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Resumo:
O presente trabalho versa sobre as possibilidades de análises acerca dos desdobramentos
teóricos, metodológicos e políticos da presença lukacsiana no Brasil. Para isso, fez-se necessário
apreender as dificuldades da recepção do marxismo aqui, além dos meandros articulatórios,
desenvolvidos sobre a realidade social brasileira, pelos intelectuais que a compõem.
A presença de Georg Lukács favorece novas perspectivas de ação atinentes ao descortinamento da
realidade. Nesse sentido, conforma-se a fase inicial do marxismo lukacsiano, que se estendeu pelos
anos 1980, no instante de redemocratização política e de mais um fôlego da produção de conhecimento.
Essa fase traz à baila o incremento, as transformações e negações do uso analítico das acepções do
nosso autor.
Palavras-chave: Georg Lukács, Esquerdas, Recepção de idéias.
O contexto e as tendências de esquerda no país
A relação estabelecida inicialmente entre concepções socialistas e positivistas contribuem para a
compreensão de dois elementos substanciais, que perpassam a análise do presente trabalho, a saber: a
academia e as esquerdas. O marxismo e o positivismo estão no fulcro dessas instâncias. Em primeiro
lugar, podem indicar a proximidade adquirida pelo marxismo com o socialismo e com o positivismo
que, no século XX, fora inserido na academia brasileira. Em segundo lugar, refere-se à própria
consolidação de um tipo de vertente política que se apresentava em consonância com os interesses de
parte da sociedade local burguesa: a ideia crescente de desenvolvimento econômico, político e social e
do fortalecimento do progresso. Essas conjecturas dizem algo sobre a receptividade contraída pelo
marxismo no Brasil entre a intelligentsia e sua conexão, em muitos momentos equivocadas, com
aquelas percepções norteadoras da sociedade.
Isso foi perpetrado pelos usos de alguns de nossos intelectuais e “interpretes2“ - como Otávio
Brandão, 1924; Antônio dos Santos Figueiredo, 1926; Leônidas de Rezende, 1932; e, fecundamente,
por meio da visão crítica de Caio Prado Júnior - acerca dos nossos problemas sociais, ao longo dos
anos em que o marxismo foi auferindo algum prestígio e ganhando adeptos no país.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
O presente trabalho é resultado de parte do segundo capítulo da tese da autora intitulada, “A PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO DOS LUKACSIANOS BRASILEIROS: 1960 -2000”.
2

Resende e Caio Prado foram os primeiros a desenvolver estudos importantes em bases marxistas no Brasil.
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Mas, quais as mudanças que contribuíram para a inflexão da recepção do marxismo no Brasil?
Esses equívocos foram alterados? A produção de conhecimento local melhorou? Para que possamos
responder a essas questões, é primordial entender como o país se encontrava e o papel da esquerda
nesse cenário.
No século XX, o Brasil vivencia a mudança do sistema escravista para o capitalista e, com ele, o
processo de aumento e desenvolvimento social, econômico, político e cultural. A urbanização, o
impulsionamento da industrialização brasileira, crescimento da pequena-burguesia, aumento acelerado
da população, a imigração constante e cada vez maior trazem à tona não só novos elementos culturais
que se destacam na culinária, no vestuário, nos idiomas e sotaques, mas, sobretudo, na necessidade do
povo, que surge como “categoria política fundamental” (Ianni, 1971:13), para reivindicar direitos na
sociedade capitalista em formação e consolidação. É, pois, a partir da Primeira Guerra que as esferas
societárias médias e operárias, no campo e nos centros urbanos, ganham contornos mais fortemente
políticos. As relações entre a antiga aristocracia e a burguesia em ascensão, o proletariado, a burocracia
militar e civil, bem como as novas relações com os países capitalistas de maior expressão mundial
(Inglaterra e Estados Unidos) cooperam, portanto, para desencadeamentos político-econômicos
(tenentismo, revoluções, greves de operários, movimentos esquerdistas, crise de 1930, getulismo,
democracia populista, ditadura de 1964, movimentos armados, etc.). Essas mudanças locais,
indubitavelmente, se correlacionam às configurações mundiais, imprimidas pelo sistema em questão,
no decorrer do século precedente, com o imperialismo norte-americano, as duas guerras mundiais, a
crise de 1929, a revolução russa, as internacionais comunistas, dentre outras.
As tendências de esquerda adquiriam repercussão no movimento operário. Por volta de 1908, é
fundado, em São Paulo, o Centro Socialista Paulistano, sob a égide do evolucionismo empreendido por
um de seus fundadores, o professor italiano Antônio Piccarollo, também colaborador do jornal
brasileiro, escrito em italiano, Avanti. Ele atrelava o nome de Marx ao movimento operário do Brasil.
No Recife e no Rio de Janeiro, esse movimento contraía gradações cristãs (através de João Ezequiel de
Oliveira Luz) e “ecléticas”. Isso apontava para a precariedade teórica, que prevalecia entre nossos
marxistas, como afirma Leandro Konder no seu ótimo livro A Derrota da Dialética (2007:115):
“Abertura espiritual e frouxidão conceitual caminhavam, infelizmente, juntas. E
a teoria, desgastada pelas facilidades das concessões ecléticas, perdia sua
capacidade de ajudar a hierarquizar os objetivos perseguidos na prática (...). O
movimento operário emergente era sensível aos ideais do socialismo, porém
seus líderes não tinham noções concretas de como deveria ser uma política de
luta pela transformação socialista da sociedade.”
Como mencionamos, em 1917, a Revolução Russa chama a atenção para os nomes de Lênin e
de Trotsky, causando impacto entre os operários daqui.
Após ela, em 1918, tem início um movimento grevista com aspecto de levante, sob a
organização dos anarquistas (Silva, s/d), os quais haviam desenvolvido grande visibilidade entre as
classes subalternas brasileiras. Inspirados nos bolcheviques, mas não no marxismo, almejavam uma
revolução libertária no Brasil, de modo que, no mesmo ano, é criada, em Porto Alegre, a União
Maximalista (Zaidan, 1985). Em 1919, é fundado, no Rio de Janeiro, um grupo Comunista.
Posteriormente, é estabelecido o núcleo do agrupamento em São Paulo. Todos eram abertos tanto a
anarquistas como aos socialistas do movimento proletário. Contudo, as rusgas entre as tendências eram
freqüentes, tanto que, em 1920, as divergências ascendem e, por exemplo, a ideia que os libertários
(anarquistas) faziam a respeito da Revolução Russa, acerca do apoio dos seus companheiros russos,
como Bakunin, caem por terra. Esse equívoco de informação, também realizado por causa das
repressões do Estado brasileiro liberal, repercutiu nos jornais operários. Estes recorriam às
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interpretações da imprensa local, que apresentava, além de erros de tradução, as coerções do contexto
brasileiro e mundial belicoso. A imprensa distorcia acontecimentos, o que não impediu que se tomasse
notícia, mesmo que superficial, das ações da esquerda na Rússia bolchevique. (Zaidan, 1985).
A percepção da urgência de uma organização articulada no núcleo do movimento esquerdista
brasileiro contribuiu fatalmente para a adoção das práticas comunistas e o direcionamento do
sindicalismo no país. Nesse período, se pensava na importância da organização prática para o
desenvolvimento das esquerdas, formada por intelectuais e proletários, estes largamente influenciados
pelos anarquistas. Nessa fase, a grande indústria, apesar de crescer, ainda existia em forma nascente, o
que representava um entrave às questões de organização. A intelectualidade, que buscava racionalizar o
movimento, não alcançava o objetivo pelo fato de o operariado estar à margem da sua situação real
frente ao processo produtivo, político e cultural. Mesmo com a iniciativa das greves, como estratégia de
ataque, faltava-lhe “desenvolver formas de organização imprescindíveis a ações prolongadas, de efeitos
duradouros.” (Konder, 2009:133). Junto a isso, havia o pouco conhecimento sobre o marxismo, mesmo
que alguns operários tivessem a possibilidade de leitura, como outrora citado, e dos esforços de outros
membros das classes trabalhadoras, como Edgard Leuennroth, um dos principais representantes do
anarquismo brasileiro3, a adquirir alto nível cultural.
Diversamente dos anarquistas, os social-democratas brasileiros tinham, possivelmente, mais
conhecimentos sobre Karl Marx, já que conectados a Segunda Internacional Comunista. Através dos
intelectuais Mariano Garcia e Estevam Estrella, a social-democracia local foi influenciada. Com
propostas reformistas, delineava questionamentos da própria esquerda, principalmente dos anarquistas
e dos anarcossindicalistas. Eles eram acusados de estabelecer relações com a burguesia e de serem
pouco combativos. Estrella tentava, ademais, difundir Marx nas suas matérias para os jornais Gazeta
Operária e A reforma. Neles, intentou explicar a mais-valia e o salário não pago. Essa tentativa de
divulgação não impediu que, nas disputas com o anarquismo, valessem mais as práticas da socialdemocracia ao longo da história na Europa do que as ideias de Marx. (Konder, 2009).
Em 1922, Edgard Leuenroth redige juntamente com Antônio Romingues, Antonio Cordon
Filho, Ricardo Cipolla, João Penteado, Rodolfo Felippe, Emílio Martins, João Peres e José Rodrigues
um manifesto que afirmava a necessidade de organização dos anarquistas, o reconhecimento da
ineficiência desse movimento e a premência de se distribuírem seus componentes em grupos para uma
articulação entre si.
As disputas entre anarquistas e com os socialistas foram se agravando, favorecendo a criação,
também em 1922, do Partido Comunista do Brasil.
Este era composto por ex-anarquistas e alguns socialistas. Eram 70 partidários no país, que objetivavam
a organização política do proletariado, em torno de um partido de classe. A finalidade era a mudança
do sistema capitalista para o comunismo, aos moldes do implantado na Rússia.
É nesse contexto de industrialização, crescimento do proletariado, revoluções internacionais que
as esquerdas brasileiras estavam se consolidando. Além das disputas travadas entre as correntes
esquerdistas, como o anarquismo, o socialismo, o reformismo, etc, imperava, no país, a falta de
compreensão do marxismo, das práticas políticas pela disputa de espaço no cenário local. As camadas
operárias e intelectuais ainda não dispunham de ferramentas apropriadas (acesso a textos marxianos,
maturidade política, interpretações sobre o Brasil de base materialista dialética, atividades
reivindicatórias ordenadas) para se desenvolverem politicamente, na práxis, e realizar reflexões acerca
da nossa realidade. Ademais era clara a força que os ideais positivistas tinham aqui, não só entre as
elites, (vide a frase impressa na bandeira nacional: “ordem e progresso”), mas também entre as distintas
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O anarquismo, no Brasil, foi representativamente significativo, mas como nosso objetivo é uma breve incursão sobre a
introdução das tendências de esquerda e suas relações com a divulgação do marxismo, não há espaço para uma observação
pormenorizada. Trabalhos como os de Konder (2009) e a coleção “História do Marxismo no Brasil”, em alguns artigos dos
seus seis volumes, trabalham esse aspecto aprofundadamente.
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correntes políticas. Elas agregavam noções ideológicas conservadoras, como as supracitadas, e
elementos considerados de esquerda. Além disso, havia, na II Internacional Comunista, um apelo forte
ao evolucionismo. (Cf, Lukács, 2002; Konder, 2009; Zaidan 1985).
Eles estavam difundidos no meio das camadas proletárias, que imprimiam esforços para
solicitar avanços nas condições de trabalho, de melhor remuneração, e a oposição, dos anarquistas, ao
Estado institucionalizado. Os processos negativos atuaram como estimuladores do que Leandro Konder
chamou da “derrota da dialética” em nosso país, onde o marxismo estava a se implantar e se desdobrar
ao longo das décadas do século XX, entre a intelectualidade local, na sua falta de compreensão do que
Karl Marx e Friedrich Engels argumentavam sobre a dialética, na origem da recepção do ‘marxismo’,
das idéias e tendências de esquerda (anarquistas, socialistas, etc.).
Não obstante, o que se quer mostrar é que, mesmo com os equívocos postos quanto à
interpretação e o entendimento do modo de agir das esquerdas, foi através de intelectuais ligados a elas
que se tornou possível o acesso a pensadores-atuantes4 (marxistas da práxis), como Antonio Gramsci e
Georg Lukács, nos anos 1960. Os intelectuais de esquerda, em sua maioria, compunham a “vanguarda
cultural” do Partido Comunista brasileiro. Mas, antes de verificarmos suas atuações nas esquerdas e na
divulgação do marxismo de Lukács, cabe-nos apresentar, em linhas gerais, alguns aspectos do partidão
e o papel que ele representou para o labor político e teórico dos nossos lukacsianos.
O Partido Comunista Brasileiro
Criado no início dos anos 1920, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) é, em dada medida,
exemplo das deficiências teóricas e táticas que perpassavam o marxismo brasileiro. Seu
reconhecimento junto à Internacional Comunista (IC) ocorreu em 1924, dois anos após a sua fundação,
o que denota essas duas lacunas. Conforme Zaidan (1985), a falta de discussão entre as lideranças do
movimento operário sobre o socialismo no país e internacionalmente estão no fulcro da formação dos
comunistas brasileiros e, consequentemente, da própria fundação do Partido Comunista, trazendo
resultados preocupantes. O fraco conhecimento teórico por parte de integrantes do partido é um
exemplo significativo disso. Além do mais, como bastante enfatizado aqui, havia a presença de ideias
positivistas, que acompanhavam alguns dos principais articuladores da esquerda, como Astrojildo, Luis
Carlos Prestes, entre outros.
“O positivismo foi, no início da República, a expressão político-ideológica do ‘jacobinismo’ brasileiro,
tendo se tornado, assim, uma proto-ideologia de dois grandes movimentos sociais: o Trabalhismo e o
Comunismo”. (Zaidan, 1985:20).
O PCB era constituído por operários e profissionais liberais: Abílio de Nequete, Astrojildo Pereira,
Cristiano Cordeiro, Hermogênio Silva, João da Costa Pimenta, Joaquim Barbosa, José Elias da Silva,
Luiz Peres e o espanhol Manuel Cendon. Apenas este integrante tinha conhecimento da filosofia
marxista, mas pouco influenciou seus companheiros de partido, tendo em vista seu falecimento já em
1927. (Cf. Konder, 2009).
O estatuto do PCB tinha, por fundamento, os regulamentos do Partido Comunista Argentino, em
que se buscava a compreensão, a ação internacional dos trabalhadores, a organização política do
operariado em partido de classe, a aquisição do poder e a procedente modificação política e econômica
da sociedade do capital, para uma sociedade formada em bases comunitárias. ( Silva, s/d).
Mas, com o desfavorecimento teórico e político que o marcava, houve o empecilho para o
reconhecimento do PC brasileiro em 1922, e também o impedimento (impossibilidade) da feitura de
elaborações analíticas sobre a nossa realidade social. Não obstante, é importante destacar que, ainda
nos anos 1920, alguns esforços para a divulgação da teoria marxiana fora realizada. Da tradução do
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Manifesto Comunista, pelo ex-anarquista Otávio Brandão (1896 – 1980), em 1923, a própria
continuação do partido PCB significou o empenho dos comunistas na busca por uma melhoria política
e teórica, que representasse um avanço para uma possível mudança do status quo capitalista.
Certamente o que preponderava no meio esquerdista nacional era o uso de material teórico
indicado pela Internacional Comunista, lido em espanhol e francês. (Del Roio, 2007). E, mesmo com a
afirmação de Del Roio, de que, nos primórdios do PCB, a existência de intelectuais era parca, ficando o
doutrinamento teórico a cargo de Astrojildo Pereira e Otávio Brandão. A intelectualidade também
desconhecia as ideias de Marx. Logo, não podia injetar uma perspectiva acurada sobre o marxismo.
Ainda assim, é interessante retomar o argumento de Del Roio (2007, p.29) sobre os percalços para a
absorção do marxismo “à realidade brasileira e da relutância da intelectualidade – firmemente ancorada
à perspectiva da desigualdade étnica e social – em reconhecer a possível autonomia das massas na
construção do devir histórico.” Precisávamos de amadurecimento teórico para escamotear ideias
inconsistentes e engessadoras da realidade, como as que abordavam o determinismo étnico.
Nos anos 1920, é implantada, no partidão, a política de proletarização, ou obreirismo, que
visava colocar no comando do partido comunista, “nos cargos das instâncias partidárias” já stalinizado,
membros operários, e não intelectuais como Astrojildo Pereira. O acirramento dessa política se
fortaleceu nos anos 30, culminando na análise da adesão de membros intelectuais, que necessitavam
comprovar que eram operários. Comunistas e trotskistas se unem em 1934, contrários ao integralismo
de Plínio Salgado, acusado de ideias fascistas. Não obstante, as disputas entre trotskistas e comunistas
eram constantes e as críticas de ambos contundentes. Estes eram questionados por aqueles quando
estabeleceram alianças com a burguesia.
O PCB apóia, ainda, a Aliança Nacional Libertadora (ANL), movimento popular fundamentado
em concepções democrática, nacionalista e reformista, vindo, anos depois, a cair na clandestinidade,
assim como ocorreu com o partido comunista, no governo Vargas, no início do Estado Novo (1937).
Nos anos 1940, o PCB volta à legalidade. Nesse momento, há um crescimento do quadro de
partidários. Mais próximo do governo populista de Vargas, junto à política de contenção de despesas, o
partidão não faz greves, o que abala trabalhadores. Ainda nessa fase, o partido expõe a ideia que
impede o contato entre trotskistas e comunistas. (Cf. Silva:72). Essa herança perpassou alguns de
nossos intelectuais, como afirma Konder ao se referir a Michael Löwy, o único trotskista dentre os
nossos lukacsianos.
Dos anos 1940 aos anos 1960, a relação entre trotskistas e comunistas pouco se alterou, já as
relações entre o PCB e o governo oscilou em alguns momentos, ficando o partido ora na legalidade, ora
na ilegalidade. (Silva, s/d).
Sumariamente, uma das grandes dificuldades, não apenas do PCB, mas das esquerdas como um
todo, foi prontamente a inadequação da investigação da realidade brasileira, junto à teoria marxista.
“Por mais fecunda, entretanto, que seja uma teoria, tratá-la como um dogma, ou o que dá no mesmo,
não ser capaz de tratá-la criticamente, é como servir-se de uma tecnologia importada da qual não se
dominam princípios.” (Morais Filho, 1995, p.57).
Seguindo essa linha de raciocínio, o autor (Morais Filho, 1995, p. 64 – 66) mostra que é viável a
distinção do marxismo em três principais etapas. A inicial reiterava a força teórica dos principais
dogmas vigentes ditados pelos líderes do comunismo internacional. A segunda etapa (1940 aos anos de
1960) dava ênfase a uma possível autonomia teórica, mesmo que parcial, por parte dos marxistas
brasileiros. Buscava-se a criação de uma cultura política marxista, que propiciasse uma fundamentação
crítica pelos marxistas daqui para o desenvolvimento de exames sobre a realidade local.
A terceira etapa de compleição do marxismo brasileiro caracterizava-se por uma necessidade de
revisão das táticas empregadas e de uma retomada da teoria marxista, por intermédio das diversas
correntes marxistas brasileiras, necessidade cabal para os lukacsianos (Konder, Coutinho e Chasin) que
surgem, ligados ao PCB, nos anos 1960.
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Os intelectuais lukacsianos nos anos 1960
Em fins dos anos 1950, ocorre o processo de desestalinização na antiga URSS. A Internacional
Comunista passa a estabelecer um doutrinamento que diminui a relevância teórica e política de Stalin
junto aos Partidos Comunistas. No Brasil, esse acontecimento propiciou um duplo desdobramento. Se,
por um lado, a partir das frestas deixadas pela desestalinização do Partido Comunista, jovens atrelados
a ele puderam desenvolver algo de novo, que aventava um modo de explicar a realidade brasileira com
propriedade dialética, por outro, o partido comunista guardava ainda resquícios da herança política
stalinista. Dentro dele, grupos de partidários com perspectivas distintas sobre as doutrinas da IC
procuravam articular-se e injetar visões de mundo mais libertadoras das potencialidades dos sujeitos da
ação. No conturbado contexto do início da década de 60, que, quatro anos depois, punha a nação não só
ao jugo do proselitismo do governo militar, fez, ademais, através do Ato Institucional número 5, com
que os brasileiros perdessem sua liberdade de expressão.
Com o partido comunista na clandestinidade, jovens pensadores marxistas começaram a
condensar suas propostas e expô-las através de textos e artigos. Ideias novas, embasadas em
concepções de filósofos marxistas, iam à contramão do quadro de pensamento stalinista. É nessa época
que Konder, Coutinho, Löwy, Chasin e, logo após Netto, começam a conhecer e divulgar Georg
Lukács no Brasil. Em tempos de mais uma reformulação da política do PCB, a injeção de autores que
pensavam diferentemente e de modo inovador ao estatuto stalinista obsoleto, equivocado e reacionário,
contribuem para inflexões acerca da forma como se poderia acessar a realidade brasileira de modo mais
radical. Como veremos no capítulo seguinte, a tomada de conhecimento das ideias lukacsianas não se
deu a sua popularidade internacional, mas como os nossos intelectuais afirmam ocorreu graças ao
acaso. Contrariamente, o húngaro sofreu perseguições dentro do movimento comunista internacional,
taxado, muitas vezes, de revisionista e sem a precisão teórica requerida para um marxista. Em relação
aos nossos intelectuais, estes compunham, no PCB, grupos mais à esquerda do partido. Mantinham
uma postura crítica, mesmo em relação ao partido. A necessidade de alicerçar o PCB e reformular suas
ideias era premente. Através de experiências pessoais, e munidos de grande curiosidade intelectual,
nossos lukacsianos, leitores ferozes, especialmente da bibliografia comunista, viram que a situação do
próprio partido e de mudanças no país solicitavam uma fundamentação teórica que viabilizasse um
entendimento dos meandros da realidade brasileira. Lukács surge, assim, em meio a um esvaziamento
do pensamento e da política, que exigia incrementos e (re) formulações.
Como visto, o marxismo no Brasil foi, desde sua introdução, um acontecimento precário e
problemático, estabelecido em concepções positivistas e evolucionistas, bem como pouco
compreendido e usado para se entender as especificidades dos problemas nacionais. O período de
“derrota da dialética” foi longo, mas começa a mudar com a leitura mais aprofundada de intelectuais,
como o próprio Marx, Lênin, Lukács, Gramsci, dentre outros. Com um marxismo deveras distinto do
empregado na URSS e seus seguidores, inclusive pelo PCB, o chamado “marxismo ocidental”
conseguiu, a partir dos anos 1960, causar indagações entre os membros da esquerda.
Inicialmente, as críticas eram cabíveis no âmbito cultural, local de investigação dos intelectuais.
As revistas da esquerda e do PCB publicavam artigos e textos traduzidos sobre a nossa cultura, alguns
sob influência da perspectiva lukacsiana. Os jovens que começavam a se aproximar de Lukács, ao
contrário do que se pode imaginar, não eram acadêmicos, estavam finalizando seus cursos de
graduação em direito, filosofia e ciências sociais, e tampouco tomaram conhecimento das ideias de
Georg Lukács, por meio da academia.
“A recepção de Lukács deu-se basicamente pela jovem intelectualidade
comunista e não através da universidade. Embora muitos intelectuais
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acadêmicos cultos conhecessem a obra de Lukács desde a década de 40, bem
como alguns imigrantes (Otto Maria Carpeaux, Anatol Rosenfeld etc), que
militavam no jornalismo cultural, quem, de fato, se empenhou abertamente na
divulgação do pensador húngaro foram os intelectuais comunistas.” (Frederico,
1995, p.184).
Como assinalamos, isso se concretizou por acaso, mediante as possibilidades que suas
condições materiais e culturais lhes facilitavam. Os nossos intelectuais entram no movimento
comunista e lá tentam pôr em prática suas ideias. Como amplamente mencionado por eles em
entrevista, a conjuntura política brasileira em plena ditadura, as alterações no escopo do PC e,
consequentemente, do PCB, impeliam a abertura da crítica cultural. Logo, o contexto político-social da
década de 1960 não favorecia, assim como ocorreu com Lukács no período stalinista, uma posição
mais direta sobre a realidade social: além de não haver espaço para uma posição dentro do partido que
envolvesse a apreciação de suas ideias centrais, não se podia criticar o governo federal de forma
explícita.
Os intelectuais do partido não tinham suas ideias cerceadas, mas elas estavam circunscritas à
política cultural e fora da política strictu sensu. (Cf. Frederico, 1995; 2008; Konder, 2008; Antunes,
2008; Netto, 2008).
Segundo Frederico (1995), no país, antes do Golpe de 1964, quando Lukács tem sua divulgação
primeira, a instância da cultura transitava com um pouco mais de liberdade (até os anos 1970) e foi
através dela que se fortaleceu um ponto de apoio para as pessoas contrárias à ditadura militar.
“A contestação do regime foi feita basicamente pela intelligentsia radicalizada,
num momento dramático em que a classe operária encontrava-se desmobilizada
e sofrendo uma repressão que os donos do poder não ousavam estender para a
classe média intelectualizada”. (Frederico, 1995, p. 188)
Da introdução do marxismo nas universidades
Segundo Miceli (2001), o desenvolvimento institucional das Ciências Sociais nacionais, entre
os anos 1930 a 1964, esteve atrelado aos esforços elaborados pela organização universitária e a
obtenção de verbas do governo para a constituição de centros propiciadores de debates e análises, que
não estavam ligados institucionalmente aos estabelecimentos de ensino superior.
Essa configuração dos primeiros elementos distintivos do processo de institucionalização atrelase fortemente ao contexto histórico-social e político-cultural observados, inicialmente na década de
1930, e que se estenderam aos anos da ditadura militar em 1964, (Werneck Sodré, 2003). A aceleração
do desenvolvimento das relações capitalistas e as desigualdades regionais se acentuam; o campo
atrasado e a cidade desenvolvida marcam uma fase em que o processo de institucionalização das
Ciências Sociais e seus desdobramentos indicam não só as temáticas adotadas pelos intelectuais, mas
também as diferenças que essas temáticas explicitam. Entre elas, uma distinção regional que baliza os
trabalhos acadêmicos e viabiliza distinções entre os centros de produção de conhecimento no Brasil.
Assim, sudeste e nordeste diferem em suas escolhas acerca das formas de tratamento dos objetos de
análise e das próprias temáticas. Freyre e Caio Prado Jr. são exemplos dessas posturas teóricas
diferenciadas.
No Brasil, as influências norte-americanas exercem uma preponderância forte e contribuem
teoricamente no processo de institucionalização nacional. Ademais, o processo de implementação
universitária se deu tardiamente. Havia uma necessidade de mostrar às nações “civilizadas”, mais
desenvolvidas, que o país tinha autonomia intelectual.
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Outro aspecto de singularidade do processo de formação das instituições de ensino superior, em
um primeiro momento, e da criação de Universidades, em outro, atrela-se à própria institucionalização
das Ciências no país e, mais especificamente, das Ciências Sociais, que é a necessidade dos intelectuais
e das classes dirigentes em se posicionar frente ao mundo colonizador, desenvolvido, de forma a
solicitar autonomia cultural e intelectual. Não obstante, ao mesmo tempo em que essa autonomia era
requerida, existia uma forte dependência intelectual, que se evidenciava na medida em que os modelos
de análise, para entendimento da realidade social, eram usados, por exemplo. Fora esse aspecto, é
relevante se considerar as diferenças que se desenvolviam e se edificavam no sudeste, local de difusão
do modus operandi e de teorias explicativas sobre o Brasil. Esse deslocamento, e a definição do local
economicamente e politicamente com maior peso no cenário nacional, são delineados mais
intensamente nos anos 1930, com o fortalecimento da economia no sudeste. Há de se considerar, como
já mencionado, o contexto sócioeconômico e político-cultural para a apreensão das mudanças na
estrutura constitutiva do país.
Ademais, no próprio sudeste, as posturas dos intelectuais são distintas. Inexiste uma
homogeneidade intelectual. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, as temáticas e as posturas teóricometodológicas e políticas divergem e configuram singularidades que delineiam as Ciências Sociais
brasileiras.
As disputas entre os cientistas sociais e a classe dirigente de São Paulo e do Rio de Janeiro,
assumem uma postura em torno da posição social a qual pertencem os primeiros à maneira como são
reconhecidos no âmbito do conhecimento intelectual. (Miceli, 2001).
A formação do quadro de cientistas sociais em São Paulo, no início de sua institucionalização,
atende ás demandas das classes intermediárias, que eram compostas, em grande parte, por famílias de
imigrantes. Almejava-se um diploma de terceiro grau que fosse condizente com suas necessidades de
ascensão social. (Miceli, 2001, p.99). Havia, pois, uma projeção mais modesta se comparada às
profissões mais tradicionais e que eram mais preenchidas por grupos dominantes. Ademais, era intensa
a presença de mulheres advindas do ensino primário5.
Ainda em São Paulo, a compleição de pesquisadores estrangeiros no quadro das Universidades
(USP) foi bastante significativa. Eles impingiram, não só concepções teóricas europeias, mas uma
forma de trabalhar muito próxima dos seus países de origem, sobretudo a França. Assim, as regras e
costumes da competição acadêmica se fizeram presentes e foram assimilados pelos discentes da USP.
Com isso, o doutoramento tornou-se, naquela instituição, um passo substancial para a continuação na
vida acadêmica.
Já no Rio de Janeiro, a constituição dos quadros das Ciências Sociais passou por um outro
processo de assimilação dos docentes estrangeiros. No Rio, verificou-se uma forma mais branda das
regras e costumes acadêmicos europeus. A organização universitária vivenciava uma disputa mais
expressiva do que em São Paulo do enfrentamento entre as fracas hierarquias acadêmicas e os
detentores do poder político, que estavam em posição de subserviência frente às classes dominantes. É
válido apontar que, nesse período (anos 1930, 1940, 1950), o Rio de Janeiro era a sede do Governo
Federal, o que pode ser um indicativo dessa situação singular entre academia e poder político. “O vigor
institucional e intelectual das Ciências Sociais esteve, via de regra, ancorado em iniciativas assumidas
ou encampadas por setores políticos e governamentais influentes.” (Miceli, 2001, p.102). O ISEB6 é
um caso exemplar dessas iniciativas. Enquanto, na USP, os discentes ocupavam-se de galgar títulos
bem ao estilo europeu, visando ao reconhecimento como pesquisadores, no Rio de Janeiro, os
pesquisadores isebianos, formados por membros de classes intermediárias e dominantes, tomavam o
Instituto como uma maneira de se posicionarem socialmente, enquanto que os das classes
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Para uma apreensão aprofundada, ver o trabalho de MICELI (2001).
Para a apreensão da formação e institucionalização do ISEB, é importante a leitura do livro, ISEB, uma Fábrica de
Ideologias.
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intermediárias dedicavam-se à pesquisa e à docência, mas não dispunham, como os primeiros, da
captação de verbas para o desenvolvimento e fortalecimento da própria instituição.
Como dito parágrafos acima, era nos centros econômico e político brasileiros, que as
universidades e as pesquisas mais se desenvolviam: São Paulo e Rio de Janeiro. Todavia, isso não
servia como elemento para afirmar que o marxismo na academia estava tendo a leitura e interpretações
mais coerentes. Como averiguamos através da historicização de Mantega, um dos intelectuais
relevantes a proceder a interpretações significativas, como Prado Jr. adquire maturidade analítica no
marxismo nos anos 1950. O certo é que havia uma comunicação da corrente citada e o meio
universitário. Revistas como a Fundamentos, de 1947, e a Brasiliense, de 1955, eram meios de
divulgação de artigos que abordavam a perspectiva marxista. Nos anos posteriores à fundação da
Revista Brasiliense (final dos anos de 1950 e início de 1960), o marxismo encontrava, na academia,
especialmente na Universidade de São Paulo (USP), fundada em 1934, um ambiente em que essa
corrente era lida nos cursos de filosofia e ciências sociais. Contudo a dialética estava em vias de ser
mais bem compreendida, mas não inteiramente aceita e apreendida. No curso de Sociologia, Florestan
Fernandes, em 1950, publica “Ensaios de Sociologia Geral e Aplicada” e dedica alguns capítulos ao
marxismo de Karl Marx. Na obra, há a busca pela interpretação de parte do pensamento de Marx e da
relevância de suas contribuições teórico-metodológicas para as Ciências Sociais, algo que remetia ao
espírito da cultura bacharelesca brasileira e seu ecletismo e a pretensão da USP, largamente
influenciada pela sociologia francesa, de uma ciência autônoma. (José Arthur Rios, 1999).
As observações sinalizam também para uma clara tentativa de posicionamento dos intelectuais
lukacsianos, ligados a partidos de esquerda, frente às correntes teóricas mais difundidas na academia
durante as décadas de 1960 e 1970 (Fernandes, 1977). Caso interessante é a publicação, em 1972, de O
Estruturalismo e a Miséria da Razão, de Carlos Nelson Coutinho, onde o autor desenvolve uma crítica
ao estruturalismo que se fazia presente nos centros de pesquisa do país (Pinassi, 2002).
As primeiras publicações dos trabalhos dos autores da primeira geração, como Carlos Nelson
Coutinho e Leandro Konder, ambos com formação em filosofia, coincidem com os primeiros anos de
Ditadura Militar. Segundo Konder (1983:38), com enorme contribuição da crise socialista de 1956, do
período de desestalinização acarretada pelo relatório de Krustchev, viu-se no Brasil uma resistencia do
PC e alguma assimilação das concepções de Marx. De tal modo que se percebia a criação de grupos de
pesquisa independentes, compostos por estudiosos que se propunham a estudar as idéias marxianas
“sem os percalços de uma ótica imediatista e reagindo contra a pressão de tipo instrumentalizador.”
Konder, viu na criação do grupo uspiano, Para ler o Capital, de 1958 uma forma varguardista que dava
esperanças teóricas em fins dos anos 1950 e começo dos anos 1960. Após a queda do presidente João
Goulart, em 1964 ocorreu um processo de achatamento dos marxistas. Como relata Konder (1983),
proibições de livros, de peças teatrais, de músicas e de bibliografia tida como subversiva também foi
forte nas universidades, e se agravou ainda mais com o AI5. Todavia, realizaram-se esforços, como o
empreendido pela editora Civilização Brasileira que passou a publicar mais livros importantes de Karl
Marx.
Konder nos fala sobre a importância de Lukács, neste contexto, indicando um posicionamento
de preservação e superação de sua perspectiva:
“Nosso grande empenho era a política cultural. Nós, eu e o Carlito, sempre
pensávamos num certo uso das ideias filosóficas no plano da ação política;
nosso campo de trabalho era, sobretudo, a política cultural. E nesse terreno,
acho que Lukács deu realmente uma contribuição importante. Trata-se de um
autor que, no campo marxista, associa cultura e participação política com muito
vigor. Ele sempre chamou atenção para a questão da herança, para aquilo que
devemos assimilar do passado, o que é fundamental para evitar uma posição
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acrítica em face ao vanguardismo do novo pelo novo. Mas Lukács também tem
limites. Quando Gramsci diz que, quando se busca o conhecimento, a posição
mais avançada é aquela mais abrangente, aquela que recolhe e incorpora
criticamente o que é formulado por outras posições, está indicado um caminho
que nem sempre é o dotado por Lukács. Lukács nem sempre avança o
necessário porque sua posição nem sempre é suficientemente abrangente. É
uma posição avançada, com certeza, mas, às vezes, não é suficientemente
abrangente...” (Konder apud Lessa e Pinassi, 2002, p. 172).
A mudança de ponto de vista de Leandro Konder e Carlos Nelson Coutinho no que tange a
Lukács coincide com a fase de redemocratização do país e com a alteração de proposta voltada para a
prática strictu sensu, donde a presença das ideias de Gramsci é fundamental. Este direcionou seus
trabalhos para esse campo, enquanto Lukács dirigia-se por questões ligadas a seu contexto, a temas
voltados para a estética e para as políticas culturais.
A partir dos anos 1970, com o agravamento da ditadura, Chasin, Netto e Konder, se vêem
impelidos a sair do país. É nessa fase que Ricardo Antunes e Celso Frederico estão dando início aos
seus trabalhos na academia e junto ao PCB. Ao mesmo tempo, intensifica-se o agravamento político,
novas linhas de pensamento vão se desdobrando e ganhando interesses mais fortes, como a
preocupação com a cultura e com o movimento operário. A questão da consciência de classe interrelacionadas com os demais encontra, no marxismo lukacsiano, uma via de entendimento. Assim,
nossos autores, motivados com as alterações cotidianas na sociedade brasileira, modificam suas formas
de produção de conhecimento.
Perspectivas em foco: os lukacsianos e suas relações com a esquerda e com a academia nos anos
1970.
Nos anos 1970, Ricardo Antunes e Celso Frederico iniciavam seus estudos acadêmicos, no
momento correlato, o PCB passa por uma fase de redefinições políticas e teóricas. Atrelado à Escola de
Sociologia Política, José Chasin já ministrava cursos sobre a ontologia lukacsiana e formava, dentro do
próprio partido comunista, um grupo mais à esquerda, que tinha por finalidade a reflexão de novas
formas de pensamento, que possibilitassem um redirecionamento mais acurado, mais radical (na sua
acepção etimológica) de entendimento da realidade brasileira, a ser esboçado no capítulo 4. Como
mencionado, Löwy já estava na França, onde foi fazer mestrado em Sociologia. Leandro Konder foi
para Alemanha, José Paulo Netto para Portugal, onde permaneceu até os anos 1980, momento de
retorno dos dois lukacsianos.
Durante esse período, o país vivencia sua fase de redemocratização, consequentemente os
exilados políticos começam a retornar. Na academia, Georg Lukács tinha sua obra da juventude lida,
sobretudo na literatura e letras da USP. O livro, História e Consciência de Classe, que havia
entusiasmado Löwy, despertava interesse sobre a questão da consciência de classe. Na Unicamp,
alguns professores retomavam suas atividades como docentes, após estudos no exterior. Lá Antunes
desenvolve seu trabalho inicial sobre o mundo operário em São Paulo. Anteriormente Frederico havia
realizado sua dissertação, com o objetivo de apreender a capacidade de conscientização de operários no
sindicalismo do mesmo estado. Por meio das traduções e das primeiras publicações efetivadas com a
ajuda do PCB, com as revistas Temas de Ciências Humanas, Estudos Sociais e a Revista Novos
Rumos, o contato com as ideias lukacsianas estava mais à mão para os intelectuais marxistas, no
período dos anos 1970 e início dos anos de distensão política. Todavia, há de se ressaltar que, nessa
época, mesmo sendo um pensador relevante para os estratos intelectuais da esquerda, que visavam à
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reflexão do marxismo, Lukács deixou de ser um pensador que direcionava a política cultural.
(Frederico, 1995).
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