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E o rio continuando convulsivo, 

e os peixes sem saber para onde vão. 

Se são peixes ou água, se se odeiam, 

Se amanhã matar-se-ão, se inda estão vivos? 

(Jorge de Lima) 
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RESUMO 

 

Considerando sua formulação original por Kant na Crítica da faculdade do juízo (1790), o 

estético em geral ou como forma da arte é aqui discutido em seus desdobramentos modernos, 

como fundamento da práxis social e política, tendo em vista suas atuais condições 

possibilitadoras e, por conseguinte, as condições possibilitadoras da autonomia estética como 

propósito educacional de construção de uma cultura comum. Nesse contexto, o objetivo deste 

trabalho é contribuir com o restabelecimento da inteligibilidade do estético, mediante o 

desenvolvimento de suas contradições. Palavras-chave: estético, autonomia, arte, política e 

criação. 

 

 

ABSTRACT 

 

Considering its original formulation by Kant in Critique of judgement (1790), aesthetic in 

general or as an art form is here discussed through its modern extent, as the fundamental of 

social and political praxis, whose horizon is the conditions that make it currently possible 

and, in consequence, the conditions that make aesthetic autonomy possible as an educacional 

purpose of construction of a common culture. In that context, the objective of this work is to 

contribute to the restablishment of aesthetic intelligibility, through the development of its 

contradictions. Keywords: aesthetic, autonomy, art, politics and creation.  
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INTRODUÇÃO 

 

A AUTONOMIA estética define um propósito educacional de construção de uma cultura comum. 

Se a regra que fundamenta a criação artística ou o ajuizamento sobre a autenticidade do 

objeto artístico não pode ser ensinada ou aprendida (imitada), embora deva constituir um 

exemplo a ser sucedido,1 é porque ela depende do... e conduz ao exercício e ao 

desenvolvimento da autonomia do sujeito que cria ou julga. Esse movimento deve ser 

reconhecido nas mediações objetivas, materiais ou imaginárias, reais ou irreais, em vista da 

autonomia coletiva. 

 Considerando sua formulação original por Kant na Crítica da faculdade do juízo 

(1790), o estético em geral ou como forma da arte é aqui discutido em seus desdobramentos 

modernos, como fundamento da práxis social e política, tendo em vista suas atuais condições 

possibilitadoras e, por conseguinte, as condições possibilitadoras daquele propósito 

educacional. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é contribuir com o restabelecimento da 

inteligibilidade do estético, mediante o desenvolvimento de suas contradições. 

 Para isso, no primeiro capítulo, dois aspectos constitutivos do estético são destacados 

em sua densidade própria: o não-lógico ou a especificidade da representação estética como 

livre acordo de todas as nossas capacidades cognitivas em geral, e o intersubjetivo ou as 

condições de comunicabilidade universal dessa representação. Em seguida, considerando 

Terry Eagleton, a solução do paradoxo teórico kantiano que o estético deveria cumprir é 

revelada como contradição social, do que surge a necessidade da problematização de sua 

(ir)realidade. Assim, no segundo capítulo, o aspecto intersubjetivo se torna um problema 

social e político ou de reconhecimento das relações sociais e suas mediações; e no terceiro 

capítulo, o não-lógico se torna o problema da criação e da originalidade cultural ou artística e 

de sua ligação às transformações sociais. Nesses desdobramentos, duas concepções diversas 

são consideradas, embora ambas marquem o estético como fundamento praxiológico: a 

dialética-materialista de Karl Marx a Georg Lukács e a “lógica” magmática de Cornelius 

Castoriadis. 

 

1. OS ASPECTOS INTERSUBJETIVO E NÃO-LÓGICO CONSTITUTIVOS DO ESTÉTICO, 

SEGUNDO A CRÍTICA DA FACULDADE DE JUÍZO ESTÉTICA DE KANT 

                                                 
 
 
1 Cf. Kant. Crítica da faculdade do juízo, § 31-33 e 47. 



 

DENTRE as faculdades de conhecimento superiores, conforme a divisão concebida por Kant 

(1793),2 a faculdade do juízo é o termo médio, a ligação indispensável, entre o entendimento e 

a razão; assim como o sentimento do prazer ou desprazer, dentre as faculdades gerais do 

ânimo ou de representação, está entre a faculdade de conhecimento (teórico) e a de apetição 

(moral-prática). A faculdade do juízo não possui um domínio próprio, uma legislação própria, 

como os têm o entendimento, a partir de conceitos da natureza, do sensível, e a razão, a partir 

de conceitos da liberdade, do supra-sensível, sem que esses domínios interfiram um no outro 

– embora seus efeitos se limitem ao mundo sensível e o conceito da liberdade deva efetivar aí 

seu fim terminal (Endzweck). Porém, ela possui um território próprio, um princípio próprio 

para procurar leis, sem o qual não seria particularmente legislante a priori, e que justamente 

torna possível à natureza ser pensada conforme aos fins que nela atuam segundo a unidade do 

supra-sensível.3 

 O princípio da conformidade a fins (Zweckmässigkeit) representa uma condição 

universal, sob a qual não se pode conhecer o objeto da natureza, cujo conceito é determinável 

por predicações da intuição sensível, mas apreender sua forma (fenomênica) na intuição como 

substância suscetível de mudança a partir de uma causa supra-sensível. Nesse sentido, essa 

condição diz respeito não à possibilidade de uma natureza em geral subordinada ao universal, 

mas à possibilidade de conhecimento da natureza determinada por uma multiplicidade de leis 

empíricas, que correspondem às múltiplas formas da natureza indeterminadas pelos conceitos 

do entendimento. A conformidade a fins é um princípio que a faculdade do juízo reflexiva, na 

sua obrigação de elevar-se do particular na natureza ao universal não dado, toma de si para 

fundamentar a unidade dos princípios empíricos, sob princípios igualmente empíricos, mas 

superiores. Por isso, esse princípio simplesmente assegura que a natureza pode ser pensada na 

ligação do seu múltiplo, indicando as condições em que isso deve se dar segundo leis 

universais, sem prescrever-lhe (por dedução) ou receber dela (mediante a experiência) tais 

leis. Já que as leis simplesmente empíricas da natureza são inúmeras e contingentes para nossa 

compreensão, o fundamento da unidade dos princípios empíricos deve necessariamente ser 

pressuposto transcendentalmente, admitido a priori, em favor de uma ordem ou sistema 

daquelas leis, suscetíveis de serem conhecidas pelo nosso entendimento.4 

                                                 
2 Data da publicação original do texto de referência. Essa mesma referência aparecerá no decorrer deste trabalho 
sempre que outro texto for citado, quando também poderá significar a data de conferências que lhe deram origem. 
3 Cf. Kant. Crítica da faculdade do juízo. Intro, II-III. 
4 Cf. Kant. CFJ. Intro, IV-V. 



 A pressuposta concordância da natureza na multiplicidade de suas leis particulares (as 

leis do movimento da matéria) com nossa intenção de encontrar para ela a universalidade dos 

princípios (as leis universais do entendimento) é igualmente contingente e imprescindível às 

nossas necessidades intelectuais, a toda nossa perspicência (Einsicht). A realização desse 

acordo tem como resultado um sentimento do prazer, determinado por um princípio a priori 

legítimo para todos, a conformidade a fins. Porém, esse princípio é diverso dos conceitos 

universais da natureza (as categorias) e necessariamente indeterminado quanto a sua extensão 

no campo empírico, o que significa que ele permanece válido mesmo que o conhecimento 

humano finalmente se deparasse com uma heterogeneidade irredutível das leis empíricas.5 

 Na representação de um objeto sensível, a qualidade exclusivamente subjetiva é a 

natureza estética dessa representação, a intuição do objeto como fenômeno. Embora possa 

aparecer e ser usada no conhecimento desse objeto, quando mediante a sensação exprime o 

material pelo qual algo existente é dado, essa qualidade não pode de modo algum ser parte 

desse conhecimento ou determinar aquele objeto logicamente. Por sua vez, a conformidade a 

fins é uma representação estética imediatamente ligada ao sentimento de prazer que consiste 

no acordo da forma do objeto na intuição, apreendida pela faculdade da imaginação, com as 

nossas faculdades de conhecimento, que a relacionam a conceitos, sem neles se fundamentar e 

sem intenção de criá-los, mediante um juízo estético, válido para todo aquele que julga em 

geral. O objeto cuja forma, e não cujo material da sensação, é ajuizada como fundamento de 

um prazer ligado a sua representação, e não ao sujeito empírico que julga, é um objeto belo, 

produto da natureza ou da arte, e a faculdade de julgá-lo chama-se gosto. Dessa forma, as 

condições dessa reflexão são válidas a priori de forma universal.6 

 O prazer cujo fundamento é ajuizado pela faculdade do gosto não pode ser conhecido 

a partir de conceitos a priori, mas através da percepção refletida e ligada à representação do 

objeto. Portanto, ele não possui qualquer validade objetiva, de modo que o objeto conforme 

ao gosto pudesse ser determinado a priori, mas deve ser válido para todo aquele que julga, 

conforme um acordo universal, como se fosse um predicado ligado a um conhecimento do 

objeto, embora produzido por um juízo empírico e singular. Por outro lado, inversamente, a 

receptividade desse prazer também assinala uma conformidade a fins do sujeito em relação ao 

objeto, de acordo com o conceito de liberdade, enquanto nasce de um sentimento do espírito, 

                                                 
5 Cf. Kant. CFJ. Intro, VI. 
6 Cf. Kant. CFJ. Intro, VII. 



ligando-se nesse caso ao sublime.7 Por isso, a faculdade do juízo estética é “uma faculdade 

particular de ajuizar as coisas segundo uma regra, mas não segundo conceitos”.8 

 Já é possível destacarmos nessa introdução os dois aspectos constitutivos do estético: o 

intersubjetivo, sua validade universal, seu fundamento comum (communis), e o não-lógico,9 

sua distinção do conhecimento teórico e do pensamento moral-prático como determinidade e 

discursividade argumentativa. 

 

O reconhecimento de um objeto belo se dá mediante o juízo de gosto, na referência de sua 

representação, intuída pela faculdade da imaginação, ao sujeito e ao seu sentimento de prazer 

ou desprazer, também designado seu sentimento de vida. Portanto, o fundamento de sua 

determinação é subjetivo, estético, e não lógico, mesmo que essa representação se refira 

também ao objeto, como sua percepção. Ao ajuizar a beleza de um objeto, o sujeito se torna 

consciente de uma sensação de complacência (Wohlgefallen) que mantém aquela 

representação em relação com a inteira faculdade de representações.10 

 A complacência designa o gênero de prazer ligado a uma representação subjetiva. No 

gosto, esse prazer é refletido, em parte sensível, em parte intelectual, e não se liga por 

interesse à existência do objeto, de modo que, no ajuizamento de um objeto belo, importa 

apenas se a representação é acompanhada de complacência pura, através da simples 

contemplação (intuição ou reflexão). Ao contrário, no deleite, na sensação que agrada 

imediatamente aos sentidos, a complacência é condicionada por estímulos, isto é, o prazer se 

refere ao objeto, se interessa por..., depende de sua existência, a ponto de, no gozo, no íntimo 

deleite, dispensar todo juízo. Por sua vez, na aprovação de um objeto como mediata ou 

imediatamente bom (como útil ou como bom-em-si, perfeito), que apraz mediante a razão e o 

conceito, a complacência é também condicionada, porém, por um fim, sem ter em vista o 

gozo, como objeto de uma vontade livre ou interesse máximo da existência humana. Portanto, 

há três complacências ou relações das representações ao sentimento de prazer que 

correspondem a objetos ou modos de representação igualmente diversos: o belo, que 

                                                 
7 Cf. Kant. CFJ. Intro, VII. 
8 Kant. CFJ. Intro, VIII, LII. 
9 Em vez da designação negativa desse aspecto, poderíamos optar, conforme Terry Eagleton, pela designação 
“performativo”, por significar tanto a expressão da essência mesma do sujeito, quanto a indeterminação do juízo 
estético pelas categorias conceituais de verdade e falsidade. Eagleton se refere ao aspecto performativo do juízo 
estético ao fazer uma distinção sobre sua forma gramatical: “juízos de gosto parecem ser descrições do mundo [sic] 
mas são na verdade declarações emotivas, são orações performativas mascaradas em constativas”. (EAGLETON, 
Terry. A ideologia da estética. p. 72) Entretanto, a designação escolhida, assim como a que se refere ao primeiro 
aspecto mencionado, é mais próxima do texto kantiano.  
10 Cf. Kant. CFJ. § 1. 



meramente apraz; o agradável, que deleita; e o bom, que é estimado e no/pelo qual é posto um 

valor objetivo. Delas, a única desinteressada e livre, tanto da necessidade corporal, quanto do 

mandamento moral, é a complacência no belo.11 

 Por ser independente de todo interesse, o fundamento da complacência no belo é 

universal e pode ser pressuposto em todo outro que julga. Dessa forma, o juízo de gosto é 

como um juízo lógico, embora seja estético e contenha apenas uma referência da 

representação do objeto ao sujeito, à qual se atribui uma universalidade subjetiva. Do mesmo 

modo, o predicado da beleza é como uma propriedade do objeto, embora seja a complacência 

exigida a todos, ainda que não encontre efetivamente unanimidade entre os juízos empíricos 

de gosto incorreto, como entre os juízos de gosto dos sentidos. Por sua vez, o agradável tem 

seu ajuizamento fundado em um sentimento privado e não lhe cabe qualquer correção quanto 

a sua (falta de) unanimidade, embora freqüentemente conte com uma ampla unanimidade, 

mas sempre relativa, referida a uma sociabilidade. O bom também reivindica uma 

universalidade, porém, objetiva, lógica, fundada em conceitos a priori. Nesse sentido, a 

quantidade subjetiva do juízo de gosto, a validade universal ou comum (Gemeingültigkeit) do 

juízo estético, tem um caráter peculiar: ela não se baseia em nenhum conceito, permanecendo 

singular em relação a sua quantidade lógica, mas estende a predicação da beleza à esfera 

inteira dos que julgam, conforme uma suposta “voz universal” que espera a adesão de 

outros.12 

 Mas como avaliar a correção do juízo de gosto, que predica a beleza de um objeto? 

Qual a origem do fundamento da universalidade do juízo estético? Kant escreve que “por si 

próprio, porém, ele [aquele que crê proferir um juízo de gosto] pode estar certo disso pela 

simples consciência da separação de tudo o que pertence ao agradável e ao bom, da 

complacência que ainda lhe resta”.13 Além disso, é preciso compreender que o ajuizamento 

estético do objeto, no qual uma representação dada é comunicada universalmente, precede o 

sentimento de prazer, como seu fundamento. Porém, nada pode ser comunicado 

universalmente se não é ou pertence ao conhecimento. Se esse fundamento não é um conceito, 

então ele só pode ser o estado de ânimo na representação, o sentimento de “livre jogo” das 

faculdades de representação (a imaginação, que compõe o múltiplo na intuição, e o 

entendimento, que une as representações em conceitos), na medida em que elas concordam 

entre si e se referem a um conhecimento em geral, indeterminado. A consciência dessa 

                                                 
11 Cf. Kant. CFJ. § 2-5. 
12 Cf. Kant. CFJ. § 6-8. 
13 Kant. CFJ. § 8, 26. 



concordância subjetiva só pode se dar através da sensação cuja comunicabilidade universal o 

juízo de gosto postula.14 

 Segundo determinações transcendentais, o fim é o objeto de um conceito, na medida 

em que o conceito é a causa do fim, o fundamento real da sua possibilidade, e a causalidade 

de um conceito com respeito a seu objeto é a conformidade a fins (forma finalis). Um fim é 

pensado quando a forma ou a existência de um objeto são pensadas como efeito de um 

conceito. Nesse caso, o conceito é a representação do fim e o fundamento determinante de sua 

causa. Porém, a possibilidade de um objeto, uma ação ou um estado de ânimo não pressupõe 

necessariamente a representação de um fim efetivo, determinado por conceitos, na medida em 

que o fundamento dessa possibilidade possa ser concebido segundo a representação de uma 

certa regra. A consciência da causalidade de uma representação com vistas à conservação do 

estado de ânimo no sujeito é o sentimento de prazer ou, contrariamente, com vistas à 

eliminação desse estado, o sentimento de desprazer. Portanto, a conformidade a fins pode ser 

sem fim, segundo a forma do objeto na reflexão, embora a explicação de sua possibilidade 

deva ser deduzida de uma vontade.15 

 Quando considerado como fundamento da complacência, todo fim comporta um 

interesse. Logo, o juízo de gosto não possui nenhum fim (objetivo ou subjetivo) como 

fundamento de sua determinação, como constituição da complacência universalmente 

comunicável sem conceito, a não ser a conformidade a fins subjetiva, isto é, a forma da 

conformidade a fins na representação de um objeto. Tampouco é possível determinar a priori 

a ligação de um sentimento de prazer ou desprazer como efeito de qualquer representação 

(sensação ou conceito). No juízo estético, a consciência da conformidade a fins formal é o 

próprio prazer, na medida em que ela contém uma causalidade interna com vistas ao 

conhecimento em geral, indeterminado, sem interesse no objeto ou qualquer outro objetivo 

ulterior, a não ser a própria ocupação e vivificação das faculdades de conhecimento.16 

 Os juízos estéticos podem ser empíricos e materiais ou puros e formais. Os primeiros 

são juízos dos sentidos e afirmam amenidade ou desamenidade. Os segundos são juízos de 

gosto e afirmam a beleza de um objeto ou de seu modo de representação. Um juízo de gosto 

não é mais puro, e sim bárbaro, sempre que ao seu fundamento se misturam atrativos, pois 

“eles estão tão distantes de contribuírem para a beleza, que, enquanto estranhos, somente têm 

                                                 
14 Cf. Kant. CFJ. § 9. 
15 Cf. Kant. CFJ. § 10. 
16 Cf. Kant. CFJ. § 11-12. 



que ser admitidos com indulgência, na medida em que não perturbam aquela forma bela 

quando o gosto é ainda fraco e não exercitado”.17 

 A conformidade a fins objetiva, que fundamenta a representação do bom em referência 

a um fim determinado, é externa (a utilidade) ou interna (a perfeição do objeto). O belo, que é 

fundamentado em uma conformidade a fins sem fim, independe da representação do bom. Do 

mesmo modo, a predicação da beleza não pode se fundamentar na utilidade de um objeto, 

porque ela diz respeito a uma complacência imediata no objeto. Porém, com relação à 

perfeição, há uma proximidade a ser considerada. A perfeição é, qualitativamente, a 

concordância do múltiplo com o conceito numa coisa ou, quantitativamente, a completude de 

uma coisa em sua espécie, a atribuição de totalidade a uma coisa com relação ao que ela deva 

ser. Por sua vez, o formal numa representação concorda o múltiplo com uma unidade que não 

é fim, mas subjetivamente conforme a fins. Ele indica apenas uma satisfação no sujeito para 

captar uma forma pela faculdade da imaginação, mas nenhuma perfeição, assim como sua 

universalidade não é fundamentada em qualquer juízo objetivo, embora o entendimento 

pertença ao juízo de gosto como determinação da relação da representação ao sentimento 

interno do sujeito, possível segundo uma regra universal. Todavia, além da beleza livre 

(pulchritudo vaga) predicada pelo juízo de gosto puro, há uma beleza aderente a conceitos 

(pulchritudo adhaerens) predicada por um juízo de gosto aplicado. Essa beleza pressupõe um 

conceito do que o objeto deva ser e sua perfeição, e é por isso uma beleza condicionada, na 

qual o jogo livre da faculdade da imaginação é limitado. Na ligação da complacência estética 

à complacência intelectual, o gosto é fixado, concorda com a razão, e o belo se torna o 

instrumento que submete a disposição do ânimo à maneira de pensar válida universal e 

objetivamente. Nesse acordo, lucra a inteira faculdade de representação.18 

 Não há nenhuma regra objetiva para o juízo de gosto que determine o que seja belo 

através de conceitos, porque ele é um juízo estético e seu fundamento determinante é o 

sentimento do sujeito, na medida em que ele pode ser comunicado universalmente. 

Empiricamente porém, a unanimidade é o critério suficiente, embora fraco, sob o qual se pode 

derivar um gosto do profundamente oculto fundamento comum (gemeinschaftlichen) a todos 

os homens, desde que exemplarmente, como um juízo próprio e não a partir da imitação de 

um modelo. Nesse sentido, o original do gosto, seu modelo mais elevado, é um ideal que cada 

um deve produzir em si próprio, segundo o qual são ajuizados igualmente o objeto do gosto, 

seu modelo de ajuizamento e o gosto de qualquer um. Embora seja apresentado pela faculdade 

                                                 
17 Kant. CFJ. § 14, 41. 
18 Cf. Kant. CFJ. § 15-16. 



da imaginação, esse ideal deve ser adequado a uma idéia indeterminada da razão. Mas afinal, 

o ideal da beleza é alcançado empiricamente ou a priori? A beleza para a qual deve ser 

procurado um ideal é uma beleza fixada por um conceito de conformidade a fins objetiva e, 

portanto, não pode ser predicada por um juízo de gosto puro, mas sim por um juízo de gosto 

em parte intelectualizado, conforme uma idéia da razão que determina a priori o fim sobre o 

qual repousa a possibilidade interna do objeto. Porém, somente o homem, que tem o fim de 

sua existência em si próprio, é capaz de um ideal da beleza, assim como a humanidade ou a 

inteligência em sua pessoa são os únicos objetos capazes do ideal da perfeição.19 

Propriamente, a beleza é “a forma da conformidade a fins de um objeto, na medida em que ela 

é percebida nele sem representação de um fim”.20 

 O belo tem uma referência necessária à complacência segundo uma modalidade 

peculiar: essa necessidade não é objetiva ou teórica e, portanto, sua universalidade não pode 

ser conhecida a priori; nem é moral-prática e, portanto, não pode ser deduzida de conceitos da 

vontade racional pura que determinam um modo de agir; porém, ela é exemplar, isto é, supõe 

o assentimento de todos a um juízo que é considerado como exemplo de uma regra universal 

que não se pode indicar, seja através de conceitos, seja através da generalidade dos juízos 

empíricos. Portanto, a necessidade subjetiva de assentimento universal em um juízo de gosto 

deve ser condicionada a um sentido comum, a um fundamento comum a todos, decorrente do 

sentimento do jogo livre de nossas faculdades de conhecimento e pressuposto também como 

condição necessária à comunicabilidade universal do conhecimento objetivo. Tal sentimento 

comunitário (gemeinschaftliches) é uma simples norma ideal, admitida subjetiva e 

universalmente.21 Essa indeterminação se desdobra numa dúvida fundamental, significativa, 

neste momento, da possibilidade do caráter artificial  e convencional do gosto que só mais 

tarde seria tematizado em termos histórico-sociais: 

 

Se de fato existe um tal sentido comum como princípio constitutivo da possibilidade da 

experiência, ou se um princípio ainda superior da razão no-lo torne somente princípio 

regulativo, antes de tudo para produzir em nós um sentido comum para fins superiores; se, 

portanto o gosto é uma faculdade original e natural, ou somente a idéia de uma faculdade 

fictícia e a ser ainda adquirida de modo que um juízo de gosto, com sua pretensão a um 

assentimento universal, de fato seja somente uma exigência da razão de produzir uma tal 

unanimidade do modo de sentir, e que o dever, isto é, a necessidade objetiva da confluência 

do sentimento de qualquer um com o sentimento particular de cada um, signifique somente a 
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possibilidade dessa unanimidade, e o juízo de gosto forneça um exemplo somente de 

aplicação deste princípio; aqui não queremos, e não podemos ainda investigar isso (...).22 

 

O sublime, assim como o belo, apraz por si próprio e pressupõe um juízo de reflexão, 

conseqüentemente sua complacência não se prende a uma sensação, nem a um conceito 

determinado, todavia ambos se referem a conceitos, sem determiná-los, vinculando-se à 

apresentação de uma intuição pela faculdade da imaginação em concordância com a faculdade 

dos conceitos (do entendimento ou da razão), como promoção dessa última. Porém, 

contrariamente, o sublime não concerne à forma do objeto, mas pode ser encontrado em um 

objeto sem forma, na medida em que seja representada nele a totalidade de uma ilimitação. 

Desse modo, se o belo parece a apresentação de um conceito indeterminado do entendimento, 

o sublime parece a apresentação de um conceito semelhante ao da razão. Há também uma 

diferença entre a complacência em ambos: enquanto o belo comporta um sentimento de 

promoção da vida, vinculando-se a atrativos e a uma faculdade da imaginação lúdica, o 

sublime é um prazer que só surge indiretamente, como comoção, como seriedade na ocupação 

da faculdade da imaginação, e é incompatível com atrativos, podendo ser chamado de prazer 

negativo, na medida em que contém muito mais admiração ou respeito, aproximando-se da 

complacência no bom, em que uma necessidade é pressuposta como fundamento determinante 

da aprovação. Mas a diferença interna mais importante entre o sublime e o belo é que a 

apreensão do sentimento do sublime pode aparecer como contrária a fins para a nossa 

faculdade do juízo e, assim, violenta à faculdade da imaginação.23 

 Mas como pode ser caracterizado com uma expressão de aprovação o que em si é 

apreendido como contrário a fins? Kant escreve que “(...) o verdadeiro sublime não pode estar 

contido em nenhuma forma sensível, mas concerne somente a idéias da razão, que, embora 

não possibilitem nenhuma representação adequada a elas, são avivadas e evocadas no ânimo 

precisamente por essa inadequação, que se deixa apresentar sensivelmente”.24 

 Em referência ao sentimento do prazer, um objeto pode pertencer ao agradável, ao 

belo, ao sublime ou ao absolutamente-bom. No ajuizamento da influência do agradável sobre 
                                                 
22 Kant. CFJ. § 22, 67-68. 
23 Cf. Kant. CFJ. § 23. Em observações anteriores (1764), marcadas por uma abordagem antropológica ou etnológica 
dos comportamentos humanos, Kant distingue o belo e o sublime como espécies do sentimento refinado (feines 
Gefühl): “A noite é sublime, o dia, belo. (...) O sublime comove [rührt], o belo estimula [reiztl]. (...) É necessário ao 
sublime ser sempre grande, e o belo também pode ser pequeno. O sublime precisa ser simples [einfältig], o belo pode 
ser adornado e amaneirado. (...) Qualidades sublimes infundem alto respeito; as belas, porém, amor. (...) A amizade 
possui em si, sobretudo, o traço do sublime, o amor pelo outro sexo, porém, o traço do belo. (...) Em minha opinião, a 
tragédia distingue-se da comédia principalmente nisto, que na primeira o sentimento é suscitado pelo sublime, na 
segunda pelo belo. (...)”. (Kant. Observações sobre o sentimento do belo e do sublime. p. 22-26.) 
24 Kant. CFJ. § 23, 77. 



o ânimo, importa somente o número dos estímulos, a massa da sensação compreensível pela 

quantidade. Ao contrário, o belo reclama a representação de uma qualidade do objeto, que 

cultiva e ensina a prestar atenção à conformidade a fins no sentimento de prazer. Por sua vez, 

o sublime consiste na relação em que o sensível na representação da natureza é ajuizado 

como apto a um possível uso supra-sensível. Embora não pertença à faculdade de juízo 

estética e seja atribuído a um juízo determinante, na medida em que assenta sobre conceitos a 

priori  da razão e contenha em si um mandamento de aprovação, o absolutamente-bom inspira 

uma determinabilidade das forças do sujeito para superar obstáculos sensíveis, mediante a 

modificação de seu estado (sentimento moral), aparentando-se por isso à faculdade de juízo 

estética, na medida em que pode servir para representar a conformidade a leis da ação (o 

dever) ao mesmo tempo como estética (sublime ou bela). Todavia, apenas o belo e o sublime 

são predicações do juízo estético universalmente válido. O belo é o que apraz no simples 

ajuizamento, sem interesse, e o sublime é o que apraz imediatamente por sua resistência 

contra o interesse dos sentidos.25 

 O sublime é descrito como “o objeto (da natureza), cuja representação determina o 

ânimo a imaginar a inacessibilidade da natureza como apresentação de idéias”.26 O esforço 

para adequar a representação dos sentidos às leis, que logicamente não podem ser 

apresentadas (na intuição), e o sentimento dessa inacessibilidade são eles mesmos “uma 

apresentação da conformidade a fins subjetiva de nosso ânimo no uso da faculdade da 

imaginação para sua destinação supra-sensível, sem poder realizar objetivamente essa 

apresentação”.27 Assim, o sublime da natureza é pensado na ligação a uma disposição de 

ânimo semelhante à disposição para o sentimento moral. A violência à sensibilidade é 

propriamente exercida pela razão a fim de representar a liberdade sob uma ocupação legal e 

assim constituir o autêntico caráter da moralidade no homem. Porém, no juízo estético sobre o 

sublime essa violência é representada como exercida pela própria faculdade da imaginação. 

Por isso a complacência no sublime da natureza é negativa, em virtude da autolimitação da 

imaginação, da autoprivação de seu livre jogo, embora desse modo ela seja ampliada pelo 

sentimento da causa maior (supra-sensível) à qual se submete. Quando a imaginação opera 

segundo princípios da faculdade do juízo, enquanto subordinada à liberdade, ela é instrumento 

da razão e, como tal, um poder de afirmar nossa independência contra as influências da 

natureza (em nós e fora de nós), destinando o sujeito ao absolutamente grande (magnum). É 
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possível dizer então que a conformidade a fins estética é a conformidade a leis da faculdade 

do juízo em sua liberdade, desde que a imaginação entretenha por si própria o ânimo em livre 

ocupação, sem que uma sensação ou um conceito do entendimento determine o juízo. A 

sublimidade pode ser objeto de uma complacência intelectual (moral), embora apenas 

negativamente (em referência à sensibilidade), como complacência estética que, mais do que 

não repousar sobre qualquer interesse, é contrária ao interesse dos sentidos, em favor do 

conhecimento do bom mediante sacrifícios e de uma liberdade interna.28 

 A idéia do bom como afeto chama-se entusiasmo. Todo afeto, como movimento do 

ânimo, é incapaz de promover uma reflexão livre sobre princípios que o determinem e, por 

isso, não tem uma complacência da razão. Nele, a liberdade do ânimo é inibida, 

diferentemente da paixão, em que ela é suprimida. Porém, esteticamente, o entusiasmo é 

sublime, porque atua no ânimo, mediante idéias, bem mais poderosa e duradouramente que o 

impulso por representações dos sentidos. Mesmo o ânimo ausente de afeto que segue 

enfaticamente seus princípios é sublime, e de um modo mais primoroso, porque tem a seu 

lado a complacência da razão pura, caso em que se chama nobre. Um afeto vigoroso, que 

desperta a consciência de nossas forças a vencer toda resistência, é esteticamente sublime, por 

exemplo, a cólera e o desespero que produzem indignação. Em suma, o sublime sempre tem 

que se referir à maneira de pensar, isto é, a máximas para conseguir o domínio do intelectual 

e das idéias da razão sobre a sensibilidade. Porém, seu aspecto positivo consiste em eliminar 

as barreiras sensíveis da imaginação e fazê-la sentir-se de maneira ilimitada, como 

alargamento da alma.29 

 

Embora se apóie sobre um princípio a priori (a conformidade a fins), a validade universal de 

um juízo estético carece de uma dedução que legitime essa pretensão e seja acrescida a sua 

exposição sempre que uma complacência ou descomplacência diga respeito à forma de um 

objeto. No caso do juízo de gosto sobre o objeto belo, a conformidade a fins tem seu 

fundamento na figura desse objeto, enquanto conforme à faculdade dos conceitos e à 

faculdade de apresentação dos mesmos, mas ela não indica a relação do mesmo a outros 

objetos segundo conceitos. Desse modo, a causa (efetiva) da conformidade a fins da forma do 

objeto belo permanece indeterminada. Por sua vez, o sublime da natureza – na verdade, 

impropriamente chamado assim, porque propriamente ele é atribuído à maneira de pensar – 

pode ser considerado objeto de uma complacência pura e mostra a conformidade a fins 
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subjetiva da representação dada; porém ele se refere a um objeto apreendido sem forma que, 

portanto, não é ajuizado como conforme a fins e serve apenas para que se alcance a 

consciência daquela maneira de pensar, ou antes, do fundamento da mesma na natureza 

humana. Considerando a exposição precedente dos juízos sobre o sublime, uma relação 

conforme a fins das faculdades do conhecimento tem que ser posta a priori como fundamento 

da faculdade dos fins (a vontade); por isso, esses últimos juízos contém imediatamente a 

justificativa de sua pretensão à validade universalmente necessária.30 

 Por reivindicar a necessidade de uma universalidade subjetiva, o juízo de gosto deveria 

ter sua dedução apresentada como garantia de sua legitimidade. Porém, como ele não tem que 

efetuar nenhum juízo de conhecimento (teórico ou prático), válido a priori logicamente, 

apenas a validade universal de um juízo singular deve ser demonstrada, de modo que seja 

explicada a possibilidade do sentimento de prazer simplesmente no ajuizamento (sem 

sensação ou conceito) e, assim, a complacência de cada um possa ser proclamada como regra 

para todo outro. Além disso, a validade universal do juízo de gosto deve se fundamentar na 

autonomia do sujeito que julga, sobre seu gosto próprio, sem derivá-lo de conceitos. Assim, 

um tal juízo tem uma peculiaridade dupla. Primeiro, uma validade universal a priori, embora 

não lógica, expressa em um juízo singular. Para determinar um objeto, com respeito à 

complacência, pretendendo o assentimento de qualquer um, o juízo de gosto lhe atribui a 

beleza como se essa fosse uma propriedade objetiva. Mas na verdade a beleza se refere à 

qualidade do objeto, segundo o modo em que é acolhida no sujeito. Além disso, como cada 

juízo deve provar o gosto do sujeito, é exigido que ele julgue por si de modo a priori, 

conquanto esteticamente, sem imitar (Nachahmung) pela experiência juízos de outros. “O 

gosto reivindica simplesmente autonomia”. Todavia, isso não significa que um sujeito não 

possa suceder (Nachfolge) juízos anteriores, prescindindo assim de exemplos daquilo que na 

evolução da cultura recebeu maior aprovação, desde que ele apreenda desses predecessores 

somente uma maneira de proceder na procura de seus próprios princípios e não conceitos ou 

preceitos. Segundo, a representação de uma necessidade, pela qual a aprovação que o juízo de 

gosto imputa a qualquer um possa ser imposta. O juízo de gosto não é determinável por 

argumentos empíricos ou lógicos, como se ele fosse simplesmente subjetivo ou cognitivo 

(teórica ou praticamente). A aprovação generalizada de outros ou uma prova a priori com 

respeito à provável beleza de um objeto não determinam absolutamente um juízo de gosto, 

que é sempre proferido como um juízo singular sobre o objeto, em atenção a uma 
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complacência (subjetiva) válida universalmente, isto é, cuja pretensão se estende a todos, 

como se fosse um juízo objetivo.31 

 O prazer deve ser sentido imediatamente na representação do objeto, constituindo o 

estado a ser refletido como fundamento do juízo de gosto. Correlativamente, a crítica do gosto 

é “a arte ou ciência de submeter a regras a relação recíproca do entendimento e da 

sensibilidade na representação dada (...), por conseguinte a unanimidade ou não unanimidade 

de ambos, e de determiná-los como respeito às suas condições”.32 Portanto, o que ela deve 

considerar, em vista da correção e ampliação de nossos juízos de gosto, não consiste na 

exposição de uma forma universal do fundamento de determinação dessa espécie de juízos 

estéticos, mas, como ciência, na investigação da função da faculdade de conhecimento nesses 

juízos, na dedução da possibilidade de um tal ajuizamento como faculdade de conhecimento 

em geral, e, como arte, na decomposição em exemplos da recíproca conformidade a fins, cuja 

forma é a beleza de um objeto, em atenção às regras empíricas segundo as quais o gosto 

efetivamente procede.33 

 O juízo de gosto não é um juízo lógico e, por isso, não subsume uma representação a 

conceitos do objeto, nem pode impor por meio de provas sua necessária aprovação universal. 

Todavia, ele é semelhante ao juízo lógico, justamente porque afirma uma necessidade e uma 

universalidade, embora subjetivas. O fundamento do juízo de gosto é a condição formal 

subjetiva da própria faculdade do juízo, na medida em que, com respeito a uma representação 

pela qual um objeto é dado, requer a concordância das faculdades de representação, isto é, da 

faculdade da imaginação, para a composição do múltiplo da intuição, e do entendimento, para 

o conceito como representação da unidade dessa compreensão. Visto que esse fundamento 

não é um conceito, o juízo de gosto assenta sobre um sentimento daquelas faculdades 

reciprocamente vivificantes que permite ajuizar um objeto segundo a conformidade final da 

representação à promoção da faculdade de conhecimento em seu livre jogo.34 Mas como é 

possível que esse fundamento de direito seja deduzido (logicamente) em juízos de gosto? Ou, 

como é possível um juízo a priori, simplesmente a partir do sentimento próprio de prazer em 

um objeto, como um prazer unido à representação desse objeto em todo outro sujeito? 

 Antes, é preciso esclarecer que não é o prazer, mas a validade universal desse prazer 

que é percebida como ligada no ânimo ao ajuizamento de um objeto e representada a priori 

em um juízo de gosto como regra universal para a faculdade do juízo. Além disso, se esse 
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prazer ou complacência é ligado ao ajuizamento da forma do objeto, então é a conformidade a 

fins subjetiva dessa forma aquilo que é sentido no ânimo como ligado à representação do 

objeto. Assim, aquilo que no ajuizamento de um objeto sensível em geral pode ser, com razão, 

imputado a qualquer um é o prazer ou a conformidade a fins subjetiva da representação, na 

medida em que concordam com as condições da faculdade do juízo de relacionar as 

faculdades de conhecimento, em vista de um conhecimento em geral, sem tomar conceitos ou 

sensações como razões determinantes. Embora a subsunção do objeto ao sentimento daquela 

concordância possa facilmente se enganar, quando toma a matéria pela forma, o atrativo pela 

beleza, a pretensão à validade universal de um juízo estético em geral permanece legítima, 

pois o juízo de gosto afirma somente que as condições subjetivas da faculdade do juízo que 

encontramos em nós pode ser pressuposta universalmente em cada homem.35 

 

A arte em geral se distingue da natureza, na medida em que é obra, produto de um fazer 

humano, cuja representação precede sua realização efetiva. Enquanto habilidade humana, a 

arte se distingue da ciência, assim como a faculdade prática se distingue da teórica, e a técnica 

se distingue da teoria; e também do ofício, na medida em que é uma ocupação livre de 

coerção e agradável em si, embora exija trabalho, sem o que o espírito, que unicamente 

vivifica a obra, não teria nenhum corpo e se volatilizaria. Se a arte, em vista de um 

conhecimento possível do objeto, executa ações para torná-lo efetivo, ela é simplesmente 

mecânica; porém se ela tem por intenção imediata o sentimento de prazer, ela é estética. A 

arte estética é agradável, se esse prazer acompanha as representações enquanto simples 

sensações, em vista do gozo; ou bela, se o prazer as acompanha enquanto modos de 

conhecimento, como prazer da reflexão. A arte bela é “um modo de representação que é por si 

própria conforme a fins e, embora sem fim, todavia promove a cultura das faculdades do 

ânimo para a comunicação em sociedade”.36 Embora uma representação preceda a realização 

do produto da arte bela e a conformidade a fins naquela seja intencional, ela não deve algemar 

a faculdade do ânimo, nem por uma forma acadêmica como regra. A arte bela tem que passar 

por natureza, isto é, a conformidade a fins em seu produto não tem que parecer intencional.37 

 Se o juízo sobre a beleza de um produto da arte não pode ser deduzido de qualquer 

regra que tenha um conceito como fundamento determinante e se, todavia, sem uma regra que 

o anteceda um produto jamais pode chamar-se arte (bela), é a natureza do sujeito que dá tal 
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regra à arte. O gênio é a inata disposição de ânimo pela qual a natureza dá regra à arte e a arte 

bela só é possível como produto do gênio. Como o gênio é um talento para produzir o que não 

pode ser subsumido a nenhuma regra determinada, e não uma habilidade para aprender 

segundo regras, seu produto deve ser igualmente original e exemplar (como regra de 

ajuizamento). Entretanto, o próprio autor desse produto não sabe prescrever as idéias reunidas 

para sua realização, de modo que produtos homogêneos fossem realizados por outros. Assim, 

essas idéias, a regra que se deve ao gênio, não podem ser ensinadas ou aprendidas (imitadas), 

por mais que fossem minuciosamente descritas. A regra deve ser abstraída do produto, do 

qual outros podem se servir como modelo para a sucessão.38 

 O ajuizamento de objetos belos requer gosto; a produção da arte bela requer gênio. 

Para desmembrar o gênio nas faculdades que convergem para sua constituição é necessário 

antes distinguir entre a beleza da natureza e a beleza da arte: “Uma beleza da natureza é uma 

coisa bela; a beleza da arte é uma representação bela de uma coisa”.39 A predicação da beleza 

a um produto da arte deve ser precedida de um conceito daquilo que a coisa deva ser, o que 

não é exigido no ajuizamento da beleza da natureza, pois a arte sempre pressupõe um fim 

como sua causa. Assim, o ajuizamento de uma beleza da arte leva em conta a perfeição da 

coisa, a consonância do múltiplo conforme a destinação interna (fim) da coisa. A arte bela é 

capaz de descrever belamente coisas que na natureza são feias, desaprazíveis ou danosas, 

como as doenças, as devastações, etc. A representação bela de um objeto é apenas a forma da 

apresentação de um conceito, dada ao produto da arte segundo o gosto cultivado do artista – e 

não através de uma inspiração. Vê-se que o gosto é simplesmente uma faculdade de 

ajuizamento e não uma faculdade produtiva, sendo-lhe conforme produtos da arte útil, 

mecânica, ou da ciência, que entretanto não podem ser chamados de produtos da arte bela. Por 

isso, é possível perceber num desses últimos produtos, um gosto sem gênio, e noutro, um 

gênio sem gosto.40 

 O princípio vivificante do ânimo é o espírito, em sentido estético, por meio de um 

material, conforme a fins, que põe as forças do ânimo em movimento, em um jogo autônomo. 

O espírito nada mais é que a faculdade de apresentação de idéias estéticas, de intuições 

(representações da faculdade da imaginação) que “dão muito a pensar”, sem que um conceito 

lhes seja adequado ou uma linguagem lhes possa compreender inteiramente. Enquanto 

faculdade produtora de conhecimento, a imaginação é criativa de uma “outra natureza” a 
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partir da matéria que a natureza efetiva lhe dá, sempre segundo leis analógicas, mas também 

segundo princípios da razão – nesse caso, mediante a liberdade da lei da associação, a 

natureza é reelaborada naquilo que a ultrapassa, em idéias que buscam se aproximar da 

apresentação dos conceitos da razão (idéias intelectuais). Por um lado, o poeta busca tornar 

sensíveis idéias racionais de entes invisíveis. Por outro, busca transcender aquilo que encontra 

na experiência, mediante a competição da faculdade da imaginação com o jogo da razão no 

alcance de um máximo, tornando-o sensível em uma completude que não há na natureza. Se a 

intuição que pertence à apresentação de um conceito é submetida a esse conceito, sem que por 

isso seja determinada, de modo que o conceito seja ampliado estética e ilimitadamente, então 

a faculdade da imaginação é criadora porque põe em movimento a razão e põe a pensar na 

representação mais do que nela pode ser apreendido – o que pertence ao conceito do objeto. 

Em suma, a idéia estética é uma intuição associada a um conceito dado, à qual se liga uma 

multiplicidade de representações afins que expressa, através de atributos (estéticos) do objeto, 

o parentesco desse conceito com outros, permitindo que se pense dele muita coisa 

inexprimível, de maneira indeterminada. Portanto, as faculdades do ânimo que, em certas 

relações, constituem o gênio são a imaginação e o entendimento. No seu uso para o 

conhecimento, a imaginação é limitada a se adequar ao conceito do entendimento, porém, 

estética e espontaneamente, ela fornece uma matéria que o entendimento não pode elaborar, 

mas aplicar subjetivamente para a vivificação das faculdades de conhecimento. Enfim, o 

gênio consiste na disposição de encontrar idéias para um conceito dado e, para elas, a 

expressão pela qual podem ser comunicadas a outros.41 

 Retrospectivamente, o gênio é um talento para a arte (e não para a ciência) que 

pressupõe um conceito determinado do produto como fim, mas também uma representação 

indeterminada da matéria para apresentação desse conceito, segundo uma certa relação da 

faculdade da imaginação com o entendimento. Porém, o gênio não se mostra na exibição de 

um conceito determinado, mas na expressão de idéias estéticas, que contém uma rica matéria 

para aquele fim. Portanto, ele representa a faculdade da imaginação em toda sua liberdade de 

regras, embora conforme a fins para a exibição de um conceito dado, num acordo com a 

legalidade do entendimento que só a natureza do sujeito pode produzir. Correlativamente, o 

produto do gênio é um exemplo não para a imitação, mas para a sucessão por um outro gênio, 

que assim é despertado para o sentimento de sua própria originalidade.42 

                                                 
41 Cf. Kant. CFJ. § 49. 
42 Cf. Kant. CFJ. § 49, 199-202. 



 O gosto é a disciplina ou o cultivo do gênio. Em relação ao último, uma arte merece 

ser chamada de arte rica de espírito, mas unicamente em relação ao gosto ela merece ser 

chamada de arte bela. Ser rico e original em idéias não é tão necessário à beleza quanto a 

conformidade da imaginação, em sua liberdade, ao entendimento. Se no conflito entre aquelas 

propriedades, uma devesse ser sacrificada, essa seria o gênio, pois antes a liberdade e a 

riqueza da imaginação serem prejudicadas, que o entendimento. Na verdade, a arte bela 

requer as faculdades da imaginação, do entendimento, do espírito e do gosto, mas só a última 

pode unificar as anteriores.43 

 

A relação entre os dois aspectos que destacamos se aproxima daquilo que Kant denominou “a 

antinomia do gosto”, no âmbito da Dialética da faculdade do juízo estética. Por um lado o 

juízo de gosto é subjetivo e não se funda em conceitos (de conhecimento), pois do contrário se 

poderia disputar sobre ele mediante provas; por outro, é universal e fundado em conceitos, 

pois do contrário sua necessária concordância com o juízo de outros não poderia ser 

pretendida. Essa aparente contradição é resolvida com a concepção de que o último conceito é 

na verdade indeterminável, isto é, “o simples conceito racional puro do supra-sensível, que se 

encontra como fundamento do objeto (e também do sujeito que julga) enquanto objeto dos 

sentidos, por conseguinte enquanto fenômeno”.44 Desse modo, o princípio subjetivo do gosto 

não é simplesmente subjetivo e sim, a própria idéia indeterminada do supra-sensível, a única 

chave para o deciframento dessa faculdade oculta em suas fontes, para a qual devem 

convergir todas as nossas faculdades a priori. Uma idéia estética é uma intuição da faculdade 

da imaginação que os conceitos do entendimento jamais alcançam inteiramente, enquanto 

uma idéia da razão contém um conceito ao qual uma intuição jamais pode ser 

convenientemente dada. Apesar da distinção entre o belo e o bom desenvolvida na Analítica 

precedente, ambas as espécies de idéias têm seus princípios na razão – naquelas, segundo 

princípios subjetivos; nessas, segundo princípios objetivos. Por conseguinte, a natureza do 

sujeito, que dá regra à arte como produto do gênio, é o substrato supra-sensível de todas as 

suas faculdades que legitimamente pode reivindicar a extensão do prazer em um juízo de 

gosto a qualquer um, sem referir-se a conceitos, na medida em que promove o acordo de todas 

as nossas faculdades de conhecimento. O gosto tem em vista a elevação da receptividade do 

prazer ao inteligível, a passagem do atrativo dos sentidos ao interesse moral e a apreciação do 

                                                 
43 Cf. Kant. CFJ. § 50. 
44 Kant. CFJ. § 57, 236. 



valor dos outros. Por isso, o belo é o símbolo do moralmente-bom, uma intuição sensível 

análoga a um conceito da razão.45 

 Os aspectos intersubjetivo e não-lógico contêm o princípio da universalidade 

subjetiva, que responde à antinomia do gosto. O não-lógico se refere ao estatuto do 

sentimento de prazer próprio ao juízo de gosto reflexivo e à ocupação, acordo e promoção das 

faculdades humanas como fins em si mesmos e traço essencial da natureza humana. O 

intersubjetivo, às condições de comunicabilidade desse sentimento, à constituição de uma 

cultura comum, de um modelo de subjetividade universal, de uma comunidade ideal de 

sujeitos que possa ser sentida num juízo estético. Um não se separa do outro, pois o 

fundamento determinante do juízo de gosto é o sentimento do sujeito, seu estado de ânimo e 

suas condições formais de reflexão, na medida em que podem ser comunicados 

universalmente ou pressupostos em qualquer outro. Por conseguinte, a regra de que o sujeito 

dispõe para ajuizar a natureza e a arte, a mesma requerida ao cultivo do gênio que produz a 

arte bela, é o sentimento interno da humanidade em si semelhante à dos outros, indissociável 

do exercício e desenvolvimento de sua autonomia ou capacidade de autodeterminação. 

 Entretanto, o conceito de autonomia estética, emergente no Iluminismo, é radicalmente 

ambíguo, como afirma Terry Eagleton (1990): “se por um lado, ele fornece o elemento central 

da ideologia burguesa, por outro, enfatiza a natureza autodeterminante dos poderes e 

capacidades humanas que, no trabalho de Karl Marx e outros, será o fundamento 

antropológico para a oposição revolucionária ao utilitarismo burguês”.46 Entenda-se por 

ideologia burguesa a luta da classe média pela hegemonia política e pela legitimação das 

relações sociais reais de dominação, em que a autonomia significa meramente a auto-

referência e o individualismo necessários às práticas mercantis burguesas. O sujeito universal 

burguês descobre a lei na profundeza de sua própria identidade livre, indissociavelmente de 

sua experiência imediata (no caso de Kant, a estrutura de nossas faculdades subjetivas), e não 

em algum poder externo opressivo (a autocracia feudal, o ancien régime, etc.). Esse novo 

sujeito é modelado no objeto estético, autotélico e ao mesmo tempo singular e universal. 

Desde a sua formulação original por Baumgarten em 1750, a estética é um conceito 

contraditório: por um lado, uma força emancipatória genuína que preserva a singularidade dos 

sujeitos ao mesmo tempo que a integra espontaneamente à totalidade social, por outro, a 

inscrição eficaz do poder social no corpo, nos sentimentos e nas sensações, daqueles a quem 

                                                 
45 Cf. Kant. CFJ. § 55-57 e 59. 
46 EAGLETON, Terry. A ideologia da estética, p. 12-13. 



subjuga.47 Como então assegurar que o exercício da autonomia estética não degenere numa 

liberdade abstrata, dessubjetivada ou opressora dos outros?  

 Como termo do sistema crítico kantiano e ligação entre os domínios da liberdade e da 

natureza, a estética, ou mais propriamente a faculdade do juízo, representa a solução do drama 

epistemológico moderno, preservando o poder formador do sujeito sem dissolver a 

objetividade que assegura sua significação e preeminência.48 Ela constitui um regime de 

identificação e cumplicidade imaginárias ou analógicas entre pólos distintos que 

continuamente se desfazem um ao outro: sujeito e objeto, númeno e fenômeno, finalidade e 

causalidade, liberdade e necessidade, forma e conteúdo, a priori e a posteriori... tudo aquilo 

que o princípio da conformidade a fins pode condensar. “Só na estética somos capazes de dar 

uma volta sobre nós mesmos, tomar um pouco de distância de nosso ângulo de visão e 

começar a perceber a relação entre nossas capacidades e a realidade (...)”.49 Porém, a 

realidade é também constituída por outros sujeitos reais que buscam materializar nela seus 

valores, limitando inicialmente minha liberdade a um mundo partilhável de duas maneiras: 

como propriedade, em que é possível conhecer o outro, embora apenas como objeto, e como 

comunidade, em que o outro é respeitado como sujeito autônomo, embora essencialmente 

incognoscível e hipotético.50 O paradoxo teórico kantiano é na verdade uma contradição 

social: 

 

Não se trata, como Kant acredita, que nos movemos em dois mundos simultâneos e 

incompatíveis, mas que o nosso movimento na arena espectral da liberdade “numenal” é, 

precisamente, a reprodução perpétua da escravidão fenomenal. O sujeito não vive em mundos 

divididos e distintos, mas na interseção aporética dos dois, onde a cegueira e o insight, a 

emancipação e a sujeição, são mutuamente constitutivos.51 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 EAGLETON, Terry. A ideologia da estética, p. 21-22 e 27-28. 
48 Cf. EAGLETON, Terry. A ideologia da estética, p. 55-56. 
49 EAGLETON, Terry. A ideologia da estética, p. 69. 
50 Cf. EAGLETON, Terry. A ideologia da estética, p. 59. 
51 EAGLETON, Terry. A ideologia da estética, p. 62. 



2. A COEXISTÊNCIA HUMANA E SUAS MEDIAÇÕES 

 

O FUNDAMENTO do ajuizamento estético, conforme a concepção kantiana, espera não a 

confirmação de conceitos, mas a adesão de outros.52 O sujeito desse ajuizamento, 

condicionado por um objeto (da arte ou da natureza) que ele imagina ser sua imagem 

especular, representa a beleza supra-sensível que, embora livre de qualquer fim, promove a 

cultura das faculdades do ânimo para a comunicação em sociedade.53 Kant expõe de diversas 

maneiras o princípio dessa capacidade de comunicação universal: validade comum 

(Gemeingültigkeit),54 validade universal subjetiva,55 sentido comum (gemeinsinn),56 

sentimento comunitário (gemeinschaftliches),57 fonte comum (gemeinschaftliche).58 A dúvida 

de Kant, no ocaso da metafísica, sobre o caráter natural ou fictício desse princípio59 configura 

o ponto de partida de nossa discussão sobre a (ir)realidade do aspecto intersubjetivo, 

constitutivo do estético. O gosto não é uma faculdade natural, mas evolui histórica e 

socialmente num processo de humanização dos sentidos. Como um objeto suscita no sujeito, 

mediante um esforço estético, o sentimento da sociedade inteira? 

 Diversamente do idealismo-subjetivo, que concebe a consciência como ponto de vista 

transcendental e fonte absoluta do mundo, a dialética concebe a consciência como atividade, 

constituída por movimentos de autonegação e reconhecimento no objeto. No sentido em que 

será retomada pela dialética-materialista, essa concepção nos faz reconhecer que a 

consciência é social e histórica, dependente das objetivações humanas e do intercâmbio 

material com os outros homens. Essa dependência constitui o meio, sempre incontornável, 

mas nunca definitivo, em que se expressa a possibilidade do desenvolvimento e do exercício 

da autonomia humana, inseparável da possibilidade sempre aberta da imaginação e criação de 

novas formas de coexistência humana e da revolução de suas formas determinadas. 

 O processo de socialização, ou de reconhecimento da (ir)realidade da sociedade como 

fundamento comum a todos os homens, será discutido a partir de duas concepções diversas: a 

sociedade como totalidade, referente a suas condições possibilitadoras reais ou materiais, e o 

social como magma, referente a suas condições possibilitadoras irreais ou imaginárias. 

 
                                                 
52 Cf. Kant. Crítica da faculdade do juízo. § 8, 26. 
53 Cf. Kant. CFJ. § 44, 179. 
54 Kant. CFJ. § 8, 23. 
55 Kant. CFJ. § 8, 24.  
56 Kant. CFJ. § 20, 64-65. 
57 Kant. CFJ. § 22, 67. 
58 Kant. CFJ. § 32, 138. 
59 Cf. Kant. CFJ. § 22, 67-68. 



 

2. 1. A SOCIEDADE COMO TOTALIDADE 

 

N’A ideologia alemã (1845-46), Marx e Engels escrevem sobre sua concepção materialista da 

história, definindo o que são os homens: “Como exprimem a sua vida, assim os indivíduos 

são. Aquilo que eles são coincide, portanto, com a sua produção, com o que produzem e 

também com o como produzem. Aquilo que os indivíduos são, depende, portanto, das 

condições materiais de sua produção”.60 Os homens são a partir de dadas condições materiais, 

segundo sua produção e intercâmbio materiais, e não segundo sua vontade.61 Entenda-se por 

matéria a totalidade das objetivações ou produtos da atividade prática humanas, concepção 

que põe natureza e história sintetizadas (mundo sensível) em relação de constituição recíproca 

com a existência humana, determinada por sua herança e devir objetivos. Marx e Engels 

consideram como premissas reais desta concepção, como relações naturais-históricas 

primordiais a produção da vida material (meios de vida), de novas necessidades, de vida 

alheia (procriação) e, por fim, de um modo de cooperação (força produtiva) entre os 

indivíduos, de suas relações sociais.62 Daí se revela uma conexão materialista dos homens 

entre si, “(...) conexão que assume sempre formas novas e que, por conseguinte, apresenta 

uma ‘história’, mesmo que não exista um qualquer absurdo político ou religioso que una mais 

os homens”.63 

 Tal conexão materialista é também condição do intercâmbio “espiritual” entre os 

homens: “A consciência nunca pode ser outra coisa senão o ser consciente, e o ser dos 

homens é o seu processo real de vida. (...) são os homens que desenvolvem a sua produção 

material e o seu intercâmbio material que, ao mudarem esta sua realidade, mudam também o 

seu pensamento e os produtos do seu pensamento. Não é a consciência que determina a vida, 

é a vida que determina a consciência”.64 Não há portanto uma consciência a priori, “pura”: “A 

linguagem [matéria “espiritual”] é tão velha como a consciência – a linguagem é a 

consciência real prática que existe também para outros homens e que, portanto, só assim 

existe também para mim, e a linguagem só nasce, como a consciência, da necessidade, da 

                                                 
60 Marx & Engels. A ideologia alemã, p. 15. 
61 “N’ A Ideologia Alemã, o termo Verkehr tem um conteúdo muito amplo, incluindo o intercâmbio material e espiritual 
de indivíduos, grupos sociais e países. (...) Nos termos ‘forma de intercâmbio’, ‘modo de intercâmbio’ e ‘relação de 
intercâmbio’, que ocorrem na obra, encontrou expressão o conceito, então em formação em Marx e Engels, de 
‘relações de produção’.” (Marx & Engels. A ideologia alemã, p. 114, nota no 5 da edição) 
62 Cf. Marx & Engels. A ideologia alemã, p. 31-33. 
63 Marx & Engels. A ideologia alemã, p. 33. 
64 Marx & Engels. A ideologia alemã, p. 22-23. 



carência física do intercâmbio com outros homens. (...) A consciência é, pois, logo desde o 

começo, um produto social, e continuará a sê-lo enquanto existirem homens”.65 

 Marx e Engels afirmam que “a verdadeira riqueza espiritual do indivíduo depende 

completamente da riqueza de suas relações reais”.66 Portanto, o processo de socialização do 

homem é a realização do processo de sua humanização, o que requer a coincidência voluntária 

e consciente de interesses privados e comunitários e o reconhecimento das relações sociais na 

matéria objetivada: “Esta soma de forças de produção, capitais e formas de intercâmbio 

social, que todos os indivíduos e todas as gerações vêm encontrar como algo de dado, é o 

fundamento real daquilo que os filósofos se têm representado como ‘substância’ e ‘essência 

do Homem’ (...)”.67 Ou ainda, conforme a VI tese sobre Feuerbach: “(...) a essência humana 

não é uma abstração inerente a cada indivíduo. Na sua realidade ela é o conjunto das relações 

sociais”.68 

 Ao retomar o desenvolvimento das relações sociais, essência humana subordinada à 

história, Marx (1857) afirma que “quanto mais se recua na História, mais dependente aparece 

o indivíduo, e portanto, também o indivíduo produtor, e mais amplo é o conjunto a que 

pertence. (...) Só no século XVIII, na ‘sociedade burguesa’, as diversas formas do conjunto 

social passaram a apresentar-se ao indivíduo como simples meio de realizar seus fins 

privados, como necessidade exterior. Todavia, a época que produz esse ponto de vista, o do 

indivíduo isolado, é precisamente aquela na qual as relações sociais (e, desse ponto de vista, 

gerais) alcançaram o mais alto grau de desenvolvimento. O homem é, no sentido mais literal, 

um zoon politikon, não só animal social, mas animal que só pode isolar-se em sociedade”.69 A 

respeito do desenvolvimento histórico do processo de individualização, do isolamento do 

indivíduo, Anita Resende (2000) evidencia que “(...) é preciso perguntar sobre as 

conseqüências e as possibilidades humanas envolvidas neste processo: o processo de 

individualização tem sido acompanhado do processo de individuação? Ou seja, ao processo de 

constituição do homem enquanto ser isolado tem correspondido o processo de 

reconhecimento e de apropriação do próprio sujeito enquanto ser individual, e portanto, 

universal? (...) A individuação diz respeito às condições e possibilidades da produção, 

conhecimento e reconhecimento de si mesmo pelo homem e, enquanto tal, é a condição de ser 

                                                 
65 Marx & Engels. A ideologia alemã, p. 33-34. 
66 Marx & Engels. A ideologia alemã, p. 45. 
67 Marx & Engels. A ideologia alemã, p. 49. 
68 Marx & Engels. A ideologia alemã, p. 109. 
69 Marx. Para crítica da economia política, p. 26. 



do homem”.70 Na base do processo de individuação está o trabalho, “através do qual o homem 

supera sua condição de ser natural e se converte em ser social. (...) Nesse sentido, o trabalho 

não significa meramente a labuta numa fábrica; significa práxis de vida – objetivação do 

homem no mundo social, condição e possibilidade de sua constituição enquanto ser individual 

e coletivo”.71 Em sua universalidade, Marx (1867) escreve, “como criador de valores de uso, 

como trabalho útil, é o trabalho, por isso, uma condição de existência do homem (...)”.72 

 O desenvolvimento da divisão (natural ou espontânea) do trabalho – a partir do 

aumento da produtividade, da multiplicação das necessidades e do aumento da população73 – 

faz surgir a divisão entre trabalho material e espiritual, do que decorre a possibilidade de a 

consciência ser algo diferente do real (fantasia), de ela se emancipar do mundo. Mas essa 

possibilidade continua a ser social, como Marx (1844) a respeito da atividade espiritual: 

“Mesmo nos momentos em que eu sozinho desenvolvo uma atividade científica, uma 

atividade que raramente posso levar ao fim em direta associação com outros, sou social, 

porque é como homem que realizo tal atividade”.74 Entretanto, a liberação das capacidades 

intelectuais e criativas também produziu o homem como um egoísta predador: “(...) a força de 

produção, o estado da sociedade e a consciência, podem e têm de cair em contradição entre si, 

porque com a divisão do trabalho está dada a possibilidade, mais, a realidade de a atividade 

espiritual e a atividade material, o prazer e o trabalho, a produção e o consumo caberem a 

indivíduos diferentes (...)”.75 Portanto, a realização da fantasia humana, ou da atividade 

espiritual em geral, sem contradição, depende da superação da divisão social (desigual) do 

trabalho, cuja expressão idêntica é a propriedade privada, divisão desigual do produto do 

trabalho: 

 

(...) com a divisão do trabalho está dada, ao mesmo tempo, a contradição entre o interesse de 

cada um dos indivíduos ou de cada uma das famílias e o interesse comunitário de todos os 

indivíduos que mantêm intercâmbio (verkeheren) uns com os outros; e a verdade é que este 

interesse comunitário de modo nenhum existe meramente na representação, como “universal” 

[forma autônoma assumida pelo Estado], mas antes de mais nada na realidade, como 

dependência recíproca dos indivíduos entre os quais o trabalho está dividido.76 

 

                                                 
70 RESENDE, Anita. Subjetividade em tempos de transformações objetivas, p. 38-39. 
71 RESENDE, Anita. Subjetividade em tempos de transformações objetivas, p. 39. 
72 Marx. O capital, p. 50. 
73 Cf. Marx & Engels. A ideologia alemã, p 35. 
74 Marx. Manuscritos econômico-filosóficos, p. 140. 
75 Marx & Engels. A ideologia alemã, p. 36. 
76 Marx & Engels. A ideologia alemã, p 37. 



 Marx observa que, para a economia política (Adam Smith e Ricardo), o trabalho é a 

essência subjetiva da propriedade privada como riqueza interna e universal ao homem, de 

maneira que nenhuma riqueza existiria independentemente do trabalho. Assim estava dado o 

golpe de morte à renda de terra, resíduo feudal, e o homem se reconheceria como sua 

essência. Porém, a universalidade positiva do trabalho se revela na imposição universal da 

economia política que toma a propriedade privada como sujeito. A esse respeito Marx escreve 

que “sob a aparência de um reconhecimento do homem, também a economia política, cujo 

princípio é o trabalho, se manifesta apenas como a conclusão lógica da negação do homem”.77 

Essa incoerência não pode ser compreendida senão como a antítese entre o trabalho e o 

capital: “Mas o trabalho, a essência subjetiva da propriedade privada como exclusão da 

propriedade, e o capital, o trabalho objetivo como exclusão do trabalho, é [sic] a propriedade 

privada como a sua relação desenvolvida da contradição e, portanto, como uma relação 

dinâmica que impele para a solução”.78  

 Conforme Marx, a solução dessa contradição é o comunismo como eliminação da 

propriedade privada e, mais precisamente, como desenvolvimento revolucionário do sistema 

econômico, isto é, em última instância, como eliminação positiva da propriedade privada 

como auto-alienação humana e, desta forma, como real apropriação da essência humana de 

maneira compreensiva (e não apenas no sentido do ter) pelo e para o homem, o regresso à sua 

existência humana (social): “É a verdadeira solução do conflito entre a existência e a essência, 

entre a objetivação e a auto-afirmação, entre a liberdade e a necessidade, entre o indivíduo e a 

espécie”.79 

 Referindo-se à relação entre o homem e a sociedade, Marx afirma que “o caráter social 

é o caráter universal de todo o movimento; assim como a sociedade produz o homem 

enquanto homem, assim ela é por ele produzida. A atividade e o espírito são sociais tanto no 

conteúdo como na origem; são atividade e espírito social”.80 Assim, continua, “a vida 

individual e a vida genérica do homem não são diferentes (...). Como consciência genérica, o 

homem ratifica a sua vida social real e reproduz no pensamento apenas a sua existência real 

(...). Embora se revele como indivíduo particular (...) o homem é igualmente a totalidade, a 

totalidade ideal, a existência subjetiva da sociedade como pensada e sentida”.81 Portanto, 

                                                 
77 Marx. Manuscritos econômico-filosóficos, p. 132. 
78 Marx. Manuscritos econômico-filosóficos, p. 135. 
79 Marx. Manuscritos econômico-filosóficos, p. 138. 
80 Marx. Manuscritos econômico-filosóficos, p. 139. 
81 Marx. Manuscritos econômico-filosóficos, p. 140-141. O termo “vida genérica” (Gattungsleben) e “ser genérico” 
(Gattungswesen) são extraídos de Feuerbach por Marx: “O homem é uma criatura genérica (...) no sentido de que ele 
se comporta diante de si mesmo como a espécie presente, viva, como um ser universal, e portanto livre”. (Marx. 



somente a supressão da propriedade privada material, porque ela submete a sua lei todos os 

modos particulares de produção (o direito, a ciência, a arte, etc.), possibilita a emancipação 

dos sentidos e qualidades humanas (sentidos espirituais) e o reconhecimento das coisas como 

relações humanas objetivas, como Marx observa: 

 

(...) só quando o objeto se torna objeto humano ou homem objetivo é que o homem não se 

perde nele. Tal fato só é provável quando o próprio homem se torna um objeto social, no 

momento em que se transforma em ser social e a sociedade para ele se torna ser no referido 

objeto.  

Por outro lado, só quando a realidade objetiva se torna em toda parte para o homem na 

sociedade a realidade das faculdades humanas, a realidade humana, e deste modo a realidade 

de todas as suas faculdades humanas, é que todos os objetos se tornam para ele a objetivação 

de si mesmo.82 

 

 Porque os sentidos humanos são também produtos históricos e formas da prática 

social, somente por meio de uma transformação histórica uma sociedade estética real poderá 

florescer. Eagleton afirma que Marx é profundamente “estético” ao acreditar que o exercício 

dos sentidos, poderes e capacidades humanas são um fim absoluto em si mesmo, mas que essa 

riqueza sensível só poderá ser alcançada, paradoxalmente, através da prática rigorosamente 

instrumental da destruição das relações sociais burguesas. O comunismo significa a liberação 

da heterogeneidade dos valores de uso, cuja singularidade recusa toda a padronização 

representada pelo valor de troca. Por seu conteúdo ser irrepresentável, excessivo a qualquer 

forma, a revolução é uma espécie de sublime, significada em seu próprio desenvolvimento.83 

 

Ao levantar a questão da consciência de classe, Georg Lukács (1920) escreve que ela se 

ramifica em várias questões parciais, estreitamente ligadas entre si: o que se entende 

(teoricamente) por consciência de classe? Qual a função (na prática) desta consciência na luta 

de classes? Ela é uma questão sociológica geral ou tem para o proletariado um significado 

distinto, inédito às demais classes? E finalmente, a essência e a função desta consciência 

formam uma unidade? 

                                                                                                                                                         
Manuscritos econômico-filosóficos, p. 115) “Marx (...) insiste com maior força que Feuerbach em que, devido ao fato 
de a ‘consciência genérica’ definir a índole do homem, este só vive e atua autenticamente (ou seja, de acordo com o 
próprio temperamento) quando vive e age deliberadamente como um ‘ser genérico’, ou seja, como ser social”. (Marx. 
Manuscritos econômico-filosóficos, p. 22, nota) 
82 Marx. Manuscritos econômico-filosóficos, p. 143. 
83 Cf. EAGLETON, Terry. A ideologia da estética, p. 150 e 159-160. 



 Lukács ressalta que a essência do marxismo científico consiste em “reconhecer a 

independência das forças motrizes reais da história [das quais resultam, como seu sentido, as 

transformações históricas] em relação à consciência (psicológica) que os homens têm dela”.84 

Tais forças, ou motivos das formações sociais que lhes correspondem, são percebidas pelo 

conhecimento primitivo ou pelo pensamento burguês como leis naturais “eternas”, das quais 

resta dar conta de seu conteúdo e não de seu caráter histórico e revolucionário, e aí são 

expressas pelas forças produtivas como um movimento “autônomo” de coisas. Mas se há 

história, ela não significa a mudança de conteúdos a partir de princípios eternos e sim, como 

contrapõe Lukács, “a história dessas formas [formações], sua transformação como formas da 

reunião dos homens em sociedade, como formas que, iniciadas a partir de relações 

econômicas objetivas, dominam todas as relações dos homens entre si”.85 Nesse sentido, a 

história é origem e sentido (racional) das formações sociais, elas próprias produtos das 

relações humanas, entre todas as formas de objetividade. Por sua vez, as relações entre os 

homens são o fundamento de toda objetividade, ainda que esta seja conforme a leis históricas 

independentes da vontade humana e, em particular, da vontade individual.  

 Nesse ponto, Lukács observa que o materialismo dialético certamente não contesta que 

os homens “cumprem e executam” conscientemente seus atos históricos, mas se trata aí de 

uma falsa consciência.86 No entanto, o método dialético exige que essa “falsa consciência” 

seja tomada concretamente como aspecto da totalidade histórica a que pertence e na qual age. 

Para o materialismo, o concreto não é o indivíduo empírico e histórico, mas a sociedade como 

totalidade: “organização da produção num determinado nível do desenvolvimento social e a 

divisão de classes que opera na sociedade”.87 É somente na relação da “falsa consciência” 

com a sociedade como totalidade que se revela “a consciência que os homens têm de sua 

existência, em todas as suas determinações essenciais”.88 Das determinações dialéticas 

decorrentes dessa relação, surge a categoria da possibilidade objetiva, que torna possível 

reconhecer “os pensamentos e os sentimentos que os homens teriam tido numa determinada 

situação da sua vida, se tivessem sido capazes de compreender perfeitamente essa situação e 

os interesses dela decorrentes, tanto em relação à ação imediata, quanto em relação à estrutura 

de toda a sociedade conforme esses interesses”.89 A conformidade do pensamento a sua 

situação objetiva, em qualquer sociedade, pode ser limitada a alguns tipos fundamentais 
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segundo a posição dos homens no processo produtivo. No capitalismo esses tipos são, a rigor, 

a burguesia e o proletariado, e residualmente, a pequena burguesia e o campesinato. Assim, a 

consciência de classe é “a reação racional adequada, que deve ser adjudicada a uma situação 

típica determinada no processo de produção”.90 

 Lukács observa que para a utilização metódica da categoria da possibilidade objetiva 

não é suficiente estabelecer a distância entre a consciência de classe e a “falsa consciência”, 

sendo preciso ainda investigar como se dá essa distância para as diferentes classes e qual a 

função histórica prática da consciência de classe. Pois a “falsidade” da consciência é 

determinada pela estrutura econômica e objetiva da sociedade e por sua posição nessa 

sociedade, que não podem ser apreendidas a partir de uma situação de classe determinada, se 

a reflexão consciente não disser respeito à sociedade como totalidade – o que é válido tanto 

para o proletariado, de maneira otimista, quanto para a burguesia, de maneira trágica. Quem 

decide a luta de classes é a classe que, no momento determinado, dispõe da consciência de 

classe e da capacidade de organizar o conjunto da sociedade conforme seus interesses, em 

resposta aos problemas que lhe impõe a evolução histórica.91 

 Porém, para que a consciência de classe pudesse influenciar decisivamente os 

acontecimentos históricos ou mesmo se manifestar, foi preciso que o capitalismo ou a 

hegemonia da burguesia se afirmassem, do que decorreram a pura estratificação da sociedade 

em classes como realidade imediata, isto é, desligada dos elementos políticos, religiosos, etc., 

e a emergência do fundamento econômico (objetivamente real) como princípio unitário da 

sociedade e determinação das relações sociais, na medida em que se fortalece o papel da 

circulação das mercadorias na vida da sociedade como um todo. Assim, Lukács escreve: “(...) 

na época capitalista, os aspectos econômicos não estão mais escondidos ‘por trás’ da 

consciência, mas encontram-se presentes na própria consciência (...). Com o capitalismo (...) a 

consciência de classe chegou ao estágio em que pôde se tornar consciente”.92 A consciência 

de classe depende da sua relação com a sociedade como totalidade, o que, a rigor, só é 

possível a partir da emergência do interesse econômico como motor da história. 

 Segundo Karel Kosíc (1963), na análise das categorias econômicas, cujo pressuposto é 

a concepção da realidade como “processo prático de produção e reprodução do homem 

social”,93 são reveladas “as formas fundamentais ou elementares da objetivação, e, por 
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conseguinte, a existência objetiva do homem como ser social”.94 Nesse âmbito são 

desenvolvidas não apenas a riqueza social objetiva, mas também as qualidades e faculdades 

subjetivas dos homens. Portanto, somente as categorias econômicas exprimem, na totalidade, 

como estrutura dialética que tudo domina, as “formas do ser (social)” ou suas “determinações 

existenciais (históricas)”.95 A economia, em sentido próprio, como dialética sujeito-objeto, é 

“a totalidade do processo de produção e reprodução do homem como ser humano-social (...) é 

ao mesmo tempo produção das relações sociais dentro das quais esta produção se realiza”.96 

 Para Lukács, na burguesia a consciência de classe e o interesse de classe encontram-se 

numa relação de antagonismo dialético, do que expõe alguns aspectos (históricos, políticos, 

sociais, ideológicos),97 todos ligados às contradições profundas do próprio capitalismo. Por 

um lado, a burguesia é capaz de possuir uma consciência (adjudicada) da totalidade do 

processo produtivo, posto que a tendência do capitalismo é impor-se como modo produtivo de 

toda a sociedade; mas, por outro, ela não é capaz de dominar (teoricamente) sua própria 

organização produtiva. Dentre essas contradições importa destacar o conflito insolúvel entre o 

princípio individual e o princípio social, ou seja, entre a função do capital como propriedade 

privada, dirigido por interesses individuais, e como parte da estrutura interna do capitalismo, 

cuja função social só pode ser realizada contra a vontade do capitalista. Assim, a burguesia só 

se torna consciente do desenvolvimento econômico objetivo da sociedade, no qual toma parte, 

como um processo que lhe é exterior, submetido a leis “naturais”, que ela experimenta de 

modo passivo. Lembrando que a consciência desse limite significaria a autonegação da classe 

capitalista, Lukács cita Marx: “o verdadeiro limite da produção capitalista é o próprio 

capital”.98 

 Essa autocontradição se intensifica ainda mais quando a luta de classes é elevada à 

consciência social pelo proletariado e a burguesia é impelida ideologicamente a uma posição 

defensiva consciente. Lukács afirma então que “a contradição, presente de início apenas 

objetivamente, torna-se também subjetiva: o problema teórico transforma-se em 

comportamento moral que influencia decisivamente todas as decisões práticas da classe em 

todas as situações e questões da vida”.99 Porque a dominação burguesa só pode ser a 

dominação de uma minoria, sua consciência de classe não pode se estender à questão da 

totalidade. Assim, para a própria burguesia, a dissimulação da essência da sociedade burguesa 
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é uma necessidade vital. Sua história ideológica, apartada da vida, é “apenas a luta 

desesperada contra o discernimento na [sic] verdadeira essência da sociedade criada por ela, 

contra a consciência real da sua situação de classe”.100 Essa crise é um sinal inequívoco da 

decadência da burguesia e da perda de sua força de condução. 

 Ao contrário, para o proletariado, uma noção correta da essência da sociedade é, 

conforme Lukács, “um fator de poder (...) talvez até a arma decisiva”.101 O proletariado 

constitui ele próprio a essência das forças motrizes históricas. Sua superioridade em relação à 

burguesia reside exclusivamente no fato de “ser capaz de considerar a sociedade a partir do 

seu centro, como um todo coerente e, por isso, agir de maneira centralizada, modificando a 

realidade”.102 Assim, a função única da consciência de classe do proletariado é coincidir “de 

um lado, com o desvendamento da essência da sociedade e, de outro, tornar-se uma unidade 

cada vez mais íntima da teoria e da práxis”.103 

 Entretanto, à realização dessa consciência unitária se opõem obstáculos: “Embora a 

sociedade represente em si uma unidade rigorosa e seu processo de desenvolvimento seja 

homogêneo, ambos não são dados à consciência do homem como unidade (...), mas lhe são 

dados como multiplicidade de coisas e forças independentes umas das outras”.104 A cisão na 

consciência do proletariado, inscrita por sua situação de classe, tem como fundamento a 

contradição dialética entre o interesse imediato (sua realização individual como classe) e o 

fim último (a totalidade sem classes), o que significa, em última análise, que “a vitória 

revolucionária do proletariado (...) é seu auto-aniquilamento”.105 Ao contrário da burguesia, 

cuja consciência de classe se prende à superfície dos fenômenos, o proletariado deve ir além 

do dado imediato para desenvolver sua consciência de classe. De outro modo, mesmo à “falsa 

consciência” do proletariado é inerente uma intenção objetiva orientada para o verdadeiro, 

embora dependente de sua ação ativa e da intensificação de seu caráter consciente. Somente 

assim é possível surgir o conhecimento verdadeiro, historicamente significativo e socialmente 

revolucionário, pelo qual é superada aquela cisão.106 Segundo Lukács, “a força e a 

superioridade da verdadeira consciência prática de classe reside justamente na capacidade de 
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perceber, por trás dos sintomas dissociadores do processo econômico, sua unidade como 

desenvolvimento total da sociedade”.107 

 

Um dos conceitos centrais da dialética materialista, a categoria da totalidade concreta é, 

conforme Kosíc, a resposta (materialista) à pergunta “o que é a realidade?”, bem como um 

princípio epistemológico e uma exigência metodológica. Desse modo, “o conhecimento da 

realidade, o modo e a possibilidade de conhecer a realidade dependem, afinal, de uma 

concepção da realidade, explícita ou implícita”.108 Para a concepção dialética materialista, 

totalidade significa “realidade como um todo estruturado [concreto], dialético [em curso de 

desenvolvimento e autocriação], no qual ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, 

conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido”.109 Essa concepção tem como 

ponto de partida a própria unidade da realidade objetiva ou a unidade material dos diversos e 

“afastados” campos do real e seus fenômenos (fatos), que são essencialmente formas 

históricas das relações humanas (produtos da práxis humana), produto-produtores da 

totalidade concreta e do homem social.  

 A respeito da relação entre as partes e o todo, Kosíc afirma que “a compreensão 

dialética da totalidade significa não só que as partes se encontram em relação de interna 

interação e conexão entre si e com o todo, mas também que o todo não pode ser petrificado na 

abstração situada por cima das partes, visto que o todo se cria a si mesmo na interação das 

partes”.110 Às opiniões de que o conhecimento da realidade se daria por uma adição 

sistemática de fatos e noções a outros fatos e noções, e de que a realidade, como concepção 

correlata, seria um conjunto de coisas, processos e fatos, Kosíc contrapõe que “no pensamento 

dialético o real é entendido e representado como um todo que não é apenas um conjunto de 

relações, fatos e processos, mas também a sua criação, estrutura e gênese”.111 A problemática 

da totalidade está intimamente ligada à problemática da revolução. A resposta à pergunta “o 

que é a realidade?”, no que toca à realidade humano-social, supõe outra pergunta: “como se 

cria a realidade social?” 

 A totalidade concreta (verdadeira) como exigência metodológica tem em conta a 

reciprocidade lógica entre os fatos históricos e as generalizações, que comportam as 

condições de existência e de surgimento da história. Segundo Kosíc, “a realidade dos fatos se 
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opõe à faticidade dos fatos [sua superficialidade, unilateralidade, imobilidade] não porque 

seja uma realidade de outra ordem e, portanto, neste sentido, uma realidade independente dos 

fatos, mas porque é a relação interior, a dinâmica e o contraste dos fatos”.112 Os fatos, 

arrancados do todo, são a cifra da realidade e o método científico é o meio capaz de decifrá-

los e mediatamente ordená-los quanto a sua significação objetiva. Eis o problema fundamental 

da teoria materialista: conseguir que a reprodução espiritual se mantenha à altura da totalidade 

concreta, sem degenerar em totalidade abstrata. Para isso, realidade e faticidade dos fatos não 

devem ser separadas, ambas constituem a totalidade histórica, sem o que é “impossível 

distinguir nos fatos novas tendências e novos contrastes”.113 Para Kosíc, “a criação da 

totalidade como estrutura significativa é, portanto, ao mesmo tempo, um processo no qual se 

cria realmente o conteúdo objetivo e o significado de todos os seus fatores e partes”.114 

 

Para que a não-identidade entre sujeito e objeto, forma e conteúdo, espírito e matéria, e a 

dissolução das relações sociais sejam compreendidas, bem como a totalidade abstrata seja 

desvelada, é fundamental compreendermos o desenvolvimento das categorias marxistas da 

alienação, do fetichismo e da reificação. 

 Em seus Manuscritos, Marx (1844) expõe três determinações do conceito de trabalho 

alienado, particularidade do trabalho na sociedade burguesa, sob o modo de produção 

capitalista: (1) a alienação do produto do trabalho, que significa “não só que o trabalho se 

transforma em objeto, assume uma existência externa [objetivação], mas que existe 

independentemente, fora dele e a ele estranho, e se torna um poder autônomo em oposição a 

ele (...)”;115 (2) a alienação da atividade do trabalho ou auto-alienação: “tal é a relação do 

trabalhador com a própria atividade assim como com alguma coisa estranha, que não lhe 

pertence, a atividade como sofrimento (passividade), a força como impotência, a criação 

como emasculação, a própria energia física e mental do trabalhador, a sua vida pessoal – e o 

que será a vida senão atividade? – como uma atividade dirigida contra ele, independente dele, 

que não lhe pertence”;116 e (3) a alienação da espécie, da vida genérica, do que decorre a 

alienação dos outros homens: “O que se constata na relação do homem como [sic] seu 

trabalho, com o produto do seu trabalho e com si mesmo, constata-se também com a relação 

do homem com os outros homens, bem como com o trabalho e com o objeto do trabalho dos 
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outros homens. De forma geral, a afirmação de que [sic] homem está alienado da sua vida 

genérica, significa que um homem está alienado dos outros, e que cada um dos outros se 

encontra do mesmo modo alienado da vida humana”.117 

 Segundo Marx, a expressão do conceito de trabalho alienado na realidade “só pode 

revelar-se mediante a relação prática, real, com outros homens. (...) Por conseqüência, o 

homem, por meio do trabalho alienado, não só produz a sua relação com o objeto e com o ato 

de produção como com homens estranhos e hostis, mas produz ainda a relação dos outros 

homens com a sua produção e com o seu produto, e com a relação entre ele mesmo e com os 

outros homens. (...) Antes de tudo, é importante observar que tudo o que aparece no 

trabalhador como atividade de alienação se manifesta no não-trabalhador [o capitalista ou 

senhor do trabalho] como condição da alienação”.118  

 A alienação (Entfremdung) é a atividade que produz passividade. Este aspecto 

contraditório foi bem distinguido por John Holloway (1997) em duas formas de entendimento 

da alienação: como condição e como processo. Sobre a primeira forma, ele escreve: “Se a 

humanidade é definida como atividade – pressuposto básico de Marx – então alienação 

significa que a humanidade existe sob a forma de inumanidade, que os sujeitos humanos 

existem como objetos. Alienação é a objetificação do sujeito. O sujeito aliena sua 

subjetividade, e essa subjetividade é apropriada por outros (...). Ao mesmo tempo, como o 

sujeito é transformado em objeto, o objeto que o sujeito produz, o capital, é transformado no 

sujeito da sociedade. A objetificação do sujeito implica também a subjetificação do objeto”.119 

E sobre a segunda: “A atividade implica incerteza, a possibilidade de falha, de abertura. A 

alienação, entendida como atividade, está sempre em disputa (...). A alienação não é um 

aspecto da luta de classes: é a luta do capital para existir”.120 Disso decorre que é parte do 

processo de alienação o processo de desalienação: “A desalienação é a rebelião incessante da 

atividade contra a passividade, do fazer contra o sofrimento”.121 

 Embora seja sua tendência, a alienação não é um processo completo ou uma condição 

cristalizada. Ao discorrer sobre suas formas contemporâneas, Ricardo Antunes (1999) escreve 

que “quer pelo exercício laborativo manual, quer pelo imaterial, ambos, entretanto, 

controlados pelo sistema societal do capital, o estranhamento (Entfremdung) do trabalho 
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encontra-se em sua essência preservado”.122 “Mais complexificada, a aparência de maior 

liberdade no espaço produtivo tem como contrapartida o fato de que as personificações do 

trabalho devem se converter ainda mais em personificações do capital. (...) Como a máquina 

não pode suprimir o trabalho humano, ela necessita de uma maior interação entre a 

subjetividade que trabalha e o novo maquinário inteligente”.123 A atual cooptação da 

subjetividade do trabalhador pelo trabalho imaterial resulta na construção de uma 

subjetividade inautêntica, em que “o exercício da atividade subjetiva está constrangido em 

última instância pela lógica da forma/mercadoria e sua realização”.124 

 

Esclarecendo o enigma da mercadoria, no primeiro capítulo de O Capital (1867), Marx torna 

ainda mais concreta a expressão da categoria da alienação, ao revelar os dois fatores dessa 

coisa “mística”, “cheia de sutileza metafísica e manhas teológicas”: a mercadoria possui valor 

de uso, sua utilidade ou propriedades corpóreas que satisfazem necessidades humanas 

quaisquer, e valor de troca, sua relação quantitativa a diferentes espécies de coisas úteis, que 

as faz “iguais” e permutáveis entre si, por meio de uma grandeza que lhes é comum. Aí se dá 

a contradição entre esses fatores: a determinação dessa grandeza, que será medida pelo tempo 

de “trabalho igual” ou “socialmente necessário”,125 resulta na abstração do valor de uso. Com 

efeito, “ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos 

trabalhos neles representados, e desaparecem também, portanto, as diferentes formas 

concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para reduzir-se em sua 

totalidade a igual trabalho humano, a trabalho humano abstrato”.126 

 É importante notar que este processo, que equaliza/abstrai o caráter útil/concreto do 

trabalho e seu produto, é social, mas aparece como natural, isto é, como definitivo e 

intransponível. Marx escreve sobre as conseqüências desta equivalência/abstração: “O 

segredo da expansão de valor, a igualdade e a equivalência de todos os trabalhos, porque e na 

medida em que são trabalho humano em geral, somente pode ser decifrado quando o conceito 

da igualdade humana já possui a consciência de um preconceito popular. Mas isso só é 

possível numa sociedade na qual a forma mercadoria é a forma geral do produto de trabalho, 

                                                 
122 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho, p. 130. Segundo Ricardo Antunes, por trabalho imaterial se 
compreende o trabalho dotado de maior dimensão intelectual, em expansão no mundo contemporâneo: “O avanço do 
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123 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho, p. 130-131. 
124 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho, p. 128. [o conceito de subjetividade inautêntica é tributado a Nicolas 
Tertulian] 
125 Cf. Marx. O capital, p. 48. 
126 Marx. O capital, p. 46-47. 



por conseguinte também a relação das pessoas umas com as outras enquanto possuidoras de 

mercadorias é a relação social dominante. (...) A igualdade de trabalhos toto coelo 

[totalmente] diferentes só pode consistir numa abstração de sua verdadeira desigualdade 

(...)”.127Assim, Marx explica: 

 

O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete 

aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como características objetivas 

dos próprios produtos de trabalho, com propriedades naturais sociais dessas coisas e, por isso, 

também reflete a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social 

existente fora deles, entre objetos. Por meio desse qüiproquó os produtos do trabalho se 

tornam mercadorias, coisas físicas metafísicas ou sociais.  

(...) Em outras palavras, os trabalhos privados só atuam, de fato, como membros do trabalho 

social total por meio das relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e, por 

meio dos mesmos, entre os produtores. Por isso, aos últimos aparecem as relações sociais 

entre seus trabalhos privados como o que são, isto é, não como relações diretamente sociais 

entre pessoas em seus próprios trabalhos, senão como relações reificadas entre as pessoas e 

relações sociais entre as coisas.128 

 

 O fetichismo consiste numa significação (Cornelius Castoriadis irá dizer: imaginária 

social), em sentido imaterial, que aparece como natural, como uma imago que se desprende 

dos produtos do trabalho, tão logo sejam produzidos sob a forma de mercadoria, ocultando a 

relação entre os homens como essência dessa coisa.129 

 O fato de os homens se relacionarem mediante o intercâmbio de suas objetivações 

materiais é sua condição de ser, a não-contradição entre sua essência e existência. Porém, 

quando este intercâmbio se reduz à troca de mercadorias, a função mediadora de sujeitos das 

objetivações humanas é opacizada, implicando na fragmentação social e psicológica dos 

homens. Como escreve Anita Resende: “Aquilo que é um objeto de mediação é apoderado 

pela aparência de imediaticidade num movimento pelo qual o valor de uso (...) é apoderado 

pelo valor de troca. Essa articulação fetichista da realidade implica que a visibilidade da 
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mercadoria seja, ao mesmo tempo, invisibilidade das relações sociais constitutivas da 

determinação do valor”.130 Quanto às conseqüências desse processo: “A fetichização atinge 

aquilo que deveria ser o resguardo de sua autonomia: sua consciência. O indivíduo é 

transformado em personificação de relações econômicas e, só enquanto tal, entra em contato 

com os outros indivíduos”.131 

 

O desenvolvimento do fetichismo como problema estrutural da sociedade capitalista em todas 

as suas manifestações vitais é expresso na categoria marx-lukácsiana da reificação 

(Verdinglichung), que compreende a estrutura da relação mercantil como “protótipo de todas 

as formas de objetividade e de todas as suas formas correspondentes de subjetividade na 

sociedade burguesa”.132  

 A respeito da generalização da forma mercantil, Lucien Goldmann (1958) aponta que 

“há (...) na produção para o mercado, desde suas formas mais simples, uma possibilidade 

virtual de superar as limitações particulares: nacionais, religiosas, sociais, etc... e de ampliar-

se indefinidamente”.133 Além disso, a produção para o mercado “(...) representa um fator 

ativo de dissolução de todas as antigas economias naturais que ela tende a substituir”.134 A 

extensão (quantitativa) da troca mercantil não é apenas uma decorrência da produção 

mercantil, mas ao mesmo tempo sua própria condição. Para Lukács (1923), ela impõe, como 

forma universal, uma diferença qualitativa, já expressa pelo caráter fetichista da mercadoria: a 

impessoalidade cada vez mais impenetrável das relações econômicas.135 

 As principais premissas deste processo são, objetivamente, a autonomização do mundo 

de coisas e, subjetivamente, a conversão da própria atividade humana em mercadoria, do 

trabalho em algo que se “possui”, em vez de algo que é o próprio trabalhador. Lukács 

evidencia como princípio mais importante que há, no desenvolvimento do processo de 

trabalho, uma crescente racionalização e mecanização, como exigência da possibilidade do 

cálculo, de que decorre a fragmentação tanto do objeto: “(...) para poder calcular o processo 

de trabalho, é preciso romper com a unidade orgânica irracional, sempre qualitativamente 

condicionada, do próprio produto.”;136 quanto do sujeito: “(...) as propriedades e 

particularidades humanas do trabalhador aparecem cada vez mais como simples fontes de erro 
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quando comparadas com o funcionamento dessas leis parciais abstratas, calculado 

previamente. (...) também nesse caso, a personalidade torna-se o espectador impotente de tudo 

o que ocorre com sua própria existência, parcela isolada e integrada a um sistema 

estranho”.137 

 Lukács afirma que, com a universalidade da categoria mercantil, exclusiva do 

capitalismo moderno, “o destino do operário torna-se o destino geral de toda a sociedade, 

visto que a generalização desse destino é a condição necessária para que o processo de 

trabalho nas empresas se modele segundo essa norma. (...) é absolutamente necessário que a 

sociedade aprenda a satisfazer todas as suas necessidades sob a forma de troca de 

mercadorias. (...) Somente quando toda a vida da sociedade é pulverizada dessa maneira em 

atos isolados de troca de mercadorias, pode surgir o trabalhador ‘livre’; ao mesmo tempo, o 

seu destino deve tornar-se o destino típico de toda a sociedade”.138 

 Naturalmente, assim como vimos em relação à alienação, a abstração do valor de uso 

pelo valor de troca não é absoluta, embora essa seja sua tendência. Goldmann escreve: “(...) 

não há dúvida de que chega um momento em que a ‘mercadoria’ se torna objeto concreto, em 

que seu valor de troca desaparece para ceder lugar ao valor de uso; mas isso só acontece 

quando ela sai da esfera das relações inter-humanas gerais, a esfera da troca, para entrar no 

que chamamos de esfera privada, a esfera do consumo”.139 Mas mesmo na esfera privada, a 

categoria da reificação permanece válida e operante, ainda que de forma menos acentuada. 

Goldmann continua: “Isso engendra um dualismo psíquico que se torna uma das estruturas 

fundamentais do homem no mundo capitalista. A rigor, o homem pode continuar humano nas 

suas relações com sua mulher, seus filhos, seus amigos. No resto de sua atividade social ele 

deve conformar-se com a ordem existente, com suas leis escritas ou não escritas, a ordem do 

mercado estabelecida sobre o jogo dos egoísmos racionais (...). E isso sob pena de ruína e 

morte social ou econômica”.140 

 

 

2. 2. O SOCIAL COMO MAGMA 

 

Para Cornelius Castoriadis (1975), a questão da sociedade não pode ser entendida 

separadamente da questão da história, pois as duas são uma só: a questão do social-histórico. 
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Essa questão sempre esteve, sob o domínio do pensamento herdado, em que a lógica-

ontologia se encontra enraizada, deslocada entre uma sociedade, “referida a outra coisa que 

não ela própria e geralmente a uma norma, fim ou telos fundados alhures”, e uma história, 

“que sobrevém a esta sociedade como perturbação relativa desta norma, ou como 

desenvolvimento, orgânico ou dialético, para esta norma, fim ou telos”.141 Assim, o “ser” 

próprio do social-histórico sempre fora reduzido aos tipos de ser determinados pela lógica-

ontologia herdada – coisa (substância), sujeito, idéia ou conceito – aos quais o acesso a sua 

verdade (ontos on) é a realização daquela norma, fim ou telos. Para a lógica-ontologia, ser 

significa ser-determinado, isto é, determinado, ao mesmo tempo, “seu lugar na ordem total de 

ser (como resultado de causas, meio de fins, ou momento de um processo), sua ordem interna 

e a relação necessária dos dois: ordens, relações, necessidades que se transacionam sob a 

forma de categorias”.142 Porém, a reflexão do social-histórico por si mesmo explode a lógica-

ontologia herdada e provoca a alteração radical do sentido de ser. 

 Castoriadis examina as respostas tradicionais e separadas às questões da sociedade e 

da história, perguntando: em que e porque há várias sociedades e não uma só, em que e 

porque há diferença entre sociedades? Qual seria o valor dessa diferença, emergência do novo 

ou aparição do idêntico como diferença? As inúmeras respostas, fornecidas desde A República 

de Platão e singularmente durante os últimos séculos, podem ser reduzidas a dois tipos 

essenciais e suas combinações: o fisicalismo e o logicismo, referidos à unidade e identidade 

(ecceidade) da sociedade, dos quais decorre, diante da questão da história, respectivamente, o 

causalismo e o finalismo racionalista. 

 O fisicalismo reduziu, “direta ou indiretamente, imediatamente ou em última análise”, 

sociedade e história à natureza, à natureza biológica do homem, apreendida como simples 

mecanismo físico, ou ultrapassada, por exemplo, no conceito de ser genérico.143 Seu 

representante mais puro é o funcionalismo, que explica a organização social como conjunto 

de funções que visam satisfazer necessidades humanas fixas. Para Castoriadis, tal ponto de 

vista encobre o fato essencial: “as necessidades humanas, enquanto sociais e não 

simplesmente biológicas, são inseparáveis de seus objetos, e tanto umas quanto outros, 

instituídos a cada vez pela sociedade considerada”.144 Assim, a questão da história, da 
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emergência da alteridade radical ou do novo absoluto, é suprimida por um causalismo que 

postula a identidade de causas e efeitos, pertencentes a um mesmo. 

 Já o logicismo se revestiu de duas formas: o estruturalismo, sua forma mais ingênua, 

que explica as sociedades como “diferentes combinações possíveis de um número finito dos 

mesmos elementos discretos”;145 e a lógica, sua forma mais rica, que faz todas as figuras do 

universo material e espiritual entrarem em relação de determinação recíproca exaustiva, a 

partir de um mesmo elemento – razão, para o hegelianismo, ou matéria, para a versão 

canônica do marxismo. A questão da história aí é igualmente suprimida por um finalismo 

racionalista que constrói o novo mediante o que já existia e faz do tempo “simples médium 

abstrato da coexistência sucessiva ou simples receptáculo dos encadeamentos dialéticos”.146 

 Para Castoriadis, o melhor que se pode obter, nos limites da lógica-ontologia, da 

reflexão sobre sociedade e história é a visão hegelo-marxista, que as compreende como “soma 

e seqüência de ações (conscientes ou não) de uma multiplicidade de sujeitos, determinadas 

por relações necessárias, e por meio das quais um sistema de idéias se encarna num conjunto 

de coisas (ou o reflete)”.147 

 Castoriadis ressalta que o importante deste exame não é a crítica daquelas respostas ou 

de seus autores, mas a elucidação do que eles desvendam além do que pensam explicitamente, 

e a contradição estabelecida então com seus meios já conhecidos. De outra forma, importa a 

elucidação do social-histórico como irredutível aos fundamentos pelos quais foram pensadas a 

sociedade e a história. Tradicionalmente este conflito foi resolvido pela subordinação do que 

fora descoberto (cujos exemplos são a imaginação em Aristóteles e Kant, a sociedade e a 

história em Hegel e Marx, o inconsciente em Freud) às significações e determinações já 

conhecidas.148 Dessa solução resulta “a ocultação do que foi desvendado, sua marginalização, 

a impossibilidade de tematizá-lo, sua desnaturação por reabsorção num sistema no qual 

permanece estrangeiro, sua permanência sob forma de aporia irredutível”.149 Seu fundamento 

é a lógica-ontologia herdada, cujo núcleo, a lógica identitária ou conjuntista, impera 

soberanamente em duas instituições sem as quais não há vida social: a instituição do legein 

(representar/dizer social) e a instituição do teukhein (fazer social). 

 A sociedade é, para o pensamento herdado, um sistema (coexistência-composição), 

real ou lógico, de elementos (pessoas, coisas, idéias, conceitos) e suas relações (causalidade, 
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finalidade, implicação lógica) determinados e suscetíveis de definição unívoca, isto é, 

reconhecidos alhures. Nos limites desta concepção, da lógica-ontologia identitária, não há 

como pensar a criação de um outro eidos, a colocação de novos elementos e novas relações; 

nem a sociedade como coexistência-diversidade, a colocação de elementos que não sejam 

elementos de um conjunto. Diversamente, o social deve ser pensado como um magma, um 

“modo de organização de uma diversidade não conjuntizável”.150  

 O modo de ser do magma, por ultrapassar os marcos da lógica identitária, sem superá-

la, não constitui uma nova lógica. Se essa nova lógica chegasse a ser constituída, teria que 

“utilizar-se do identitário para fazer aparecer e para esclarecer o não-identitário”.151 O magma 

é o modo de ser do que se dá também antes da imposição da lógica identitária, prestando-se a 

ela, porque ele não é absolutamente caótico e nele sempre podem ser fixados termos de 

referência, mas sem lhe ser congruente, porque ele não é perfeitamente organizado, ou só é 

organizável trivialmente, incompletamente, antinomicamente.152 Castoriadis tenta uma 

descrição “intuitiva” do que entende por magma:  

 

Temos que pensar uma multiplicidade que não é uma no sentido adquirido do termo, mas que 

referimos como uma, e que não é multiplicidade em sentido de que poderíamos enumerar, 

efetivamente ou virtualmente, o que ela “contém”, mas onde podemos referir cada vez termos 

não absolutamente confundidos; ou ainda, uma indefinidade de termos eventualmente 

mutantes reunidos por uma pré-relação facultativamente transitiva (a remissão); ou a 

unificação de ingredientes distintos-indistintos de uma diversidade; ou ainda uma reunião 

infinitamente confusa de tecidos conjuntivos, feitos de materiais diferentes e no entanto 

homogêneos, toda constelada de singularidades virtuais e evanescentes.153 

 

 Nesse sentido, a afirmação simples de uma totalidade social, ponto de vista da 

coexistência-composição, cai no esquema do organismo. Assim os diversos setores nos quais 

se desdobram as atividades sociais (economia, política, arte, etc.) se articulariam em funções 

interdependentes, determinadas a partir de um fim, qual seja, a reprodução do mesmo, da 
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essência, eidos (aspecto/espécie). Para Castoriadis, nenhum esquema disponível, definitivo, é 

capaz de captar as relações entre as partes (setores sociais) e o todo (a sociedade), nem as 

relações das partes entre si – o que precede a discussão sobre a determinação da 

superestrutura pela infra-estrutura. Porque, os setores sociais não são verdadeiramente 

separáveis ou articuláveis, a não ser vazia e nominalmente. Tais separações e articulações, 

como modo e tipo de coexistência em geral, são a cada vez criações da sociedade 

considerada, mas, em outro nível, não separado e não definido a priori.154 

 A história é, para o pensamento herdado, a alteração temporal de um social 

conjuntizado ou conjuntizando-se, isto é, a sucessão de um ponto de vista identitário, através 

dos esquemas de causalidade, finalidade ou implicação lógica. Estes esquemas colocam a 

sucessão como aparição das diferenças do mesmo e reduzem o tempo a uma ordem do ser-

junto, a uma iteração espacial, a um meio homogêneo e neutro. Porém, o que se dá na e pela 

história, e a partir do que se pode pensar verdadeiramente a temporalidade, é emergência da 

alteridade radical, criação imanente, novidade não trivial.155 

 A diferença é produzida a partir de... ou colocada “com” o que já é, por leis 

identitárias. Mas o novo não provém do que já é, pois é relação de indeterminação essencial 

com o que já é; o novo advém, é criação. No quadro do pensamento herdado a criação é 

impossível, e mesmo quando tematizada, como no caso da poiésis por Platão, é encoberta sob 

pena de destruir a idéia do ser como determinidade, da inalterabilidade dos eidé como 

totalidade. Assim Castoriadis observa, estudando o Timeu de Platão: “a criação do mundo 

pelo Demiurgo não é criação, não é passagem do não-ser ao ser, ela é dirigida pelo paradigma 

preexistente, predeterminada pelo eidos que ela imita, repete, re-produz”.156 A denegação da 

criação dirige a ocultação do imaginário e do social-histórico, a impossibilidade de irrupção 

da sociedade instituinte, em que o presente é, não instrumento da determinidade, mas ruptura 

do que é como tal. O tema da “produção” (pro-ducere, hervorbringen, colocar adiante, fazer 

vir adiante) também se encontra em conformidade com este limite: “na melhor hipótese, as 

formas que o homem cria são produções, fabricadas a partir de... e segundo tal forma-

norma”.157 

 O social-histórico é “imaginário radical, a saber, originação incessante da alteridade 

(...) é estabelecimento de figuras e relação de e com essas figuras. Comporta sua própria 

temporalidade como criação; como criação ele é também temporalidade, e como esta criação, 
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ele é também esta temporalidade (...)”.158 Porém, ele só pode ser “dando-se figuras ‘estáveis’ 

através do que ele se torna visível (...); a figura ‘estável’ primordial é aqui a instituição”.159 A 

instituição é sempre, também, instituição de uma norma; e a primeira norma instituída, “sem o 

que nada pode ser da sociedade, na sociedade, para a sociedade”, é a identidade, como 

esquema nuclear do legein social.160 Assim, a instituição só pode ser “sendo ela própria o que 

ela decreta como devendo ser: identidade da norma a si mesma estabelecida pela norma para 

que possa haver norma de identidade a si mesmo”.161 Para evitar a “implosão” aparente do 

social-histórico, seu enrijecimento intrínseco na instituição identitária, Castoriadis distingue 

duas temporalidades instituídas, uma explícita (identitária/imaginária) e outra implícita (auto-

alterante): 

 

A sociedade [sic] e cada sociedade, é “primeiro” instituição de uma temporalidade implícita; 

ela é “primeiro” como auto-alteração [sic] como modo específico desta auto-alteração. Não; 

cada sociedade, [sic] tem sua maneira própria de viver o tempo, mas: cada sociedade é 

também uma maneira de fazer o tempo e de o fazer ser [sic] o que significa: uma maneira de 

se fazer ser como sociedade. E esse fazer ser do tempo social-histórico que é também o fazer-

se ser da sociedade como temporalidade não é redutível à instituição explícita do tempo 

social-histórico, ao mesmo tempo em que é impossível sem esta.162 

 

 Há portanto, ao mesmo tempo, uma temporalidade da sociedade (explícita ou 

pensada/representada) e outra que, em certo sentido, é a própria sociedade (implícita ou 

efetiva). Assim, como exemplifica Castoriadis, em sua instituição temporal explícita, a 

sociedade capitalista é, como tempo identitário (de demarcação), “fluxo mensurável 

homogêneo, uniforme, totalmente aritmetizado”; e, como tempo imaginário (da significação), 

“tempo ‘infinito’ representado como tempo de progresso, de crescimento ilimitado, de 

acumulação, de racionalização, de conquista da natureza, de aproximação cada vez maior de 

um saber exato total, de realização de uma fantasia de onipotência”.163 Mas a temporalidade 

efetiva do capitalismo é, em uma primeira camada, “tempo da ruptura incessante, das 

catástrofes recorrentes, das revoluções, de uma destruição perpétua do que já é”; e em outra 

camada contraditória, “tempo da cumulação, da linearização universal, da digestão-

assimilação, da estatificação do dinâmico, da supressão efetiva da alteridade, da imobilidade 

                                                 
158 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 241. 
159 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 241. 
160 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 242. 
161 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 243. 
162 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 243. 
163 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 244. 



na ‘mudança’ perpétua, da tradição do novo, da inversão do ‘ainda mais’ no ‘é ainda o 

mesmo’, da destruição da significação, da impotência no âmago da potência, de uma potência 

que se esvazia à proporção em que se estende”.164 

 As duas dimensões nas quais a temporalidade social se institui explicitamente, isto é, 

em que ela é pensada/representada, o tempo como identitário e como imaginário, são 

diferentes e indissociáveis. O tempo identitário, ou de demarcação, é o tempo quantitativo, 

segmentado em partes “idênticas”, do calendário, normalmente sustentado sobre os 

fenômenos periódicos e espaciais do estrato natural.165 O tempo imaginário, ou da 

significação, mantém com aquele uma relação de implicação recíproca: ele lhe confere 

qualidade, manifestando a ordem do mundo tal como é instituída pela sociedade, as forças que 

a animam, os momentos privilegiados da atividade social.166 A tendência de ambas é a 

denegação da temporalidade como alteridade-alteração, em que a sociedade se reconhece com 

auto-instituição. 

 Mas há, enfim, outra temporalidade instituída, embora indissociável do tempo do 

representar social e reabsorvida na denegação que este opera: o tempo do fazer social, no e 

pelo qual esse fazer existe e que o fazer faz existir. Este é o tempo que contém o instante 

crítico (kairos), em que há oportunidade de agir. Segundo Castoriadis, “ele deve, em sua 

instituição, preservar ou controlar a emergência da alteridade como possível, e isso 

intrinsecamente (não como possibilidade do milagre ou do ato mágico)”.167 Assim, o tempo 

do fazer social está muito mais próximo da temporalidade verdadeira, pois é essencialmente 

irregular, acidentado, alterante, impedindo a cristalização definitiva da sociedade instituída. 

 Castoriadis propõe a interpretação desta denegação, em diversos níveis convergentes: 

ela corresponde às necessidades psíquicas dos sujeitos enquanto indivíduos sociais, inseridos 

no processo de socialização, além de presentificar a compatibilidade material de suas 

experiências; ela também exprime, profundamente, a própria lógica da lógica, ou a 

necessidade da verdade atemporal e do ser como verdade; ela enfim manifesta uma 

necessidade da instituição como tal, que, embora nascida em, por e como ruptura do tempo, só 

é colocando-se fora do tempo. Nesse sentido, conclui, esta denegação é ela mesma instituição, 

                                                 
164 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 244. 
165 Castoriadis se refere ao conceito freudiano de “sustentação” (Anlehnung) como retomada ao mesmo tempo 
obrigatória e arbitrária da natureza pela instituição (Cf. CASTORIADIS, Cornelius: 2000, p. 242). Propriamente, o 
conceito se refere à relação original e irredutível da psiquê com a realidade corporal biológica, na qual o que existe na 
psiquê não é nem reflexo desta realidade, nem constituído em absoluta liberdade relativamente a ela, nem a simples 
colocação desses dois limites abstratos. (Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 
332) 
166 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 246-247. 
167 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 249. 



dimensão e modo de instituição da sociedade tal como existiu até agora; e portanto arbitrária, 

no sentido de que a revolução e a criação da história são sempre possíveis:168 

 

E aquilo em que e porque o social se figura e se faz ser, a instituição, é o que é na medida 

em que, fundado por trás, ele o foi para tornar possível o recebimento do que está na frente, 

porquanto a instituição nada é se não é forma, regra e condição daquilo que ainda não é, 

tentativa sempre bem sucedida e sempre impossível de colocar o “presente” da sociedade 

como ultrapassando-se pelos dois lados e de nele fazer coexistirem tanto passado quanto 

porvir.169 

 

Vimos de maneira geral que a instituição é ao mesmo tempo o que permite ao social-histórico 

ser (visível/real), e o que é por ele extrapolado como condição do que não é. Para Castoriadis, 

“tudo o que existe, em qualquer domínio, se presta a uma organização conjuntista-identitária 

e não é congruente com esta, nem totalmente, nem de maneira final”.170 Essa mesma situação 

é encontrada no domínio da instituição social-histórica do indivíduo, isto é, da transformação 

da mônada psíquica em indivíduo social, para o qual existem outros indivíduos, objetos, 

mundo, sociedade, instituições, etc. A questão da psiquê é inseparável da questão do social-

histórico; ambas são expressões do imaginário radical, aqui como imaginário social, lá como 

imaginação radical – isto é, emergência de representações não sujeitas à determinidade.171 

 Esclarecendo a seu modo a concepção freudiana, Castoriadis afirma que “o 

inconsciente só existe como fluxo indissociavelmente representativo/afetivo/intencional”.172 

A representação tem, na sua separação desse fluxo original, ou mesmo na sua decomposição 

(separação interna), a expressão tanto do encobrimento do pensamento vertiginoso de Freud – 

a saber, que o inconsciente ignora o tempo como sucessão ordenada e a contradição entre 

verdade e não-verdade – quanto de sua assimilação à lógica conjuntista-identitária, neste caso, 

conforme as necessidades do modo de funcionamento da linguagem de vigília. Porém, a 

representação, como material essencial do inconsciente, é inanalisável, indistinta e indefinida. 

A denominada “livre” associação, tal como se tenta induzí-la em psicanálise, não é 

                                                 
168 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 250-252. 
169 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 256. 
170 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 315. 
171 Segundo Castoriadis, “o termo representação [Vorstellung] – utilizado por Freud maciçamente – se presta a 
sutilezas de raciocínio, na medida em que deixa entender que ‘o que’ é estabelecido pela e na representação representa 
outra coisa (a Vertretung em alemão)”. Apesar de considerar que o termo deveria ser menos ambíguo, tendo para sua 
substituição sido seduzido pelos termos posição/apresentação ou ainda phantasma (Heidegger), Castoriadis preferiu 
mantê-lo para limitar a um mínimo as mudanças de vocabulário (Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição 
imaginária da sociedade, p. 316, nota no 2 da edição). 
172 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 317. 



propriamente uma relação entre representações mas um “desvendar parcial de aspectos de um 

co-pertencer (...) um fio estendido entre os cumes de uma cadeia submersa e que 

freqüentemente se precipita nas fendas das profundidades oceânicas”.173 Portanto, o que a 

representação nos dá é “a ‘multiplicidade inconsistente’ (...) um tipo de ser que não somente é 

ao mesmo tempo um e vários, mas para o qual estas determinações não são nem decisivas 

nem indiferentes”.174 

 Mas o que dizer da interpretação, ela não é a restituição de uma lógica e uma ordem 

das representações inconscientes, visando determinar seu sentido? Castoriadis observa que “a 

verdadeira interpretação do sonho [ou mais geralmente, da representação inconsciente] é uma 

tarefa específica, num contexto prático-poético singular, o da análise; (...) sua significação 

pode ser permanentemente retomada”.175 Assim, continua, “o sentido do sonho, para seguir 

Freud fielmente, não pode ser plenamente estabelecido, determinado, porque é por essência, 

intrinsecamente, ‘sem complementação’ (...): interminável, indeterminado, apeiron, 

indefinido (...) é condensação do incaptável”.176 Segundo Castoriadis, Freud termina por fazer 

das “contradições” que a interpretação formula, porque visa por ordem no inconsciente, a 

confusão provocada pela coexistência de consciências opostas umas às outras, de vários 

discursos que “bastaria distinguir para perceber que cada um é plenamente coerente para si, a 

serviço de uma pessoa psíquica distinta, que sabe o que quer e como obtê-lo, e o obteria 

sempre não fosse a oposição das outras instâncias psíquicas”.177 Portanto, o modo de ser do 

inconsciente, como produto e manifestação contínua da imaginação radical, é também o de 

um magma.  

 Um aspecto essencial do trabalho de Freud é a descoberta do elemento imaginário 

através da importância central da fantasia na psiquê. Para Castoriadis, em Freud, 

implicitamente, a representação só pode se formar sobre instruções da pulsão (Trieb) e que, 

portanto, o fantasiar (phantasieren) reduz-se ao que ocorre “após a instauração do princípio 

de realidade”.178 É certo que a pulsão só pode manifestar-se na psiquê por intermédio de uma 

representação, porém a pulsão é uma necessidade interna (somática/psíquica), “satisfeita” na 

                                                 
173 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 319. 
174 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 319. 
175 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 321. 
176 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 322. 
177 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 323. 
178 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 324 e 326. Castoriadis considera que em 
Freud o conteúdo do “princípio de realidade”, no que se refere ao termo “realidade”, é indeterminado e muito 
freqüentemente identificado a uma “realidade natural” (pulsional/sexual); e que portanto pouco tem a ver com a 
realidade socialmente instituída, como se vê a seguir. (Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da 
sociedade, p. 356) 



psiquê por uma “delegação por representação” (Vorstellungsrepräsentanz), apoiada na 

ausência de objetos “reais” e reproduzidas de maneira alucinatória ou fantástica, tal como a 

necessidade, “primeira” segundo Freud, de mitigar a ausência do seio materno.179 A psiquê 

por sua vez é certamente “receptividade de impressões [aquilo através do que o ‘real’ se 

anuncia na psiquê]”, capacidade de ser-afetada-por..., mas ela é sobretudo e primeiramente 

um formante (Bildung e Einbildung), “emergência da representação, enquanto modo de ser 

irredutível e único e organização de alguma coisa em e por sua figuração, sua ‘colocação em 

imagem’.”180 Assim, segundo Castoriadis, “é sobre este modelo – portanto: do produto da 

imaginação vindo, sob a pressão da pulsão (...), cobrir um ‘défict’ com a reprodução da 

representação (colocada como igual à percepção) de uma cena de satisfação que tem um 

antecedente numa percepção ‘real’ – que sempre tendemos (..) a pensar a questão de fantasia 

(...) e da imaginação”.181 A conseqüência disto é a constituição do ponto de partida da 

elaboração psíquica na necessidade do sujeito de preencher, cobrir, suturar um vazio, uma 

falta, um distanciamento que lhe é consubstancial; enquanto “no nível originário (...) não pode 

haver ‘objeto faltando’ e desejo, porque o desejo está sempre satisfeito – ‘realizado’ antes que 

tenha podido articular-se como ‘desejo’. (...) [Aí] dizer que uma intenção, uma visada, um 

‘desejo’ está presente, é dizer ipso facto que está presente uma representação que é esta 

intenção realizada”.182 Em suma, a criação psíquica é sustentada pela “falta” do objeto.183 

 Para Castoriadis, a imaginação radical, como inconsciente, “se faz existir, faz existir o 

que não existe em lugar algum fora daí, o que não existe, e que é para nós condição para que o 

que quer que seja possa existir”.184 O que Freud denomina “realidade psíquica” é feito 

essencialmente de representações; mas nele, o “representado” significa freqüentemente 

“pensado”, o que supõe a colocação em relação ou ligação (Kant) de representações, 

submetidas a certas “leis”, “regras”, “princípios”, conforme as necessidades impostas pela 

linguagem. Porém, essas leis ou regras prendem-se a dois postulados: a emergência (e 

colocação em relação) de representações nunca é gratuita, mas sempre realização de uma 

intenção; e nunca é indiferente, mas sempre acompanhada de afeto. Assim, mesmo em Freud, 

“a questão da realidade psíquica em seu ser originário é pois questão da origem da 

                                                 
179 A alucinação ou a “fantasmatização” reproduzem substitutos, equivalentes psíquicos, de objetos “reais” ausentes 
que foram auto-investidos, a fim de que a unidade monádica primária, cujo objeto primeiro é o Id-Ego indiferenciado, 
seja “satisfatoriamente” restaurada. 
180 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 325. 
181 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 326-327. 
182 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 334. 
183 Sobre o termo “sustentada”, cf. nota no 114 deste capítulo. 
184 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 334. 



representação, da origem da relação, da origem do princípio do prazer como intenção visando 

um afeto”.185 Quando o inconsciente é considerado, seus “momentos” distintos relativos a 

suas possíveis origens (“real”, “ideal ou racional” e “imaginária”)186 são reabsorvidos na 

“realidade psíquica”, que conduz em última instância a uma representação indistinta de “tudo 

(como) si mesmo, de si mesmo (como) tudo”,187 a única real para a psiquê. 

 Em seu primeiro “estado” e “organização”, o “sujeito” só pode referir-se a si mesmo, 

numa identidade intransitiva ao “objeto”. Nesse sentido, a libido que circula entre o infans e o 

seio é libido de auto-investimento. Esse autismo é “indiviso”; nele, o ser é imediatamente 

“sentido”, isto é, “intenção realizada antes de toda formulação e antes de toda separação entre 

um ‘estado’ e uma ‘visada’ (...)”.188 Com a ruptura desse “estado”, operada pelo objeto 

separado e pelo outro, ou com a instauração do desprazer e da diversidade, emerge a fantasia 

que remete inevitavelmente a esse “estado”, visando interminavelmente sua reprodução, 

conforme a “regulação” do princípio do prazer; nesse sentido ela é tanto “objeto do desejo” 

quanto “realização do desejo”. Por sua vez, a irrepresentabilidade daquele “estado” é o único 

desejo irrealizável: “a psiquê é seu próprio objeto perdido”.189 

 O processo de socialização da psiquê, ou da instituição do indivíduo social, é o 

decurso no qual ela se altera e se abre ao mundo social-histórico, através de seu próprio 

trabalho/criatividade e do modo de ser que lhe é imposto pela sociedade; do que decorre a 

separação e coexistência, “sempre impossível e sempre realizada”, de um mundo privado 

(kósmos idios) e de um mundo público (kósmos koinós). Este processo impõe à mônada 

psíquica uma ruptura, forçada pela invasão dos outros como outros, mediante a qual se 

constitui para o sujeito uma “realidade”. Para Castoriadis, “tanto quanto a tendência 

irresistível da mônada psíquica de se fechar sempre sobre si mesma [domínio da figura-

figurante ‘tudo=eu’], esta ruptura é constitutiva daquilo que será o indivíduo”.190 A imposição 

da relação com o outro ou com os outros é uma sucessão de rupturas, através da qual é 

construído o indivíduo social como dividido entre o pólo monádico, cuja restauração 

                                                 
185 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 335. 
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impossível é “satisfeita” de maneira alucinatória ou fantástica, e a integração sempre parcial 

da diversidade que lhe foi imposta.191 

 A “satisfação” alucinatória ou fantástica, compreendida pela psiquê como restauração 

da unidade monádica e do proto-afeto que lhe é indissociável, constitui o núcleo do prazer 

primário, ou proto-prazer. Nesta fase, a psiquê é efetivamente onipotente, ao reproduzir este 

prazer sozinha, alucinando o seio ausente. Correlativamente, a ruptura da unidade monádica 

constitui o desprazer. O seio ausente torna-se figura, ou mais exatamente, elemento 

constitutivo do “objeto”, em sua alternância com a “presença” deste, pois o esquema primário 

da unidade monádica, a indistinção eu-mundo-sentido-prazer, permanece como condição da 

emergência de toda significação.192 

 Diante da impossibilidade de identificar prazer e desprazer, a psiquê inventa-figura um 

exterior para nele colocar o desprazer ou o seio ausente. Assim, o que será “mundo” e 

“objeto” é literalmente projeção, ou originalmente expulsão do desprazer. Ao mesmo tempo, 

o seio presente ou gratificante, não mais idêntico à mônada, se torna introjeção. Projeção e 

introjeção são criações imaginárias equivalentes ao primeiro traçado da fronteira 

interior/exterior e paralelas à polaridade de valor bom/mau, isto é, ao esboço da divisão do 

investimento libidinal. Mas o objeto real só aparece quando os dois “objetos”, seio bom e seio 

mau, começam a coincidir na dependência de uma terceira entidade que as fundamenta e da 

qual dispõe o outro, constituído necessariamente de forma ambivalente, isto é, odiado quando 

portador do objeto mau e amado quando portador do objeto bom. Aqui, o princípio do prazer 

cinde-se em dois: princípio do prazer efetivo, ou proto-prazer, e princípio de evitação do 

desprazer, dependente das ações, reações e efeitos do outro sobre o sujeito. Nesta fase, é ainda 

decisiva a projeção no outro da “própria imagem” do sujeito para si, imputando-lhe a 

onipotência originária da psiquê e interiorizando a repressão. Assim é instaurado o esquema 

triádico (sujeito-objeto-outro) como padrão fundamental da fantasia, que, embora inclua a 

circulação possível da onipotência entre os “termos” em cena, submete-os às exigências da 

fase monádica de confirmação do sentido como co-presença.193 Para Castoriadis, esta 

                                                 
191 “A felicidade do sujeito estético é a alegria da criança brincando no colo da mãe, encantada por um objeto 
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mas ainda assim flexível o bastante para não opor nenhuma resistência aos fins do próprio sujeito. (...) Para chegar a 
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majestade do sublime, o sentimento de totalidade infinita que nossa fraca imaginação jamais poderá igualar. (...) Essa 
totalidade assustadora não pode ser conhecida por nós, e assim estão preservadas a reverência e a humildade do 
sujeito; mas ela pode ser sentida, e desse modo, a autonomia do sujeito é gratificantemente confirmada”. 
(EAGLETON, Terry. A ideologia da estética, p. 70-71.) 
192 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 345-346. 
193 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 347-350. 



socialização é ainda muito relativa: “a própria ‘realidade’ enquanto imposição incontornável 

da presença/ausência do outro e de sua disposição do objeto, é constituída como manifestação 

da onipotência imaginária do outro. Como tal, ela evidentemente não é ‘realidade’ [sic]”. 194 

 Castoriadis observa que Freud propunha como máxima da psicanálise “Onde era o Id, 

será o Ego” (Wo Es war, soll Ich werden),195 em que o Ego se refere ao consciente em geral e 

o Id, ao inconsciente em geral, às forças obscuras que “atuam-me”. Nesse sentido, o Ego 

deveria tomar o lugar do Id na qualidade de instância de decisão. Esta regulação por si 

mesmo é condição da autonomia individual, em oposição à heteronomia, à regulação pelo 

inconsciente, que segundo Lacan é “o discurso do Outro”, isto é, em geral, o depósito das 

“significações” (desígnios, desejos, investimentos, exigências, expectativas) de que o 

indivíduo foi objeto.196 Portanto, a autonomia é o meu discurso quando nega o discurso do 

outro enquanto discurso do Outro. Para Castoriadis, o essencial do discurso do Outro é sua 

relação com o imaginário: “O essencial da heteronomia – ou da alienação, no sentido mais 

amplo do termo – no nível individual, é o domínio por um imaginário autonomizado que se 

arrojou a função de definir para o sujeito tanto a realidade quanto seu desejo”.197 Porém, a 

autonomia como “reabsorção” da função imaginária, posto que o imaginário é também fonte 

das criações livres, não poderia ser tomada em termos absolutos. Nesse sentido, a máxima de 

Freud proporia um objeto inacessível e, por isso, deve ser compreendida como “remetendo 

não a um estado concluído, mas a uma situação ativa (...) a uma pessoa real, que não para seu 

movimento de retomada do que havia sido adquirido, do discurso do Outro, que é capaz de 

revelar seus fantasmas como fantasmas e não se deixa finalmente dominar por eles – a menos 

que assim o deseje”.198 A autonomia é pois a instauração de uma outra relação entre o 

inconsciente e o consciente, a função imaginária e a lucidez, o discurso do Outro e o discurso 

do sujeito, que pouco tem a ver com a idéia filosófica de liberdade abstrata.   

 A constituição da realidade (a comunidade de homens e coisas reais, a sociedade e 

suas instituições) para a psiquê se dá pela limitação do outro, pela destituição de sua 

onipotência imaginária, de seu poder sobre as “significações”. Para isso, é preciso que o 

sujeito seja remetido à instituição da significação e à significação instituída, que não 

                                                 
194 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 348. Teria sido menos ambíguo se o texto 
trouxesse: “(...) Como tal, ela evidentemente não é realidade”. 
195 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 123 e nota no 25 da edição. 
196 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 124. 
197 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 124. Aqui, o termo “imaginário” deve ser 
tomado em seu sentido corrente: compensação da não-satisfação das necessidades pulsionais, fonte das fantasias 
alienantes. 
198 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 126. 



dependem de nenhuma pessoa em particular. Para Castoriadis, “só a instituição da sociedade, 

procedente do imaginário social, pode limitar a imaginação radical da psiquê e fazer existir 

para esta uma realidade, fazendo existir uma sociedade”.199 A instituição social será sempre 

responsável pela ruptura do estado primário da psiquê e suas exigências, através do que o 

indivíduo é criado-fabricado pela sociedade, tal como exemplifica o complexo de Édipo, em 

sua significação profunda: emergência incontornável do fato da instituição como fundamento 

da significação e, reciprocamente, reconhecimento obrigatório do outro e dos outros humanos 

como sujeitos de desejos autônomos.200 

 Mas, Castoriadis observa, para além do inconsciente individual e da relação 

intersubjetiva que aí se joga, a alienação também encontra suas condições no mundo social, 

manifestando-se como “massa de condições de privação e de opressão, como estrutura 

solidificada global, material e institucional, de economia, de poder e de ideologia, como 

indução, mistificação, manipulação e violência”,201 que nenhuma autonomia individual pode 

superar, e nas quais os outros desaparecem. Nesse sentido, a alienação é condicionada pelas 

instituições de duas maneiras: (1) as instituições podem ser, e são efetivamente, alienantes, 

por exemplo, quando sancionam o poder de uma categoria social determinada sobre o 

conjunto da sociedade, de maneira específica para cada uma das categorias sociais em 

questão; (2) de maneira geral, mesmo nas sociedades arcaicas que não apresentam divisão 

antagônica, existe alienação da sociedade a suas instituições, que uma vez estabelecidas 

parecem autonomizar-se.202 

 Para além do que significa como processo psíquico de socialização da psiquê ou como 

“dessexualização” da pulsão, Castoriadis se refere à sublimação como “processo mediante o 

qual a psiquê é forçada a substituir seus ‘objetos próprios’ ou ‘privados’ de investimento (...) 

por objetos que são e valem na e pela imutituição [sic] social, e fazer para ela mesma, 

‘causas’, ‘meios’ ou ‘suportes’ de prazer”.203 Para ele, “é esta mudança do objeto que faz com 

que não existam mais, para o sujeito, ‘objetos’ – mas coisas e indivíduos; nem ‘signos e 

palavras privadas’, mas uma linguagem pública”.204 O que não significa que essa mudança 

possa ocorrer de maneira absoluta: repressão e sublimação são repartições não excludentes da 

energia de investimento entre representações antigas e representações/significações novas. 

Assim, para o indivíduo social aparece um terceiro prazer: a modificação ou percepção de um 
                                                 
199 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 352. 
200 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 353. 
201 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 131. 
202 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 132-133. 
203 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 356. 
204 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 357. 



“estado de coisas” (sociais) do qual ninguém dispõe mas com o qual ele finalmente se 

identifica. Além de ser constituído “objetiva e subjetivamente”, mediante a referência a coisas 

e outros indivíduos sociais que existem na e pela instituição, mas que ele faz para ele, o 

indivíduo social possui ainda imaginação criadora, pela qual ele pode exceder, às vezes, tanto 

quanto possível, o “modelo” socialmente proposto.205  

 No sujeito real existe o não-sujeito, o mundo e os outros que o penetram por todos os 

lados, a torrente de significações que o inunda, presentes como sua alteridade e ipseidade – 

ainda que por certo exista “o que jamais pode tornar-se objeto”, a liberdade inalienável, o 

cogito ergo sum abstrato.206 É a partir desta estrutura do sujeito que Castoriadis compreende a 

práxis como fazer que visa tanto o desenvolvimento e exercício da autonomia do outro e dos 

outros, quanto a transformação radical da sociedade, como condicionantes recíprocos.207 A 

autonomia é, portanto, um problema político e social e sua realização só pode ser concebida 

como empreitada coletiva, mediante as relações sociais que, longe de serem simples 

intersubjetividade, constituem o social-histórico. “O social-histórico é o coletivo anônimo, o 

humano-impessoal que preenche toda formação social dada, mas também a engloba (...) É por 

um lado, estruturas dadas, instituições e obras ‘materializadas’, sejam elas materiais ou não; e 

por outro lado, o que estrutura, institui, materializa”.208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
205 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 357-359. 
206 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 127-128. 
207 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 94-97. 
208 CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade, p. 131. 



3. A VALIDADE ESTÉTICA E A CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

 

A FACULDADE de juízo estética, conforme a concepção kantiana, é “uma faculdade particular 

de ajuizar as coisas segundo uma regra, mas não segundo conceitos”.209 A realização de um 

produto da arte, que somente é objeto do ajuizamento estético, é necessariamente precedida 

por uma representação, por um fim, por uma regra. Porém, essas idéias não são atribuídas a 

conceitos, e sim à natureza do gênio. Nesse sentido, a origem do produto da arte é igualmente 

intencional e indeterminada. O gênio é um talento inato disciplinável pelo gosto. Essa solução 

antinômica configura o ponto de partida de nossa discussão sobre a (ir)realidade do aspecto 

não-lógico, constitutivo do estético. Como essa regra emerge e é participada socialmente? 

 Novamente, duas concepções diversas serão discutidas: uma correspondente à 

irrealidade da origem do produto de arte ou da cultura, representada pelo filósofo Cornelius 

Castoriadis (1922-1997) que “virou lingüisticamente” 210 o marxismo, e outra correspondente 

à sua realidade, representada pelo filósofo marxista Georg Lukács (1885-1970). Embora as 

necessárias relações, aproximações e divergências entre elas não sejam desenvolvidas 

adequadamente, em função das limitações deste estudo, de seu caráter tangencial a essas 

preocupações, é possível dizer que ambas pensam a mediação emancipadora da sociedade 

como práxis, mas partem de pressupostos epistemológicos contrários: na primeira, de forma 

abrangente, a criação de formas novas pelo imaginário radical (instituinte), e na segunda, a 

negação revolucionária da realidade objetiva que corresponde à autonomização dos momentos 

dialéticos. Do mesmo modo, ambas põem em questão a herança ontológico-idealista, 

representada por Kant, como superação de uma concepção intermediária e supérflua daquilo 

que cada um toma de maneira prioritária: no caso de Lukács, da particularidade (concebida 

tradicionalmente como intermediária da universalidade e da singularidade), no âmbito de sua 

ontologia-materialista; e no caso de Castoriadis, da imaginação (concebida tradicionalmente 

como intermediária do pensamento e da percepção), numa outra “lógica”. Tanto a 

emancipação da particularidade quanto a da imaginação importam decisivamente à validade 

estética, respectivamente, como distinção de sua especificidade e como sede da criação 

artística.  

 É importante observar que essas prioridades não devem ser tomadas de maneira 

exclusiva, sob risco de o reflexo estético ser tomado como reprodução verificadora da 

                                                 
209 Kant. CFJ. Intro, VIII, LII. 
210 Essa qualificação da tentativa de renovação da filosofia da práxis, na esteira do pensamento marxista, é expressa 
por Jürgen Habermas. (Cf. HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade, p. 455ss.) 



realidade e a criação artística ou cultural ser tomada como demiurgia dessa realidade. Os 

próprios autores fornecem indicações do que destacamos: Lukács se refere à descontinuidade 

da forma estética, diversa da forma científica, que tem em vista a mais compreensiva 

generalização possível; enquanto Castoriadis liga a criação à destruição dos valores 

contemporâneos. 

 

 

3. 1. A IMAGINAÇÃO COMO INDETERMINAÇÃO 

 

Segundo Cornelius Castoriadis (1978), no tratado De anima (Perí psykhés), de Aristóteles, há 

duas definições para a imaginação (phantasia), aí tematizada pela primeira vez: inicialmente, 

o capítulo 3 do livro III explicitamente trata e “resolve” a imaginação ou a fantasia como o 

“movimento engendrado por uma sensação em ato”,211 concepção na qual se fixou toda a 

tradição filosófica e psicológica pós-aristotélica; e em seguida, os capítulos 7 e 8 do mesmo 

livro tratam-nas  fragmentária e incidentalmente, de forma não apenas incongruente mas 

incompatível com a concepção anterior, como a sensação mas também como aquilo sem o que 

a alma jamais pensa: “(…) os inteligíveis (noèta) existem nas formas sensíveis, (…) quando 

se pensa (théorei), é necessário ao mesmo tempo (hama) contemplar (théorein) alguma 

fantasia; pois as fantasias são como sensações, mas sem matéria”.212 Assim, a divisão 

exaustiva de todos os entes entre os pólos que para a tradição filosófica têm peso ontológico, 

o aisthèton (sensível) e o noèthon (inteligível), é posta em questão pelo surgimento da 

imaginação, que ora é um, ora o outro, não sendo nenhum dos dois, explodindo o que 

Aristóteles procurou destacar como determinação do ser: 

 

É ao existir enquanto sensível que a fantasia é aquilo que é pensado, ao menos, aquilo que é 

“necessariamente também e ao mesmo tempo” (anankè hama) pensado sempre que há 

pensamento. (…) Reciprocamente, é apenas à medida que a fantasia se distingue daquilo que 

faz o sensível existir enquanto sensível (…), sendo, portanto, também ela, de um certo modo, 

um tendo-sido-separado, como o inteligível, que ela pode “ser como” (funcionar como) o 

sensível, ainda quando e mesmo onde este não está presente.213 

                                                 
211 Aristóteles Apud CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto 
II , p. 343. Castoriadis usa o termo “fantasia” como obra da imaginação, por derivação do vernáculo grego phantasia, 
mas justifica que neste caso ela não se confunde com a fantasia freudiana. (Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A 
descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto II, p. 339.) 
212 Aristóteles Apud CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto 
II , p. 340-341.  
213 CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto II, p. 343. 



 

A imaginação como “movimento que sobrevém a partir da sensação em ato”, que 

Castoriadis designa como imaginação segunda, é diferenciada da sensação e do pensamento 

pelos critérios de verdade/falsidade. Ela é concebida por Aristóteles de forma derivada e 

supérflua, como variação inconsistente da sensação: a partir da distinção postulada entre 

sensação, que é sempre verdadeira (no caso dos sensíveis próprios, por exemplo: o branco, o 

doce, etc.), e pensamento (compartilhado apenas por seres dotados de lógos), que é verdadeiro 

(o noûs, a epistéme) ou verdadeiro-ou-falso (a opinião, dóksa), ele declara que “a imaginação 

é diferente da sensação e do pensamento (diánoia)”.214 Nesse contexto, a imaginação é 

verdadeira quando a sensação presente da qual se origina for sensação de sensíveis próprios, 

isto é, quando existe ao mesmo tempo que a sensação em ato; porém, a imaginação é falsa na 

maioria dos casos, isto é, quando se origina dos outros gêneros de sensação, presentes ou 

ausentes (em ato): da sensação do objeto comitante ao sensível próprio (ex.: o branco 

percebido como outra coisa, um homem, etc.) e da sensação dos sensíveis comuns (ex.: 

movimento, grandeza, etc.). De outro modo, Aristóteles afirma que a sensação está sempre 

presente (em ato ou potência, por exemplo: visão ou vista), mas não a imaginação que aparece 

independentemente dessa presença, como acontece nos sonhos ou visões que podemos ter “de 

olhos fechados”. Mesmo assim, a distinção entre imaginação e pensamento (convicção ou 

opinião) permanece inquestionável: a imaginação não é pensamento verdadeiro (noûs, 

epistéme) porque há imaginações falsas, mas também não é pensamento passível de verdade 

ou erro, porque a opinião é sempre acompanhada de crença (pístis), que provoca paixão ou 

emoção, enquanto a imaginação depende de nós mesmos, está “em nosso poder”.215 

Castoriadis se refere às dificuldades dessa doutrina, apontando para duas questões 

cruciais: primeiro, a imaginação segunda implicitamente faz parte do pensamento, sendo ao 

mesmo tempo diferente de qualquer espécie de pensamento.216 Como visto, a imaginação é 

também diferente de qualquer espécie de sensação mas se acha por fim determinada como 

simples remanência da sensação, como fundamento da memória; e segundo, de acordo com 

os critérios de falsidade/verdade, a única distinção assegurada é entre as essências da 

                                                 
214 Aristóteles Apud CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto 
II , p. 347. 
215 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto II, p. 347-349. 
216 Duas passagens se referem a essa pertencença: (1) “Ao iniciar a exposição de sua doutrina (…), Aristóteles 
imediatamente situa a imaginação entre as potências pelas quais ‘a alma julga – separa, krinei – e conhece um ser 
qualquer’”. (CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto II, p. 
347). (2) “(…) o pensamento, distinto da sensação, é por um lado imaginação, e por outro convicção…”. (Aristóteles 
Apud CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto II, p. 349) 



imaginação e da sensação de sensíveis próprios, mas não a distinção entre a imaginação e os 

demais gêneros de sensação, que se tornam “falsas”, praticamente indiscerníveis. Além disso, 

o fato de que a sensação está sempre presente (presente em potência), ao contrário da 

imaginação, estabelece uma distinção, não entre imaginação e sensação, mas entre sensação 

em potência e tudo o que pode estar em ato (sensação ou imaginação), ao que poderíamos 

acrescentar a distinção entre dois tipos de presença, ou ainda a indistinção entre presença e 

ausência, de modo que não haveria porque a sensação em ato não engendrar permanentemente 

o “movimento” da imaginação. E finalmente, como a imaginação dependente da sensação 

estaria “em nosso poder”? Aristóteles pensa por outro lado na manifestação ou realização da 

imaginação independentemente da presença da sensação como recombinação de imagens 

retidas. Essa seria a capacidade que está “em nosso poder”, procedente de uma liberdade ou 

espontaneidade (em linguagem moderna) e livre de crença, e que certamente não estaria 

determinada, em seu exercício, pelo “movimento da sensação em ato”, que ela reproduziria.217 

Entre essa imaginação segunda e a que surge nos capítulos 7 e 8 mencionados, que 

Castoriadis designa imaginação primeira, não há mais que uma relação de homonímia: “aqui, 

a imaginação na qual Aristóteles pensa, e que ele descobre sem nomeá-la ou tematizá-la, é de 

uma ordem radicalmente diferente”.218 Se “a alma jamais pensa sem fantasia” (De anima III, 

7), não está em “nosso poder” imaginar ou pensar, no sentido de que imaginamos e pensamos 

(temos uma convicção ou opinião) sempre, exceto, no último caso, quando dormimos. Essa 

fantasia é, segundo uma primeira resposta (dupla), a imagem in absentia do objeto sensível, 

ou a re-presentação (Vertretung) do objeto sensível por sua representação (Vorstellung), em 

que a forma do objeto (tudo aquilo do objeto que pode ser pensado, isto é, subraída sua 

“matéria”, que constitui o limite do pensável) é dada ao pensamento. Além disso, se “os 

inteligíveis existem nas formas sensíveis” (De Anima III, 8), a fantasia e a imaginação são o 

que permite separar (analisar, dividir) – e ao mesmo tempo compor (sintetizar, unir) 219 – as 

formas do sensível: “a imaginação que Aristóteles tem em vista aqui é, portanto, abstração 

sensível, abstração no sensível fornecendo o inteligível”.220 Assim, a imaginação parece um 

tipo de pensamento, cuja função unificadora porém implica na ação “deliberada” referente ao 

                                                 
217 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto II, p. 349-352. 
218 CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto II, p. 352. 
219 A função separadora, abstrativa, da imaginação é indissociável de uma função unificadora, compositiva, 
inicialmente atribuída exclusivamente ao nous: “(…) [Aristóteles] cocluía então, no capítulo 6 [De anima III, 6], que 
‘o que confere unidade é, em todos os casos o nous’, o pensamento. Ora, ao falar do movimento local, do desejo e da 
ação, no capítulo 11, Aristóteles atribui também á imaginação o poder de unificar: ‘ela pode obter uma fantasia a partir 
de muitas’.” (CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto II, p. 
355.) 
220 CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto II, p. 354. 



futuro, que pressupõe a introdução/apresentação de muitos (ao menos dois) conjuntos de 

“imagens” de algo que não está presente.221 

Nesse contexto, a imaginação é condição do pensamento. Entretanto, Castoriadis 

aponta que há mais na frase “quando se pensa, é necessário ao mesmo tempo contemplar 

alguma fantasia”: o esquematismo aristotélico. Essa passagem só revela seu sentido potencial 

se compreendida como o elo entre a discussão do pensamento de indivisíveis segundo a 

forma, das essências, que Aristóteles conduz em De anima III, 6, e as formulações contidas no 

escrito De memoria, segundo as quais, ao pensarmos, sempre imaginamos uma grandeza ou 

quantidade determinada, por exemplo, embora não tenhamos a necessidade de pensá-las como 

tais; isso é, não é possível pensarmos o que quer que seja sem o contínuo (indefinidamente 

divisível), o que está fora do tempo sem o tempo. No capítulo 6, Aristóteles escreve que “o 

que é indivisível, não segundo a quantidade mas segundo o eidos, ele [o noûs] o pensa em um 

tempo indivisível e pelo indivisível da alma. E isso pelo qual ele o pensa, bem como o tempo 

no qual o pensa, são divisíveis por comitância, e não como os contínuos (…)”.222 A idéia 

fundamental da comitância explica a tentativa aristotélica de reduzir a dificuldade em tratar o 

pensamento de indivisíveis no tempo indefinidamente contínuo e divisível, que ele “resolve” 

afinal, introduzindo a idéia de que existe algo indivisível – embora não separado – no tempo e 

no poder pelo qual ele é pensado, que faz com que o tempo seja uno e o comprimento seja 

uno. A implicação limítrofe da contradição ou impossibilidade da unidade final do tempo, 

necessária à perspectiva “intelectualista” da filosofia em questão, é a exigência de uma 

fantasia do tempo, que presentifica, que torna sensível, a indivisão daquilo que não está no 

tempo.223 

A imaginação como condição do pensamento introduz uma aporia crucial em relação à 

asserção fundamental para Aristóteles (De anima III, 6) de que há um acesso direto e imediato 

do noûs à essência, quando o noûs (neste caso: sempre verdadeiro) pensa aquilo que é 

segundo o que ele era para ser, a ousía. Mas, se “a alma jamais pensa sem fantasia”, então 

mesmo o pensamento sobre a ousía não pode se dar sem fantasia. Essa dificuldade faz com 

que, ao final do capítulo 8, ele tenha que reconsiderar a distinção entre a imaginação e o 

pensamento: “mas a imaginação é distinta da afirmação e da negação, pois a verdade e o erro 

                                                 
221 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto II, p. 355. 
222 Aristóteles Apud CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto 
II , p. 356. 
223 Cf. CASTORIADIS, Cornelius. A descoberta da imaginação. In: ___. As encruzilhadas do labirinto II, p. 356-361. 



dizem-se de uma complexão de noemas”.224 A verdade e a falsidade são atribuições da 

enunciação e resultam da complexão de noemas, aquilo pelo e em que existe lógos, intelecção 

discursiva. Uma complexão de noemas é um (outro) noema e, reciprocamente, um noema 

pode ser analisado em outros noemas. “Mas neste caso, o que diferenciará os primeiros [e 

últimos] noemas das fantasias?” (De anima III, 8). É preciso que a análise termine em algum 

ponto, que haja noemas inanalisáveis, isto é, indefiníveis, dos quais “(…) há noûs [apreensão 

pensante] e não logos”. No tratado De anima, os termos extremos são, de um lado, a sensação 

de sensíveis próprios e, de outro, o pensamento de pensáveis próprios, da essência. 225 Mas 

para Castoriadis, essa resposta não tem nenhum sentido: “o que permanece certo é que esses 

termos ‘precedem’ toda discursividade [lógica]. Ou eles são fantasias; ou não podem existir 

sem fantasias (…) homólogas ou correspondentes”.226 

Há duas significações distintas para o termo alethés (verdadeiro) no tratado De anima: 

“sempre verdadeiro”, sem oposição ao falso, atribuída à sensação de sensíveis próprios e ao 

pensamento de pensáveis próprios; e “verdadeiro-ou-falso”, que não é um ser simples mas 

uma propriedade da complexão, atribuída à sensação de comuns, à sensação do objeto 

comitante, à imaginação segunda, à opinião e à intelecção atributiva. Na verdade, há duas 

naturezas ou “consistências” distintas, respectivamente: a verdade de ser ou verdade 

ontológica, que consiste na “coatualização em um simples, que existe em ato, da alma e de 

seu objeto”; e a verdade de atribuição ou verdade lógica, que consiste na “complexão de 

produtos de outros poderes cognitivos da alma (mais precisamente, de seus equivalentes ou 

traduções noemáticas)”. Assim, a imaginação primeira está além ou aquém do verdadeiro-ou-

falso, pois é distinta da afirmação e da negação (complexão de noemas) e não pode ser 

relacionada com a verdade lógica, “ela não faz parte do reino do logos, o qual a pressupõe”. 

Tampouco ela pode ser relacionada com a verdade ontológica, pois questiona, por retroação, 

“tanto o modo de acesso do nous a seus pensáveis próprios como as determinações 

fundamentais de todo ente e, finalmente, a ontologia como tal”. O sentido de o indivisível ser 

pensado mediante o contínuo, de o fora-do-tempo ser pensado através do tempo, é que há 

fantasia da essência. O ser da imaginação pode até deixar-se determinar segundo as 

determinações teleológicas e ontológicas da alma, destinada a conhecer e a mover – seu 

aspecto determinante; mas não o ser de seus produtos, inapreensíveis no espaço definido pelo 
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verdadeiro/falso, pelo ser/não-ser, tal como o pensamento os distingue – seu aspecto 

indeterminado.227 

Entretanto, esse movimento permanece ainda essencialmente limitado. A criação não 

poderia ser reconhecida no horizonte aristotélico – nem mesmo no kantiano. Como afirma 

Castoriadis: “um reconhecimento pleno da imaginação radical só é possível quando é 

acompanhado da descoberta da outra dimensão do imaginário radical, o imaginário social-

histórico, a sociedade instituinte enquanto fonte de criação ontológica que se desdobra como 

história”.228 

 

A imaginação primeira corresponde, “mais ou menos”, ao que Castoriadis denomina 

imaginação radical. Em um texto cujas idéias foram objeto de duas conferências, Castoriadis 

(1988 e 1991) expõe que a retomada do termo imaginação se impõe em virtude de duas 

conotações: a conexão com a forma (Bild-, Einbildung, etc.) e com a idéia de invenção, 

criação. Por sua vez, o termo radical sublinha a idéia de que essa imaginação vem antes da 

distinção entre “real” e “imaginário”. As duas considerações também são válidas para o 

imaginário social (sociedade instituinte), que é radical porque cria formas (significações e 

instituições, sempre solidárias) ex hihilo. Nos dois casos, trata-se de uma vis formandi a-

causale, cuja sede é, como imaginação radical, a dimensão determinante do ser humano 

singular, sua psique ou sua alma, e como imaginário social, o coletivo anônimo ou, mais 

geralmente, o campo social-histórico.229 A criação significa a posição de novas 

determinações, o que implica na idéia de indeterminação em um sentido preciso: “a totalidade 

do que é não é jamais tão totalmente e exaustivamente ‘determinada’ que possa excluir (tornar 

impossível) o surgimento de novas determinações”.230 

 A imposição dos critérios de verdade/falsidade, pelo pensamento que desde o início se 

pensou como busca da verdade (alétheia), se opõe ao reconhecimento do papel da imaginação 

(primeira). A verdade foi imediatamente associada ao lógos ou ao noûs e parecia impossível 

que ela devesse qualquer coisa à phantasia. Em Aristóteles, o lógos, apesar de sua polissemia, 

refere-se centralmente à linguagem, ao legein, que significa não apenas dizer, mas também, 

discernir, escolher, ligar, ordenar. Por sua vez, desde Demócrito e mesmo em Aristóteles, com 

a descoberta da distinção e oposição entre natureza (phýsis) e instituição (nómos), a 
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linguagem havia sido apresentada em seu caráter convencional instituído. Apesar disso, a 

criação social, como origem da linguagem e de todas as instituições, foi ocultada por dois 

motivos: a exigência pela filosofia de um fundamento inabalável, assegurado pela Razão, e a 

emergência de categorias ontológicas segundo as quais essa Razão só poderia residir nas 

Coisas, nas Idéias, nos Sujeitos, isto é, em Indivíduos substanciais, em coisas capazes de 

idéias, res cogitans – mas não em um coletivo social anônimo. Além disso, as ilusões e 

ficções criadas pelo imaginário radical seriam desqualificadas pelos critérios de duração 

(permanência, eternidade, a-temporalidade) que se tornaram características fundamentais do 

ser verdadeiro. Apesar da condenação da metafísica e da onto-teologia, todas essa 

considerações permanecem válidas hoje em dia.231 

 De maneira semelhante a Aristótetes, Kant (Crítica da razão pura) opõe a 

“receptividade de impressões” à “espontaneidade dos conceitos [puros]”, e novamente aí a 

imaginação não encontra um estatuto determinado. Conforme a concepção kantiana da 

“imaginação transcendental”, a imaginação é “o poder (a capacidade, a faculdade) de fazer 

aparecer representações, procedam ou não de uma incitação externa. Em outros termos: a 

imaginação é poder de fazer-ser o que, realiter [segundo a realidade da ciência física], não 

é”.232 Porém, em Kant, a imaginação também está submetida aos requisitos do “conhecimento 

verdadeiro”, e por isso, ela é eternamente “a mesma”, mediação entre as categorias e os 

“dados sensoriais”.233 

 Segundo Castoriadis, não há “impressões”, mas sim, em alguns casos, percepções, isto 

é: “representações correlativas a objetos ‘externos’ e mais ou menos ‘independentes’ (…) 

[que] comportam, sem dúvida, um componente ‘sensorial’. Mas esse componente é, ele 

próprio, uma criação da imaginação”.234 Portanto, as percepções são criações ativas/passivas 

da sensibilidade, forma elementar da imaginação. O objeto, a partir do qual a imaginação faz 

surgir uma forma (quale sensível), não tem “em si” nenhuma relação com essa forma. Essas 

“qualidades”, sejam elas lógica/categoriais (o número, a figura, a grandeza) ou 

singulares/concretas (a cor, o som, o odor, etc.), são condicionadas, induzidas, pelo objeto, e 

participadas genérica (pela espécie) e socialmente, mas não são causadas por ele. “Minha 

criação do mundo e nossa criação do mundo implicam também a criação de um ‘exterior’ 

onde o objeto, a cor, etc., são apresentados como diferentes de mim e distantes de mim 
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(…)”.235 Além disso, a representação perceptiva (ou uma representação qualquer) nunca é 

uma simples multiplicidade amorfa, ou uma justaposição de “dados sensoriais”; ela sempre 

possui uma unidade sui generis, uma “quantidade extraordinária” de trabalho “lógico”, 

através das quais as percepções são “organizadas” e o objeto se torna qualquer coisa de 

definido para um ser particular. Essas considerações são válidas para o vivente em geral (ser 

para-si) mas, somente nos humanos, as funções “lógicas” são alteradas pelas outras funções 

da imaginação e não são intrínsecas à percepção, como no caso dos animais.236 “A 

imaginação radical (como fonte do quale perceptivo e de formas lógicas) é o que torna 

possível a todo ser para-si criar para si um mundo próprio (Eigenwelt), ‘no’ qual se 

estabelece, também, a si próprio”.237  

 Entretanto, as representações não emergem apenas a partir de “impressões” externas. 

Segundo Castoriadis, temos um “interior” (e aqui se deixa a companhia dos animais, pois 

deles não é possível dizer nada de sensato) que é “fluxo perpétuo e verdadeiramente 

heracliteano de representações [imagens estéticas e relações lógicas], de afetos e intenções, na 

verdade indissociáveis”.238 Nesse fluxo, as representações, os afetos, as intenções e os desejos 

surgem em geral de maneira “absolutamente espontânea”, como criações da vis formandi a-

causale em seu fato de ser, seu modo de ser e seu ser-assim. Se em seu aspecto perceptivo a 

imaginação radical cria para o ser humano singular um mundo próprio genérico e social, em 

seu aspecto psíquico ela cria um mundo próprio singular. Entretanto, não é possível exagerar 

a importância desse fato: esse “interior” é, ao mesmo tempo, princípio de formação do mundo 

próprio e de distanciamento em face desse mundo, de ação sobre ele.239 

 Para além da excitabilidade “externa”, há, desde o começo, espontaneidade 

imaginante. Essa imaginação, que Kant denominava na primeira edição da Crítica da razão 

pura “síntese da apreensão na intuição”, contém os germes do lógico, porque estabelece a 

forma das “impressões” e suas múltiplas relações, implicadas em qualquer formação. Kant 

descreve ainda a “síntese da recognição no conceito”, que assegura, através do conceito, a 

mesmidade de uma série de representações. Mas para isso, o conceito não é necessário – nem 

mesmo possível, no caso dos animais. Essa mesmidade deve se apoiar em uma “imagem”, ou 

na representação genérica, isto é, na capacidade do sujeito, homem ou animal, de ver o 
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mesmo nessa representação cambiante do dado, de negligenciar os elementos secundários e 

conservar o essencial como a mesma imagem. Quanto aos homens, o conceito não é 

suficiente. A consciência dessa mesmidade deve se apoiar em algo que “está presente por a 

imagem ou a representação, alguma coisa por outra coisa qualquer, o quid pro quo”.240 E esse 

quid pro quo é a linguagem, que pressupõe uma virada na história da imaginação: a 

capacidade de ver uma coisa em outra coisa que não tem nenhuma relação com aquilo que 

“representa”; e também, o que nem a psique, nem o sujeito transcendental, podem produzir: 

uma criação do imaginário social-histórico. Desse modo, os conceitos são decisivamente co-

determinados pelas significações imaginárias, instituídas a cada vez pela sociedade 

considerada.241 

 Vimos que uma organização “lógica” (em sentido amplo) é imanente à representação. 

Nesse sentido, tudo o que é (inclusive o mundo) contém uma dimensão conjuntista-idetitária; 

caso contrário, seria absolutamente indeterminado e inexistente, simplesmente “caótico” – ao 

menos para nós. Mas, isso não significa que o que é seja redutível à lógica – mesmo no caso 

da “realidade física”. Os viventes não sobreviveriam se não tivessem desenvolvido um 

aparelho “lógico”, constitutivo do mundo em que se criam, para lidar com essa dimensão 

conjuntista-identitária. Mas, para que as categorias lógicas aparecessem de forma consciente 

(e isso constitui o domínio humano), duas condições foram necessárias: a primeira é o 

desenvolvimento da imaginação radical no sentido de sua disfuncionalização, isto é, a 

separação entre a representação e o objeto da “necessidade” biológica, a possibilidade de as 

próprias atividades psíquicas se tornarem “objetos psíquicos” (condição da reflexão) e a 

possibilidade de a psique manejar o quid pro quo lábil (condição da simbolização); e a outra é 

a criação pelo imaginário social de instituições, antes de tudo, da linguagem, do que decorre 

que o entendimento e a razão são socialmente instituídos, ainda que se apóiem em 

possibilidades da psique humana.242 

 Posto que, mediante o desenvolvimento “monstruoso” da imaginação, o mundo 

psíquico humano tornou-se a-funcional, Castoriadis afirma: “o homem é um animal 

radicalmente inapto à vida. ‘Donde’, não como ‘causa’, mas como condição do que existe, a 

criação da sociedade”.243 De outro modo, essa a-funcionalidade se funda em duas 
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características do psiquismo humano: a autonomização da imaginação, o desligamento entre a 

“imagem” e a “impressão”, entre o fluxo representativo e a representação para a satisfação 

biológica; e a dominação do prazer representativo sobre o prazer de órgão, especialmente, o 

desligamento da sexualidade da função reprodutiva. Sem ela, não haveria sublimação 

possível, nem vida social. Entretanto, essa explosão do psiquismo animal certamente deixa 

subsistir importantes elementos da organização psicobiológica animal (por exemplo, 

elementos centrais da “imaginação sensorial”), que servirão de suporte para a fabricação do 

indivíduo social pela sociedade, para a imposição da lógica social no psiquismo singular: “Em 

particular, tudo se passa como se a instituição conseguisse cortar a comunicação entre a 

imaginação radical do sujeito e seu ‘pensamento’. Não importa o que possa imaginar (…), o 

sujeito só pensará e só fará o que é socialmente obrigatório pensar e fazer”.244 Propriamente, 

é possível dizer que a imaginação é uma “potência/faculdade” criadora da “alma/psique” que 

faz surgir uma onda de representações e, em seu seio, transpõe barrancos, rupturas, 

descontinuidades… aspectos que durante milênios os homens imputaram à intervenção de um 

espírito ou de um deus.245 

  

Em relação à esfera social, Castoriadis (1981) afirma que há entre a organização social (o 

magma de significações imaginárias sociais de uma sociedade e suas instituições 

correspondentes) e a organização biológica uma similaridade em um aspecto preciso: as duas 

exibem uma clausura organizacional, informacional e cognitiva, no sentido de que ambas 

criam seu próprio mundo em que se incluem, sem ignorar as leis físicas.246 Mas as diferenças 

são igualmente essenciais: (1) a conservação e a transmissão dos “caracteres” de uma 

sociedade não possuem uma base física (genética); (2) para a sociedade não há “ruído” e tudo 

que lhe aparece é (ou não é) significativo; (3) a produção e elaboração de informação, no caso 

da sociedade, aparece como virtualmente ilimitada e muito além de qualquer caracterização 

“funcional”; (4) embora seja governada também por um tipo de “princípio de conservação”, a 

finalidade da sociedade é a conservação de “atributos arbitrários”, suas significações 

imaginárias sociais; (5) o que existe na e para a sociedade não tem necessariamente um 

correlato físico, como os seres atribuídos a uma ordem mais elevada que a dos seres 
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“puramente físicos”; e por fim, (6) a sociedade cria um novo tipo de auto-referência: ela cria 

seus próprios meta-observadores. Entretanto, acima de tudo, a diferença radical entre o mundo 

biológico e o mundo social-histórico é a emergência, no seio deste último, da autonomia, no 

sentido da abertura daquela clausura para o julgamento e alteração das leis, princípios, 

normas, valores e significações que unem uma sociedade.247 

 Vimos até aqui como, nos limites da lógica-ontologia herdada, ser significa ser-

determinado, e como essa hiper-categoria denega a criação, dirige a ocultação do imaginário 

radical e faz do tempo uma ordem do ser-junto, pois o que está determinado, o está desde 

sempre e para sempre. Esses fatos fundamentais relativos ao Ser e ao Tempo são reafirmados 

por Castoriadis, de maneira “decididamente dogmática”: “‘o Ser’ não é um sistema, não é um 

sistema de sistemas (...). O Ser é Caos, ou Abismo, ou o Sem Fundo. (...) O Ser é o Tempo. 

(...) o Tempo não é nada, ou é criação [autêntica]”.248 Eis a questão que ele se propõe elucidar, 

no domínio do social-histórico, o domínio do homem (ánthropos): o que é uma forma (eidos) 

e como ela emerge? 

 O homem deve nos interessar, não porque somos homens, mas porque “dado tudo que 

sabemos, o fantástico nó de questões ligadas à existência do homem e ao tipo ontológico de 

ser por ele representado não é redutível à física ou à biologia”.249 Além disso, “o homem só 

existe na e pela sociedade – e a sociedade é histórica”.250 Castoriadis se refere à sociedade 

como tal como forma, que implica organização, ordem, mas em sentido novo. Assim, para ele, 

surgem duas questões fundamentais no domínio social-histórico: o que mantém uma 

sociedade coesa? E o que faz surgir formas de sociedade diferentes e novas? 

 Como em parte já vimos, o que mantém uma sociedade unida é sua instituição como 

um todo: “normas, valores, linguagem, instrumentos, procedimentos e métodos de fazer frente 

às coisas e ainda, é claro, o próprio indivíduo, tanto em geral como no tipo e forma particular 

que lhe dá a sociedade considerada”.251 As instituições se impõem à sociedade em diversos 

níveis: superficialmente, mediante a coerção e as punições; de forma mais ampla, mediante o 

consenso, a legitimidade, a crença; e de forma mais profunda, mediante fabricação do 
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indivíduo social, no qual se incorporam os próprios “mecanismos” de perpetuação das 

instituições e suas normas.252 Porém, essa unidade é, em última instância, “a unidade e coesão 

interna do tecido imensamente complexo de significações que impregnam, orientam e dirigem 

toda a vida daquela sociedade e todos os indivíduos concretos que, corporalmente, a 

constituem”.253 Essas significações são imaginárias, isto é, “elas não correspondem a – e não 

se esgotam em – referências a elementos ‘racionais’ ou ‘reais’, e (...) são introduzidas por uma 

criação”, e sociais, isto é, “elas somente existem enquanto são instituídas e compartilhadas 

por um coletivo impessoal e anônimo”.254 As significações constituem um magma, cuja 

origem não pode ser encontrada nos Sujeitos, nas Coisas e tampouco nas Idéias, porque é 

irredutível a esses tipos tradicionais de ser (categorias conjuntistas); mas que é criação do 

imaginário social ou da sociedade instituinte. Enfim, “o magma representa um novo tipo 

ontológico de ordem (de unidade, coesão e diferenciação organizada)”.255 

 Esse novo tipo ontológico de ordem não é criado de uma vez por todas pelo social-

histórico, mas a cada vez “materializado” em um novo eídos de sociedade, por meio de 

diferentes formas. Assim, a origem de cada uma dessas formas não pode ser causada por leis 

ou procedimentos determinados, nem derivada das condições físicas ou das características 

permanentes do homem. Não há o que ou quem seja agente da criação. A criação é o modo de 

ser do campo social-histórico, mediante o qual ele existe. Isso não quer dizer que a criação se 

dê sobre uma tabula rasa. Castoriadis afirma que “há sempre uma massa fantástica e 

fantasticamente complexa de coisas existentes e de condições parciais, e é em seu interior que 

tem lugar a criação histórica”.256 Conexões e regularidades “causais” ou “quase-causais” 

aparecem no domínio social-histórico, trazidas por sua dimensão conjuntista-identitária, mas 

elas estão sempre imersas no magma de significações imaginárias sociais.257 

 Em resumo, Castoriadis (1988 e 1991) expõe os seguintes pontos sobre o imaginário 

social instituinte e as condições às quais está submetida a instituição imaginária da sociedade: 

(1) A sociedade é criação, e criação dela mesma: autocriação; ela é uma nova forma (eídos), 
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representada por uma quase-totalidade de instituições (linguagem, normas, família, 

instrumentos, modos de produção, etc.) e significações que essas instituições encarnam 

(totens, tabus, deuses, Deus, pólis, mercadoria, riqueza, pátria, etc.). (2) A sociedade é sempre 

histórica, ela é um processo de auto-alteração. (3) A sociedade (instituições e significações 

imaginárias) é uma criação ex nihilo, livre e imotivada, de um coletivo anônimo, sob certas 

condições essenciais mas causalmente indeterminantes, entre elas: (a) condições “externas”, 

impostas pelo primeiro estrato natural, que contém em grau decisivo uma dimensão 

conjuntista-identitária, às quais a instituição da sociedade corresponde uma lógica “social”, 

responsável pela funcionalidade das instituições (em particular, daquelas que concernem à 

produção da vida material e à reprodução sexual); (b) condições “internas”, decorrentes da 

psique, matéria-prima que a sociedade deve formar, desde que a ofereça sentido para sua vida 

e morte através das significações imaginárias sociais; (c) condições “históricas”, segundo as 

quais, embora não seja possível sondar a origem das sociedades, há sempre um passado e uma 

tradição cujos fragmentos são constantemente ressignificados pela nova sociedade; e por fim, 

(d) condições “intrínsecas”, segundo as quais, entre outras, as instituições e as significações 

imaginárias sociais devem ser, por um lado, coerentes (o que não exclui absolutamente as 

divisões, oposições e lutas internas) e, por outro, completas (o que acontece de forma clara 

nas sociedades heterônomas, determinadas pelo fechamento da significação, nas quais 

questões relativas à validade das instituições e das significações imaginárias sociais 

simplesmente não podem ser colocadas). (4) As significações imaginárias sociais não são um 

constructum intelectual, mas acompanham a criação de um impulso (uma intenção global) da 

sociedade considerada e de um humor, ou Stimmung específica – de um afeto, ou nebulosa de 

afetos que impregnam a totalidade da vida social.258 

 A criação no domínio social-histórico ou os processos que lhe dão origem podem ser 

elucidados mas jamais explicados, sem que houvesse uma redução dos magmas de 

significações a um número limitado de significações “primeiras”. Castoriadis (1981) toma por 

exemplo a emergência do capitalismo: não lhe precedeu uma variedade de sociedades, das 

quais ele teria sido selecionado, mas emergiu uma significação imaginária social, a expansão 

ilimitada da dominação “racional”, instrumentalizada na expansão ilimitada das forças 
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produtivas e associada à operação de um enorme número de fatores de extrema diversidade, 

que são absorvidos por aquela significação, na medida em que podem por ela ser utilizados.259 

 

Embora pareça demiúrgica, a criação é indissociável de uma práxis social e 

conseqüentemente de uma dimensão crítica. “(...) as ‘culturas’, as sociedades, são mortais”. 

Assim Castoriadis (1978) inicia um texto em que procura compreender o que morre no mundo 

histórico-social, como e por que morre, mas também o que estaria em vias de nascer, 

refletindo sobre a questão da criação cultural, dimensão indissociável do problema político, 

como problema da instituição global da sociedade. O que está para morrer, ou o que é 

profundamente posto em questão é a cultura “ocidental”, ou a cultura da sociedade capitalista, 

enquanto “conjunto de normas e de valores, enquanto formas de socialização e de vida 

cultural, enquanto tipo social-histórico de indivíduos, enquanto significação da relação da 

coletividade consigo mesma e com aqueles que a compõem, com o tempo e com suas próprias 

obras”.260 Complementarmente, o que está para nascer, “penosa, fragmentária e 

contraditoriamente, há dois séculos ou mais, é o projeto de uma nova sociedade, o projeto de 

autonomia social e individual”.261 

 Castoriadis toma o termo cultura como “tudo aquilo que, na instituição de uma 

sociedade, ultrapassa a dimensão conjuntista identitária (funcional-instrumental) e que os 

indivíduos desta sociedade assumem positivamente como ‘valor’ no sentido mais geral do 

termo, em suma, a paidéia dos gregos”.262 Mas esse valor (ou significação) é criado, a cada 

vez, pela sociedade considerada, como núcleo de sua instituição, através da qual o ser humano 

“durante sua fabricação social como indivíduo, é conduzido a reconhecer e a assumir 

positivamente os valores da sociedade”.263 

 A ligação íntima entre a criação cultural e a problemática social e política de nosso 

tempo, é explicitada por Castoriadis a partir das seguintes interrogações: para que o projeto de 

uma sociedade autônoma? E se a resposta for (como o é tradicionalmente) para a melhor 

satisfação de suas necessidades, quais são essas necessidades, se morrer de fome não estiver 

mais em questão? Quais “melhores” valores uma sociedade autônoma deve realizar? Os 

“valores” instituídos pela sociedade contemporânea (consumo, poder, status, prestígio, 

expansão ilimitada da dominação “racional”, etc.), que privilegiam a satisfação de 
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necessidades privadas, são incompatíveis com a instituição de uma sociedade autônoma; 

então a instauração de uma nova sociedade pressupõe, não a melhor realização desses valores, 

mas “a destruição radical dos ‘valores’ contemporâneos e uma nova criação cultural 

concomitante a uma transformação imensa das estruturas psíquicas e mentais dos indivíduos 

socializados”.264 

 Essa “destruição dos valores” não se refere ao ataque a museus e bibliotecas, uma vez 

que, nesse sentido estrito, ela já está em curso na sociedade contemporânea pela 

transformação das “obras do espírito” do passado em ornamentos e monumentos funerários, 

pela invenção de “revoluções” aparentes a partir da imitação de criações culturais anteriores. 

Outra invenção contemporânea é a destruição da função crítica, por sua redução à promoção 

comercial, por seu silêncio ao que é incapaz de compreender ou assentimento ao 

incompreensível já aceito. No conjunto da sociedade contemporânea, um desdobramento cada 

vez mais amplo da produção no sentido da repetição se opõe à criação, esgotando a 

emergência de grandes esquemas representativo-imaginários novos. Nele, a relação entre as 

obras culturais e os valores é de esterilidade recíproca: “a obra mantém com os valores da 

sociedade esta relação estranha, mais do que paradoxal: afirma-os ao mesmo tempo em que os 

nega e os coloca em questão”.265 Se esses valores são débeis e não constituem um pólo 

significativo, fortemente vivido, a obra perde intensidade e importância, tornando-se incapaz 

de um abalo ou oscilação do sentido estabelecido.266 

 Também morre, com a desintegração da vida coletiva, a relação essencial entre a obra, 

seu autor, e o público, que, sem nunca ter historicamente coincidido com a sociedade inteira, 

forma nesta sociedade a coletividade concreta. Da evolução histórica dessa relação, 

Castoriadis destaca que, desde o triunfo da burguesia capitalista, a partir do século XIX, 

produziu-se uma cisão entre um “público cultivado”, ao qual se dirige uma arte “erudita”, e 

um “povo”, que tem suas formas tradicionais de expressão e criação destruídas e que passa a 

se alimentar das sobras culturais. Essa cisão logo coincide com o momento em que os valores 

burgueses finalmente se mostram em sua vulgaridade, legando ao artista um claro dilema: “se 

continuar a partilhar esses valores, o artista, seja qual for a sua ‘sinceridade’, partilhará 

também a vulgaridade; se a vulgaridade lhe for impossível, ele pode apenas desafiá-la ou 

opor-se”.267 Assim surge o artista incompreendido, “condenado a trabalhar para um público 
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potencialmente universal mas efetivamente inexistente (...)”,268 e seu público burguês 

póstumo, fruto de uma apostasia social, que “não pode viver sua relação com a arte que ele 

patrocina a não ser na duplicidade, senão na má-fé; que corre atrás do artista, em vez de 

acompanhá-lo; que deve a cada vez se fazer violentar pela obra, em lugar de reconhecer-se 

nela (...)”.269 Esse fenômeno se estende na “arte de vanguarda” que estabelece como único 

valor a forma vazia do “novo”, do mais “avançado” que o precedente, sem o reconhecimento 

das relações profundas que ligam sempre, numa grande obra, a forma de expressão e aquilo 

que é expresso, e sem uma referência contra a qual avaliar e apreciar o novo.270  

 Ao que morre e se petrifica, Castoriadis contrapõe o sentido vivo e alterante da arte: 

ela é revelação do mundo como porvir, através da emergência de outro (sentido), que é forma 

(eídos). Assim escreve: 

 

Enquanto criação de sentido, de um sentido não-discursivo [não-lógico], não apenas 

intraduzível por essência e não por acidente na linguagem corrente, mas fazendo ser 

inacessível e inconcebível para esta linguagem um modo de ser, a arte nos confronta também 

com um paradoxo externo. Totalmente autárquica, bastando-se a si mesma, não servindo para 

nada, ela é também retorno ao mundo e aos mundos, revelação deste como algo que está para 

ser perpétua e inesgotavelmente, através da emergência daquilo que, até então, não era 

possível nem impossível: o outro. Não somente apresentação das idéias da Razão, 

irrepresentáveis discursivamente, na representação, como queria Kant; mas criação de um 

sentido que não é nem Idéia nem Razão, que é organizado sem ser lógico e que cria seu 

próprio referente como mais “real” que qualquer outro “real” que pudesse ser “re-

presentado”.271 

 

 Somente o que o mundo recebe da realização/instituição da arte, nesse sentido próprio, 

se destina à durabilidade como obra de cultura. Também essa qualidade está pra morrer. 

Segundo Castoriadis, existem cada vez menos obras e cada vez mais produtos, e entre o 

produto e seu autor não há mais uma relação essencial, isto é, não há mais a possibilidade da 

singularização de ambos: “a cultura ‘oficial’, ‘erudita’ de hoje está dividida entre o que 

conserva da idéia da obra como algo durável, e sua realidade, a qual não chega a assumir: a 

produção em série do consumível e do perecível”.272 O mistério incontornável da 

originalidade é cada vez mais ocultado pela extraordinária amplificação das possibilidades 
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técnicas que satisfazem uma pseudo-inovação, sem relação com os valores essenciais 

herdados. 

 A destruição dos “valores” significa a decomposição da “cultura”: “ninguém pode 

dizer quais serão os valores de uma nova sociedade, ou criá-los em seu lugar. Mas devemos 

olhar ‘com sentidos sóbrios’ o que existe, expulsar as ilusões, dizer com força o que 

queremos; sair dos circuitos de fabricação e de difusão de tranqüilizantes, enquanto 

esperamos poder quebrá-los”.273 Essa “cultura” não tem a sociabilidade e a historicidade 

como valores substanciais: nela, os modos de socialização “externos” tendem cada vez mais a 

ser modos de não-socialização “internos”, e a perda de sua memória viva, ao mesmo tempo 

em que se hipertrofia sua memória morta (museus, bibliotecas, monumentos tombados, 

bancos de dados, etc.), tende a ser sua própria perda. A criação cultural é indissociável do 

estabelecimento de uma outra consciência social e histórica, que implica na organização de 

uma coexistência verdadeira, a partir do reconhecimento da alteridade dos indivíduos, grupos, 

etnias, etc., e na restauração do valor da tradição e sua articulação com as tarefas do 

presente/futuro.274 

 

 

 

3. 2. A DETERMINAÇÃO COMO NEGAÇÃO 

 

Para Georg Lukács (1957), a distinção e a delimitação recíproca, a mútua superação das 

categorias da universalidade, da particularidade, da singularidade, umas nas outras, é 

indispensável a uma práxis social. Obviamente, essa dialética, antiqüíssima em sua 

formulação, não pôde alcançar sua “consciência” sem problemas: a autonomização de uma 

dessas categorias ou a simples oposição entre elas (necessidade vs. contingência, essência vs. 

aparência) impedia que fossem apreendidas como determinações da realidade. Entretanto, os 

problemas dialéticos (da particularidade) só ganharam centralidade para o interesse filosófico 

com o surgimento, na biologia, dos problemas ligados à evolução e, nas ciências sociais, com 

as reviravoltas produzidas pela Revolução Francesa.275 

A primeira obra em que a particularidade ocupa um lugar central é a Crítica da 

faculdade do juízo de Kant. Segundo Lukács, ela é um momento importante na aguda crise 
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filosófica desencadeada no século XVIII e contribuiu, sem que o próprio Kant tivesse 

consciência disto, para que ele se tornasse a primeira figura importante e influente na criação 

do método dialético no idealismo da filosofia clássica alemã.276 Na Crítica do Juízo, Kant 

assume as questões que a biologia nascente havia apresentado à filosofia, obrigando-se a ir 

além da metodologia da Crítica da Razão Pura, que opunha a formatividade absoluta do 

sujeito transcendental ao caos do conteúdo, do mundo das coisas-em-si (Ding-na-sich); porém 

sua posição permanece contrária à teoria da evolução e suas “soluções” tendem a criar uma 

fundamentação gnosiológica estática para a classificação. Para o pensamento metafísico (ide-

alista-subjetivo) resistente em Kant, a evolução é conceitualmente impossível: há coordenada-

mente uma classificação/indução ou uma especificação/ dedução, conforme o pensamento vá 

do particular ao universal ou vice-versa. Entretanto, Kant afirma que “de fato, o gênero 

(considerado do ponto de vista lógico) é, por assim dizer, a matéria ou o substrato bruto que a 

natureza elabora com sucessivas determinações nas espécies e subespécies particulares; pode-

se dizer, assim, que a natureza se especifica a si mesma, segundo um determinado princípio 

(…)”.277 Essa afirmação introduz uma oscilação entre o idealismo e o materialismo, entre a 

metafísica e a dialética,278 mas que sempre termina com a vitória dos primeiros: a idéia de que 

“a natureza se especifica a si mesma”, inconciliável com a concepção precedente do conteúdo 

como caos, dá uma forma mais concreta ao mundo objetivo exterior mas permanece como 

“pressuposto transcendental subjetivamente necessário”, modelada pela metodologia da 

matemática e da física (mecânica).279 

No sistema kantiano das “faculdades da alma”, o juízo recebe a tarefa de “lançar uma 

ponte” entre os a priori da sensibilidade (espaço e tempo como formas fenomênicas) e do 

intelecto (leis universais) e as leis empíricas da natureza, de ser “o portador de leis 

particulares (…) sob leis superiores”. Sua função cognitiva lhe é atribuída de modo diverso, 

conforme a separação metafísica: o juízo é determinante na passagem do universal ao 

particular (especificação), em que requer a participação da razão, “faculdade de determinar o 

particular através do universal (dedução de princípios)”; e (apenas) reflexivo na passagem do 

particular ao universal (classificação), em que requer a participação do intelecto, “faculdade 

de conhecer o universal (as regras)”. A atribuição da primeira função à razão significa, na 

esfera do pensamento kantiano, um agnosticismo que, diante da problemática concreta da 
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biologia (organismo, vida, gênero, espécie, etc.), não pode ser tratado simplesmente como 

limite do intelecto, incognoscibilidade do princípio das coisas-em-si – tal como era suficiente 

à teoria mecanicista-metafísica do conhecimento. Lukács assinala essa contradição: “(…) de 

um lado, todas as leis particulares (empíricas) são contingentes ‘segundo o modo de ver do 

nosso intelecto’ e essa contingência delas para o ‘nosso’ pensamento permanece necessaria-

mente insuperável; e, de outro, para que possam ‘ser chamadas leis’, há que ser colocado 

como fundamento delas um ‘princípio da unidade da multiplicidade’ que ‘para nós’ é 

desconhecido e incognoscível”.280 Esse agnosticismo idealista-subjetivo, qualitativamente 

diverso, torna-se inconciliável com… e profundamente nocivo à práxis (concreta) das 

ciências naturais nascentes, sobretudo da biologia. No tratamento da segunda função 

(classificação), aquela contradição é aprofundada. Kant recorre à categoria da finalidade que 

conforma a contingência (particularidade) à lei, sob o mesmo sistema que confronta 

rigidamente necessidade (o a priori conhecido) e contingência. Embora haja indicações 

dialéticas no tratamento da contingência, vista tanto na especificação como na finalidade, ela 

não é reconhecida como momento da necessidade – e somente o seria para um pensamento 

realmente dialético. Essa incompreensão de Kant é expressa na antinomia (dialética 

transcendental) entre causalidade mecânica e finalidade biológica. Porém, o incognoscível 

(referido à realidade objetiva), embora como problema insolúvel, recebe aí uma clara 

fisionomia de conteúdo e forma. Ao mesmo tempo em que rompe com a rigidez mecanicista, 

Kant define o que devia superá-la, o finalismo (da natureza), como “causa e efeito de si 

mesmo”, sem desenvolver (dialeticamente) daquilo que é mecânico sua “força formativa”.281 

A idéia de que “a natureza se e especifica a si mesma” só pode ser usada por Kant em 

sua pureza na fundação de sua estética, tornada subjetivista e formalista, na qual o juízo 

estético é definido como “uma particular faculdade de julgar as coisas segundo uma regra, 

mas não segundo conceitos”. A resistência da metafísica em Kant pode ser ainda percebida na 

sua identificação do pensamento metafisico a qualquer pensamento conceitualmente racional, 

que ele chama de “pensamento discursivo”, e na definição do pensamento além do metafísico 

como “pensamento intuitivo”, em que abdica do desenvolvimento do pensamento dialético.282 

 

Kant se aproximou dos problemas da universalidade e da particularidade quase que somente 

do ponto de vista da compreensão do problema da evolução na biologia. Porque seu 
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pensamento social era determinado pelo iluminismo pré-revolucionário, escapou-lhe que esse 

problema seria fundamental às ciências histórico-sociais, a partir da Revolução Francesa. Por 

sua vez, Hegel partiu precisamente da tentativa de compreender filosoficamente essas 

reviravoltas sociais. Dessa forma, ele foi capaz de superar os obstáculos que se opunham a 

Kant, mas não a contradição entre método dialético e sistema fechado – sobretudo quando 

estende o método aos fenômenos naturais. Apesar desses limites, Hegel foi o primeiro 

pensador a colocar no centro da lógica a questão das relações dialéticas entre singularidade, 

particularidade e universalidade. Nesse sentido, embora distorcida por seu idealismo objetivo, 

uma dinâmica concreta é assimilada: o universal, o Estado por exemplo, torna-se particular, 

servindo aos interesses das camadas feudais dominantes, e o particular, no caso a burguesia 

revolucionária, torna-se universal, representando o interesse das demais classes, conforme a 

compreensão e o desejo hegelianos.283 

A polêmica de Hegel contra Kant é expressa na sua crítica da categoria idealista 

subjetiva da “positividade”, bem como da formação social absolutista-feudal que lhe 

corresponde. No contexto que opõe rigidamente o universal ao particular, o “positivo” refere-

se à autonomização ou ao isolamento dos momentos dialéticos que termina por distorcer a 

realidade. Para Hegel, o real é a identidade de universalidade e particularidade e suas relações 

recíprocas. Conforme o essencial de sua teoria, a “astúcia da razão”, é do particular, bem 

como de sua negação, que nasce o universal, a totalidade concreta, porque dada sua finitude 

lhe interessa a história universal. Portanto, o reconhecimento do que é positivo implica na sua 

superação, como desenvolvimento revolucionário, transformação histórica ininterrupta. 

Todavia, mesmo essas posições progressistas e dialéticas, revelam seu limite idealista, 

motivado por sua visão de mundo democrático-burguesa: o novo universal não nasce 

diretamente da dialética do particular, mas é necessariamente uma forma simples, que existe 

fora da história antes de ser real. Disso decorre sua compreensão do conteúdo histórico 

objetivo como particularização do novo que, uma vez realizado, passa a se auto-reproduzir na 

recomposição dos momentos que formam sua totalidade. O apogeu desse idealismo 

mistificador está na idéia do “espírito do mundo” como demiurgo da história.284 

Essa contraditoriedade surge já no que fundamenta a concepção da “astúcia da razão”: 

a conexão entre trabalho e teleologia. O trabalho impulsiona a conversão do particular no 

universal, dando-lhe uma intenção consciente, porém, sob o domínio do “espírito do mundo”, 

é aplicado acrítica e esquematicamente à história. Dessa forma, a “astúcia da razão” indica 
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que a concepção lógica de Hegel depende de uma concepção da realidade, mas também sua 

incompreensão da “dialética real que, a partir das aspirações particulares dos homens 

singulares e dos grupos, desenvolve a universalidade das modificações históricas que se 

sucedem”.285 A mesma contraditoriedade aparece, ainda mais aprofundada, quando Hegel 

trata do problema da vida na sua lógica, em cuja construção a vida sucede a teleologia em 

grau de generalização. Como ele vê na natureza apenas uma estranhação do espírito de si 

mesmo, sua alienação, é obrigado a negar nesse domínio qualquer evolução histórica.286 

 

A partir da inversão materialista que impõe criticamente à dialética formalista hegeliana, 

Marx afirma que universalidade, particularidade e singularidade não são formas lógicas 

primárias que se aplicam à realidade, mas sim reflexos de situações objetivas na natureza e na 

sociedade que devem ser confirmados na práxis humana a fim de se tornarem categorias 

lógicas; elas são a elevação a conceito do movimento histórico concreto.287 Assim, a intuição 

de Hegel sobre a dialética do universal e do particular se torna um conhecimento 

revolucionário preciso, restabelecendo essas categorias em seu uso dialético e científico: 

“somente em nome dos direitos universais da sociedade pode uma classe particular reivindicar 

para si mesma o domínio universal [como superação da dominação em geral]”.288 No contexto 

dessas controvérsias, o particular representa precisamente a expressão lógica das categorias de 

mediação entre os homens singulares e a sociedade, cuja base é a economia, em seus 

desdobramentos históricos.289 

 Sumariamente, “o movimento dialético da relidade, tal como ele se reflete no 

pensamento, é assim um incontrolável impulso do singular [fenômeno, imediato, casual, 

simples] para o universal [lei, mediato, necessário, complexo] e deste, novamente, para 

aquele”.290 Nesse movimento, o particular é sempre um inteiro campo articulado de 

mediações que contém um elemento crítico: ele representa um posição relativa dos termos 

extremos, isto é, uma universalidade (relativa) diante do singular e uma singularidade 

(relativa) diante do universal, de modo que eles sejam determinados mais próxima e 

concretamente. Essa oscilação, ou melhor, esse caráter processual, está presente no próprio 

significado da expressão “particularidade”, que designa tanto o que se destaca (positiva ou 

negativamente) quanto o que é específico; em filosofia, ela significa justamente 
                                                 
285 LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 48. 
286 Cf. LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 49-50. 
287 Cf. LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 75 e 88. 
288 Marx Apud LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 77. 
289 Cf. LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 93. 
290 LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 110. 



“determinação”.291 Lukács se reporta à definição de Spinoza, segundo a qual toda 

determinação é negação (omnis determinatio est negatio) como contribuição essencial a uma 

compreensão exata da particularidade. Assim, “o processo de conhecimento transforma 

ininterruptamente leis que até aquele momento valiam como as mais altas universalidades em 

particulares modos de apresentação de uma universalidade superior, cuja concretização 

conduz muito freqüentemente, ao mesmo tempo, à descoberta de novas formas da 

particularidade como mais próximas determinações, limitações e especificações da nova 

universalidade tornada mais concreta”.292 

 

No curso do desenvolvimento histórico-social, o conhecimento científico e a criação artística, 

bem como a recepção estética da realidade natural, se diferenciaram como campos da 

atividade humana. Contudo, em ambos a unidade (formal e conteudística) da realidade 

objetiva é refletida, em sentido próprio e não mecanimente,293 de modo que a construção 

concreta do mundo do reflexo seja uma atividade socialmente determinada. Essa 

diferenciação não isola esses campos entre si, ao contrário, produz fecundas relações 

recíprocas, desde que a estrutura social não intervenha como fator de distúrbio (por exemplo, 

a divisão capitalista do trabalho).294 

Enquanto no conhecimento teórico a dialética das categorias vai de um extremo ao 

outro, tendo a particularidade como campo intermediário; no reflexo estético, esse termo 

torna-se o ponto para o qual aquele movimento converge de forma conclusiva, e no qual a 

singularidade e a universalidade são superadas, sem que desapareçam. Embora o desen-

volvimento contínuo no reflexo gnosiológico promova também na arte a ampliação dos 

limites do mundo conhecido e dos instrumentos de sua cognoscibilidade, o que absolutamente 

não pode ser tomado como a aplicação de uma teoria pronta à arte, essa superação significa 

que, em cada oportunidade, um grau de desenvolvimento da humanidade é fixado para a 

consciência humana. Numa criação realmente artística, que discute intensamente a totalidade 

dos problemas de uma época, a elaboração formal-material dessa etapa conserva sua validade, 

                                                 
291 Cf. LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 112-117. 
292 LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 103. 
293 Como expõe José Paulo Netto, a incorporação da teoria do reflexo está ligada aos avanços teórico-sitemáticos de 
Lukács, no sentido de uma impostação ontológico-materialista, que aparecem na sua Estética. Desse modo cabe 
ressaltar que “(…) não resta dúvida de que o caráter reflexivo dos produtos da consciência foi assumido por Lukács 
como o único conseqüente / adequado com / à sua elaboração teórica; (…) não foi preciso esperar a Estética ou a 
Ontologia [do ser social] para que ficasse claro que a teoria do reflexo, tal como Lukács a incorporou, jamais reduziu 
ou amesquinhou o papel ativo e criador do sujeito humano”. (NETTO, José Paulo. G. Lukács: um exílio na pós-
modernidade. In: ___. Marxismo impenitente, p. 147.) 
294 Cf. LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 159-160. 



mesmo a partir da realização de uma desenvolvimento posterior, porque ela não continua uma 

etapa anterior, como ocorre normalmente na ciência. Lukács lembra que essa 

descontinuidade não possui qualquer sentido irracionalista porque pode sempre ser deduzida 

dialética e racionalmente do processo do reflexo.295 

Embora a superação da universalidade na particularidade se apresente sob 

variadíssimas formas, segundo o período, o gênero ou a individualidade do artista, ela é “a 

generalização da própria vida, dos fenômenos concretos da vida”.296 A relação que a criação 

artística tem com a universalidade filosófica ou científica só é verdadeiramente fecunda se 

esta é tomada como “instrumento para compreender com maior profundidade, riqueza e 

amplitude os fenômenos da vida”.297 Por sua vez, a superação da singularidade na 

particularidade é um processo constante, mas aí sua conservação é mais acentuada que no 

caso anterior: “quanto maior for o conhecimento que o artista tiver dos homens e do mundo, 

quanto mais numerosas forem as mediações que ele descobrir e (se necessário) acompanhar 

até a extrema universalidade, tanto mais acentuada será esta superação. Quanto maior for a 

sua força criadora, tanto mais sensivelmente ele retransformará as mediações descobertas 

numa nova imediaticidade, concentrando-as organicamente nela (…)”.298 

 Considerando a distinção radical entre o reflexo teórico e o reflexo estético, no qual o 

particular não é mais um campo de mediações mas um ponto de convergência dos 

movimentos de superação, Lukács ressalta que aí parece surgir uma dificuldade insolúvel: a 

determinação precisa da posição desse ponto, uma vez que essa escolha parece sempre 

arbitrária. Na verdade, essa questão revela outro aspecto da separação entre os reflexos teórico 

e estético: o artístico em geral pode ser fixado em qualquer ponto da extensão do particular e 

não há um critério teórico, universalmente válido, que possa limitar essa “decisão”. Disso 

decorre justamente o fundamento teórico para o fato histórico da multiplicidade das artes, dos 

gêneros, dos estilos, conforme o ponto central de cristalização do particular tenda à 

universalização ou à singularização. Esse ponto só poderia ser concretamente determinado na 

obra de arte individual sob a seguinte série, ainda incompleta, de determinações, que integra o 

materialismo dialético ao materialismo histórico: leis universais da estética em geral, leis 

concretamente particulares do gênero, diferenciação histórica no desenvolvimento dos 

gêneros e, finalmente, a configuração individual da obra de arte singular. Contudo deve ficar 

claro que o conteúdo dessa questão é “a posição da obra de arte em face da realidade, o modo, 

                                                 
295 Cf. LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 161-163. 
296 LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 163. 
297 LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 163. 
298 LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 164. 



a amplitude, a profundidade, etc., com que uma obra de arte mostra uma realidade sui 

generis”. No reflexo estético, o elemento crítico ora referido ao reflexo teórico é ampliado: 

todo o campo das mediações particulares também é relativizado pelo ponto central 

escolhido.299 

Da série acima surge outra dificuldade: a contradição aparentemente insolúvel pela 

qual toda real obra de arte é algo único, incomparável, individual e, ao mesmo tempo, só é 

autêntica se realiza sua lei interna, que é um momento da lei estética universal. Kant formulou 

esse problema na Crítica da faculdade do juízo, dizendo que toda produção pressupõe regras, 

se ela quer ser chamada artística, mas neste caso não é possível que ela seja derivada de um 

conceito e sim de uma regra dada pela natureza no próprio sujeito (mediante a disposição de 

suas faculdades), como produto do gênio. Para Lukács, essa formulação exibe a mesma 

oscilação entre pensamento metafísico e pensamento dialético, colorida de irracionalismo. 

Contudo, ela encerra um problema justo: a realização das leis estéticas pelas obras de arte, o 

que só é alcançado quando uma lei é recriada, ampliada, concretizada, e nunca quando 

aplicada imediatamente à arte. Essa concretização é também a concretização da 

particularidade, obtida com o máximo possível de mediações.300 

Até aqui a particularidade no reflexo estético foi tratada como ponto central 

organizador, mas é preciso melhor dizer que ela trata antes do ponto central de um campo em 

movimento. Essa modificação concretizadora estabelece que a escolha desse centro, que 

determina a peculiaridade artística, implica ao mesmo tempo um movimento a sua volta na 

esfera da particularidade como sistema de tensões e contrastes na sua organização de um 

“mundo”. Disso decorre que os diversos elementos de uma obra artística formam uma 

unidade ideal e formal, mesmo que eles se aproximem diversamente da universalidade e da 

singularidade. Portanto, a particularidade no reflexo estético conserva seu caráter específico 

de campo mediador em torno de um ponto central organizador, de modo que aqui se 

manifestam ao mesmo tempo sua diferença do reflexo científico e seu fundamento comum na 

teoria do reflexo: a reprodução da mesma realidade objetiva que contém em si as três 

categorias.301 

A respeito da possibilidade de a importância central da particularidade no sistema das 

categorias estéticas ser tomada de forma autônoma, como uma subespécie de platonismo, 

Lukács afirma que: (1) a “forma autônoma” da particularidade, a obra de arte, é algo criado 

                                                 
299 Cf. LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 167-170. 
300 Cf. LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 171-172. 
301 Cf. LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 173-176. 



pelo homem e jamais pretende ser uma realidade tal como o é a realidade objetiva; (2) ela é 

uma “realidade” que não pode ser modificada por nossas idéias, desejos, mas apenas aprovada 

ou rejeitada subjetivamente; (3) a “realidade” da obra de arte é uma realidade sensível e por 

isso ela não pode jamais ser destacada da singularidade em que é apresentada, ela é o 

universal na realidade objetiva; (4) disso decorre que a particularidade só pode ser alcançada a 

partir da acentuação da sensibilidade imediata. Portanto, a forma autônoma da obra de arte é 

“um reflexo de nexos e de formas fenomênicas essenciais da própria realidade”.302 

 

Dos problemas concretos decorrentes da especificidade do reflexo estético, importa-nos 

destacar o da originalidade artística. Para Lukács há uma relação necessária entre a 

originalidade da obra de arte e o reflexo da realidade objetiva, onde encontra a solução à 

tendência contraditoriamente irracionalista de Kant, que atribui a originalidade ao gênio, 

conforme a concepção da intuição como pensamento além das categorias da cientificidade; e 

também a valorização da historicidade (da arte), descoberta por Hegel mas esquecida na sua 

identificação da originalidade à “verdadeira objetividade”, que correspondia à “essência do 

conceito de um determinado gênero artístico”.303 Assim, a reprodução das transformações 

histórico-sociais, das causas e das conseqüências das modificações estruturais da sociedade 

nas relações recíprocas entre os homens, torna-se o problema central da originalidade 

artística: “é original o artista que consegue captar em seu justo conteúdo, em sua justa direção 

e em suas justas proporções, o que surge de substancialmente novo em sua época, o artista 

que é capaz de elaborar uma forma organicamente adequada ao novo conteúdo e por ele 

gerada como forma nova”.304 Além disso, se o valor da forma elaborada artisticamente como 

nova depende da sensibilidade, da profundidade e da amplitude com que a direção dessas 

transformações é captada; se a forma nova é ela própria transformação (ou germe das forças 

revolucionárias); isso implica que ela só pode sê-lo penetrando na totalidade social.305 

 

 

 

 

                                                 
302 LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 177. 
303 A ligação da reprodução das transformações histórico-sociais à originalidade artística é significativa da contradição 
que esta seção enseja: a realidade do aspecto não-lógico do estético. Em Lukács, a restrição da teoria do reflexo à 
originalidade artística vale apenas para a criação do conteúdo, cuja origem é histórico-social, mas não para a criação da 
forma, cuja condição é instituir-se, visibilizar-se socialmente. 
304 Cf. LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 203-207. 
305 Cf. LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista, p. 228-229. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

VULGARMENTE, o estético significa o que não tem utilidade, o que é supérfluo, arbitrário e 

caprichoso, embora de maneira vantajosa. Nesse sentido, o estético é perversamente o próprio 

fetichismo da mercadoria, o encobrimento da utilidade do valor de uso. Terry Eagleton 

escreve que “como o objeto estético de Kant, a mercadoria pareceria projetada especialmente 

para nossas faculdades, dirigida a nós em seu próprio ser. (...) Tanto a estética clássica quanto 

o fetichismo da mercadoria purgam a especificidade das coisas, reduzindo seu conteúdo 

sensível a uma pura idealidade da forma”.306 Embora assustadoramente semelhantes, a 

mercadoria não passa de um travesti grotesco do objeto artístico autêntico, mesmo que a 

“cultura” burguesa busque e freqüentemente consiga fazer dele a vedete das mercadorias.307 

Ao predicar a beleza a um objeto, o juízo de gosto não tem em conta absolutamente a 

utilidade desse objeto, porém é justamente em sua inutilidade que reside sua força, sua 

capacidade crítica. Para distinguir o sentido forte do estético nessa confusão, é preciso 

compreendê-lo em sua (ir)realidade, como fundamento da práxis política e social. 

Diferentemente da forma mercantil, a forma estética é resistente à lógica avassaladora da 

equivalência, figurando o modo de ser do sujeito e da sociedade como criação. 

 Para Kant, estético é aquilo que numa representação se relaciona com o sujeito, sem 

determinar cognitiva e logicamente um objeto. Porém, a qualidade estética ou subjetiva de 

uma representação emerge tanto em um juízo dos sentidos como material empírico da 

sensação ou percepção, quanto em um juízo de gosto como forma da percepção/reflexão. 

Somente como gosto o estético ganha densidade própria e estatuto de disciplina filosófica. 

Propriamente, o estético é uma representação formal que ajuíza o mundo sensível como 

propósito às capacidades humanas, “a consciência, para além de qualquer demonstração 

racional, de que estamos em casa no mundo (...)”.308 A hipótese regulativa representada pela 

conformidade a fins, o princípio estético por excelência, confere ao mundo sensível o sentido 
                                                 
306 EAGLETON, Terry. A ideologia da estética, p. 71 e 152.  
307 Para ilustrar a mercantilização da cultura ou da arte sob os “incentivos” das organizações privadas, transcrevo um 
trecho da apresentação de um “centro cultural” inaugurado recentemente por uma empresa de telecomunicações, 
bastante significativo da vinculação do valor artístico às propriedades objetivas (tecnológicas) específicas a um espaço 
privado: "É especialmente para a arte contemporânea que o Centro Cultural (...) abre suas portas – e paredes (móveis, 
ilusórias ou ausentes), escadas (transparentes) e outros recursos de flexibilidade espacial. E por contemporânea, 
entenda-se a arte resultante da aventura estética por novas vias de comunicação; arte que funda linguagens a partir da 
última palavra em tecnologia; arte que semeia invento e colhe intensidade, no terreno fértil dos ambientes de ponta 
desse nosso tempo. O tempo de tudo ao mesmo tempo agora. Em um único lugar". (grifo meu) O que fundamenta o 
estético não é simplesmente a “última tecnologia”, muito menos como produção repetitiva ou disponibilidade de 
instrumentos e formas de cognoscibilidade. Ainda que arte e tecnologia possam estabelecer relações fecundas, a arte 
não é significativa por ser tecnológica. 
308 EAGLETON, Terry. A ideologia da estética, p. 66. 



de extensão corporal e afetiva do sujeito. Embora seja como uma propriedade objetiva, a 

beleza é a satisfação subjetiva confirmadora dessa identidade e da sua comunicação em 

sociedade, livre de qualquer constrangimento conceitual abstrato, como expressão da 

liberdade e do impulso criador em busca do universal. 

 O mundo sensível se divide tradicionalmente em duas classes de objetos: os naturais e 

os técnicos/artísticos, conforme compreende o termo grego tékhne. Antonio Cícero expõe que 

a distinção entre arte mecânica ou técnica e arte bela encerra um processo de complexificação 

das práticas artísticas que as eleva da condição de artesania superior, hábito produtivo, ao 

status de produto do gênio, criação ilimitada por regras.309 Embora qualquer objeto do mundo 

sensível possa ser ajuizado esteticamente e até mesmo declarado belo, desde que abstraída sua 

finalidade objetiva conforme as exigências do juízo de gosto, somente a arte bela é 

exclusivamente objeto do juízo de gosto e por isso podemos considerá-la o objeto estético por 

excelência. Entretanto, considerando a caracterização paradoxal do juízo de gosto – ele é 

desinteressado, apesar de condicionado pela sensação, universalmente válido, porém 

subjetivo, conforme a fins sem explicitar qualquer fim e necessário sem ser apodítico – 

Rodrigo Duarte observa que sua concretização se dá de modo mais inequívoco na apreensão 

da beleza natural.310 O ajuizamento da beleza natural desconhece ou não tem em conta o 

conceito do que o objeto deva ser. Ao contrário, o ajuizamento da beleza artística deve 

considerar como fim a perfeição do objeto, isto é, a concordância do múltiplo em vista de sua 

determinação interna. A finalidade do objeto belo propriamente artístico, entretanto, não é 

categorial e por isso ele deve ser ajuizado como natureza, isto é, como uma configuração 

orgânica inintencional, embora seja técnica, isto é, produto do fazer humano.  

 Como forma da arte, o estético compreende três manifestações homólogas: a criação 

artística ou a atividade produtora da obra de arte, a obra de arte ou o produto da atividade do 

artista e a percepção/reflexão estética ou o ajuizamento sobre a autenticidade da obra de arte, 

marcando a generalidade dos sujeitos, objetos e práticas intersubjetivas com os sentidos da 

autonomia e da originalidade. A autonomia estética constitui um propósito e uma prática de 

performação humana, de formar-se formando, aparentemente contraditórios: ao mesmo tempo 

em que buscam liberar o conteúdo sensível ou singular do domínio de uma forma abstrata, 

absoluta e autoritária, dão visibilidade a uma forma utópica que só é representável como a 

                                                 
309 Cf. CÍCERO, Antonio. A época crítica: Kant, Greenberg e o modernismo. In: CERÓN & REIS (orgs.). Kant: crítica 
e estética na modernidade, p.182-194. 
310 Cf. DUARTE, Rodrigo. Sobre o feio e o repulsivo: de Kant a Schopenhauer. In: CERÓN & REIS (orgs.). Kant: 
crítica e estética na modernidade, p. 94. 



própria liberação do conteúdo, como autoformação.311 A forma estética é marcada pela 

exigência constante de outra representação, o que é bastante diverso da denegação a qualquer 

forma, promovida pelo relativismo dogmático pós-moderno, e da conformidade à 

multiplicidade quantitativa que lhe corresponderia.312 Ela é igualmente expressão positiva da 

coexistência harmônica de capacidades humanas diversas e crítica negativa das instituições e 

das significações sociais que buscam reduzi-la ao controlável, ao colecionável, e 

instrumentalizá-la na satisfação de interesses privados. Como fundamento determinante do 

juízo de gosto, a forma estética é especialmente sui generis, conforme a fins mas sem fim, 

constituindo o que a percepção/reflexão estética e a criação artística inauguram na obra de 

arte: a (ir)representação da autonomia. A forma do estético é a própria autonomia como 

singularização do sujeito e do objeto que lhe corresponde – possibilidade desautorizada pelo 

relativismo dogmático. Por isso a arte é imprópria, nenhuma especificidade lhe é essencial, 

nenhum fim pode determiná-la. Essa indeterminação prestou-se a um grande mal-entendido 

na arte moderna: “confunde-se a liberdade de não representar com o interdito à representação. 

Se não há nada para ser compreendido em uma obra de arte, ela não deve por isso ser 

incompreensível”.313 

 Examinando a cultura no horizonte da problemática do uno e do múltiplo, da 

complexidade interiorizando-se em unidade, Paulo Meneses afirma que ela é a pluralidade 

enquanto tal, radicada na própria complexidade humana, como expressão da liberdade e 

enriquecimento da unidade: “o reconhecimento do outro enquanto tal, [sic] não é essa 

projeção ou ampliação do Mesmo. É a aceitação da diferença; é encontrar e reconhecer sua 

humanidade na diferença pura (...), como uma realização original e única do ser humano; 

como uma peça indispensável, e por isso preciosa, para formar sua imagem plena e 

universal”.314 A forma estética constitui o idêntico mediante o não-idêntico, o instituído 

                                                 
311 Utópico aqui significa um futuro mediado pelo presente. Conforme Eagleton, “um pensamento utópico que não é 
um risco de simplesmente nos tornar doentes é aquele capaz de traçar dentro do presente aquela secreta falta de 
identidade consigo próprio a partir de onde um futuro factível possa germinar – o lugar onde o futuro assombra e 
esvazia a falsa plenitude do presente”. (EAGLETON, Terry. A ideologia da estética, p. 171.) 
312 Por “multiplicidade quantitativa” se entenda, conforme a definição de Paulo Meneses, “a repetição incansável do 
mesmo – tal como se encontra no processo até o infinito, e mais concretamente na produção em série das indústrias, 
inclusive na ‘indústria cultural’, nos produtos descartáveis, nas cadeias de produção e em todas as rotinas”. 
(MENESES, Paulo. A cultura no plural, p. 447.) Tal nos parece ser a concepção de Jean-Fançois Lyotard, para quem 
“a arte das belas formas tem sido substituída pela arte do sublime, ainda que sua definição do sublime difira um pouco 
da de Kant. Recalcada pelas formas, meras abstrações metafísicas, a matéria informe seria introduzida na arte sublime 
através da valorização estética de dados de variação infinita (...)”. (VELOSO, Marco. A arte como forma. In: CERÓN 
& REIS (orgs.). Kant: crítica e estética na modernidade, p. 210.) 
313 VELOSO, Marco. A arte como forma. In: CERÓN & REIS (orgs.). Kant: crítica e estética na modernidade, p. 215. 
[tributado a Gerard Lebrun] 
314 MENESES, Paulo. A cultura no plural, p. 457. 



mediante o novo. Seu limite é a abertura para o mundo da cultura, para a discussão (e não 

para a disputa) em sociedade – o que absolutamente não significa que a arte seja um jogo de 

opiniões. Wilson Coutinho escreve que “julgar é um dever pelo fato de que nos põe diante do 

outro. E como não é formada nem por paradigmas nem por regras, tal comunicabilidade 

deriva de estarmos, de fato, no mundo”.315 O gosto é a cultura do gênio, assim como o gênio é 

a originalidade do gosto.   

 Se por um lado o estético define um regime específico das práticas intersubjetivas 

como arte, isto é, como “‘maneiras de fazer’ que intervêm na distribuição geral das maneiras 

de fazer e nas suas relações com maneiras de ser e formas de visibilidade”,316 por outro, como 

afirma Jacques Rancière, ele se identifica às formas pelas quais a própria vida se forma a si 

mesma: “O regime estético das artes é aquele que propriamente identifica a arte no singular e 

desobriga essa arte de toda e qualquer regra específica, de toda hierarquia de temas, gêneros e 

artes. (...) Ele afirma a absoluta singularidade da arte e destrói ao mesmo tempo todo critério 

pragmático dessa singularidade. Funda, a uma só vez, a autonomia da arte e a identidade de 

suas formas com as formas pelas quais a vida se forma a si mesma. (...) O estado estético é 

pura suspensão, momento em que a forma é experimentada por si mesma. O momento de 

formação de uma humanidade específica”.317 Particularmente, a (ir)representação da 

autonomia como problema político e social é limitada ao que as práticas artísticas e os 

propósitos de dominação e emancipação têm em comum: “posições e movimentos dos corpos, 

funções da palavra, repartições do visível e do invisível”.318  

 A “função” política da arte é visibilizar outros valores capazes de destruir os valores 

capitalistas que asseguram a distribuição desigual de poderes e capacidades em relação à 

participação no... e à construção do que é comum. A criação artística não é visível senão 

instituindo/significando-se socialmente. Por sua vez, a instituição/significação social não é 

“funcional” senão desfazendo-se pela criação. Sem instituir/significar-se socialmente, a 

criação artística não constitui uma cultura comum. Nesse sentido, a criação artística é 

limitação da autoridade institucional/significativa e propósito de autonomia coletiva. 

  

 

 

                                                 
315 COUTINHO, Wilson. Kant contra a banalidade da arte. In: CERÓN & REIS (orgs.). Kant: crítica e estética na 
modernidade, p. 19. 
316 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível, p. 17. 
317 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível, p. 33-34. 
318 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível, p. 26. 
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