a campanha contra 

Tréveris? Pensaste que tomariam como uma mera querela, uma simples disputa entre tu 

e Richard? Aos Príncipes não enganaste. Levados por um instinto certeiro, em ti seu 

ódio viu o inimigo mortal de sua posição. Em todas as cortes da Alemanha as palavras 

ressoaram com estrondo: Desde que há Príncipes, alguma vez emergiu um perigo tão 

generalizado? Somente aos teus amigos enganaste cuidadosamente – nessa querela 

estava em jogo uma Nação. Por isso ela não se move: as cidades, os camponeses – 

todos te deixaram com tuas próprias forças terminar tua querela privada, enquanto o 

fracasso inicial deixou os nobres tímidos desde o princípio – [Levantando a voz] Ataste 

por ti mesmo as artérias de tua força; levaste de volta ao coração o sangue da vida que 

teria fluído para ti. 
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 Sickingen: Oh, Baltasar! Desiste; não me oprimas com tuas reprimendas. Não poderia 

ser feito de outro modo, era ainda muito cedo para me declarar abertamente. O burgo de 

Tréveris, lugar estratégico, de todos era o que eu precisava primeiro. O plano era bom, e 

todos os cálculos foram bem feitos. Quem controla o capricho do acaso – que pode 

convertê-lo cruelmente num ônus? 

 Baltasar: Oh, não chames acaso o que é efeito! Porque não podemos contar com o 

acaso, é tolice colocar sobre sua cabeça escorregadia o destino da época. Era ainda 

muito cedo? Deverias então ter sabido esperar com calma. Mas uma vez que te lançaste 

à luta, teu papel era inscrever na tua bandeira, em letras grandes, plenamente legíveis, A 

reforma da Igreja e do reino; ou, melhor ainda, por força do título e do direito, com 

arrojo proclamar-te Imperador. Desacorrentar o fluxo da Nação, que os bancos retêm 

dolorosamente. Seria mais sábio do que brincar de cabra-cega com teus amigos – jogo 

que não cegou nem um único de seus inimigos. Bem calculado, dizes? Sim! Foi 

exatamente isso! Foste vencido por tua própria astúcia. O feito maior poderias ter 

realizado; o menor não! Oh, não és o primeiro nem serás o último a quebrar o pescoço 

por tentar a astúcia em coisas grandiosas. O disfarce nunca se manterá no palco da 

história, onde, no tumulto das massas, conhece-se o homem apenas por sua armadura e 

suas armas. Por isso, envolve-te corajosamente dos pés à cabeça em tuas verdadeiras 

cores. Então entrarás na luta imensa com todos os recursos de tua verdadeira finalidade, 

para vencer ou cair no mais pleno exercício de todas as suas forças. Não é a tua queda o 

que mais choca, mas que cais no mais pleno florescimento de tua força inconquistada, 

indisponível. É isso o que um herói menos suporta. (FvS., 120-122) 

 A concepção de Baltasar é de que a derrota é devida à dissimulação de sua 

verdadeira finalidade, o que impediu seus aliados de se juntarem a ele na luta. A aliança 

com os camponeses e as cidades deveria ter sido proposta desde o início. A fala de 

Baltasar pressupõe que os objetivos da revolta de Sickingen e Hutten são compatíveis 

com as reivindicações que moveram as revoltas camponesas, bem como com os 

interesses dos citadinos pobres, de modo que a aliança de cavaleiros, camponeses e 

cidades seria factível desde o início. Com isso, a vitória, se não garantida, seria ao 

menos muito provável. Isso se extrai da consideração final de Baltasar acerca do pleno 

florescimento das suas forças.  

 Mas Baltasar não acredita que tudo está perdido e propõe um plano desesperado. 

Possui informações de que os camponeses preparam a sua sublevação, que em breve 

acionará em torno de cem mil homens dessa classe. Sugere que, com as palavras certas, 

Sickingen poderia reunir todo esse exército em torno de sua bandeira. Diante dessa 

possibilidade, coloca-se o problema de escapar de Landstuhl para realizar a aliança. 
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Baltasar propõe que Sickingen abra mão de todos os seus feudos (entre os quais 

menciona Landstuhl, Drachenfels, Hohenburg e Ebernburg) em troca da sua liberdade. 

Sickingen recusa: “Estás a delirar! O Ebernburg! O baluarte do meu poder!” (FvS., 124) 

Convencionam a rendição do Landstuhl e a proposta é levada aos príncipes pelo próprio 

Baltasar acompanhado de um mensageiro.  

 Antes das cenas em que Sickingen aguarda e em que Baltasar traz a resposta 

evidentemente negativa dos príncipes, Lassalle introduz duas cenas protagonizadas por 

Hutten, Joss Fritz e outros líderes camponeses. É significativo das ideias de Lassalle que 

os camponeses e seu líder apareçam apenas no último ato da peça. Numa estalagem no 

Alto Reno, líderes camponeses se reúnem para uma reunião secreta, em torno de Joss 

Fritz, líder do Bundschuh. As notícias trazidas por ele aos companheiros são 

promissoras: 

Joss Fritz: (...) Estive fora por muito tempo. Viajei para longe. E agora trago novidades 

de peso. Não poucas. A coisa progride bem. Onde quer que fosse, em todos os distritos 

da Alemanha, o camponês está pronto para a lavragem. A extorsão dos padres e a 

opressão dos Senhores chegaram ao limite. Em toda parte as coisas estão prontas. Muito 

pouco nos falta agora, chegou a hora. O primeiro evento, que parece adequado, será o 

sinal para o início. (...) (FvS., 126) 

Diz ainda que os plebeus das cidades e os artesãos se inclinam aos camponeses. 

Enquanto os camponeses vão chegando para a reunião, Hutten, que ali se encontra em 

seu caminho de volta de Zurique, para onde fora incumbido de fazer recrutamentos 

entre os aliados nobres, entra casualmente na mesma estalagem. Expressa preocupação 

quanto à situação do seu amigo, e não percebe o que se passa, já que os camponeses 

escondem seu intento, e Joss Fritz, que chegara disfarçado, retoma a sua barba falsa e 

outros truques com a entrada do cavaleiro. Mas reconhece Hutten. Quando o reconhece, 

fala para si: 

 Não há dúvida, é ele! Que favorável coincidência! Deixar o acaso escapar, Joss Fritz, 

seria estúpido – sim, decididamente mais estúpido do que te convém! Como esse 

encontro de repente amadurece ao mais pleno vigor os pensamentos nebulosos, os 

planos que formulei vagamente, e as esperanças que nutri em silêncio! Vamos! Se há 

alguém que pode persuadi-lo, é ele – e ele é aquele que também tem a vontade. Se 

alguma vez o momento foi adequado, é agora! (...) (FvS., 130) 

 Ao se apresentar, é também reconhecido por Hutten, que diz: “De qualquer 

forma, um encontro melhor não poderia ser pré-arranjado.” (FvS., 130) Joss Fritz dá a 
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Hutten as más notícias da situação de Sickingen. Mas coloca-o também a par da 

organização da sublevação camponesa, que conta com no mínimo oitenta mil 

camponeses, de vários distritos, prontos e alertas ao seu sinal.  

 Revela, então, o plano que “formulou vagamente”, “pensamentos nebulosos”, as 

“esperanças alimentadas em silêncio”, que à vista de Hutten amadureceram: propõe-lhe 

que a insurreição camponesa seja liderada por Sickingen, com a condição de que ele 

jure fidelidade aos Doze Artigos dos Camponeses
164

: 

 Hutten: E quais são as condições? 

 Joss Fritz: Uma apenas; aquela de que te falei. Será jurado o nosso líder – deve jurar os 

artigos, os doze; assim como coluna de fogo de Jeová, um manifesto flamejante deve 

marchar diante de todos nós! Sua posição, seguidores e incomparável gênio militar 

multiplicarão nossa força. Com um chefe como esse, é certo que a vitória será nossa. 

Não podemos esperar ver outra hora melhor! Diz a teu Žižka, se consentir, que sua 

anuência fará descer aos vales um sinal ardente, acenderá os céus da Alemanha, e 

tornará em cinzas o nosso inimigo comum. 

 Hutten [Solenemente]: Tanto quanto um homem pode falar por outro, com minha mão 

jurarei agora esse consentimento do fundo do coração de Franz. [Estende a mão a Joss, 

que a toma calorosamente] (FvS., 134-135) 

 Dado o acordo, o problema que se apresenta a Hutten e Joss Fritz é libertar 

Sickingen do cerco em Landstuhl. Joss Fritz oferece de conduzir Hutten ao burgo e lá 

introduzi-lo sob um disfarce. Saem ambos imediatamente para cumprir seu plano, e Joss 

cancela a reunião com os camponeses. (FvS., 135) 
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 Os Doze Artigos dos Camponeses contém as reivindicações dos camponeses organizados na Liga da 

Suábia, criada em 1488, mas que permaneceram em pauta até o levante de 1525. Podem ser sintetizadas 

como se segue: escolha e deposição do pastor pela comunidade; pagamento de dízimo para manutenção 

do pastor e dos seus, e excedente para manutenção dos pobres do lugar, nada mais; liberdade com relação 

aos laços servis; obediência a autoridades regulares e eleitas; direito de coletar aves selvagens, cervos, 

peixes, enfim, animais, nas florestas e rios; direito de cortar madeira para uso próprio e carpintaria 

(quanto aos recursos naturais e quanto às terras comunais, os artigos consideram o problema de a área 

pertencer legitimamente a alguém, por compra devida: nesses casos, ainda assim deve ser encontrado um 

modo de administração fraternal e conforme a Bíblia); diminuição da exigência de serviços, que são 

demasiados; obrigação de realizar apenas os serviços acordados entre o senhor e o camponês e, para além 

desses, se não desvantajoso para o camponês, os serviços devem ser devidamente pagos à parte; redução 

do valor do arrendamento/aluguel da terra; imposição das antigas leis escritas, e o julgamento conforme o 

mérito (com vistas a acabar com a opressão pela constante mudança das leis, que conduzem o julgamento 

a depender da boa ou má vontade); retomada dos prados e campos comunais apropriados por indivíduos; 

abolição completa do imposto pago sobre a morte de um servo (que extorquia órfãos e viúvas). Quanto 

aos recursos naturais e quanto às terras comunais, os artigos consideram o problema de a área ter sido 

legitimamente adquirida por alguém, por compra devida: nesses casos, ainda assim deve ser encontrado 

um modo de administração fraternal e conforme a Bíblia. Os artigos incluem também a possibilidade de 

recuar de qualquer ponto que seja comprovado como oposto às Escrituras, injusto ou ofensivo, se devida 

e claramente demostrado.  
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 A cena retorna para a câmara de Sickingen em Landstuhl. Aguarda a chegada de 

Baltasar com a proposta dirigida aos inimigos, de rendição do burgo em troca da 

liberdade de Sickingen e dos demais que se encontram dentro. A proposta é recusada, os 

inimigos preparam-se para render e tomar o feudo e Sickingen foge. Rudesheim, 

responsável pela defesa, consegue conter o ataque, mas nosso protagonista se depara 

com um destacamento inimigo que se aproxima da contenda e na luta é ferido de morte. 

Conduzido de volta, recebe do médico a avaliação de que não sobreviverá à noite, e 

assim concebe a resolução de entregar a si e ao burgo aos inimigos, que ainda não 

sabem da sua condição, em troca da liberdade de todos os demais. Os príncipes aceitam 

a proposta.  

 Na última cena, Hutten consegue entrar no castelo disfarçado de monge para 

trazer as notícias da aliança com os camponeses. Mas, diante da morte de Sickingen, 

Hutten constata o recuo dos cavaleiros, a interrupção da organização plebeia, e 

prenuncia a derrota dos camponeses. É dele a fala final da peça: 

 (...) Com esse homem nossa pátria sucumbe. Nos espasmos da morte jazem as 

esperanças pelas quais nós vivemos. Com a sua morte, os nobres impotentes 

retrocederão, temerosos, e se curvarão diante dos Príncipes, que dominarão o reino 

fazendo-o em pedaços. Logo decairão a lacaios dos Príncipes! Privados de apoio, sem 

confiança em si mesmos, os citadinos serão absorvidos pela rede de seus interesses 

peculiares, e o sentido mais amplo da nação se perderá para eles. Sozinho, o camponês 

se mantém fiel à nossa Grande Causa; ele pega em armas, mas entregue aos seus 

próprios recursos, arrasta seu corpo ao sangrento matadouro; e seus membros 

esquartejados cobrirão de ponta a ponta a vasta superfície da nossa terra, paralisada pelo 

horror! Sobre sua propriedade o Direito de Conquista levará um grande carnaval, e o 

despirá dos últimos retalhos de liberdade de que ainda desfruta. Longa noite desce sobre 

nossas cabeças, ocultando o triste destino deste país sob o seu manto negro. [Virando 

para Franz] Morres, e carregas para o túmulo tudo o que torna esta vida digna de se 

viver. Eu, agora, dirijo meus pés errantes ao exílio; mas não por muito tempo; mais 

algumas semanas e minhas cinzas se juntarão ao seu pó. Aos dias futuros nossa 

vingança é legada. (FvS., 149) 

Vemos que o drama é claramente construído a fim de defender uma tese: Franz 

von Sickingen é a obra cênica de um jurista inaugurador da social-democracia, que não 

se destacou por suas criações artísticas, mas sim no âmbito do direito. Essa tese é 
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apresentada no prefácio destinado à publicação e no manuscrito endereçado a Marx e 

Engels e discutida por Lukács em seu texto sobre o debate,
165

 de que nos valemos aqui.  

 O objetivo de Lassalle com a escrita de seu drama era explicitar aquilo que ele 

concebia como “A tragédia d’A revolução”, quer dizer, o conflito trágico universal 

presente em todas as tentativas de revolução, independente de suas determinações 

histórico-sociais e políticas específicas. Com a figuração desse conflito abstrato, 

Lassalle pretendia apontar as razões do fracasso das revoluções de 1848 na Alemanha. 

Por isso, toma outro momento da história alemã como caso a partir do qual pretende 

defender a sua tese. Em seu texto sobre o debate, Lukács cita os termos de Lassalle:  

Do ponto de vista de Lassalle, o conflito trágico subjacente a qualquer revolução é a 

contradição entre o “entusiasmo”, a “confiança imediata da Ideia na sua força própria e 

o seu caráter infinito” e a necessidade de uma “política realista. (...) realismo político: 

contar apenas com os meios finitos dados”. (LUKÁCS, 1979, 11) 

O conflito existe, então, entre os fins e os meios, entre a ideia abstrata da revolução, o 

ímpeto revolucionário, e a inteligência prática que conta com meios finitos.  

Tudo se passa, portanto, “como se existisse uma contradição insolúvel entre a ideia 

especulativa, que faz a força e o ímpeto de uma revolução”, e a razão finita, com sua 

inteligência prática. (LUKÁCS, 1979, 12) 

Essa concepção se apoia na ideia de que, nas sucessões e conflitos históricos, 

existe uma contradição fundamental e universal entre “o Novo” e “o Antigo”. As 

condições e contradições específicas das classes em luta nos vários períodos da história 

são reduzidas a essa oposição abstrata central. Lukács argumenta que essa redução, por 

sua vez, tem por base, em primeiro lugar, a identificação de toda revolução com a 

revolução burguesa. Propunha a aliança da burguesia com o proletariado a fim de se 

realizar na Alemanha uma revolução democrático-burguesa.  

A escolha do tema do Sickingen e a interpretação que o autor confere à sua 

história são, para Lukács, produto da universalização da revolução burguesa: “a escolha 

do tema e interpretação de Sickingen feita por Lassalle resultava da sua posição face à 

revolução burguesa que, é certo, ele assimilava, sem mais, à revolução” (LUKÁCS, 

1979, 37). Especificamente, o comentador húngaro aponta que Lassalle se alinhava à  

ala da extrema esquerda da burguesia democrata alemã que acarinhou a esperança de 

constituir uma frente única democrática burguesa-proletária contra as “forças antigas” e 

de assim realizar uma revolução burguesa séria. (LUKÁCS, 1979, 13) 
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 “O debate sobre o Sickingen entre Marx, Engels e Lassalle”, op. cit.  
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O tom jocoso de Lukács se explica pelo caráter reacionário da burguesia alemã que, 

amedrontada pela movimentação proletária como oposta à ordem social do capital, 

acabou por se alinhar à nobreza restauradora a fim de realizar a unificação alemã em 

oposição aos interesses da classe trabalhadora (operária e camponesa). Dessa maneira, a 

perspectiva de Lassalle expressa em seu Sickingen se relaciona à tentativa de 

desenvolver uma consideração a respeito da revolução, já no contexto de derrota das 

revoluções de 1848, sem abandonar o objetivo de revolução burguesa contra o antigo 

regime.  

Lassalle tem a intenção de figurar dramaticamente a contradição eterna e 

abstrata entre “a ideia da revolução”, infinita, e a “inteligência prática”, com seus meios 

finitos. Sickingen enfrenta o conflito entre a “ideia infinita da revolução” e os “meios 

finitos da política realista”. A falta de confiança na infinitude da ideia e o excesso de 

diplomacia é o que constitui a sua “culpa trágica”. Essa falta não se caracteriza somente 

pelo erro intelectual, mas pelo erro moral. Nos termos de Lassalle, a culpa de Sickingen 

é moral “Pois ela provém precisamente de uma falta de confiança na ideia moral e na 

sua força, em si infinita, e de um excesso de confiança nos meios maus e finitos” 

(LASSALLE apud. LUKÁCS, 1979, 26). Conforme Lukács, Lassalle, em lugar de 

figurar a perspectiva revolucionária nas relações e conflitos concretos dos indivíduos, 

“introduz a ‘ideia da revolução’ nos indivíduos e relações concretas” (LUKÁCS, 1979, 

23). Esse procedimento conduz ao que Marx denomina a escrita “à moda de Schiller”, 

que ele opõe à shakespearização, numa elaboração que constitui um ponto central para 

compreender as suas ideias estéticas.  

Como mencionamos, a peça de Lassalle pretende apresentar na tragédia do seu 

Sickingen a contradição própria de toda revolução, com o intuito de constituir uma 

autocrítica da derrota das revoluções de 1848. Os revolucionários de 1848 carregariam a 

“culpa trágica” moralmente definida pela falta de confiança na ideia da revolução e do 

excesso de confiança nos meios finitos. Assim ele explica o fato de a burguesia alemã – 

que para Lassalle devia conduzir a revolução – não se ter aliado às classes populares 

logo de início, perdendo assim a possibilidade do êxito revolucionário.  
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IV. 2. A abertura das cartas de Marx e Engels: ação e emoção 

 

As cartas de Marx e Engels chamam a atenção pela proximidade do argumento geral, 

dos temas, ideias e termos. São muito semelhantes as críticas que dirigem ao drama, 

com respeito à forma – a inspiração schilleriana – e ao conteúdo histórico – a 

incompreensão das relações de classe, em particular da nobreza com as cidades e os 

camponeses. Também é quase idêntico o modo como ressaltam a estreita 

interdependência desses dois aspectos (modo de compreender o período histórico e a 

opção por “schillerizar”); assim como as propostas para superar os problemas do drama: 

figurar com maior proeminência (e corretamente) as lutas camponesas, o movimento 

plebeu, e “shakespearizar”.  

 Há, contudo, uma diferença de foco e finalidade da argumentação, entre as cartas 

de Marx e Engels, que merece ser destacada, porque diz respeito ao problema do 

trágico. Não se trata de sugerir uma contradição entre as cartas, mas sim de indicar 

diferenças que trazem à luz com maior nitidez certas ideias de Marx sobre o trágico que 

não estão presentes da mesma maneira na carta de Engels.  

 Desde logo, Marx responde à intenção de Lassalle, sugerida em seu manuscrito 

anexo às cartas, de figurar, no destino de Sickingen e na derrota dos nobres em 1522, os 

motivos que conduziram à derrota do partido revolucionário de 1848-49 na Alemanha. 

Pretende mostrar que a peça não corresponde a essa intenção do autor, que dez anos 

após a derrota buscava retratar no destino do seu Sickingen, como Lassalle insiste na 

réplica, as tensões profundas que conduziram àquela derrota. Marx felicita a ideia de 

criar uma tragédia que figure essa derrota, já que ela carrega objetivamente um 

elemento trágico, mas opõe-se à escolha do Sickingen como tema desta tragédia. As 

críticas ao drama, que se dirigem ao seu conteúdo histórico e forma estética, partem 

desse problema. Com isso, sua análise é levada ao ponto de propor positivamente uma 

matéria apropriada, no contexto do século XVI, e a encontra na tragédia de Thomas 

Münzer. Daí afloram as ideias sobre as formas trágicas que, a meu ver, constituem 

contribuições estéticas essenciais do debate. Trata-se, grosso modo, da distinção de duas 

formas trágicas: a tragédia do representante de uma classe agonizante, “vítima” do 

movimento histórico, “figura digna de lástima”, a tragédia de Götz von Berlichingen; e 
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a tragédia do revolucionário “ingênuo” ou “prematuro”, para usar o termos de Lukács, a 

tragédia de Münzer.  

 Engels não parte do mesmo problema, deixando intocada a intenção de Lassalle 

de retratar com a sua peça a derrota dos revolucionários alemães em 1848-49. É mais do 

que provável que, ao escrever, Engels tivesse em mente a analogia com 1848-49, por 

dois motivos. Primeiro, pela própria sugestão de Lassalle no seu manuscrito anexo; 

segundo, e mais importante, porque ele mesmo já propusera a relação entre os dois 

períodos históricos. Em 1850, portanto imediatamente após a capitulação da burguesia 

em 1849, Engels publica “As guerras camponesas na Alemanha” na Nova Gazeta 

Renana – Revista de Economia Política
166

, em que sugere, quase dez anos antes de 

Lassalle escrever seu drama, certas analogias entre os dois períodos. Como o título do 

artigo mostra, Engels centra sua comparação, não na revolta da nobreza, como o autor 

do Sickingen, mas sim no movimento camponês. 

 Contudo, na sua carta, Engels não enfoca diretamente o problema da adequação 

da matéria histórica (destino de Sickingen) à figuração do conflito de 1848-49. Escreve 

a sua crítica no intuito de apontar os problemas do drama e propor modos de 

aproximação ao conteúdo histórico e à forma que o tornassem mais realista e 

artisticamente acabado. Nesse caminho, como dissemos, suas críticas e propostas quase 

se identificam às de Marx, e trazem em vários pontos desenvolvimentos ausentes na 

carta desse, mais sintética. Mas, na medida em que não persegue o problema da 

adequação do tema histórico ao conflito de 1848-49, não há na sua carta a proposta de 

tomar como tema a tragédia de Münzer. Ao defender que o drama deveria dar maior 

destaque às lutas camponesas, trazendo-as como fundo concretamente figurado na 

tragédia, está propondo uma maneira mais realista e rica de dar forma artística ao 

destino de Sickingen e da nobreza. Com isso, pode-se dizer que a discussão de Engels 

se mantém no interior do tipo de tragédia que chamamos, nos termos de Marx, do 

representante da classe agonizante (e não a tragédia do revolucionário “ingênuo”). 

Propõe um modo particular, que não aparece na carta de Marx, de configurar o caráter 

verdadeiramente trágico do destino de Sickingen – e para isso considera necessária a 

figuração da oposição plebeia. O trajeto de Engels é rico e complementar ao de Marx, 

mas não traz à tona o problema das diferentes formas trágicas. 
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 Revista publicada por Marx e Engels em Londres em 1850 como prosseguimento ao jornal diário que 

dirigiam em Colônia entre 1848 e 1849.  



281 

 

 Cabe notar que Lassalle dirige sua réplica em conjunto às duas críticas, assim 

considerando-as de mesmo teor. Mais importante que isso, Lukács e Lifschitz tomam as 

cartas de Marx e Engels em conjunto nas suas análises sobre o debate, lendo-as de 

maneira complementar e confrontando Lassalle com uma mesma linha argumentativa, 

atribuída em conjunto a Marx e Engels. 

 O trabalho segue prioritariamente o argumento presente na carta de Marx. A 

carta de Engels cumpre o papel de enriquecer as ideias de Marx, ali onde se identificam. 

Além das cartas, outros textos de Marx e Engels servem para lançar luz sobre as 

sintéticas observações e críticas ao drama de Lassalle presentes na carta de Marx, como 

será indicado abaixo.  

Marx introduz o exame do drama com uma aprovação
167

: “Passemos agora ao 

Franz von Sickingen. D’abord, devo elogiar a composição e a ação” (Carta de Marx, 

73). A peça é inicialmente abordada pela sua forma, e os elementos que parecem mais 

significativos ao crítico são a composição e a ação. Marx se volta, pois, em primeiro 

lugar, à trama criada, ao enredo, ao conjunto da ação. O fato de começar seus 

comentários referindo ao enredo e à ação, o fato de começar com este elogio, traz desde 

já a indicação dos elementos da forma dramática a que Marx atribui importância. Em 

seguida, destaca positivamente a tragédia de Lassalle no conjunto da produção 

dramática alemã de sua época quando diz que “isto é mais do que se pode dizer de 

qualquer drama alemão moderno”. Além de evidenciar o juízo desfavorável que faz da 

cena alemã, parece também mostrar que uma ação bem composta e vivaz constitui o 

critério inicial a partir do qual vale considerar o drama.  

 Esse ponto de partida de Marx merece ser acentuado por sua importância na 

crítica à tendência de minimizar a ação, tema central neste debate. Embora a tendência 

de minimizar a ação tenha tomado maior vulto na literatura a partir de meados do século 

XIX, constitui objeto de crítica desde o século XVIII (como, por exemplo, em Lessing), 

e é essa crítica que Marx – e Engels – vem engrossar e aprofundar. É preciso destacar 

desde já, porém, que o elogio à composição e à ação do Sickingen é relativizado pelas 

críticas que lhe seguem e que visam justamente os traços que enfraquecem a ação, 

problema que, como veremos, Marx situa no cerne da discussão.  

 Um segundo elogio sucede ao primeiro: 
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 Fiz algumas alterações na tradução das cartas de Marx e Engels para que ficassem mais fieis aos 

originais. No geral, utilizei a tradução mencionada. Doravante Carta de Marx e Carta de Engels. 



282 

 

 In the second instance, deixando de lado toda relação puramente crítica com a obra, ela 

me emocionou muito na primeira leitura e, por consequência, emocionará ainda mais 

aos leitores que se deixam dominar pelos sentimentos em maior medida que eu. E este é 

um segundo aspecto muito importante. (Carta de Marx, 73) 

Assim como destaca em primeiro lugar o elemento sensível da obra (a ação e a 

composição), Marx valoriza em segundo lugar o elemento sensível da apreciação 

artística, isto é, a capacidade da obra de provocar comoção e despertar no leitor uma 

resposta emotiva e sentimental, em suma, de envolvê-lo em sua sensibilidade. A 

sequência dos elogios nos sugere que a capacidade de suscitar emoções se vincula à 

vivacidade da ação, qualidades que Marx elege como ponto inicial de seu exame da 

obra e cuja relevância destaca diretamente.  

 Depois de introduzir sua análise com essas considerações positivas, Marx 

apresenta sua primeira crítica ao drama, que continua nos problemas de forma: 

 Vejamos agora o outro lado da moeda. Em primeiro lugar – e isto sob um ponto de vista 

puramente formal – já que escreveste em verso, talvez pudesses polir teus iambos um 

pouco mais artisticamente. Porém, ainda que aos poetas profissionais choque esta 

negligência, considero-a uma vantagem, já que aos nossos poetas epigonais só lhes resta 

o brilho formal. (Carta de Marx, 73) 

A crítica de Marx à má versificação na peça é interessante pela inflexão final. Marx 

caracteriza o problema como “puramente formal”, mostrando que se refere a um 

elemento que considera mais superficial, se contrastado ao conjunto da ação. Embora 

demonstre que não é insensível ao aspecto estritamente “formal” da escrita, hierarquiza 

desde logo os elementos artísticos, fazendo o problema dos versos se converter em uma 

vantagem. Marx pontua que se trata de uma negligência, mas opõe essa falta de Lassalle 

à sobrevalorização dos recursos formais da escrita, considerados suficientes à poesia. 

Entre o artista que negligencia a versificação e aquele que prioriza os versos em 

detrimento de tudo o mais, Marx se coloca ao lado do primeiro, o que, vale repetir, 

acentua a hierarquização dos elementos artísticos. Vemos ressoar a Poética: assim como 

em Aristóteles, também para Marx o poeta é mais fabulador do que versificador.  

 Novamente, Marx dispara contra a produção poética de sua época, referindo aos 

“nossos poetas epigonais”, a quem resta apenas o “brilho formal”. Marx caracteriza a 

literatura alemã de sua época como poesia de epígonos, isto é, imitação da produção 

poética de um período anterior, que como tal só pode ser meramente formal. Vemos 

ecoar aqui a sua crítica à fracassada épica de Voltaire e aos dramaturgos franceses que 
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insistem na “regra das três unidades”. Entende-se aqui também uma crítica à 

normatividade na estética e na criação artística, que leva a formas artísticas vazias que 

mantém apenas o lustro exterior tomado de um período anterior.  

 A referência aos “poetas profissionais”, a quem deve “chocar” a negligência de 

Lassalle, indica que a profissionalização do trabalho do poeta está vinculada a um 

formalismo na literatura, à subordinação da poesia à qualidade técnica dos versos. Essa 

relação também por si só constituiria um tema autônomo, que poderia ser perseguido 

por mais de um caminho. Lukács analisou a situação dos escritores profissionais, que 

figuram com peso na história a partir de meados do século XIX. Em “Narrar ou 

descrever?”
168

, defende que a redução desse trabalho a meio de vida tem consequências 

literárias, entre as quais a minimização da ação e a supervalorização do estilo. A breve 

menção de Marx parece aproximar-se dessa compreensão. 

 A abertura da carta de Engels surpreende pela proximidade com as observações 

iniciais de Marx, considerando que foram escritas em separado. Destacamos alguns 

pontos da carta de Marx: o elogio à composição e à ação, e a relevância desses 

elementos; a emoção suscitada pela peça, e a importância dessa resposta; a consideração 

negativa da produção poética/literária do seu tempo; e a espécie de “censura às avessas” 

à má qualidade dos versos.  

 Também Engels ressalta esses pontos. Inicia a consideração sobre o Sickingen 

justificando a demora em enviar a resposta a Lassalle – escrita quase um mês depois da 

carta de Marx. As razões são relacionadas à pobreza e baixeza da produção literária da 

época, responsáveis por “embotar” sua capacidade crítica. Este é o primeiro tema 

suscitado por Engels, contra cujo plano de fundo destaca positivamente o drama de 

Lassalle. Engels escreve: 

 Dada a atual escassez de obras de arte literária, há muito não tenho a oportunidade de 

ler uma deste gênero, sobre a qual deveria emitir uma apreciação minuciosa ou 

manifestar uma opinião adequadamente fundamentada – as vulgaridades que atualmente 

se publicam não as merecem. Até mesmo os poucos romances ingleses mais ou menos 

bons, que leio de vez em quando, como os de Thackeray, apesar da sua indiscutível 

importância literária e sua significação cultural e histórica, não chegaram a me 

interessar tanto quanto a sua obra. Mas o fato é que minha capacidade crítica, devido a 
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 LUKÁCS, G. “Narrar ou descrever”, op. cit. Lukács discute o efeito artístico – naturalista – que a 

posição dos escritores em face da sociedade acarreta, quer dizer, posição de observadores, advinda, entre 

outros fatores, da sua profissionalização como escritor. 
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tão prolongada inatividade, está como que bem embotada e, por isso, preciso de um 

prazo maior para permitir-me expressar minha opinião. De qualquer modo, o seu 

Sickingen merece um tratamento melhor do que a atual enxurrada de tolices e, por isso, 

não economizei meu tempo. (Carta de Engels, 76) 

Vemos que Engels não se refere especificamente à literatura alemã, mas em geral à sua 

época. Distingue os romances do inglês Thackeray, mas pinta um quadro lastimável da 

produção literária em geral. Nota-se a proximidade entre Marx e Engels quanto à 

avaliação que fazem da literatura de sua época. Embora não refira à sua condição 

“epigonal”, Engels se refere às bobagens atuais que se produz em literatura. Na 

sequência, fala ainda dos “tempos miseráveis” que “atrofiaram o seu gosto literário”. 

Observamos também o sentido elogioso das suas palavras sobre o Sickingen, que o 

interessou mais do que os romances ingleses, ainda que tenham importância literária, 

cultural e histórica, e que considera digno de uma apreciação mais detida e demorada do 

que a “atual enxurrada de tolices”.  

 Em seguida, Engels distingue o drama de Lassalle pelo viés da emoção que lhe 

causou, e neste ponto é ainda mais enfático do que Marx: 

A primeira e a segunda leituras do seu drama nacional alemão (...) me emocionaram a 

tal ponto que me vi obrigado a abandoná-lo por alguns dias, já que meu gosto literário 

(devo reconhece-lo com vergonha) se atrofiou nesses tempos miseráveis e, por isso, até 

as obras de pouco valor me produzem certa impressão na primeira leitura. Então, para 

conservar uma absoluta imparcialidade, um critério “crítico” cabal, abandonei o 

Sickingen por um tempo (...). Devo confessar que a minha primeira impressão resistiu 

inclusive à quarta leitura, e como estou certo de que o seu Sickingen é capaz de suportar 

a crítica, dir-lhe-ei dele algumas “palavras cordiais”. (Carta de Engels, 76-77) 

Se a primeira leitura da peça emocionou Marx, a ele que não se deixa levar facilmente 

pelos sentimentos, a emoção dominou Engels, a quem mesmo “obras de pouco valor 

produzem certa impressão na primeira leitura”, até a quarta leitura. Marx diz que esse 

aspecto é muito importante; Engels relaciona à emoção a certeza de que a peça pode 

“suportar críticas”.  

 As “palavras cordiais” que Engels anuncia começam efetivamente cordiais. Mais 

uma vez contrapondo a peça à literatura da época, Engels elogia a forma, em especial a 

trama e o caráter dramático: 

 Sei que, para você, não significa um grande elogio afirmar que nenhum dos poetas 

oficiais da Alemanha atual seria capaz de escrever um drama como o seu. Mas este é 

um dado de fato e muito expressivo da nossa literatura para passá-lo por alto. Sobretudo 
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refiro-me à forma. Surpreendeu-me agradavelmente a sua habilidade no entretecimento 

da intriga e o caráter acabadamente dramático da obra. (Carta de Engels, 76) 

Assim como Marx, Engels elogia de início a trama. (Também como Marx, faz à frente 

críticas a traços do texto que debilitam a ação.) Destaca o “caráter acabadamente 

dramático” da obra. O caráter dramático diz respeito diretamente à ação que se 

desenrola diante do espectador, à sua concentração e capacidade de comover. Nesse 

sentido, vemos que importam a Engels os mesmos elementos artísticos salientados por 

Marx, a ação e a emoção suscitada. 

 Ainda abordando as questões de forma, Engels, tal como Marx, se mostra 

sensível à má metrificação, mas também a situa como um problema secundário. 

Também para Engels o poeta é mais fabulador do que versificador: “No que toca à 

versificação, você se arrogou certas liberdades, que talvez causem estranheza mais na 

leitura que no palco.” (Carta de Engels, 76.) Vemos que Engels não transforma isso em 

uma “vantagem”, como Marx, mas não centra sua crítica nesse elemento da forma. Ao 

contrário, prossegue para referir-se aos longos monólogos, inapropriados para a cena, e 

manifestar para Lassalle sua vontade de ver a obra preparada para representação.
169

 

 Vale notar que essa posição de Marx e Engels diante dos versos e da linguagem 

parece ecoar uma noção aristotélica. Na Poética, ele escreve: 

Importa (...) aplicar os maiores esforços no embelezamento da linguagem, mas só nas 

partes desprovidas de ação, de caracteres e de pensamento: uma elocução deslumbrante 

ofuscaria caracteres e pensamento. (Poética XXIV, 1460b, 467) 

 Ainda quanto à indignação que os maus versos de Lassalle suscitariam nos 

“poetas profissionais”, há um ponto curioso, destacado por Lukács em seu texto sobre o 

debate. O pensador húngaro comenta que “Vischer e David Friedrich Strauss, pelo 

contrário, ficam indignados com os versos do Sickingen.” (LUKÁCS, 1979: 56) Sem 

pretender entrar no mérito das posições desses pensadores – Lukács aborda certas ideias 

do primeiro no seu texto –, vemos como podem ser diversos os critérios para avaliar as 

questões de forma. Essa comparação serve a ressaltar mais uma vez os elementos 

poéticos que parecem significativos a Marx e Engels.  
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 No Prefácio, Lassalle distingue o drama cênico do drama literário e afirma que esta versão da peça é a 

literária. Engels responde aqui a essa distinção. Como indicamos acima, a peça não foi preparada para 

representação.  
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IV. 3. Gênero e história: o caso alemão e a objetividade dos gêneros artísticos 

 

Voltamos à carta de Marx. Depois dos elogios iniciais e da crítica aos versos, Marx 

entra nos problemas substanciais do drama. Continua sua carta como se segue: 

 Em segundo lugar, a colisão que ideaste não é apenas trágica: é aquela trágica colisão 

que conduziu o partido revolucionário de 1848-1849 ao seu lógico fracasso. Portanto, só 

posso aplaudir a ideia de convertê-la no eixo de uma tragédia moderna. (Carta de Marx, 

73-74) 

 Como indicamos, a ideia de figurar no destino de Sickingen e dos nobres a 

derrota do partido revolucionário em 1848-1849 é sugerida por Lassalle em seu 

manuscrito anexo às cartas. No parágrafo final do manuscrito, afirma que a “nossa 

época” se empenhou novamente na luta pelos mesmos “fins políticos nacionais” do seu 

Sickingen, buscando “realizar o que Hutten evoca em perspectiva nas últimas palavras 

que escreveu”. (MARX e ENGELS, 1974, 270 – Anexo III) Refere-se à luta pela 

unidade nacional, que constituía um foco político das lutas de 1848-49 na Alemanha e 

ainda no período do debate permanecia na pauta. Não enfocaremos aqui as posições de 

Lassalle; basta por enquanto sabermos que a ideia de figurar no Sickingen a derrota das 

lutas de 1848-49 foi diretamente aventada por ele em suas explicações sobre a 

composição da tragédia. 

 Cabe dizer, contudo, que não seria improvável que Marx reconhecesse 

espontaneamente essa intenção por sugestão da leitura do drama, ou pelo contexto 

político, já que existem efetivamente analogias entre os dois períodos históricos. Como 

dissemos, Engels escrevera em 1850 As guerras camponesas na Alemanha, em que 

analisa o mesmo período histórico tomado por Lassalle em seu drama em comparação 

com as lutas de 1848-49. No prefácio à segunda edição da obra, escrito em 1870, Engels 

indica que a obra “foi escrita em Londres durante o verão de 1850, sob a impressão 

direta da contra-revolução que se acabava de verificar”; e, adiante, “O paralelo entre a 

revolução alemã de 1525 e a revolução de 1848-1849 saltava demasiado à vista para que 

eu pudesse renunciar completamente a ele.” (ENGELS, 2008, 39-40) Mais uma vez, 

vale destacar que, embora tanto Engels em 1850 quanto Lassalle em seu drama 

verifiquem semelhanças entre os eventos dos séculos XVI e XIX na Alemanha, o seu 

foco é diverso: Engels se volta às guerras camponesas, enquanto Lassalle visa a revolta 

da nobreza.  
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Para compreender pontos que na carta de Marx são apenas brevemente referidos, 

valho-me aqui da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – Introdução,
170

 escrita em 

Paris e publicada Anais Franco-Alemães
171

 (doravante chamada Introdução de 1843), 

em que Marx refere ao modo particular de estabelecimento do capitalismo na Alemanha 

e, em conexão com esse assunto, dá-nos ainda uma indicação sobre o sentido da 

tragédia em seu caráter objetivo, imanente a certos conflitos históricos. Conto também 

com alguns textos da Nova Gazeta Renana
172

 e com o estudo introdutório da tradutora 

Lívia Cotrim; estes textos de Marx examinam as lutas de 1848-49 concomitantemente 

ao seu andamento, tanto na França como na Alemanha. Utilizo também Revolução e 

contrarrevolução na Alemanha
173

, de Engels, que apresenta um panorama das lutas de 

1848-49 na Alemanha; e o texto de Lukács sobre o debate. 

Na sua carta, Marx elogia a intenção de converter o conflito que levou à derrota 

do partido revolucionário (alemão) de 1848 em uma tragédia. Isso se justifica pelo fato 

de que esse é conflito é, para ele, objetivamente trágico. Já aqui observamos que o 

caráter trágico pertence, para nosso autor, a movimentos da história. A tragédia não é, 

portanto, uma criação arbitrária da subjetividade, mas sim uma forma artística criada 

para expressar conflitos que carregam em si mesmos um sentido trágico. Sobre isso, a 

célebre passagem da Introdução de 1843 acerca da queda trágica do antigo regime na 

França e seu fim cômico na Alemanha lança luz à concepção marxiana sobre a 

imanência da tragicidade em certas colisões históricas: 

O ancien régime teve uma história trágica, uma vez que era o poder estabelecido do 

mundo, ao passo que a liberdade era uma fantasia pessoal; numa palavra, quando 
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 MARX. K. “Crítica da Filosofia de Hegel – Introdução”, publicado como Apêndice em MARX, K. 

Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Tradução de Rubens Enderle e Leonardo de Deus. Supervisão e 
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acreditou e tinha de acreditar na sua própria legitimidade. Enquanto o ancien régime, 

como ordem do mundo existente, lutou contra um mundo que estava precisamente a 

emergir, houve da sua parte um erro histórico, mas não um erro pessoal. O seu declínio, 

portanto, foi trágico. (Intro. 1843, 148) 

Aqui, o trágico existe na medida em que as partes em conflito estão, ambas, justificadas 

em sua luta por prevalecer sobre a outra. Embora o antigo regime estivesse fadado a 

desaparecer pelo próprio evolver da história, os seus representantes que enfrentam o 

surgimento da nova ordem têm de lutar pela sua própria existência social. Constituem o 

status quo até o momento e, por isso, a tentativa de permanecer existindo como classe 

constitui um erro histórico, mas não um erro pessoal. Assim, embora sua derrota seja 

necessária, sua luta é legítima e heroica – nessas condições, seu destino é trágico. 

 Pertencendo-lhes a tragicidade como traço próprio, os diversos conflitos que 

envolvem a dissolução do antigo regime são apropriados como matéria da conformação 

artística trágica – e de fato o foram e, entre muitos outros, por Shakespeare. Marx 

escreve que “o desaparecimento de classes de outrora, como a cavalaria, pôde dar 

matéria a grandiosas obras de arte trágicas” (MARX (NGR) apud. LUKÁCS, 1979). 

Aqui, trata-se do desaparecimento heroico de instituições e classes sociais de origem 

feudal que não poderiam ter outro destino, porque a sua luta visa o que já está a tornar-

se passado. O sentido positivo da sua queda trágica não reside no conteúdo da sua luta, 

mas sim na vitória das instituições da nova forma social que, com todas as contradições 

inerentes, logrou romper com as amarras da servidão, da vassalagem e do sangue. 

No caso específico da Alemanha, a presença tardia do antigo regime, aniquila o 

caráter trágico da sua dissolução. Trata-se de uma ordem política que já fora superada 

pelos países europeus que alcançaram a forma burguesa do Estado pela “via clássica”. 

Para compreender o sentido pelo qual “queda do antigo regime” na Alemanha não 

comporta um sentido trágico, passamos brevemente pela sua condição específica.  

O atraso alemão é posto a descoberto por Marx já na Introdução de 1843: 

Se quisermos nos ater ao status quo alemão, mesmo da maneira mais adequada, isto é, 

negativamente, o resultado seria ainda um anacronismo. A própria negação do nosso 

presente político é já um fato poeirento no quarto de arrumações histórico das nações 

modernas. Posso até negar as perucas empoadas, mas fico com as perucas desempoadas. 

Se nego a situação alemã de 1843, dificilmente atinjo, segundo a cronologia francesa, o 

ano de 1789, e ainda menos o centro vital do período atual. (Intro. 1843, 146) 
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Marx atesta aqui a discrepância quanto às condições sociais, políticas e econômicas 

entre a Alemanha e as nações modernas, França e Inglaterra. Distinguem-se aqui 

diferentes modos de objetivação do capitalismo, diferentes constituições de classes e 

relações entre elas, diferentes formas do Estado. Na França, o ano de 1789 é um marco 

na luta contra o Estado medieval e o domínio político da aristocracia, contra o antigo 

regime, e o início da sobreposição da burguesia sobre a aristocracia no campo da 

dominação política. Na Inglaterra, um século antes da França, a monarquia 

constitucional já rompera com os principais entraves políticos ao livre desenvolvimento 

do comércio e da indústria, estabelecendo um domínio prático da burguesia. Engels 

escreve: 

 Enquanto, na Inglaterra e na França, o feudalismo havia sido inteiramente destruído ou, 

pelo menos, como no primeiro país, reduzido a umas poucas formas insignificantes, por 

uma classe média rica e poderosa, concentrada em grandes cidades e, particularmente, 

na capital, a nobreza feudal na Alemanha tinha conservado uma grande porção dos seus 

antigos privilégios. (ENGELS, 2008, 168) 

 Se, ainda na primeira metade do século XIX, essas nações modernas têm de 

enfrentar restos feudais, são restos de uma forma social e política majoritariamente 

extinta. Na Alemanha, ao contrário, a forma feudal das relações políticas era 

predominante. Engels afirma que, embora a vigência e força do feudalismo variassem 

nas várias regiões da Alemanha, apenas estava extinto na “margem esquerda do Reno”, 

ou seja, na região renana da Prússia, onde a industrialização se desenvolvera com a 

inserção das máquinas a vapor e se formara uma burguesia industrial, acarretando as 

relações sociais próprias da forma burguesa. Sobre a predominância do antigo regime 

nas relações políticas da Alemanha, em comparação com as nações modernas, Marx 

escreve:  

 Mesmo a respeito das nações modernas, a luta contra o teor limitado do status quo 

alemão não carece de interesse; para o alemão, o status quo constitui a evidente 

consumação do ancien régime e o ancien régime é a imperfeição oculta do Estado 

moderno. A luta contra o presente político dos alemães é a luta contra o passado das 

nações modernas, que ainda se veem continuamente importunadas pelas reminiscências 

do seu passado. (Intro. 1843, 148) 

Enquanto na Inglaterra e na França o Estado moderno carrega ainda reminiscências do 

seu passado, que se constituem como as suas “imperfeições ocultas”, o “status quo” 

alemão mantém as estruturas de poder do antigo regime. A nobreza feudal “então 
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extremamente numerosa e em parte muito rica” (ENGELS, 2008, 168) ocupava os 

cargos mais altos do governo, a burocracia e comandava o exército. A pequena nobreza 

mantinha a supremacia feudal sobre os camponeses e as isenções de impostos, embora 

fosse politicamente dependente dos príncipes. 

 O que Marx denomina aqui por “status quo” é justamente essa forma da 

organização política – que não pode ser atribuída a um Estado alemão, na medida em 

que a Alemanha dividia-se em trinta e seis principados dominados pelos componentes 

locais da alta nobreza, os príncipes. Em cada um deles prevalecia o antigo regime, bem 

como as suas disputas explicitavam sua natureza de unidades políticas de tipo feudal. 

Os principados se uniam na Confederação Germânica, cujo principal órgão era a Dieta 

Unificada. Contudo, como diz Engels, a Confederação e a Dieta “nunca representaram a 

unidade alemã”. A associação e seu órgão próprio eram fracos, instrumentos nas mãos 

das províncias mais ricas e poderosas que disputavam a hegemonia sobre a Alemanha, a 

Prússia e a Áustria.  

 Essa constituição política do país fundava-se, antes de tudo, no baixo 

desenvolvimento da indústria. A burguesia era menor em número e menos rica do que 

as burguesias inglesa e francesa, bem como se encontrava dispersa, não constituindo 

centros industriais e comerciais tais como se formaram em Paris e Lyon, Londres e 

Manchester. Sobre o baixo desenvolvimento da produção manufatureira, Engels 

escreve: 

As antigas manufaturas da Alemanha tinham sido destruídas pela introdução do vapor e 

pela supremacia em rápida extensão das manufaturas inglesas; as manufaturas mais 

modernas, que se desenvolveram com o sistema continental de Napoleão, estabelecidas 

em outras partes do país, não compensaram a perda das antigas (...). (ENGELS, 2008, 

169) 

Com isso, a burguesia não formou um interesse comum como classe industrial forte o 

suficiente para impor as condições de seu desenvolvimento aos Estados e, menos ainda, 

para assumir o controle do poder político, tal como ocorrera nas nações modernas. 

Comparando a situação da burguesia alemã com a situação política nos países de 

capitalismo moderno, Engels explica:  

Foi essa carência de número e, particularmente, de algo como um número concentrado, 

que impediu as classes médias alemãs de atingir aquela supremacia política de que o 

burguês inglês gozava desde 1688 e que o francês conquistou em 1789. (ENGELS, 

2008, 169) 
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 No entanto, a indústria e o comércio na Alemanha alcançaram, a partir de 1815, 

um desenvolvimento que já garantia à burguesia (chamada por Engels de classes 

médias, já que os comerciantes e lojistas constituíam de fato uma classe média, em 

comparação aos grandes latifundiários aburguesados) riqueza suficiente e conseguinte 

peso político para pleitear transformações na estrutura política. Essas mudanças foram 

primeiramente relativas aos interesses materiais dessa classe, ou seja, no campo da 

legislação comercial, e não à efetiva ocupação de espaços políticos. Engels escreve que 

“Cada derrota política da classe média trouxe consigo uma vitória no campo da 

legislação comercial.” Assim, em 1818 aboliram-se os direitos alfandegários no interior 

do território da Prússia, onde, como indicamos, as atividades industriais e comerciais 

eram mais avançadas; e, mais importante, em 1834, também encabeçado pela Prússia, 

estabeleceu-se o Zollverein, União Aduaneira de todos os estados alemães, à exceção da 

Áustria, que excluiu as barreiras alfandegárias no interior do território, constituindo-se 

também como medida protecionista. Sobre a importância dessa medida econômica, que 

se dava em oposição à ocupação de posições políticas nos Estados, Engels escreve:  

E certamente que a tarifa Protetora Prussiana, de 1818, e a formação do Zollverein 

valeram muito mais aos comerciantes e manufatureiros da Alemanha do que o direito 

equívoco de expressarem, nas câmaras de algum diminuto ducado, a sua falta de 

confiança em ministros que riam dos seus votos. (ENGELS, 2008, 170) 

 Vemos como na Alemanha certo crescimento da indústria e do comércio tornava 

o antigo regime um anacronismo não apenas em comparação com o Estado moderno 

constituído na França e na Inglaterra, mas também no interior da própria Alemanha, já 

que vinha varrendo as suas bases materiais. É nesse sentido que, para Marx, o “atual 

regime alemão” é “a nulidade do ancien régime revelada a todo mundo”. Não só se 

desenvolvia a classe burguesa, como também a nobreza estava aburguesada pelo 

desenvolvimento das atividades propriamente capitalistas. A nobreza se mantém como 

tal na medida em que preserva as suas funções no Estado e os privilégios feudais, mas 

em sua própria atividade contradiz essa condição. Em A burguesia e a contrarrevolução 

(NGR), Marx afirma sobre a nobreza alemã no período: “Em lugar de fidelidade, amor e 

fé, traficava agora, principalmente, com beterrabas de açúcar, aguardente e lã. Seu 

torneio principal tornara-se o mercado de lã” (NGR, 320). Assim, já na Introdução de 

43, Marx defende que 
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 logo que a crítica se ocupa da moderna realidade social e política, elevando-se assim 

aos problemas humanos autênticos, ela tem ou de sair do status quo alemão ou de 

apreender o seu objeto sob o seu objeto. (Intro. 1843, 149) 

Para Marx, a fim de atingir os problemas verdadeiros, é preciso deslindar o objeto sob o 

objeto, ou seja, a condição social efetiva por baixo da organização absolutista. Para 

compreender como “os problemas modernos estão presentes na Alemanha”, é preciso 

investigar sua situação econômica e social. Na continuação da passagem citada acima, 

Marx, tal como Engels, mostra que as primeiras mudanças políticas tinham como foco a 

legislação econômica: 

 Por exemplo, a relação da indústria, do mundo da riqueza em geral, com o mundo 

político, é um dos problemas fundamentais dos tempos modernos. De que maneira esses 

problemas começam a preocupar os alemães? Sob a forma de tarifas protecionistas, do 

sistema de proibição, da economia política. O chauvinismo alemão passou dos homens 

para a matéria, de modo que um belo dia os nossos cavaleiros do algodão e heróis do 

ferro se viram metamorfoseados em patriotas. (Intro. 1843, 149) 

Assim, antes de qualquer coisa, a burguesia alemã tratou de buscar a unidade econômica 

alemã. Mas a forma do Estado passou a existir como entrave aos seus interesses 

imediatos, que exigiam a unificação política e o estabelecimento do Estado moderno. 

Engels escreve:  

 Assim, com a riqueza crescente e o comércio em expansão, a burguesia cedo chegou a 

um estágio em que achou o desenvolvimento dos seus mais importantes interesses 

refreado pela constituição política do país, pela sua divisão fortuita em 36 príncipes com 

tendências e caprichos em conflito; pelos grilhões feudais à volta da agricultura e do 

comércio com ela relacionado; pela superintendência bisbilhoteira a que uma burocracia 

ignorante e presunçosa submetia todas as suas transações. (ENGELS, 2008,170) 

 Engels data de 1840 a constituição do movimento burguês na Alemanha, 

liderado pela burguesia prussiana. Formada pelas classes manufatureira e comercial, 

tratava-se de uma oposição de cunho liberal e constitucionalista à “continuação de um 

absolutismo mais ou menos disfarçado”, um “monarquismo meio feudal, meio 

burocrático” (ENGELS, 2008, 177).  

 Evidencia-se assim que a Alemanha não passou pelas revoluções burguesas – de 

finalidade política – que as nações modernas protagonizaram, justamente pelo modo 

particular como a sociabilidade do capital vai se estabelecendo ali, mais lenta e dispersa 

do que na Inglaterra e na França. Marx escreve que  
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a Alemanha não atravessou os estágios intermediários da emancipação política ao 

mesmo tempo em que os povos modernos. Não atingiu ainda na prática os estágios que 

já ultrapassou na teoria. (Intro. 1843, 152).  

Refere-se aqui à teoria do Estado e do direito que tem em Hegel seu principal porta-voz, 

e que ultrapassa, como forma ideal, as teorias concebidas por ingleses e franceses que, 

no entanto, de um modo ou de outro conseguiram realizar. Mas as atividades capitalistas 

se desenvolviam e traziam consigo todas as contradições que lhes são próprias, das 

quais cumpre destacar o assalariamento desprovido de qualquer legislação fabril (forma 

que se ligava ainda aos modos tradicionais de exploração do trabalho servil). Por isso, 

Marx escreve, ainda na Introdução de 43:  

 Mas se a Alemanha acompanhou o desenvolvimento das nações modernas apenas 

através da atividade abstrata do pensamento, sem tomar parte ativa nas lutas reais deste 

desenvolvimento, experimentou também as dores desse desenvolvimento sem participar 

de seus prazeres e satisfações parciais. (Intro. 1843, 153) 

No interior da forma política, verifica-se a mesma combinação de traços arcaicos e 

modernos, uma vez que a sua adequação ao desenvolvimento capitalista se fez pela via 

da conciliação da burguesia com a nobreza e aburguesamento da nobreza, e pelas 

reformas na legislação. Assim, Marx diz dos governos alemães que  

 tudo os impele a combinar as deficiências civilizadas do mundo político moderno (de 

cujas vantagens não desfrutamos) com as deficiências bárbaras do ancien régime (de 

que fruímos na quantidade devida). (Intro. 1843, 153) 

 Grosso modo, era esse o contexto político em que se desenrolaram as lutas de 

1848-49 na Alemanha. A perspectiva era o estabelecimento do capitalismo em sua 

forma plena, a industrial, e da forma de Estado que lhe é própria; em particular, o 

objetivo da facção burguesa liberal era instituir um Estado monárquico constitucional 

em uma Alemanha unificada. Em A burguesia e a contrarrevolução (NGR), Marx 

escreve sobre as necessidades da burguesia: 

De outro lado, o estado absolutista, cuja base social havia desaparecido sob seus pés, 

como por encanto, com o curso do desenvolvimento, tornara-se um entrave para a nova 

sociedade burguesa, com seu modo de produção modificado e suas necessidades 

alteradas. Era preciso que a burguesia reivindicasse sua parte no domínio político, desde 

logo pelos seus interesses materiais. Somente ela própria seria capaz de fazer valer 

legalmente as suas necessidades industriais e comerciais. Tinha de tirar das mãos de 

uma burocracia ultrapassada, tão ignorante quanto arrogante, a administração de seus 

“interesses mais sagrados”. Depois de tirar da burocracia o monopólio da assim 
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chamada educação (...) tinha também a ambição de conquistar uma posição política 

correspondente à sua posição social. (NGR, 320-321) 

Aqui se manifesta a dissonância das posições sociais e políticas da burguesia, advinda 

da forma absolutista do Estado.  

Engels apresenta o contexto literário na Alemanha do período imediatamente 

anterior às lutas, que ilustra o seu horizonte burguês: 

Um constitucionalismo mal-digerido ou um republicanismo ainda menos digerido era 

pregado por quase todos os escritores de então. Tornou-se cada vez mais habitual, 

particularmente entre as espécies inferiores de litterati, disfarçar a falta de talento em 

suas produções com alusões políticas que certamente iriam atrair a atenção do público. 

A poesia, o romance, a resenha, o drama, em toda produção literária abundava aquilo a 

que se chamava “tendência”, isto é, exibições mais ou menos tímidas de um espírito 

anti-governamental. (ENGELS, 2008, 179) 

Mostra-se aqui o ambiente da produção literária dominado pelas concepções pequeno-

burguesas, “constitucionalismo” “republicanismo” e em geral um “anti-governismo”. 

Essa passagem nos interessa também pelo juízo desfavorável que faz da literatura de 

“tendência”, quer dizer, em que a “falta de talento” é disfarçada por ideias políticas 

inseridas nas produções.  

 Todo esse contexto mostra a situação política anacrônica vivida pela Alemanha. 

O antigo regime é, em pleno século XIX, um morto-vivo, de modo que a luta contra 

essa forma política já não comporta o mesmo significado que teve na Inglaterra e na 

França, posto que a disputa contra o presente alemão “já é um fato poeirento no quarto 

de arrumações histórico” desses países. Como referimos acima, segundo Marx, o 

enfrentamento da situação política alemã de 1843 não chega a atingir o ano de 1789 

francês, “e menos ainda o centro vital do período atual” (Intro. 1843, 146). Por isso, a 

“queda do antigo regime” na Alemanha tampouco poderia carregar um sentido trágico:  

O moderno ancien régime é o comediante de uma ordem do mundo cujos heróis reais já 

estão mortos. A história é sólida, e atravessa muitos estados ao conduzir uma formação 

antiga ao sepulcro. A última fase de uma formação histórico-mundana é a comédia. Os 

deuses gregos, já mortalmente feridos na tragédia de Ésquilo, Prometeu acorrentado, 

tiveram de suportar uma segunda morte, uma morte cômica, nos diálogos de Luciano. 

Por que a história assume tal curso? A fim de que a humanidade se afaste alegremente 

do seu passado. Exigimos esse rejubilante destino histórico para os poderes políticos da 

Alemanha. (Intro. 1843, 148-149). 
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Na Alemanha, portanto, o fim do “moderno antigo regime”, cujo termo definidor 

manifesta o anacronismo e a comicidade, não carrega um sentido de tragédia. Isso se 

explica pelo fato de que, numa disputa com a nova forma social, a parte que constitui o 

status quo, a nobreza aburguesada que não pretende abrir mão dos seus privilégios 

feudais, não está historicamente justificada. Não apenas nas outras nações europeias, 

como pelo próprio desenvolvimento industrial e comercial da Alemanha, que já conta 

com medidas burguesas de unificação aduaneira etc., de modo que a própria unificação 

dos Estados já começa a se realizar em termos comerciais, essa forma política presente 

faz parte do passado. Assim, esse conflito tem um caráter cômico.  

Um dos mais cômicos personagens artísticos criados como expressão da 

desagregação do feudalismo, Dom Quixote, colabora para concretizar esse sentido de 

comicidade em oposição ao trágico. Sem pretender reduzir a figura e o seu destino 

apenas ao cômico, dada a riqueza da obra de Cervantes, destacamos o elemento cômico, 

cuja presença na obra ninguém refutaria. Trata-se da sua forma de agir e pensar 

conforme valores de uma ordem social que já está sendo enterrada. O cômico emerge do 

choque desses valores próprios da cavalaria medieval, centrados na honra, que presidem 

as suas ações, com a realidade do capitalismo nascente, mediada pelo nexo do dinheiro. 

A sua luta não é justificada objetivamente, porque não representa mais o status quo, não 

existe efetivamente como força presente, à qual cabe, não obstante a necessária derrota, 

lutar pela sua permanência. Assim, anacrônicas e dissonantes, suas lutas são cômicas. 

Não significa que essa mesma realidade não contenha traços trágicos: certas formas 

sociais que se desagregavam foram objetos das tragédias de Shakesperare no mesmo 

período, como referimos no capítulo II. 

O que nos importa aqui é a noção de que a tragédia implica uma força presente, 

cuja luta se justifica, enquanto uma forma da comédia que Marx aborda aqui consiste 

nas lutas não mais justificadas na história. Desse tipo é o exemplo de Marx, em que os 

deuses gregos sofrem uma segunda morte cômica nos diálogos de Luciano. Esse é o 

caso do antigo regime na Alemanha: seus heróis reais são as nobrezas já sepultadas 

pelas revoluções burguesas na França e na Inglaterra. 

 Contudo, as lutas de 1848 na Alemanha visavam a superação dessa forma de 

Estado e procuravam estabelecer uma ordem política própria da dominação burguesa. E 

Marx assume na carta a Lassalle que essa colisão foi trágica, completando que se trata 
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de uma tragédia específica, que levou à derrota do partido revolucionário. Ora, o caráter 

objetivamente trágico dessa derrota não pode ser daquele mesmo tipo, as tragédias da 

queda do antigo regime em sua forma clássica. A diferença consiste precisamente no 

atraso alemão. Enquanto a burguesia nos países de caso clássico representou a classe 

revolucionária na luta contra o antigo regime, essa classe na Alemanha já nasce 

conservadora: emerge já em oposição ao proletariado nascente, oposição que já se faz 

evidente na Europa. A questão é que se coloca no mundo uma outra fase da luta pela 

autodeterminação humana, a perspectiva do trabalho pela qual se pretende superar não 

apenas certas barreiras e formas políticas, mas sim a forma social que necessita do 

estado político.  

 Assim, a questão de entender qual era o partido revolucionário na Alemanha de 

1848 e o possível sentido trágico dos conflitos que culminaram na sua derrota implica 

compreender essa diferença de tipos de revolução na história. Um tipo é aquele que se 

desenrolou entre a burguesia progressista e a nobreza no período de dissolução do 

feudalismo e estabelecimento da ordem social do capital, e instituiu formas políticas 

mais ou menos adequadas, que significam de um modo ou de outro o poder político da 

burguesia. Outro tipo é o que se cria como possibilidade pelo desenvolvimento da forma 

capitalista e, por conseguinte, da classe que se opõe à burguesia, o proletariado.  Trata-

se de dois tipos diversos de revolução. No estudo introdutório à edição da Nova Gazeta 

Renana, Lívia Cotrim escreve que, em Marx, os próprios termos se empregam com essa 

diferença essencial: 

(...) revolução social é explícita e especificamente entendida como revolução do 

trabalho contra o capital, enquanto revolução política designa penas revoluções 

burguesas. (COTRIM, NGR, 46) 

Nas Glosas críticas marginais ao artigo “O rei da Prússia e a reforma social”. De um 

prussiano
174

, Marx explica a distinção: 

Toda revolução que dissolve a velha sociedade, assim considerada, é uma revolução 

social. Toda revolução que derruba o antigo poder, neste sentido é uma revolução 

política. (...) E sem revolução não pode o socialismo se realizar. Este necessita do ato 

político na medida em que tem necessidade de destruir e dissolver. Porém ali onde 

                                                 
174

 MARX, K. Glosas críticas marginais ao artigo “O rei da Prússia e a reforma social”. De um 

prussiano. Tradução de Ivo Tonet. São Paulo: Expressão Popular, 2010. Publicado originalmente no 

jornal alemão de tendência democrática Vorwärts!, em duas partes, nos dias 7 (nº 63) e 10 (nº64) de 

agosto de 1844. 
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começa sua atividade organizadora, ali onde se manifesta seu fim em si, sua alma, o 

socialismo despeja seu invólucro político. (MARX apud. COTRIM, NGR, 25) 

A revolução social, que se realiza da perspectiva do trabalho e pretende a superação da 

sociedade de classes é uma revolução que intenta, por isso mesmo, derrubar a própria 

organização estatal da sociedade, que é a forma do poder estranhado dos indivíduos. 

Ainda no mesmo texto, Marx escreve: 

Com efeito, essa vileza, essa escravidão da sociedade civil é o fundamento do estado 

moderno, assim como a sociedade civil da escravidão era o fundamento natural do 

estado da Antiguidade. A existência do estado é inseparável da existência da escravidão. 

(MARX apud. COTRIM, NGR, 25) 

As revoluções políticas ou burguesas são, para Marx, revoluções que intentam 

transformar a forma política e do Estado com base em um processo de transformação 

social já ocorrido, que efetivamente tornou obsoletas as funções das antigas classes 

nobres e estabeleceu o domínio burguês. Os processos de aburguesamento das nobrezas, 

os reis dependentes dos ricos comerciantes e banqueiros etc. atestam essa mudança, cuja 

ordenação política a classe dominante economicamente almeja. Trata-se, assim, de um 

controle político a partir de uma transformação social que não foi realizada 

conscientemente por essa classe. A revolução social, diferentemente, significaria uma 

tomada de controle consciente sobre outras esferas da vida social, em particular a 

produção. Dessa forma, representaria um passo qualitativamente distinto em direção à 

autodeterminação, uma possibilidade efetiva de organizar a produção social numa forma 

de liberdade. 

No que diz respeito ao nosso tema, importa que a perspectiva da revolução 

social começava a se fazer presente nas organizações de classe dos trabalhadores na 

Alemanha. A revolta dos tecelões da Silésia em 1844 é considerada a primeira revolta 

do trabalho contrária ao domínio burguês; Marx escreve o texto que ora citamos em 

resposta à análise de Ruge sobre essa revolta, e cabe lembrar que Heine, talvez o 

primeiro grande poeta a escrever dessa perspectiva, dedica à revolta um de seus poemas 

sérios mais célebres, Die Schlesischen Weber. Assim, a superação da sociedade de 

classes já existia aí como perspectiva.  

Trata-se da perspectiva dos interesses de uma classe determinada, os 

trabalhadores, que, no entanto, se põem na arena de luta para, fazendo valer os seus 

interesses de classe, construir uma sociedade sem classes que, nesta condição, prescinde 
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do Estado. Essa é a finalidade da revolução social, que a distingue das revoluções 

burguesas. Em Miséria da filosofia, de 1847, Marx escreve: 

(...) após a derrocada da velha sociedade, sobreviverá nova dominação de classe, 

traduzida em novo poder político? Não (...). No transcurso de seu desenvolvimento, a 

classe operária substituirá a antiga sociedade civil por uma associação que exclua as 

classes e seu antagonismo; e não existirá já um poder político propriamente dito. 

(MARX apud. COTRIM, NGR, 35) 

Mas é em 1848 na França, na segunda revolta ocorrida em julho, que Marx situa 

a efetiva contraposição de burguesia e proletariado. Ali, as jornadas de junho 

caracterizaram uma revolução do trabalho, e sua derrota advém do desenvolvimento 

ainda restrito das relações capitalistas de produção, por conseguinte, do caráter 

incipiente da classe operária e do movimento. A contrarrevolução burguesa massacrou 

os revolucionários na condição de classe plenamente estabelecida como dominante, 

tendo já vencido aquelas classes que se opunham à sua dominação, os representantes do 

antigo regime. No artigo 29 da Nova Gazeta Renana, Marx escreve: 

Nenhuma das inúmeras revoluções da burguesia francesa desde 1789 foi um atentado à 

ordem, pois deixaram subsistir a dominação de classe, a escravidão do trabalhador, a 

ordem burguesa, por mais que a forma política dessa dominação e dessa escravidão 

mudasse. Junho atentou contra essa ordem. Ai de junho! (MARX apud. COTRIM, 

NGR, 45) 

Os trabalhadores foram derrotados, mas Marx vê nesta derrota uma vitória por constituir 

o conflito prático pelo qual os trabalhadores se distinguem da burguesia como classe e 

de suas finalidades de classe, determinando-se como classe consciente oposta à ordem 

social capitalista: 

Os trabalhadores parisienses foram esmagados pela superioridade numérica, não foram 

abatidos por ela. Foram batidos, mas seus opositores foram vencidos. O triunfo 

momentâneo da força bruta foi comprado com o aniquilamento de todas as mistificações 

e ilusões da revolução de fevereiro, com a decomposição de todo o velho partido 

republicano, com a cisão da nação francesa em duas nações, a nação dos proprietários e 

a nação dos trabalhadores. (NGR, 126, nº 29) 

Vemos que a derrota dos revolucionários franceses em 1848 é para Marx 

momentânea – devida apenas à sua desvantagem de força e número. A positividade da 

derrota reside em ter encontrado a verdadeira finalidade da sua luta e na “perda de suas 

ilusões”, opondo a finalidade da revolução social aos ideais burgueses da revolução 

política, e assim afirmando a perspectiva de futuro que se objetiva na classe proletária.  
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Mas essa condição na França seguiu-se a uma série de revoluções políticas, de 

caráter burguês. Primeiro, a burguesia mostrou a sua força revolucionária contra os 

representantes do clero e da nobreza e impôs o seu domínio; só então, na condição de 

classe dominante, mostra a sua dominação sobre as classes populares, que se insurgem, 

por seus próprios interesses, contra ela. Marx caracteriza, assim, as lutas de classes na 

França como lutas dramáticas, que dizer, conflitos concentrados, em que se chocam 

duas forças sociais opostas. Na Introdução de 1843, lemos: 

Na França, toda classe do povo é politicamente idealista e se considera, antes de tudo, 

não como classe particular, mas como representante das necessidades gerais da 

sociedade. Consequentemente, o papel de libertador pode passar sucessivamente num 

movimento dramático para as diferentes classes do povo francês, até que por fim 

alcança a classe que realiza a liberdade social; não já pressupondo certas condições 

externas ao homem, criadas no entanto pela sociedade humana, mas organizando todas 

as condições da existência humana na base da liberdade social. (Intro. 1843, 155) 

Para Marx, então, a França experimentou as diversas fases das lutas de classes como 

conflitos dramáticos, quer dizer, de oposição dual de forças. As vitórias burguesas 

trouxeram a condição para a luta qualitativamente diversa dos trabalhadores, a 

possibilidade da revolução social que disporia as condições da ordenação da produção 

social “na base da liberdade social”. Esta também se mostrou, em 1848, de forma 

dramática, já que estabeleceu a contraposição de capital e trabalho.  

 Na Alemanha, pelo seu atraso, as lutas de classe não carregam para Marx um 

sentido dramático, mas épico:  

A relação entre as diferentes esferas da sociedade alemã não é, portanto, dramática, mas 

épica. Cada uma dessas esferas começa por saber de si e estabelecer-se ao lado das 

outras, não a partir do momento em que é oprimida, mas desde o momento em que as 

condições da época, sem qualquer ação da sua parte, originam uma nova esfera que ela 

por sua vez pode oprimir. (Introd. 1843, 154) 

Marx refere-se aqui ao próprio atraso alemão, que não passou pelas fases das lutas 

burguesas. A burguesia, antes de sentir-se oprimida pela nobreza, toma consciência de 

sua posição como opressora das classes populares. A burguesia vê-se oprimida pela 

nobreza, mas já entende que a preservação dos seus interesses a situam em oposição ao 

proletariado. O caráter épico reside nesta junção de múltiplas classes e interesses se 

opõem reciprocamente, conflitos que não se dão entre duas forças, mas entre várias 

forças contrapostas. Lívia Cotrim escreve, citando a Introdução de 1843: 
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O atraso e o “desajuste geral” se enraízam nas relações de produção e intercâmbio e se 

evidenciam nas formas das lutas de classes: “cada classe, tão logo começa a lutar contra 

a classe que está acima dela, se vê emaranhada na luta contra aquela que está por 

baixo”. Mesclam-se batalhas que, em outros povos, deram-se em momentos distintos: a 

do período de unificação nacional e centralização política, a posteriormente travada 

contra o absolutismo e, ao mesmo tempo, o combate efetivamente contemporâneo, pois 

o proletariado já se levanta contra a burguesia. (COTRIM, NGR, 48) 

Marx denomina épico esse conjunto de múltiplos conflitos que têm lugar num mesmo 

momento da história, ocasionado pela particularidade da formação do capitalismo na 

Alemanha.  

 Com isso, começamos a nos aproximar de um possível sentido do trágico que 

envolve as lutas de 1848 na Alemanha. Ainda que se tratasse de extinguir a forma 

absolutista do Estado, pela lógica dos países clássicos essa seria uma revolta de tipo 

burguês. Contudo, já desde 1843 Marx considera a impossibilidade de a burguesia 

alemã realizar esse feito que seria próprio da sua natureza de classe. Nosso autor mostra 

as condições pelas quais a burguesia alcança a posição de libertadora nas suas 

revoluções políticas, particularmente a burguesia francesa, que foi carregada pelas 

camadas populares. Marx escreve: 

Nenhuma classe da sociedade civil consegue desempenhar esse papel a não ser que 

possa despertar, em si e nas massas, um momento de entusiasmo em que se associe e 

misture com a sociedade em liberdade, se identifique com ela e seja sentida e 

reconhecida como representante geral da referida sociedade. Os seus objetivos e 

interesses devem verdadeiramente ser os objetivos e interesses da própria sociedade, da 

qual se torna de fato a cabeça e o coração social. Só em nome dos interesses gerais da 

sociedade é que uma classe particular pode reivindicar a supremacia geral. (Introd. 

1843, 154) 

Na Alemanha a burguesia estava longe de poder adquirir essa posição pela qual os seus 

interesses se confundem com os interesses da sociedade em geral, das demais classes 

populares. O pequeno proletariado alemão tinha consciência de que a revolução 

burguesa não realizaria os interesses da sua classe; e a grande massa de camponeses e 

artesãos, que em princípio encontravam na burguesia um aliado na luta contra a 

servidão, também já se tornara demasiado revolucionária para o estreito horizonte 

burguês. Pelas suas condições objetivas, a burguesia dependia, para fazer a sua 

transição, da aliança com as classes revolucionárias do proletariado, dos camponeses e 
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artesãos. Mas a partir da experiência radical francesa, tinha consciência da ameaça 

popular. 

 Por outro lado, Marx indica que a posição de uma classe determinada como 

libertadora das demais classes emerge na situação em que uma outra classe é 

universalmente reconhecida como classe opressora a ser vencida, o que na França foi 

representado pela nobreza e pelo clero:  

Para que a revolução de um povo e a emancipação de uma classe particular da 

sociedade civil coincidam, para que um estamento seja reconhecido como o estamento 

de toda a sociedade, outra classe tem de concentrar em si todos os males da sociedade, 

um estamento particular tem de ser o estamento do repúdio geral, a incorporação do 

limites gerais. (...) O significado negativo e universal da nobreza e do clero francês 

produziu o significado positivo e geral da burguesia, a classe que junto deles se 

encontrava e que a eles se opôs. (Introd. 1843, 154) 

Para Marx, nenhuma classe na Alemanha representava, nem positiva nem 

negativamente, a libertação ou o limite geral: 

Mas, na Alemanha, todas as classes carecem da lógica, do rigor, da coragem e da 

intransigência que delas fariam o representante negativo da sociedade. Mais: falta ainda 

em todos os estamentos a grandeza de alma que, por um momento apenas, os 

identificaria com a alma popular, a genialidade que instiga a força material ao poder 

político, a audácia revolucionária que arremessa ao adversário a frase provocadora: 

Nada sou e serei tudo. (Introd. 1843, 154) 

Assim, para Marx, não era possível a realização de uma revolução burguesa na 

Alemanha. As conformações do estado aristocrático apenas seriam vencidas por uma 

revolução radical que suprimisse as próprias barreiras políticas, ou seja, pela 

emancipação social.  

Contudo, o atraso no desenvolvimento produtivo e conseguinte imaturidade da 

classe revolucionária consistiam em obstáculo a essa realização. 

As revoluções precisam de um elemento passivo, de uma base material. (...) Mas a 

Alemanha não atravessou os estágios intermediários da emancipação política ao mesmo 

temo em que os povos modernos. Não atingiu ainda na prática os estágios que já 

ultrapassou na teoria. Como poderia a Alemanha, em salto mortale, superar não só as 

próprias barreiras, mas também as das nações modernas, isto é, as barreiras que na 

realidade tem de experimentar e atingir como uma emancipação das suas próprias 

barreiras reais? Uma revolução radical só pode ser a revolução das necessidades reais, 

para a qual parecem faltar os pressupostos e o campo de cultivo. (Introd. 1843, 153) 
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A presença da luta dos trabalhadores como opostos à dominação burguesa tanto no 

mundo como de maneira incipiente no interior dos Estados alemães conferem às lutas 

de classe ali esse caráter peculiar. A burguesia não é capaz de mover as classes 

populares, porque já significa efetivamente uma oposição aos interesses dessas classes; 

tampouco pode o proletariado, naquele momento, empreender uma revolta pelos seus 

próprios interesses de classe, numa sociedade em que ainda prevalece o poder político 

da nobreza e relações de servidão. Lançando-se na luta, o máximo que poderia alcançar 

seria a realização dos interesses da burguesia.  

 Com efeito, estimulada pela revolução de fevereiro na França, em março de 

1848 eclode a revolução em Berlim. Nela combatiam três forças: 

Os absolutistas feudais – os grandes proprietários de terras de origem feudal (junkers), 

detentores dos principais postos no exército, magistratura e burocracia, cujos corpos a 

eles se submetem, e cujo principal representante político é a coroa; a burguesia, em suas 

várias frações, tendo à frente a industrial, com representação, antes do 18 de março, na 

Dieta Unificada e, depois, na Assembleia Nacional Prussiana, na Assembleia de 

Frankfurt e nos ministérios Camphausen e Hansemann; e o povo, composto por 

proletários, pequenos burgueses urbanos e camponeses, representado pelo partido 

democrático, presente também naquelas assembleias. (COTRIM, NGR, 50) 

Trata-se de três posições distintas na luta de classes. O objetivo da revolução que 

colocou momentaneamente o povo e a burguesia no mesmo lado era a “supressão das 

relações feudais remanescentes em todos os âmbitos da vida, desde as relações matérias 

de produção e intercâmbio até as correspondentes formas políticas”. (COTRIM, NGR, 

50).  

O interesse da burguesia era tornar a monarquia feudal em monarquia burguesa, 

constitucional, o que preferiria fazer por uma conciliação com a nobreza, pelos meios 

legais disponíveis e sem contraposição revolucionária à nobreza. Essa havia sido a sua 

linha de atuação política na representação na Dieta Unificada. Assim, “o sujeito da 

revolução fora o povo”, porque, como indicamos, a burguesia não estava disposta a 

tomar o caminho revolucionário. Na verdade, a revolução atropelou a burguesia em 

suas intenções de transitar amistosamente de uma forma de monarquia à outra: 

Atropelada em sua tentativa de transitar da monarquia constitucional por uma 

conciliação pelo alto, esta não quer nem pode satisfazer as condições a que seu domínio 

ficara ligado – isto é, a defesa dos interesses do povo que se batera por ela, pois estes 

coincidiam com os seus apenas na oposição abstratamente formulada ao absolutismo, 
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enquanto divergiam na rede de condições a que cada parte o vinculava. (COTRIM, 

NGR, 51) 

Levada a cabo pelo povo, a revolução acarretou a criação de um ministério 

composto pela burguesia, a que a coroa teve de conceder. Segundo Marx, esse 

ministério (de Camphausen) sentia “todo o desconforto dessa posição”, já que se criou 

como representante do povo, e tratou de realizar a mediação e a transição para um novo 

ministério (de Hansemann) que já não descendia diretamente da revolução e podia agir 

mais livremente em contraposição aos interesses populares. Todas as realizações 

intentavam a conciliação com a nobreza, para os quais buscavam os meios legais, 

buscando salvaguardar o terreno do direito. As demandas populares foram deixadas de 

lado desde o primeiro ministério, e o segundo ministério não só se distanciava do povo 

como passou a repressão direta aos líderes populares.  

 A análise de Marx a respeito da impossibilidade da revolução burguesa clássica 

na Alemanha, expressos no texto de 1843, se mostrou efetiva nas lutas de 1848. Não 

apenas a burguesia não podia realizar as demandas do povo, a que já submetia como 

classe opressora, como, sem o apoio popular e buscando a conciliação, sequer pôde 

realizar as suas demandas próprias, a dissolução das relações econômicas e políticas 

próprias do feudalismo. Os obstáculos residem precisamente na sua necessidade de 

reprimir o movimento revolucionário.  

A maior parte das medidas propostas contra os interesses feudais não chegou a se 

efetivar, ao contrário da “reação contra a chamada anarquia, isto é, contra o movimento 

revolucionário”, pois, “assim como a revolução de fevereiro era os bastidores do 

ministério de mediação”, a derrota da “revolução de junho era os bastidores do 

ministério de ação”. (COTRIM, NGR, 53 – citações do artigo de Marx nº183) 

Nessa passagem, retomam-se as relações entre as lutas de 1848 na Alemanha e na 

França. Na França, a revolução de fevereiro, a “bela revolução” segundo Marx, era 

levada pelo povo, mas representava os interesses burgueses. As jornadas de junho, 

como mencionamos, caracterizavam-se já como uma revolução do trabalho, a 

“revolução odiosa”. A primeira funcionou como bastidores do primeiro ministério, de 

conciliação com a nobreza e traição do povo, ainda de maneira passiva. O segundo 

ministério, depois das lutas francesas de junho, caracterizou-se como ministério ativo, 

da repressão direta. Assim, buscou reforçar os aparatos legais da antiga estrutura, com a 

finalidade repressiva: 
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Coerentemente, o ministério de Hansemann “afirma-se (...) apenas como ministério de 

polícia” (nº 34), realizando diversas prisões de lideranças populares e permitindo o 

fortalecimento da “velha polícia prussiana, o judiciário, a burocracia, o exército”. Tal 

como Camphausen, Hansemann fortaleceu os velhos aparatos estatais porque 

“acreditava que, estando estes a soldo, também estavam a serviço da burguesia” (nº 

183). (COTRIM, NGR, 53) 

Mas, ao contrário do que previa a burguesa, a restruturação e o reforço dos aparatos 

políticos e do estado absolutista levaram ao fortalecimento da nobreza, que, pouco a 

pouco, dissolveu os ministérios e assembleias criados pela revolução e retomou seus 

postos tal e qual possuía antes. As medidas anti-feudais não foram alcançadas e 

nenhuma reestruturação do poder do Estado se realizou. Sufocando os levantes 

populares, a burguesia aliou-se à aristocracia e, com isso, “fez a contrarrevolução de 

seus próprios déspotas” (NGR, 259, nº 136), acabando derrotada. A aristocracia 

esmagou a revolução e retornou ao poder, subordinando a si a classe burguesa. O 

processo de unificação só voltaria a ter início mais de dez anos depois com Bismark, 

pelo alto, numa aliança de classes em que a aristocracia tomava à frente. 

 Com isso, é possível retomarmos a carta de Marx para compreender o sentido 

trágico que ele atribui à derrota do partido revolucionário na Alemanha. Vimos que, 

nessas lutas, concorriam três forças principais; vimos que se tratava de interesses 

contrapostos: tanto a burguesia se batia com a nobreza quanto, diante da ameaça 

popular, aliou-se à nobreza para combater os trabalhadores. Assim, para Marx, o partido 

revolucionário não era a burguesia, mas sim o povo. Segundo Lívia Cotrim, Marx fala 

de partido em dois sentidos diversos, mas não contrapostos. Numa acepção mais ampla, 

partido se identifica a classe, sendo uma “concepção de partido-classe ou classe-

partido”, significando as posições próprias de uma classe. Noutro sentido mais restrito, 

“partido indica uma agremiação particular, vinculada efetiva ou nominalmente a uma 

classe” (COTRIM, NGR, 35).  

Pelas suas análises das lutas na Alemanha, é evidente que, quando se refere a 

partido revolucionário na sua carta, Marx refere-se às posições da classe trabalhadora 

aliada às demais classes populares. Lassalle considerava que a burguesia e as classes 

populares constituíam um mesmo partido revolucionário contra a nobreza, mas essa 

visão decorre de sua própria posição burguesa que mantêm, de maneira mais ou menos 
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progressista, os que se alinham à socialdemocracia. Por certo, não há como sustentar a 

ideia de que Marx designe a burguesia alemã como partido revolucionário em 1848.  

Assim, o caráter trágico não pode residir na derrota da burguesia, ou mesmo da 

revolução em geral. Quanto a isso, vale retomar as considerações de Marx sobre a 

derrota dos revolucionários em junho na França. Ali, Marx ressalta que a sua derrota é 

momentânea, e traz consigo uma vitória que significa um passo adiante no movimento 

revolucionário, a “perda de suas ilusões”, a afirmação de seus interesses de classe como 

distintos da burguesia: “Foram batidos, mas seus opositores foram vencidos” A derrota 

não é trágica, porque não significa uma derrota efetiva e final, mas sim uma afirmação, 

pela primeira vez prática, da perspectiva de futuro. 

Vemos que não há tragédia na derrota da burguesia e das lutas em geral; e a 

derrota do partido revolucionário, dos trabalhadores, de uma maneira geral, não 

necessariamente carrega um sentido trágico. O sentido trágico do conflito que levou à 

necessária derrota do partido revolucionário na Alemanha se explicita no decorrer da 

crítica de Marx ao tema de Lassalle, e particularmente em sua proposta de tema: a 

tragédia de Münzer.  

 

IV. 4. A tragédia do agonizante e a tragédia do revolucionário: os destinos de 

Sickingen e Münzer 

 

Voltemos à carta de Marx. Após o elogio à ideia de converter a “trágica colisão” que 

levou o partido revolucionário alemão de 1848 “ao seu lógico fracasso” no eixo de uma 

tragédia moderna, lemos: 

No entanto, pergunto se o tema que escolheste é adequado a representar um tal conflito. 

É claro que Baltasar pode imaginar que Sickingen venceria se não tivesse revestido sua 

revolta com a aparência de uma querela entre cavaleiros e se, ao contrário, tivesse 

levantado a bandeira da luta contra o poder imperial e da luta aberta contra os príncipes. 

Mas podemos nós compartilhar dessa ilusão? (Carta de Marx, 74) 

Marx se volta aqui diretamente à tese do drama. Vimos que Lassalle pretende 

demonstrar uma tese concernente a todos os conflitos revolucionários derrotados, 

segundo a qual o partido do novo não cede ao ímpeto revolucionário, detendo-se em 

seus meios finitos, contando com a astúcia e não com o jogo aberto. Para Baltasar, esse 

foi o erro de Sickingen: demorou demais para “levantar a bandeira” da sua luta e 
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arrastar consigo, num único partido, as classes populares, tanto o movimento camponês, 

como os plebeus das cidades. 

 A analogia com as lutas de 1848 parece bem nítida: a burguesia teria confiado 

demais na sua astúcia, na sua habilidade em jogar com a nobreza, e não levantou sua 

bandeira diante de todos para que pudesse trazer consigo as classes populares. Ora, 

vimos como, no caso de 1848, o povo foi a “força vital da revolução de março” 

(COTRIM, NGR, 61), realizada apenas para que a burguesia, preservando o “terreno do 

direito”, buscasse o conchavo com a aristocracia, ciente que estava da contradição de 

seus interesses com os das classes populares: hasteou sua bandeira contra os 

trabalhadores, não contra a nobreza.   

 No caso do período retratado pela peça, Marx considera uma ilusão a posição de 

Baltasar, que parece ser o porta-voz das visões de Lassalle. A ilusão consiste em 

acreditar que o protagonista, na sua condição de cavaleiro, poderia identificar a sua luta 

contra os príncipes e o poder imperial com a luta camponesa e plebeia. Marx prossegue 

para mostrar que, na sua condição objetiva de cavaleiro, essa unidade não seria 

objetivamente possível. As relações das classes no período mostram essa divergência e 

impossibilidade de aliança. As revoltas dos cavaleiros têm um significado e interesses 

radicalmente diversos das lutas camponesas. Marx define, na sua carta, o sentido da 

revolta e da derrota de Sickingen: 

Sickingen (e nalguma medida também Hutten) não fracassou por causa de sua própria 

astúcia. Fracassou porque se rebelou contra o existente ou, mais precisamente, contra a 

nova forma do existente, mas porque o fez na qualidade de cavaleiro e representante de 

uma classe agonizante. (Carta de Marx, 74) 

Aqui, Marx define que tipo de personagem é Sickingen. Trata-se do 

representante de uma classe que pertence à ordem social que vinha se desagregando, e 

que luta para preservar a sua existência como cavaleiro, ou seja, luta pela preservação 

do lugar social da sua classe. Se lembrarmos que Marx, ao tratar da especificidade 

alemã, traz à tona um tipo de tragédia própria desse movimento histórico, a queda 

trágica do antigo regime, veremos que o destino do protagonista de Lassalle pode bem 

carregar um sentido trágico. Contudo, não é o destino trágico que o autor pretende fazê-

lo protagonizar, mas sim a tragédia da classe fadada a desaparecer pelo evolver 

histórico. Encontrando significativos paralelos do mundo literário, Marx escreve, 

destacando o elemento autenticamente trágico do nosso personagem: 
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Se tirássemos de Sickingen tudo o que lhe diz respeito como indivíduo, suas particulares 

inclinações, sua educação etc., teríamos Götz von Berlichingen. Nesta figura digna de 

lástima se expressa, adequadamente, a trágica oposição entre, por uma parte, a cavalaria 

e, por outra, o imperador e os príncipes – e por isso Goethe acertou em escolhê-lo como 

protagonista. Uma vez que Sickingen (...) se pronuncia contra os príncipes – já que 

combate o imperador somente porque este deixou de ser o imperador dos cavaleiros 

para sê-lo dos príncipes –, ele se torna apenas (ainda que tenha justificação histórica) 

um Dom Quixote.  

 Em Götz von Berlichingen,
175

 Goethe também toma a história de um 

personagem histórico, cavaleiro que enfrenta um príncipe da Igreja, o bispo de 

Bamberg. É contemporâneo a Sickingen, que aparece na tragédia a seu lado, assim 

como os inimigos (Palatinado e Tréveris), mas a sua história se passa ainda no reinado 

de Maximiliano I. Goethe trabalha seu material artisticamente e, assim como Lassalle, 

não se mantém fiel aos fatos imediatos da vida de seu personagem, recriando vários 

elementos e sucessos. Goethe figura nele o seu autêntico elemento trágico: a luta da 

cavalaria, fadada ao fracasso, a fim de manter a posição social destacada que ocupa na 

ordem feudal. Pela comparação de Marx, essa é também a essência de Sickingen, ou 

seja, neste conflito reside o elemento trágico do seu destino. Isso o caracteriza também 

como “figura digna de lástima”. 

 Contudo, como vimos, não é essa a intenção de Lassalle, que atribui ao seu 

personagem perspectivas progressistas advindas do processo de desagregação do 

feudalismo, quer dizer, constrói a sua luta como uma luta pelo futuro, atrelando-a a 

ideais próprios de um novo mundo. Todos os discursos que na peça o vinculam ao 

humanismo renascentista, bem como a sua perspectiva declarada da liberdade religiosa 

e, sobretudo, da unificação nacional, torna o personagem cindido: sua ação se dirige à 

restituição do antigo império, mas essa ação vem adornada com a perspectiva 

revolucionária. Assim, segundo Marx, Lassalle faz de Sickingen não um Götz, mas sim 

um Dom Quixote com justificação histórica. Há então, em Sickingen, um traço 

essencial de Götz, cuja necessária derrota merece pena; e um traço de Dom Quixote, no 

fato de que o autor traveste a sua luta com uma perspectiva de futuro. Götz figura um 

destino trágico, da classe em vias de desaparecer; Dom Quixote pertence ao âmbito da 

                                                 
175

 GOETHE, J. W. Götz von Berlichingen. Berlim: Suhrkamp Verlag, 2001. Há uma tradução para o 

espanhol. Utilizamos também a tradução espanhola: Goetz de Berlichingen. In Teatro Selecto 2. 

Barcelona: Editorial Cisne, s/d.  
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comédia, porque sua luta não tem justificação histórica; e o Sickingen de Lassalle é 

sobretudo um equívoco – não realiza sua autêntica tragédia, tampouco se pretende uma 

comédia.  

 Marx distingue a contradição central pela qual a peça não se realiza 

artisticamente. Trata-se da dissonância entre o objetivo o autor, expresso nos discursos e 

na maneira de pensar dos protagonistas; e a sua ação possível e efetivamente realizada 

na peça. Nosso autor refere as particularidades do personagem como indivíduo – 

inclinações, educação etc. – que o tornam diferente de Götz. Contudo, na medida em 

que essa forma de pensar e suas qualidades individuais não se traduzem em ação, o que 

se mostra é que “Sickingen e Hutten teriam de fracassar porque eram revolucionários 

apenas em sua imaginação (o que não podemos dizer de Götz)”; porque são “Os 

representantes nobres da revolução, cujas consignas de unidade e liberdade ocultavam o 

sonho do antigo império e do direito do mais forte (...)” (Carta de Marx, 74). O 

revolucionarismo apenas imaginado e o sonho oculto do antigo império não advêm 

apenas de pertencerem à cavalaria, mas do fato de que realmente agem como cavaleiros. 

É muito sintomático dos limites de pensamento do próprio Lassalle (especificamente a 

sua identificação com a revolução burguesa) que essa contradição apareça na 

construção do drama, ou seja, nas ações e situações criadas. Marx escreve sobre as 

ações: 

O fato de começar a sua rebelião sob a forma de uma querela de cavaleiros significa 

simplesmente que a começa à moda dos cavaleiros. Se tivesse iniciado de outro modo, 

seria obrigado a apelar, diretamente e desde o primeiro momento, às cidades e aos 

camponeses, ou seja, àquelas classes cujo desenvolvimento equivale à negação da 

cavalaria. (Carta de Marx, 74) 

 Tanto pelos seus objetivos – liberdade religiosa, unidade nacional e restituição 

do antigo Império germânico – como pelo modo como se aproxima das questões – 

fidelidade ao Imperador, obrigações da honra, Sickingen caracteriza-se como cavaleiro, 

representante dos antigos ideais desta classe. Mais ainda, busca ocultar seu projeto por 

trás de uma querela de cavaleiros: a justificativa da investida recai sobre a desavença 

entre Ricardo de Tréveris e o cavaleiro Hilchen Lorch, em razão do pagamento pelo 

resgate de dois prisioneiros. Assim, em sua ação efetiva, apenas confirma a condição de 

membro da cavalaria e faz, de fato, o que podia fazer nessa condição.  
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Marx acentua ainda que o desenvolvimento dos plebeus da cidade e dos 

camponeses equivale à negação da cavalaria. Vale uma breve aproximação às relações 

entre essas classes. De acordo com Engels, em As guerras camponesas na Alemanha, 

no período em que a peça tem lugar, a Alemanha se encontrava excluída do comércio 

mundial, cujo desenvolvimento, ao lado do desenvolvimento da indústria, levou a 

França e a Inglaterra à unificação política. Os interesses na Alemanha se dividiam por 

centros locais, o que conduziu a uma crescente fragmentação política e ao consequente 

aumento de poder dos príncipes locais, que conforme Engels eram os “representantes da 

centralização dentro da fragmentação”. Quer dizer, centralizavam o poder por 

províncias, libertando-se da centralização pretendida pelo imperador, e impondo-se aos 

chefes locais menores que constituíam a pequena nobreza. “Perante estes, atuaram como 

centralistas, mostrando-se anticentralistas frente ao poder imperial” (ENGELS, 2008, 

59). A pequena nobreza, constituída pelos cavaleiros, incluía já os antigos 

representantes da média nobreza que não conseguiram a independência com relação aos 

príncipes. Essa classe estava em franca decadência. A grande maioria de seus 

componentes vivia a serviço dos príncipes como funcionários civis ou militares, mas o 

desenvolvimento da técnica militar tornava a cavalaria cada vez mais desnecessária. Sua 

situação acarretou crescentes conflitos com os príncipes:  

Os nobres sujeitos à vassalagem queriam depender diretamente do império, enquanto a 

nobreza independente procurava conservar sua liberdade. Multiplicavam-se os litígios 

com os príncipes. (ENGELS, 2008, 61) 

Os preços de cavalos, armas etc., bem como o luxo dos castelos, torneios e festas 

aumentavam com os progressos da civilização, mas a receita da nobreza permanecia 

inalterada. Assim, o expediente empregado tanto pela alta nobreza como pelos 

cavaleiros era a super-exploração dos camponeses servos, a imposição crescente e 

arbitrária de impostos, taxas etc.  

Os servos eram explorados até a última gota de sangue; (...) Negava-se ou vendia-se a 

justiça e quando os cavaleiros não conseguiam mesmo assim tirar todo o dinheiro aos 

camponeses, atiravam-nos sem mais razões para o calabouço e exigiam-lhes um resgate. 

(ENGELS, 2008, 61) 

Além do necessário conflito com os príncipes, que os subordinavam, e com os 

camponeses, a quem exploravam diretamente com toda truculência, Engels aponta que 

os cavaleiros também guerreavam constantemente contra as cidades, de que pretendiam 
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arrancar riquezas por meio do saque e dos resgates de prisioneiros, bem como 

conflitavam com o clero, que lhes parecia uma classe inútil e da qual cobiçavam os 

bens. As contendas com todas essas classes aumentavam em quantidade e violência 

quanto mais difícil se tornava a situação financeira dos cavaleiros. 

Nas cidades, os patrícios ocupavam os cargos públicos e consumiam o dinheiro 

público, de modo que eram os mais ricos. Dada a sua condição aristocrática reconhecida 

pelo poder imperial, podiam expropriar os camponeses que dependiam das cidades e 

que viviam sob sua jurisdição, tratando-os de modo ainda mais nefasto do que a própria 

nobreza fundiária. Os patrícios enfrentavam dois tipos de oposição, a oposição burguesa 

e a oposição plebeia. De acordo com Engels, a oposição burguesa, “precursora do 

liberalismo dos nossos dias”, englobava burgueses ricos, médios e parte da pequena 

burguesia, e suas exigências se limitavam a reivindicações constitucionais. A oposição 

plebeia incluía burgueses decadentes, oficiais, jornaleiros e “os numerosos elementos do 

‘lumpemproletariado’ que se encontram até nas etapas inferiores do desenvolvimento 

urbano” e que, segundo Engels, nunca foram tantos quanto eram na primeira metade do 

século XVI (ENGELS, 2008, 66). 

Ao lado dos resquícios degenerados da sociedade feudal, começava a 

manifestar-se o elemento proletário da nascente sociedade burguesa, mas aqueles que o 

conformavam almejavam ser mestres burgueses. Antes da guerra camponesa, a oposição 

plebeia “aparece como um apêndice da oposição burguesa”. Quando, durante as 

insurreições camponesas, conforma-se um partido que inclui a oposição da plebe 

urbana, este nasce já “dependente dos camponeses em suas reivindicações e atuação, e 

mostra até que ponto a cidade ainda dependia do campo” (ENGELS, 2008, 67). Nos 

momentos em que atuava à parte dos interesses dos camponeses, a oposição plebeia 

submetia-se aos seus próprios elementos pequeno-burgueses e se revelava 

essencialmente reacionária.  

À exceção dos plebeus, todas as outras classes exploravam e subjugavam 

diretamente os camponeses, que constituíam a imensa maioria da população: 

Todas essas classes, exceto a última, oprimiam a grande massa da nação: os 

camponeses. O camponês suportava todo o peso do edifício social: príncipes, 

funcionários, nobreza, frades, patrícios e burgueses. Tanto o príncipe quanto o barão, o 

mosteiro quanto a cidade, todos o tratavam como um mero objeto, pior do que as bestas 

de carga. (ENGELS, 2008, 67-68) 
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Vemos, assim, que o interesse dos cavaleiros era a preservação de sua classe em ligação 

direta com o imperador e a oposição aos príncipes. No que tange à relação com os 

camponeses, observa-se que, como tantas outras, a cavalaria vivia da sua exploração. 

Engels escreve na sua carta a Lassalle:  

A meu juízo, a nobreza imperial da época não se propunha uma aliança com os 

camponeses, interditada pelo fato de viver graças às rendas obtidas com a sua 

exploração. (Carta de Engels, 79) 

Significa que, mais que um erro estratégico, a união dos cavaleiros revoltosos 

com a massa camponesa é uma impossibilidade objetiva. Uma olhada nos Doze Artigos 

revela que as exigências dos camponeses superavam muito a finalidade da Reforma e da 

unidade nacional: fim dos laços de servidão, retomada das terras comunais, eleição dos 

pastores e autoridades regulares pela comunidade, redução do dízimo, fundo de caridade 

com o excedente do dízimo, redução de serviços e pagamentos à parte por serviços não 

acordados previamente, direito de caçar, pescar e cortar madeira, supressão do imposto 

sobre a morte, regularização da justiça etc.  

Ao abordar as revoltas da nobreza em que participaram Sickingen e Hutten, no 

seu texto sobre as guerras camponesas, Engels escreve: 

Só a abolição completa da servidão e da vassalagem, a renúncia a todos os privilégios 

feudais poderia tornar possível a união da população rural com a nobreza; mas a 

nobreza, como qualquer classe privilegiada, não tinha o menor desejo de renunciar 

voluntariamente às suas vantagens, à sua superioridade e à maior parte das suas receitas. 

(ENGELS, 2008, 111) 

Com efeito, essa impossibilidade histórica faz com que a cena de Hutten e Joss 

Fritz cause à leitura uma grande estranheza, uma vez que sua luta se voltava também 

contra essa pequena nobreza, que lhes oprimia tanto quanto a alta esfera dos príncipes. 

Ao lado disso, as lutas dos camponeses foram historicamente maiores, mais impetuosas 

e significativas do que o drama faz parecer. Na sua carta a Lassalle, Engels escreve: 

É verdade que a cena camponesa, com Joss Fritz, é típica, e a personalidade deste 

“agitador” está muito bem delineada, mas nada disso se reflete com suficiente força na 

torrente das comoções camponesas que, naquela conjuntura, em contraste com o 

movimento dos nobres, emergira com impetuosidade. (Carta de Engels, 79) 

Além da aliança historicamente infactível, cabe observar, como Marx destaca 

acima, que, uma vez que a perspectiva das classes populares era de oposição às relações 

e poderes feudais, o seu avanço contribui para a dissolução do feudalismo, apenas no 
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qual a cavalaria pode existir em uma posição social elevada. A oposição entre os 

movimentos da nobreza e do campesinato se mostram ainda nas relações que 

efetivamente se deram na história. A derrota de Sickingen e Hutten em 1522 – que 

ocorreu, aliás, de maneira bem próxima da retratada por Lassalle – define o destino da 

pequena nobreza como subordinada aos príncipes, e a guerra dos camponeses em 1525 

só vem confirmar esse destino e o significado oposto dos dois movimentos: 

A guerra dos camponeses (...) obrigou-a a colocar-se sob a proteção dos príncipes, e 

simultaneamente demonstrou que a nobreza alemã preferia continuar explorando os 

camponeses e manter-se independente, do que vencer os príncipes e curas constituindo 

uma aliança aberta com os camponeses emancipados. (ENGELS, 2008, 112) 

 Marx destaca uma passagem do drama de Lassalle em que a impossibilidade 

objetiva da aliança da pequena nobreza com as classes populares acaba por sobressair, e 

que ressaltamos no resumo da peça: 

Quanto ao teu Sickingen, também apresentado, diga-se de passagem, de um modo muito 

abstrato, ao observar como se vê obrigado a predicar a seus cavaleiros a amizade em 

relação às cidades etc., ao mesmo tempo em que pessoalmente se compraz em lhes 

aplicar a lei do garrote, percebemos até que ponto é uma vítima do conflito, que escapa 

a todos os seus cálculos pessoais. (Carta de Marx, 75) 

Lembremos que, nessa passagem, Sickingen instrui os cavaleiros a não considerarem 

inimigos os plebeus e os camponeses, que devem ser tratados como aliados, 

contradizendo assim a maneira como sempre se deram as relações entre as duas classes. 

Diz que nem sempre haviam sido justos nesse tratamento, indicando que a partir 

daquele momento as relações deveriam dar-se amigavelmente. Como mencionamos, 

essa fala de Sickingen realmente chama a atenção: parece um aposto didático, destinado 

a distinguir seu modo de pensar da forma como sempre agiu e como sempre agiram os 

demais cavaleiros; e passa rápido demais para uma questão tão importante, sem 

contraposições ou comentários dos outros, sem antecedentes ou consequências. Mesmo 

a aliança final com Joss Fritz não decorre desse posicionamento, mas é uma tentativa 

desesperada de Hutten quando a “estratégia” falha, e que acontece apenas a partir de um 

encontro casual com o líder camponês: tanto a um quanto a outro, o encontro fortuito 

leva à elaboração de uma ideia que antes apenas vagamente se formulara em suas 

mentes. Assim, Sickingen mostra os seus limites de classe não apenas de modo 

contraditório aos seus discursos e anseios expressos, mas também contra a vontade do 

seu autor. Por entre a má construção e a incoerência artística do drama, Sickingen se 
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mostra vítima dos conflitos da época, e faz transparecer a essência trágica do herói da 

classe fadada a desaparecer.  

Mais uma vez, é sintomático da restrição burguesa característica da concepção 

de mundo de Lassalle que, no seu drama, a revolta da pequena nobreza apareça com 

muito maior significado do que o movimento camponês. É certo que o número dos 

camponeses envolvidos na luta é figurado em sua dimensão realista, mas não o seu 

significado e alcance, que são diminuídos pela perspectiva retratada da revolução 

liderada pela pequena nobreza. Sobretudo, a unidade de interesses dos dois 

movimentos, e os artifícios usados em seu drama para figurar essa compatibilidade 

historicamente falsa revela o limite burguês de seu pensamento. Para ele, também a 

burguesia alemã em 1848 poderia representar os interesses de todo o povo, o que, 

conforme Marx, a própria ação da burguesia mostro ser impossível; do mesmo modo 

como aqui a ação efetiva da nobreza (na história e no drama), explicitou o caráter 

antagônico de seus interesses em relação aos do campesinato e a consequente 

impossibilidade de representá-lo.  

 Vale destacar ainda que a crítica de Marx não se pauta em uma suposta 

determinação de fidelidade da arte aos fatos históricos: antes, trata-se de não contradizer 

a verdade dos processos históricos que são, na arte como na vida, determinantes dos 

destinos individuais. É certo que se poderia criar um personagem que abdicasse de sua 

condição de cavaleiro e se unisse ao movimento camponês. Mas, então, não agiria como 

cavaleiro. A contradição de Sickingen com os movimentos históricos de sua classe 

aparece no drama como uma contradição consigo mesmo, uma oposição entre o modo 

como é, como age e o que representa efetivamente, de um lado, e a maneira como pensa 

ser e agir, de outro.  

 Até aqui, abordamos a crítica de Marx ao drama de Lassalle quanto à sua própria 

construção, mostrando que, numa composição estética adequada ao tema, a ação deveria 

desembocar na tragédia da figura digna de lástima, heroica e necessariamente derrotada. 

Contudo, Marx desde o início tem em mente que não era esse o tipo de tragédia que 

Lassalle pretendia figurar e, então, estende sua crítica do tema à proposta de outro tema 

que considera adequado para figurar o caráter trágico das lutas de 1848 na Alemanha. 

Nessa proposta, lança luz sobre a especificidade desse caráter trágico. Trata-se de um 

tema que se destaca do contexto histórico que Lassalle traz à tona em sua peça, cujo 
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conflito Marx parece considerar análogo ao conflito vivido em 1848 pelo partido 

revolucionário na Alemanha. Ele escreve: 

Os representantes nobres da revolução, cujas consignas de liberdade ocultavam o sonho 

do antigo império e do direito do mais forte, não deveriam, portanto, concentrar o 

interesse na escala em que o fizeram no teu drama. E, inversamente, os camponeses (em 

especial) e os elementos revolucionários das cidades deveriam compor o fundo ativo 

essencial. (...) Por acaso não cometeste, em alguma medida, o mesmo diplomático erro 

de teu Franz von Sickingen, colocando a oposição dos cavaleiros luteranos acima da 

oposição plebeia de Münzer? (Carta de Marx, 74-75) 

Marx propõe que a tragédia deveria centrar-se nas lutas camponesas do período e, 

particularmente, tomar o destino de Münzer. Essa proposição responde a Lassalle em 

dois sentidos. Primeiro, como tema adequado a figurar a perspectiva revolucionária (e a 

sua derrota) no período da desagregação feudal (que, em verdade, não se completara no 

tempo de Marx). Com efeito, já na Introdução de 1843, Marx escreve que a Guerra dos 

Camponeses foi o “acontecimento mais radical da história alemã” (Intro. 1843, 152). 

Segundo, indica que a colisão trágica vivida pelo partido revolucionário em 1848 

comporta um paralelo com o fracasso das guerras camponesas de 1525 e poderia ser 

figurada tragicamente se tomasse Thomas Münzer como seu herói. 

 Engels não menciona Münzer na sua carta a Lassalle, mas, conforme indicamos, 

ele já havia estabelecido uma comparação entre as revoluções de 1848 e as 

circunstâncias históricas do período em que Sickingen viveu. Em As guerras 

camponesas na Alemanha, toma como o outro termo da comparação não a revolta da 

nobreza, mas a guerra camponesa de 1525. A analogia é centrada na fragmentação 

alemã tanto com referência às inúmeras regiões econômica e politicamente 

independentes, como também, no interior dessas regiões, às inúmeras classes e frações 

de classes. Engels argumenta que a derrota das lutas camponesas resultou dessa 

fragmentação: as várias classes precipitaram-se no movimento sem o apoio umas das 

outras, e nenhuma delas conseguiu unir as outras em torno de si. No interior da classe 

camponesa, a dispersão fez com que os camponeses de uma região não apoiassem 

praticamente os camponeses de outras, de modo que exércitos pouco numerosos 

puderam derrotá-las uma a uma individualmente. De acordo com Engels, também em 

1848 as classes precipitaram-se no movimento como classes opostas entre si e que 

agiam por conta própria: “O particularismo dos camponeses em 1525 não pôde ser 
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maior do que o de todas as classes que participaram no movimento de 1848” (ENGELS, 

2008, 160). 

 Contudo, há ainda outro aspecto da analogia, que nos fornece a chave para o 

sentido de tragédia que Marx vê em comum na derrota do partido revolucionário em 

1848, e na derrota de Münzer. Engels descreve Thomas Münzer como o líder mais 

radical e “figura mais gloriosa” que veio responder à opressão dos camponeses. 

Protestante do movimento anabatista, rompeu com Lutero pela sua postura moderada e 

encarnava as reivindicações das minorias mais radicais entre os camponeses e plebeus, 

propondo a igualdade cristã e a comunidade de bens. Essas propostas excediam muito 

sua possibilidade concreta de instauração.  

A experiência da tomada de poder da cidade de Mühlhausen explicitou a 

ausência de condições materiais para estabelecer praticamente o que suas teorias 

defendiam:  

Proclamou-se a comunidade dos bens, o trabalho obrigatório para todos, a supressão de 

toda a autoridade; mas, na realidade Mühlhausen continuava a ser uma cidade livre 

republicana, com uma constituição um pouco mais democrática, com um senado eleito 

por sufrágio universal e controlado pela assembleia e com uma organização de 

beneficência improvisada apressadamente nas casas particulares. (ENGELS, 2008, 145)  

Ou seja, as propostas teóricas ultrapassavam uma organização social meramente 

burguesa, mas a realidade concreta possível de se instituir sobre as bases materiais do 

período sequer alcançava o que veio a se estabelecer séculos depois como a sociedade 

burguesa. Engels continua: 

Essa revolução social que tanto horrorizava os burgueses não passou, na realidade, de 

uma tentativa tímida e inconsciente para estabelecer prematuramente a atual sociedade 

burguesa. (ENGELS, 2008, 145) 

O desenvolvimento das forças produtivas que fundamenta a forma da produção e 

da circulação, bem como as relações de classe, não propiciava as condições para que a 

classe revolucionária efetivamente assumisse o comando: 

A classe que representava acabava de nascer e não estava, de modo algum, 

completamente formada nem podia subjugar e transformar toda a sociedade. (ENGELS, 

2008, 145) 

O impedimento objetivo sobrepujava a vontade dos insurretos e a progressão real do 

movimento revolucionário: 
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O que realmente pode fazer não depende da sua vontade, mas sim do grau de tensão a 

que chega o antagonismo entre as diferentes classes, e do desenvolvimento das 

condições de vida materiais, do regime de produção e circulação, que são a base 

fundamental do desenvolvimento dos antagonismos de classe. (ENGELS, 2008, 144) 

Numa situação desse tipo, em que a realidade material não proporciona as bases 

necessárias para realizar os interesses da classe revolucionária, os revolucionários são 

obrigados a representar os interesses de uma classe que lhes é alheia, e que conforme o 

desenvolvimento do momento é chamada a dominar. No caso da dissolução do 

feudalismo, a classe chamada a dominar era a burguesia. Engels escreve sobre o líder 

revolucionário que se encontra nessa situação: 

O pior que pode acontecer ao chefe de um partido radical é ser obrigado a tomar o poder 

numa época em que o movimento ainda não está maduro para a dominação da classe 

que representa (...) Encontra-se necessariamente diante de um dilema insolúvel; o que 

pode fazer contradiz todo o seu comportamento anterior, os seus princípios e os 

interesses imediatos do seu partido; e o que deve fazer não é realizável. Ele tem, no 

próprio interesse do movimento, de realizar os interesses de uma classe que lhe é 

estranha e recompensar a sua própria classe com frases e promessas, assegurando-lhe 

que os interesses dessa classe estranha são os seus próprios interesses. Quem quer que 

se coloque nessa posição falsa está irremediavelmente perdido. (ENGELS, 2008, 144) 

Aqui se manifesta o sentido trágico da condição de Münzer. A ausência de 

condições materiais impedia a realização das finalidades pelas quais lutavam os 

revolucionários. A tragédia de Münzer consiste na conjunção de certas determinações: 

seu objetivo se identifica efetivamente com a perspectiva de futuro; mas, essa 

perspectiva não é objetivamente realizável, porque a sua luta não pode realizar a sua 

finalidade própria. Assim, está diante de um impasse: sua luta é autêntica e justificada 

pelo movimento da história, mas sua vitória é impossível: mesmo vencendo, é 

derrotado. Lukács denomina a tragédia de Münzer como a tragédia do “revolucionário 

prematuro”, o revolucionário que nasceu demasiado cedo.  

Para Marx, a condição de Münzer torna o seu destino um material adequado à 

conformação artística da tragédia sofrida pelo partido revolucionário alemão de 1848. 

Essa analogia se compreende somente se considerarmos que, para Marx, o partido 

revolucionário não era composto pela burguesia, e sim pelas classes populares 

trabalhadoras. Nos dois momentos históricos, os revolucionários encontram na ausência 

de pressupostos reais a impossibilidade de lutarem pelos interesses de sua própria 
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classe. Define-se, assim, o caráter autenticamente trágico da derrota dos revolucionários 

de 1848: a impossibilidade de o proletariado alemão lançar-se na luta por seus próprios 

interesses de classe, em função da ausência das condições objetivas. Esse é o sentido 

trágico que Marx considera que poderia ser figurado na forma de uma tragédia moderna 

– moderna, portanto diversa daquela que conforma a queda de classes e instituições do 

antigo regime.  

É preciso distinguir essa proposta da posição abstrativante de Lassalle. Por certo, 

o trágico dessa circunstância não se identifica, para Marx, a um conflito eterno, comum 

a toda situação revolucionária. Marx parece tomar um tipo de conflito que tem paralelos 

nas duas situações históricas. No capítulo II, referimos uma concepção de Lukács acerca 

da utilização por Shakespeare de materiais próprios da Roma antiga, que estendemos 

para compreender a sua opção pelo material do Tímon de Atenas. Ali, propusemos com 

Lukács que Shakespeare não veste os indivíduos e conflitos ingleses com as roupas da 

Roma clássica, mas figura conflitos do período histórico imediatamente retratado no 

drama que, em seu sentido profundo, mantêm-se como correntes de sua época e 

compõem as forças em disputa na crise de seu período histórico. Figura, dessa maneira, 

dramas humanos profundos que, em seus traços mais essenciais, são vividos em comum 

pelas duas épocas. Shakespeare se utilizava de materiais históricos e lendários da 

antiguidade clássica, porque, segundo Lukács, este tempo “é uma força social e moral 

viva para esse período [de Shakespeare – A.C.], à qual não é preciso recorrer como um 

passado distante” (LUKÁCS, 2011, 193).  

A analogia de Marx parece seguir este mesmo caminho. De fato, como Engels 

mostra em seu texto, os conflitos da Alemanha no início do século XVI têm em comum 

com os do século XIX a presença de diferentes classes de oposição, cujos interesses 

eram diversos; “cada uma atuava por conta própria” e, no interior de uma mesma classe, 

como a camponesa, havia um forte particularismo local (ENGELS, 2008, 159-160). 

Mas, além disso, não se pode deixar de lado a própria especificidade do caso alemão, 

seu atraso, sua constituição feudal, que fez com que, em 1848, as oposições 

enfrentassem ainda aquelas mesmas forças, príncipes e yunkers, embora aburguesados e 

tornados em comediantes. O século XVI não é, para a Alemanha, um passado distante, 

mas uma presença do passado. A forma (épica) das lutas de 1848 decorre das derrotas 

sofridas no século XVI. Nesse sentido, preservam-se correntes daquela época nas forças 
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em conflito na crise do tempo de Marx. É por isso que pode haver analogia entre o 

destino de Münzer e o destino dos revolucionários alemães de 1848.  

Não significa, contudo, que os períodos não guardem diferenças fundamentais, 

assim como Roma e Atenas eram sociedades muito diversas da Inglaterra de 

Shakespeare. Engels salienta em seu texto diferenças essenciais entre os dois períodos 

da história alemã, decorrentes do desenvolvimento do capitalismo tanto na Europa 

quanto na própria Alemanha, e das classes em luta que emergem nesse processo, a 

burguesia e o proletariado: 

Mas, apesar de tantas analogias, ambas as revoluções, a do século XVI e a de 1848-

1850, diferenciam-se profundamente. A revolução de 1848, se nada demonstra a favor 

dos progressos realizados na Alemanha, pelo menos põe a claro o progresso da Europa. 

Quem se beneficiou com a revolução de 1525? Os príncipes. Quem se beneficiou com a 

revolução de 1848? Os grandes príncipes, isto é a Áustria e a Prússia. Por detrás dos 

pequenos príncipes de 1525 ocultavam-se os burgueses mesquinhos da época, que lhes 

concediam e pagavam o imposto, enquanto os grandes príncipes de 1850, isto é, a 

Áustria e a Prússia, representavam os grandes burgueses modernos que os tinham sob a 

sua garra, que é a dívida do Estado. Mas por detrás dos grandes burgueses estão os 

proletários. (ENGELS, 2008, 159-160) 

São, assim, lutas diversas, distintas antes de tudo em que a primeira era restrita à 

Alemanha, enquanto a segunda extrai o seu significado do movimento internacional, 

especificamente das jornadas de junho que, segundo Marx, são “o centro em torno do 

qual giram a revolução e contrarrevolução europeias” (MARX apud. COTRIM, NGR, 

65, (nº 141)). Mesmo na Alemanha, a revolução duplamente derrotada “pelo menos põe 

a claro o progresso da Europa”, quer dizer, reflete a perspectiva de futuro estabelecida 

praticamente na revolução de junho na França e seu caráter não nacional, mas europeu. 

Por isso, Engels conclui seu texto dizendo que “A revolução de 1848-50 não pode (...) 

terminar como a de 1525” (ENGELS, 2008, 161).  

Mas os dramas humanos vividos pelos revolucionários dos dois tempos mantêm 

traços essenciais comuns. Ora, na arte, se nos guiarmos por Shakespeare tal como 

Lukács o compreende, trata-se de figurar os dramas humanos que um conflito social traz 

consigo e, nos destinos individuais, desenhar destinos humanos amplos. Assim, o 

destino de Münzer pode, na concepção de Marx, figurar a tragédia vivida pelos 

revolucionários alemães de 1848, neste momento da luta, porque estes também 

enfrentaram a impossibilidade efetiva de lançarem-se à luta pelos seus próprios 
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interesses de classe; não tinham como vencer e, mesmo vencendo, não seriam 

vitoriosos. Este é o drama humano comum aos conflitos das duas épocas, vividos como 

tragédia pela impossibilidade da vitória.  

Observamos, em Marx, a consideração de dois tipos distintos de tragédia. A 

tragédia da “classe agonizante”, a tragédia de Götz; e a tragédia do revolucionário 

impossibilitado de vencer porque não pode realizar sua finalidade, a tragédia de 

Münzer. A primeira é própria dos contextos de transição para o mundo burguês; a 

segunda pertence às tentativas de superação da sociedade de classes. Por essa razão, 

Lukács defende que Marx (e Engels) descobre nos movimentos presentes da história um 

novo sentido trágico. Considera apropriada à fase anterior das lutas de classes a tragédia 

da queda heroica de uma classe, mas, para o presente, o trágico assume outra forma, 

outra matéria. As lutas de 1848 marcam o estabelecimento da burguesia como classe 

dominante e o início da sua decadência como classe, atrelada à emergência do 

proletariado como classe consciente que encarna a possibilidade de superação da ordem 

social do capital: “A luta de Paris fez entrar numa nova fase a luta da classe operária 

contra a classe capitalista” (MARX apud. LUKÁCS, 1979, 54). Na nova dinâmica 

social da luta de classes, não há como pensar no desaparecimento heroico de uma 

classe. Lukács cita uma passagem em que Marx faz referência a Shakespeare sem o 

citar, e que reproduzimos parcialmente acima:  

Se o desaparecimento de classes de outrora, como a cavalaria, pôde dar matéria a 

grandiosas obras de arte trágicas, a pequena burguesia filisteia não conduz, de maneira 

completamente lógica, a nada mais do que a declarações impotentes duma maldade 

fanática e a uma complicação de sentenças e de provérbios à moda de Sancho Pança. 

(MARX (NGR) apud. LUKÁCS, 1979, 50) 

O desaparecimento da classe burguesa, uma vez que não pode ser levado a efeito 

pelo movimento próprio e espontâneo da história, mas necessariamente pela ação 

consciente, não deve trazer o sentido trágico da desagregação feudal. Ali, a classe se 

dissolve pelo desenvolvimento. A dissolução do capital não pode se dar, contudo, por 

meio de “metamorfoses silenciosas” (Gr., 107), mas apenas mediante a ação 

revolucionária. Por isso, a luta da classe capitalista pela sua manutenção não apresenta a 

mesma legitimidade que tornaria seu desaparecimento trágico. O traço trágico da 

colisão da cavalaria por sua própria sobrevivência não pode ser aplicado sem mais à 

forma social que se lhe seguiu: com a nova configuração das lutas de classe, deve 
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transformar-se também a configuração artística de seu desaparecimento, as suas 

tragédias próprias.  

 Vale considerar ainda que não há nesses textos menção a uma obra artística que 

figure esse tipo de tragédia. Marx propõe como tema o destino de Münzer, não com 

base em um drama existente, mas no reconhecimento desse sentido trágico específico 

em certas colisões históricas, como aquela em que protagonizou Münzer. Destaca das 

próprias lutas de classes na história a sua natureza trágica (específica). Vimos como, na 

Introdução de 1843, Marx caracteriza conflitos históricos pelos gêneros artísticos: a 

queda do antigo regime na França foi trágica, na Alemanha é cômica; as lutas de classes 

na França são dramáticas, na Alemanha são épicas; além da célebre formulação segundo 

a qual certos conflitos se realizam na história primeiro como tragédia, depois como 

farsa. Toda a discussão implica, dessa maneira, a objetividade dos gêneros. Marx levava 

essa caracterização a sério, o que se percebe na sua sugestão aos poetas da época, entre 

os quais Heine e Freiligrath, que retratassem a Alemanha na forma satírica. Seja ou não 

por sua indicação, Heine escreveu, entre outros, Alemanha, um conto de inverno, que 

aparece com frequência nos artigos de Marx da Nova Gazeta Renana.  

 Conceber os gêneros artísticos como objetivos quer dizer que estão vinculados à 

sua matéria. Nem toda matéria pode ser moldada na forma de uma tragédia, ou epopeia, 

ou comédia. Isso é bastante evidente no caso da epopeia clássica, que não pode ser 

reproduzida como tal nos períodos que prescindem de uma mitologia. É, contudo, 

presente em Marx uma noção mais ampla do épico, que não se identifica à forma 

concreta da epopeia, embora se deduza dela. Define-se pelo conflito de várias forças 

num mesmo momento e em conjunto, e oposição ao conflito concentrado entre duas 

partes, que caracteriza do drama. Essa noção genérica do épico se extrai, aqui, da 

definição de que as lutas de classe na Alemanha são épicas. Comentamos anteriormente 

que, no texto de Marx, a designação de conflitos pelos termos estéticos serve à 

elucidação das particularidades históricas em questão. Aqui, buscamos entender os 

gêneros pelos traços particulares dos conflitos históricos. 

 Essa noção de um sentido mais genérico do épico toma formas distintas ainda 

em obras de marxistas. Lukács atribui ao romance moderno uma determinação épica, 

identificada à figuração de uma totalidade extensiva, embora considere que a forma do 

romance é oposta à da epopeia. Sua leitura se aproxima, embora não coincida, com as 
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ideias de Marx que buscamos apresentar aqui. Outro caso é a formulação do teatro 

épico, na qual a tendência épica coincide com o retrato de movimentos amplos das lutas 

de classes, buscando tirar o individual do centro da construção teatral. Esta parece se 

distanciar da noção de Marx, para quem a arte é ao mesmo tempo essencialmente 

individual (antropomórfica) e universal. 

No caso da tragédia, vemos que Marx distingue e descobre formas do trágico em 

modos determinados das lutas de classes na história, de sorte que certas formas da 

tragédia tampouco podem ser reproduzidas num momento posterior da história. Mas 

cabe considerar que, na sua discussão, evidencia-se um desenho mais genérico do 

trágico que inclui: impossibilidade de vencer, ausência de erro pessoal e legitimidade da 

luta. Esses traços amplos encontram-se nos dois tipos de tragédia abordados por Marx, e 

podemos dizer que são próprios de diversos tipos de tragédia. Se tomarmos o exemplo 

das Eumênides, vemos que, também ali, os dois lados em conflito são justificados, mas 

um tem de perecer – as erínias, deusas do matriarcado, perecem heroica e tragicamente. 

Se considerarmos a história de Édipo, vemos que, quanto mais age contra o seu destino, 

mais passos dá para a sua realização – sem cometer nenhum erro pessoal, não pode 

realizar sua finalidade. Há certos traços que são próprios do caráter trágico em geral, 

que, no entanto, toma as suas distintas matérias na história, e existem apenas em suas 

formas concretas. Tanto o sentido genérico do trágico, como as suas formas concretas 

parecem pertencer e extrair-se, para Marx, dos conflitos humanos objetivos.  

 

IV. 5. A oposição entre shakespearizar e schillerizar: as paixões e a dialética de 

indivíduo e universal na poesia 

 

A má construção do Franz von Sickingen decorre de uma concepção social limitada. 

Lassalle não considera a oposição de classe de burguesia e proletariado, estabelecida 

historicamente pelas lutas de junho de 1848 na França. Na Alemanha tardia, essas 

classes já nasciam em oposição. Por não conceber esse antagonismo e por não 

ultrapassar o horizonte da revolução burguesa, Lassalle se coloca, em sua análise, do 

ponto de vista do burguês, não do proletário: desconsiderando o atraso alemão, tem em 

mente para a Alemanha uma revolução burguesa “normal”, quer dizer, tal como 

ocorrera na França. A partir dessa perspectiva, concebe os erros de aliança da burguesia 
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não como fundados em sua natureza de classe, mas como erros morais, excesso de 

diplomacia e falta de crença no ímpeto revolucionário. Por isso Marx sugere que 

Lassalle tenha talvez cometido o “mesmo diplomático erro” de seu Sickingen, 

privilegiando a oposição da nobreza em lugar da oposição plebeia.  

Essa concepção acarreta também uma noção estética. A fim de figurar uma 

posição que se mostra historicamente falsa tanto no que se refere às lutas de classes no 

século XVI como no século XIX na Alemanha, Lassalle escreve o seu drama “à moda 

de Schiller”. Ao propor o destino de Münzer, Marx considera que a escolha desse tema 

requereria outra perspectiva estética de construção do drama:  

Tu te verias obrigado, querendo ou não, a shakespearizar muito mais o teu drama – e 

considero atualmente o teu defeito mais grave o ter escrito à moda de Schiller, 

transformando os indivíduos em simples portadores do espírito da época. (Carta de 

Marx, 75) 

Marx designa por escrita “à moda de Schiller” aquela em que os indivíduos se tornam 

portadores do espírito da época, ou seja, o caráter propriamente individual é substituído 

na obra pela elocução de correntes ou perspectivas gerais que presidem a época. 

Independente do modo como essa afirmação afeta as obras do próprio Schiller, significa 

que neste modo de escrita o drama traz os enunciados de grandes ideais pela boca de 

personagens que carecem de individualização. Essas ideias proferidas tornam-se 

abstratas porque não decorrem das relações vividas e não se confirmam nas ações dos 

personagens, podendo mesmo ser contraditórias com elas, como neste caso.  

Observamos que a perspectiva revolucionária não poderia aparecer no drama 

senão por meio dos discursos de Sickingen, já que este age sempre como cavaleiro. 

Sickingen incorpora o princípio universal da revolução, a “ideia da revolução”, a 

despeito e em oposição aos interesses de sua classe, à sua maneira de agir conforme as 

normas da antiga cavalaria e apesar do seu comprazimento em aplicar a lei do garrote 

aos camponeses e citadinos plebeus. Lassalle tem de abstrair a determinação individual 

de seu personagem para se esquivar das consequências de seu pressuposto: se seguisse 

consequentemente os poucos traços concretos que caracterizam Sickingen, um 

cavaleiro, seu destino figuraria a tragédia da classe agonizante.  

 Percebe-se assim que a carência de individuação do personagem, seu desenho 

abstrato, responde à escolha equivocada do tema, que, por sua vez, decorre do limite 

essencialmente burguês da concepção de mundo de Lassalle. Mas a aproximação a 
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Schiller não é uma consequência espontânea, e sim de uma escolha estética do autor. 

Lukács escreve, citando suas formulações: 

Aliás, para o próprio Lassalle, a inovação no desenvolvimento inaugurada por Schiller 

consiste em que, “numa tragédia deste gênero, já não se trata de indivíduos enquanto 

tais, não sendo estes, pelo contrário, senão os portadores e as encarnações destas 

contradições do Espírito universal sujeitos a uma luta interna profunda, mas apenas 

destinos, que decidem da felicidade e da desgraça do Espírito universal”. (LUKÁCS, 

1979, 15) 

Vemos aqui o entendimento que Lassalle tem da arte e de sua função. Para ele, o drama 

deve traçar, da maneira mais universal e menos individual possível, as contradições do 

Espírito universal, esquivando-se da figuração de destino individuais. Há, nesta ideia, 

uma separação entre destino da época (do espírito universal) e os destinos individuais.  

Lassalle pretende que esse desenvolvimento se intensifique ainda para além de 

Schiller, no sentido de superar a individualidade por uma crescente universalização 

abstrata. Nas suas palavras: 

(...) mesmo em Schiller as grandes contradições do espírito da história são apenas o 

terreno sobre o qual se move o conflito trágico. O que sobressai deste pano de fundo 

histórico enquanto ação dramática e que constitui a sua alma é ainda (...) o destino 

puramente individual. (LASSALLE apud. LUKÁCS, 1979, 15) 

Sua concepção estética, dessa maneira, se afasta da ideia da antropomorfização. 

Considera que os movimentos amplos da história, as lutas de classes, devam ser 

retratados na obra não como vividos por indivíduos, não como destinos individuais, mas 

do modo mais universalizante possível. Essa universalização é abstrata em dois 

sentidos: não aparece como concretamente vivida; e é, como vimos, entendida de 

maneira a-histórica, como contradições eternas.  

 Como Lukács argumenta, nessa modalidade estética, as ideias acabam sendo 

apresentadas como máximas morais: se o conflito se desliga da sua realização concreta, 

dos seus traços particulares, as ideias perdem seu enraizamento nas lutas concretas e, 

livres de determinações materiais, aparecem como escolhas morais. A ideia se descola 

de sua conformação sensível. Libertando-o de seu pressuposto retrógrado e 

identificando-o a uma ideia abstrata de revolução, Lassalle acaba por situar as razões do 

destino de Sickingen no âmbito autonomizado do sujeito moral, e com isso “é obrigado 

a precipitar-se num subjetivismo moralizante” (LUKÁCS, 1979, 35). 
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 Uma consequência disso é a presença excessiva de discursos na peça. Marx 

elogia a cena do diálogo entre Carlos V e Sickingen, mas acrescenta: “ainda que o 

diálogo se assemelhe a um debate judicial” (Carta de Marx, 76). Engels, como 

referimos acima, também critica esses discursos, opondo-lhes precisamente a figuração 

de ideias e posições na ação, de maneira “mais espontânea”: 

Seu passo seguinte deveria consistir em fazer com que a própria ação cênica conduzisse 

ao primeiro plano aqueles motivos da maneira mais dinâmica (diria: mais espontânea), 

de modo a tornar desnecessários os reiterados discursos racionalizadores (nos quais, 

todavia, reconheço com prazer o seu antigo talento de orador, que brilhou nos processos 

judiciais e nas assembleias populares). (Carta de Engels, 78) 

Marx critica também certa injustiça que o autor faz à personagem de Maria. Depois da 

longa narração que Hutten faz a ela sobre a sua vida e diante dos obstáculos à união dos 

amantes, a faz dizer, “considerei [a felicidade] meu direito” (apud. Carta de Marx, 75): 

Por que eliminar a ingênua ideia do mundo que, de acordo com o que ela mesma afirma, 

tinha até esse momento, substituindo-a por uma doutrina do direito? (Carta de Marx, 

75-76) 

Marx mostra mais uma vez aqui a inserção de uma ideia que é alheia à individualidade 

de Maria, de modo que contradiz a sua existência concreta como indivíduo, incluindo 

pelo discurso por uma asserção que pertence ao âmbito abstrato do direito que não seria, 

na sua visão, natural de Maria. Nessa fala, acaba por revelar menos Maria e mais sua 

própria concepção judicial e moral. 

Notamos o quanto essas ideias de Marx e Engels significam um prosseguimento 

da linha aristotélica. Na Poética, vimos a acentuação da centralidade da ação na 

definição mesma de poesia. Mas vale pontuar que Aristóteles considera inadequada a 

substituição da ação pelo que denomina pensamento e elocução, embora estes também 

sejam elementos do drama, e considera obras de principiantes aquelas em que os 

pensamentos e os caracteres assim determinados (não pela ação, mas por discursos) 

tomam o primeiro plano: 

Outro sinal da superioridade do mito se mostra em que os principiantes melhores efeitos 

conseguem em elocuções e caracteres, do que no entrecho das ações: é o que se nota em 

quase todos os poetas antigos. (Poética VI, 1450a, 448-449) 

O filósofo estagirita considera que pensamento e elocução são elementos situados no 

primeiro plano da arte da retórica e do orador, mas não na arte poética. Vemos ainda 
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que essa posição secundária na poesia se vincula ao modo específico pela qual ela é 

capaz de suscitar emoções: 

Evidentemente, quando seja mister despertar as emoções de piedade e de terror, ou o 

acrescimento de certas impressões, a aceitação de algo como verossímil, há que tratar os 

fatos segundo o mesmo princípio. Apenas com uma diferença: [na poesia], os sobreditos 

efeitos devem resultar somente da ação e sem interpretação explícita, enquanto [na 

retórica] resultam da palavra de quem fala. (Poética XIX, 1456b, 460) 

Os pensamentos, ideias, discursos, a oratória, a retórica e a eloquência não são os 

elementos que ocupam o primeiro plano na construção de um drama porque, na poesia, 

as ações ocasionam a comoção nos espectadores. 

Em oposição ao que significa a escrita à moda de Schiller, Marx sugere que a 

escolha do tema adequado, o destino de Münzer, obrigaria o escritor “a shakespearizar 

muito mais o seu drama”. A “shakespearização” parece designar a figuração das 

colisões de classe diretamente nas ações e destinos de personagens individualmente 

caracterizados. A figuração, no destino individual, de movimentos sociais amplos 

requer que tais movimentos concorram para conformar a própria individualidade do 

personagem, expressa em suas paixões e ações. Nos destinos dos personagens de 

Shakespeare figuram-se os destinos de classes e instituições inteiras, mas os traços 

dessas lhes pertencem como traços seus, sem que com isso deixem de mostrar-se como 

indivíduos únicos, extremos, com elevado nível de paixão que move as suas ações. 

Trata-se da figuração sensível, individualizada e ativa dos movimentos profundos que 

as regem. Dessa maneira, o sentido universal é presente na trama e nos dramas humanos 

vividos como relações entre indivíduos.  

Lukács refere à shakespearização como os “meios poéticos” pelos quais as lutas 

de classes concretas podem ser figuradas artisticamente nos personagens 

individualizados que vivem em suas ações recíprocas conflitos concretos nos quais se 

manifestam as reais forças motrizes das lutas de classes históricas. Assim, o individual 

se vincula ao movimento geral necessário do momento histórico retratado, de maneira 

que, segundo o comentador húngaro, a contingência do individual se supera pelo caráter 

necessário do geral, e a abstração do geral se supera pela individualização do conflito. 

Essa mútua superação do empírico e do abstrato se realiza na configuração do concreto. 

Por isso, para Lukács, a ênfase de Marx e de Engels nessa crítica é a necessidade de a 

arte ater-se ao concreto.  
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Como se infere da contraposição proposta por Marx entre schillerizar e 

shakespearizar, o drama realiza a unidade de individual e universal histórico pela 

criação da ação. Na ação se põe o elo entre aquilo que move o personagem como 

indivíduo e as forças necessárias das lutas de classes históricas. Os “meios poéticos” 

designados pelo termo “shakespearizar” incluem a centralidade da ação e da riqueza de 

determinações, particularidades e matizes que vinculam o individual ao geral, a 

liberdade à necessidade.  

Engels também distingue esses dois modos do fazer artístico: 

De acordo com a minha concepção do drama, que exige não substituir o realismo pelo 

ideal, que exige não substituir Shakespeare por Schiller, a incorporação da multidão 

plebeia da época, incrivelmente heterogênea, teria oferecido um elemento muito distinto 

para dinamizar o drama, fornecendo um fundo precioso para o movimento nacional da 

nobreza representado no proscênio e que, então, apareceria pela primeira vez sob luz 

verdadeira. Quantas figuras assombrosamente típicas oferece esta época de 

decomposição das relações feudais! Nelas temos os reis-mendigos ambulantes, os 

mercenários famintos, todo gênero de aventureiros – um fundo realmente falstafiano, 

que em um drama histórico deste tipo produziria um efeito maior que em Shakespeare. 

(Carta de Engels, 79) 

Nesta passagem, em que Shakespeare aparece como referência dramática, Engels 

defende que figuração dos plebeus da época na sua heterogeneidade constituiria um 

plano de fundo valioso que conferiria o verdadeiro significado do movimento nacional 

da nobreza. Quer dizer que, para ele, a figuração mais rica e com o seu peso próprio da 

multidão plebeia e camponesa é o contraponto necessário para que se figure 

adequadamente o caráter e a posição social da nobreza. Assim, os traços que Engels 

destaca como próprios da escrita shakespeariana são as figuras típicas, os indivíduos 

criados de maneira tão viva e ao mesmo tempo tão significativos da época que se 

tornam qualidades, como aparece na expressão “fundo falstafiano”; e a figuração 

matizada, rica, particularizada e, por isso, realista dos períodos históricos.  

 Vemos que Engels não sugere que Lassalle deveria tomar outro tema, mas sim 

que deveria shakespearizar o seu drama para trazer à luz o sentido verdadeiro da revolta 

da cavalaria, que é o seu próprio tema. Assim, aborda a peça a partir de um ponto de 

vista diverso do de Marx: como mencionamos, enquanto Marx responde desde o início 

à intenção de Lassalle de figurar a tragédia da derrota de 1848, Engels se atém à 

finalidade imediata da obra, qual seja, figurar a tragédia de Sickingen. Sugere a 
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necessidade de shakespearizar o drama, o que se identifica à figuração do movimento 

plebeu e camponês em sua multiplicidade e relevância. Ele continua: 

Deixando isso de lado, parece-me que, ao relegar a segundo plano o movimento 

camponês, você reflete de modo inexato o movimento nacional dos nobres e, ao mesmo 

tempo, marginaliza o elemento autenticamente trágico do destino de Sickingen. (Carta 

de Engels, 79) 

O caráter trágico autêntico do destino de Sickingen, para Engels, consiste precisamente 

na impossibilidade da sua aliança com o movimento camponês, devido ao fato de que a 

nobreza se opunha à libertação camponesa, e a seu “estado de ânimo”, “tanto mais 

conservador depois do ‘Bundschuch’ e do ‘Pobre Conrado’” (Carta de Engels, 80). 

Engels parece considerar, como Marx, que o caráter trágico do destino de Sickingen é o 

sentido retrógrado e necessário declínio. Assim, sua crítica segue na direção propor 

meios pelos quais Sickingen fosse realmente figurado em sua essência de membro da 

classe agonizante. É notável que, de duas perspectivas críticas distintas, as conclusões 

dos dois autores sejam tão próximas.  

A escolha entre shakespearizar e schillerizar envolve o modo como no individual 

(personagens, ações) figuram-se conteúdos que são universais (históricos). De um lado, 

a individuação aprofundada e a ação como central para o significado universal; do 

outro, a pouca individuação dos personagens pelo discurso, pela ideia, e a tendência a 

diminuir a ação e sua função na figuração do universal. Mas as críticas concernentes à 

forma – a inspiração schilleriana – são ao mesmo tempo a crítica ao entendimento 

histórico de Lassalle: a incompreensão das relações de classe, em particular da nobreza 

com as cidades e os camponeses, e a noção burguesa de revolução. Esses dois aspectos, 

o modo de compreender o período histórico e a opção por schillerizar, são entendidos 

por Marx (e por Engels) como interdependentes.  

Vale também ressaltar, como faz Lukács, que tanto em Marx como em Engels a 

referência shakespeariana não implica um único tipo de tragédia, ou a reprodução da 

tragédia de Shakespeare, no estilo das releituras francesas dos dramas clássicos que 

Lessing e Marx criticaram (e também Schiller). Procuramos mostrar ao longo deste 

capítulo que, para Marx, Shakespeare retratou a desagregação feudal e emergência do 

mundo capitalista, e que esse tipo de tragédia não corresponde, em seu material e forma, 

à tragédia do revolucionário. Na figuração do destino de Münzer, Marx vê a 

possibilidade de sentir o drama humano vivido pelos revolucionários alemães de 1848.  
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Distanciando-nos um pouco da visão de Lassalle para tomar de maneira mais 

ampla a dualidade que a discussão implica, vale tomar uma formulação do próprio 

Schiller, em que se refere diretamente a Shakespeare e traz à tona certas implicações da 

oposição proposta por Marx e Engels. No prefácio de A noiva de Messina, intitulado 

“Sobre o uso do coro na tragédia”
176

, Schiller defende a inserção do coro na tragédia 

moderna a fim de que o seu sentido universal aflore. Ele escreve: 

Pois a mente do espectador deve preservar sua liberdade mesmo na paixão mais 

violenta, não deve ser presa das impressões, mas se separar sempre clara e alegremente 

das emoções que sofre. O que o juízo comum costuma censurar no coro, que ele faz 

cessar a ilusão, que interrompe o poder dos afetos, é o que o torna altamente 

recomendável, pois é exatamente esse poder cego dos afetos que o verdadeiro artista 

evita, é essa ilusão que ele desdenha provocar. Se os golpes com que a tragédia nos 

atinge o coração se seguissem sem interrupção, a paixão venceria a atividade. Nós nos 

misturaríamos à matéria e não mais pairaríamos sobre ela. Porque mantém as partes 

separadas e entra com a reflexão tranquilizadora no meio das paixões, o coro nos 

devolve a liberdade, que iria se perder na tempestade dos afetos. (SCHILLER, 2004, 

194) 

Schiller defende a inserção do coro na tragédia moderna, o que aplica em seu drama (A 

noiva de Messina), pretendendo uma proximidade com a forma da tragédia antiga. Não 

entramos aqui na questão de que o coro na tragédia antiga emerge da forma social 

antiga, que mantêm ainda o vínculo comunitário, e extrai daí a sua força e a sua 

relevância artística, bem como sua expressão mais universal. Tampouco abordamos a 

sua peça, em que o coro é dividido em duas partes, constituídas pelos exércitos dos dois 

irmãos rivais: Schiller critica os franceses por substituírem o coro pelos confidentes dos 

protagonistas, mas a sua solução não parece muito melhor, já que a oposição permanece 

no interior do próprio coro.  

 O que nos interessa nesta passagem é a defesa de uma expressão direta e 

universal no interior da criação artística, que se distinga da ação e rompa 

momentaneamente com as paixões suscitadas no espectador pela ação dramática. O coro 

vem cumprir a função da elocução das ideias universais, de trazer à cena asserções que 

confeririam à ação o seu significado universal. O que está implicado nesta formulação é 

que a paixão se opõe à liberdade, ou à “atividade”, em seu próprio termo, que significa 
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necessariamente a atividade espiritual, já que para ele este é o único âmbito – apartado 

da matéria – em que o ser humano é efetivamente livre. 

 Schiller defende que a inserção do coro nas tragédias modernas traria à luz o seu 

verdadeiro significado e relevância artística:  

A introdução do coro antigo na tragédia francesa a revelaria em toda a sua pobreza, 

arruinando-a; a introdução dele nas tragédias de Shakespeare daria pela primeira vez a 

estas a sua verdadeira significação. (SCHILLER, 2004, 194) 

 Vemos que Schiller, assim como Lessing e Marx, é crítico do teatro francês e 

admirador do drama shakespeariano, mas considera que falta às suas tragédias o coro, 

que lhes conferiria o verdadeiro significado, ou, podemos entender, exprimiriam em 

termos universais o sentido que não se mostra integralmente, mas está implícito nas 

ações criadas. Na visão de Schiller, embora o coro não viesse substituir as ações e 

personagens individualmente criados, é necessário para expressar o seu verdadeiro 

significado; ao lado disso, a despeito de as paixões constituírem um efeito próprio da 

tragédia, devem ser tranquilizadas e atenuadas pela expressão não viva e não 

individualizada dos significados universais pelo coro.  

Vemos com clareza aqui que toda a questão implica a relação de indivíduo e 

universal na obra, e que essa dialética está diretamente vinculada à afecção da 

sensibilidade e às paixões suscitadas pela poesia. A necessidade do coro para Schiller 

vem responder à sua visão bastante idealista na qual a matéria, e com ela os concretos, 

particulares, individuais, não pertence ao âmbito da liberdade e da atividade humana, 

mas é um peso que restringe essa liberdade, apenas alcançada no plano espiritual. Sua 

visão, neste aspecto, parece ainda mais radical que a de Hegel. Assim, a poesia não 

pode prescindir de um momento puramente espiritual, abstrato.  

Mas é notável que esse idealismo, de formas diversas e muitas vezes oculto, é 

reproduzido, em termos de pensamento estético, pelos defensores das artes de tendência, 

os dramas de tese, os realismos socialistas etc. Como não lembrar aqui, por exemplo, da 

noção brechtiana do distanciamento, necessário para que os espectadores não se percam 

nos afetos e sim mantenham operante o pensamento racional? Como não recordar sua 

concepção anti-aristotélica, contrária à catarse, como ilusão sentimental que obstaculiza 

a liberdade de pensamento? De novo, não se trata aqui das suas peças: os artistas – 

felizmente nos casos de Brecht e Schiller – nem sempre realizam em suas criações 

aquilo que postulam em suas teorias estéticas. Contudo, convém considerar que esse 
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idealismo na criação artística, ainda que de uma perspectiva de classe revolucionária, 

conduz em geral às soluções moralizantes, como Lukács argumentou em diversos 

momentos.  

Para o que nos importa – o pensamento de Marx – podemos dizer que ele toma a 

herança viva de Shakespeare, poeta que faz sentir grandes conflitos sociais na forma de 

dramas humanos. Marx não considera que as paixões, os afetos e a ilusão que nos faz 

viver a vida dos personagens sejam elementos que diminuem a liberdade do espectador, 

a sua “atividade” (espiritual), para usar a formulação de Schiller. Ao contrário, Marx se 

situa do lado daqueles que pensam que as paixões são o próprio escopo da arte, e trazem 

vivas as formas sociais e as grandes colisões da história, inclusive a atual e inacabada 

luta dos trabalhadores contra forma capitalista de sociedade. Essa visão é coerente com 

sua concepção da formação individual como decorrência da humanização dos sentidos, 

de modo que a consciência e os sentidos práticos não são opostos, mas sim 

conjuntamente conformados.  

 Na defesa da shakespearização, ouvimos o eco da Poética aristotélica, bem 

como das ideias de Lessing no Laocoonte acerca da centralidade da ação na poesia. Da 

perspectiva aristotélica, a ação é definidora, na arte e na vida, dos destinos humanos. Da 

perspectiva de Lessing, a ação é o objeto adequado a uma arte que se dirige ao sentido 

auditivo. Nas duas visões, as ações humanas são apropriadas a mover a imaginação e o 

ânimo, a suscitar emoções e afetar a sensibilidade. Observamos ainda como 

Shakespeare é o parâmetro de uma realização dramática que toma o legado vivo, não 

normativo, de Aristóteles, e como constitui, em Marx, uma referência fundamental para 

pensar a poesia. Nossa argumentação deve ser suficiente para mostrar o quanto Marx 

segue essa linha de pensamento estético e a aprofunda. Aprofunda-a em vários sentidos.

 A sua elaboração do indivíduo como indivíduo social traz a fundamentação à 

capacidade artística de fundir o individual e o universal na obra, explica a possibilidade 

dessa forma antropomórfica da consciência humana. A dialética de individual e 

universal na poesia está presente em Aristóteles, na definição de que a poesia visa o 

universal embora dê nomes particulares aos personagens, de modo que os personagens 

agem conforme o possível e o verossímil, ou seja, conforme o modo como seres 

humanos de certa natureza agiriam nas circunstâncias criadas. Marx, em sua obra, ao 

tratar da relação entre indivíduo e gênero, mostra o modo como os indivíduos possuem, 
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como seus traços próprios individuais, determinações universais da forma histórica a 

que pertencem. Toda a elaboração da formação da sensibilidade, entre outros aspectos 

que a tornam relevante para a criação e apreciação artística, é também parte da 

explicação do caráter genérico do indivíduo.  

 Na discussão sobre o Sickingen, essa concepção mostra suas consequências no 

que tange aos indivíduos criados. Marx evidencia que Sickingen, além de ser um 

personagem por demais abstrato, não possui como características suas as determinações 

que tornariam a perspectiva revolucionária própria de sua natureza. O problema 

principal do drama de Lassalle, a escolha do tema, consiste precisamente na ausência da 

dialética realista entre individual e universal: o universal não pertence ao indivíduo e às 

suas ações, de modo que se torna abstrato; e os traços que o indivíduo traz como seus 

contradizem o universal que lhe é atribuído de fora e de maneira não espontânea.  

 Ao lado disso, é da maior relevância que a perspectiva revolucionária de Marx 

leva a confirmar e desenvolver essa linha clássica de pensamento estético que tem início 

em Aristóteles e passa por Shakespeare, Lessing e Goethe (entre outros). Mostra-se 

como legítimo herdeiro, revolucionário, dessa forma ampla de pensar a arte, que tem 

como centro o caráter antropomórfico e como finalidade afetar a sensibilidade, mover 

os ânimos e causar emoções – o efeito catártico. Na apreciação artística, a formação da 

consciência, inclusive revolucionária, depende da capacidade artística de afetar e formar 

os sentidos em sua dimensão humana.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho pretendeu trazer à tona algumas contribuições de Marx ao problema da 

mimese artística, seguindo as concepções originais de Lukács e Lifschitz, segundo as 

quais existem na sua obra ideias estéticas coerentes que perfazem uma visão abrangente 

e fina sobre a arte, em especial a poesia ou as artes literárias.  

 Buscamos mostrar que Marx entende a criação artística como um modo peculiar 

da autoconsciência humana. Esse modo peculiar tem traços definidores que o 

distinguem das demais formas de criação e de consciência. Se, na ciência, cumpre 

descobrir categorias que sintetizam os modos de ser, por meios das abstrações 

razoáveis, a arte se volta ao concreto e almeja o universal apenas no modo como se 

realiza em vidas individuais.  Entre esses modos diversos de refletir a vida social, a arte 

ocupa talvez, para Marx, o posto mais elevado. Até mesmo independentemente das 

referências à arte, a concepção marxiana de ser social e sua perspectiva de emancipação 

humana sustentam a alta posição conferida à arte.  

Marx parte dos indivíduos vivos. Seu exame das formas sociais na história e 

particularmente da forma capitalista tem esse pressuposto necessário e concreto. A 

perspectiva revolucionária que ele defende com base no entendimento das formações 

sociais visa estabelecer uma forma autodeterminada da produção, fundada em 

pressupostos materiais criados e dominados pelo conjunto dos seres humanos, a fim de 

que os indivíduos se apropriem das realizações do gênero. Mas entende-se que 

indivíduos e sociedade não são entidades distintas. Marx diz que “o homem é o mundo 

dos homens”, mas o mundo, a sociedade não se separa do conjunto dos indivíduos. 

“Acima de tudo é preciso evitar fixar mais uma vez a “sociedade” como abstração frente 

ao indivíduo”; a sociedade é o conjunto dos indivíduos relacionados, e “O indivíduo é o 

ser social.” Assim, a apropriação das produções genéricas pelos indivíduos livremente 

associados tem como finalidade mais essencial a realização individual. É o que significa 

a recuperação dos nossos sentidos para nós e das relações inter-humanas fundadas nas 

verdadeiras qualidades individuais. 

 Disso se deriva a importância da forma antropomórfica do reflexo consciente. 

Toda grande arte, ao vivificar momentos passados e presentes da vida social, figura 

formações sociais e grandes colisões históricas na forma própria da vida humana, na 
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forma das ações recíprocas de indivíduos humanos inter-relacionados. Em virtude deste 

caráter específico, afeta os receptores na qualidade de indivíduos sociais, sensíveis, 

conscientes, apaixonados: o parâmetro do humano está posto na própria criação e 

apreciação artística. A determinação antropomórfica da arte vem ao encontro, também, 

da noção de que o ser humano se constrói na história. Ao figurar os diversos modos de 

ser humano na história, por decorrência, figura-os de diversas formas. Essa formulação 

inclui, assim, o caráter histórico, sempre novo, das formas e gêneros artísticos. 

 As abordagens marxianas de formas e obras artísticas que buscamos examinar 

confirmam e contribuem para concretizar a sua concepção do ser social. A ênfase no 

caráter vivo, na evocação imediata, como a épica grega figura “a infância da 

humanidade” a fim de responder à “real dificuldade” estética que é a perenidade de seu 

efeito artístico; o modo como não se fixa nas passagens shakespearianas em que 

personagens defendem uma distribuição mais igualitária das riquezas ou uma afronta à 

autoridade, mas sim destaca as figuras vivas, mais reais como indivíduos do que a 

maioria dos indivíduos reais – Tímon, Shylock; a maneira como traz à tona um destino 

individual para particularizar as relações mediadas pelo dinheiro – e justificar a 

necessidade de sua superação; por fim, a defesa da shakespearização contra a 

schillerização, todas essas e outras passagens trazem luz à sua concepção do indivíduo 

social e da necessidade de partir dos indivíduos na análise e visá-los na perspectiva de 

futuro.  

Parece que nunca é demais distinguir Marx de seus vulgarizadores, que deduzem 

da perspectiva revolucionária a ideia de que a arte deva submeter-se à propaganda e 

servir aos passos imediatos da luta. A perspectiva de futuro está na mimese das ações 

humanas criadas, a despeito e muitas vezes contra o engajamento político e moral do 

artista, e sem expressão direta na construção artística.   

Na forma de destinos individuais, a poesia proporciona o conhecimento sensível 

da vida e da história humana. Surge, por um lado, da necessidade de elevar a 

consciência dos indivíduos sobre si e seu mundo social e as tendências de futuro 

presentes no mundo; por outro lado, sua forma advém de um processo de humanização 

dos sentidos. Ora, para Marx, a consciência é parte do processo de humanização da 

nossa natureza. A arte, assim, é uma forma da autoconsciência que tem como efeito a 

humanização dos sentidos, ao mesmo tempo em que eleva a consciência dos indivíduos. 
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Nisso reside o seu caráter de resistência à desumanização e o impulso ao futuro que 

mesmo a leitura da Ilíada é capaz de nos transmitir.  

Dessa maneira, não apenas a sua concepção estética se deriva da sua visão de 

mundo, como a concretiza e explica. A defesa e o aprofundamento da linha aristotélica, 

shakespeariana do pensamento estético é uma confirmação do humanismo que dá 

sentido à perspectiva revolucionária de Marx.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

 
 

 
 

Sacrifício de Ifigênia 
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ANEXO 2 

 

 
 
Agamenon esconde o rosto (detalhe) 
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ANEXO 3 

 

 
 

Ifigênia levada ao sacrifício (detalhe) 
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ANEXO 4 

 

 
 
Menelau (detalhe) 
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ANEXO 5 

 

 
 
Odisseu (detalhe) 
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ANEXO 6 

 

 
 
Calcas (detalhe) 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 

 
 
O Jovem Rembrandt como Demócrito, o filósofo que ri 
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ANEXO 9 

 

 
 
Medeia pondera a morte dos filhos 
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ANEXO 10 

 

 
 
Laocoonte e seus filhos 
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ANEXO 11 

 

 
 
Rosto de Laocoonte (detalhe) 
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