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RESUMO: Este artigo tem como objeto a Ética e se propôs a investigá-la em sentido ontológico
materialista. A Ética tem sido objeto de uma diversidade de entendimentos durante sua
sistematização desde a Grécia Antiga num movimento filosófico repleto de peculiaridades decorrentes
de cada formação social. Apresentamos o estudo entre Ética e Ontologia por meio de instigações da
tradição marxiana como alternativa ao pensamento burguês dominante. Portanto, refletimos sobre
esta outra via de interpretação da Ética por meio da sua gênese ontológica, fundamentados na
ontologia de Lukács para desvelar uma Ética materialista. Entendemos que o ser social realiza
escolhas entre alternativas concretas subsidiadas por valores por meio de uma avaliação valorativa
que embasa este processo de escolha e decisões. Nosso artigo assevera que a alternativa é a base
da gênese ontológica do valor e, consequentemente, da Ética. Ressaltamos que as apreciações aqui
expostas são introdutórias e apontam para a necessidade do aprofundamento da reflexão acerca do
difícil tema do complexo da Ética numa interpretação ontológica materialista.

Palavras-chave: Ética; Trabalho; Alternativa; Valor.

MARXIST ETHICS IN THE MATERIALIST ONTOLOGICAL SENSE: A VOID NECESSARY OF
OPPOSITION TO THE BURGUESE ETHICS

ABSTRACT: This article has as its object Ethics and has proposed to investigate it in a materialistic
ontological sense. Ethics has been the object of a diversity of understandings during its
systematization since Ancient Greece in a philosophical movement full of peculiarities arising from
each social formation. We present the study between Ethics and Ontology by means of instigations of
the Marxian tradition as an alternative to the dominant bourgeois thought. Therefore, we reflect on this
other way of interpreting Ethics through its ontological genesis, based on Lukacs&39; ontology to
unveil a Materialist Ethics. We understand that the social being makes choices between concrete
alternatives subsidized by values through a valuation evaluation that bases this process of choice and
decisions. Our article asserts that the alternative is the basis of the ontological genesis of value and,
consequently, of Ethics. We emphasize that the assessments presented here are introductory and
point to the need to deepen the reflection about the difficult theme of the Ethics complex in a
materialist ontological interpretation.

Keywords: Ethics; Work; Alternative; Value.

ETICA MARXISTA EN SENTIDO ONTOLÓGICO MATERIALISTA: UNA VÍA NECESARIA DE
OPOSICIÓN A LA ÉTICA BURGUESA

RESUMEN: Este artículo tiene como objeto la Ética y se propuso investigarla en sentido ontológico
materialista. La Ética ha sido objeto de una diversidad de entendimientos durante su sistematización
desde la Grecia Antigua en un movimiento filosófico repleto de peculiaridades derivadas de cada
formación social. Presentamos el estudio entre Ética y Ontología por medio de instigaciones de la
tradición marxiana como alternativa al pensamiento burgués dominante. Por lo tanto, reflexionamos
sobre esta otra vía de interpretación de la Ética por medio de su génesis ontológica, fundamentados
en la ontología de Lukács para desvelar una Ética materialista. Entendemos que el ser social realiza
elecciones entre alternativas concretas subsidiadas por valores por medio de una evaluación
valorativa que emana este proceso de elección y decisiones. Nuestro artículo asegura que la
alternativa es la base de la génesis ontológica del valor y, consecuentemente, de la ética. Resaltamos
que las apreciaciones aquí expuestas son introductorias y apuntan la necesidad de profundizar la
reflexión acerca del difícil tema del complejo de la Ética en una interpretación ontológica materialista.

Palabras clave: Ética; trabajar; alternativa; Valor.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/etica_marxista_em_sentido_ontologico_materialista_uma_via_para_ne.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



INTRODUÇÃO

A exposição aqui expressa tem por objetivo apresentar uma discussão teórica acerca dos
fundamentos ontológicos do complexo da Ética. No contexto do capitalismo contemporâneo e de seus
determinantes, diversas ações são categorizadas como “éticas” ou “não éticas”. É bem comum haver
uma vinculação com comportamentos humanos em variadas esferas, deslocando a essência da Ética
para o campo da moral ou mesmo enfatizando sua articulação com a política. É inegável que o
capitalismo influencia o pensamento ético e a construção da moralidade numa direção burguesa que
considera individualidade de forma exacerbada, colocando obstáculos a aproximação com os
aspectos éticos atinentes ao gênero humano. O comum é fomentar valores individualistas, egoístas e
competitivos em conformidade com a lógica mercantil que se estabelece nas relações sociais.
Portanto, é um desafio compreender a Ética sob um ponto de vista que privilegia uma generalidade
humana. Aqui vamos expor algumas instigações geradas pela tradição marxiana com base no
pensamento de Gÿorgy Lukács.

Este artigo é composto por dois itens. O primeiro tem caráter introdutório tratando dos elementos da
ética burguesa e os valores da sociedade capitalista. O segundo item versa sobre “As bases
ontológico-materiais da Ética” e expõe analiticamente os fundamentos ontológicos das objetivações
éticas do ser social. Assim, abordamos a gênese ontológica da Ética tendo como solo os valores a
partir da categoria da alternativa, conforme exposta por Lukács em sua Para Uma Ontologia do Ser
Social I (2012), II (2013) publicada em português pela Boitempo.

Apresentamos aqui um debate que explicita peculiaridades da Ética enquanto complexo da vida social
que permite que os sujeitos éticos realizem mediações do indivíduo com o gênero humano a partir de
valorações que fundamentam as escolhas éticas no cotidiano. Aqui reunimos resultados de nossos
estudos sobre o tema e que nos propomos a dar continuidade em nossas pesquisas pela importância
que assume no campo do conhecimento humano-social e que explicita uma prática para uma vida
plena de sentido se os homens chegarem a produzir uma sociedade em que vigore uma autêntica
relação entre indivíduo e gênero.

Desse modo, o desenvolvimento da pesquisa com a introdução de um novo viés − o estudo da
temática da Ética recorrendo à obra de György Lukács − impulsionou no sentido de uma ainda
incipiente Ética de viés materialista em contraposição à tendência de caráter filosófico idealista
vigente no processo histórico. A perspectiva aqui adotada fundamenta-se na teoria marxiana a partir
da contribuição lukacsiana. Embora nem Marx nem Lukács tenham escrito uma produção específica
sobre a Ética, legaram subsídios para compreender tal categoria visando à ruptura com os valores
vigentes na sociedade sob o domínio do capital. Enfatizamos que o objetivo de Lukács era elaborar
uma Ética, objetivo não realizado, mas para o qual deixou inúmeros contributos fundamentais em sua
Ontologia e mais especificamente em seu texto Notas Para Uma Ética (Verscuche Zu Einer Ethik).

I - A Ética burguesa

A ética burguesa é formulada por pensadores que defenderam a constituição da sociedade burguesa.
A partir das suas obras, defenderam valores éticos burgueses consoantes com o desenvolvimento do
capitalismo.

O advento do capitalismo traz no seu interior, como já sabido, classes sociais que se opõem em
termos de seus interesses e de suas necessidades, mas também do horizonte intelectual. Em última
instância, o pensamento é socialmente determinado pelos caracteres do processo produtivo.
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Certamente não se trata de algo imposto mecanicamente aos pensadores enquanto ideólogos de uma
classe; eles incorporam o ponto de vista do capital como sendo seu, integrando os interesses
fundamentais e os valores predominantes socialmente com os quais se identificam. Entretanto, não a
ponto de ignorar inteiramente a existência de confrontos e conflitos com outros representantes e
defensores de valores potencialmente rivais e as alternativas por eles propostas que tenham grande
alcance.

Tal entendimento se aplica também ao campo da Ética. Nesse sentido, a Ética moderna é, também
ela, portadora dos influxos gerados pela alternativa marxiana ao pensamento dominante. Outra via de
interpretação da Ética é forjada no interior do desenvolvimento da sociabilidade capitalista, que refuta
as bases essenciais da teoria da Ética do capital: a chamada ética marxista que veremos no próximo
item.

E o que podemos entender sobre a Ética do capital Refere-se a um modo de ser, portanto a um ethos,
voltado para o estabelecimento dos valores capitalistas em todas as relações sociais do indivíduo que
não consegue visualizar sua dimensão coletiva enquanto parte do gênero humano. Mas sim se vê
como lobo do outro homem, onde um é concorrente do outro e deve ser eliminado para garantir o
lugar no mercado e na vida cotidiana.

O capitalismo promove a “sociabilidade mediada pelo mercado” por meio do modo de ser do indivíduo
burguês. Para Barroco (2014, p. 469):

[...] esse ethos tem uma base objetiva de sustentação fundada na forma de
organização do modo de produção capitalista; atende às necessidades de
reprodução dessa ordem social cuja dinâmica supõe a produção incessante e
universalizante de novas mercadorias e sua apropriação privada.

Nesse sentido, o ethos burguês cria um modo de vida marcada “pelo consumo, a competitividade e o
individualismo” que se expressam nas relações humanas (BARROCO, 2014, p. 469). A vida é
marcada pela ideologia mercantil e da alienação que interfere na moralidade e na ética, onde os
indivíduos só se satisfazem quando realizam desejos voltados para o mercado e para a propriedade
privada. Entendemos que as relações sociais são coisificadas num contexto de alienação do trabalho
e das outras esferas da vida social onde o “valor econômico tende a influenciar todas as esferas” em
que os valores éticos “tendem a se expressar como valores de posse, de consumo, reproduzindo
sentimentos, comportamentos e representações individualistas” (BARROCO, 2005, p. 35).

Segundo Barroco (2008, p. 157) o modo de ser capitalista é regido pela lógica da mercadoria que
produz “comportamentos coisificados, expressos da posse material, na competitividade e no
individualismo”. A autora ressalta a coisificação das relações humanas traz consequências para as
escolhas, valores e sentimentos dos homens e mulheres que são escravizados nesta ideologia ao
pensarem que “coisas materiais se expressam como qualidades humanas que, ao ser consumidas,
passam a dar sentido à existência” (BARROCO, 2008, p. 158).

O modo de ser capitalista se reproduz eticamente por meio de “normas, deveres e representações
pertinentes às necessidades objetivas de (re) produção da sociabilidade mercantil” expressando a
ideologia dominante e conservadora (BARROCO, 2008, p. 161).

Mais adiante, Barroco (2008, p. 174-5) analisa os valores morais afirmando que expressam que “a
moral adquire, no conservadorismo, um sentido moralizador [...] entendendo que a questão social
decorre de problemas morais” e, portanto, individuais. Ou seja, não decorrendo do próprio sistema
capitalista.

Diante do exposto, entendemos que o ethos burguês almeja a realização humana de forma
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individualista, acrítica e conforme os interesses do mercado interferindo nas relações sociais, normas,
regras e na cultura. Nesse sentido, a ética pode contribuir para a afirmação dos valores burgueses e
do capital favorecendo a ideologia dominante e não possibilitando que os homens se reconheçam
como sujeitos éticos (BARROCO, 2005).

A sociedade capitalista se fundamenta na alienação moral dos indivíduos por meio de perspectivas
teóricas conservadoras que os impedem de compreender os reais interesses do capital. Esta
alienação é fortalecida pelo projeto burguês. Segundo Cardoso (2013, p. 46) “trata-se de uma
sociedade que tem diferentes interesses em disputa, tendo como projeto societário hegemônico o
projeto burguês”.

Esta sociedade burguesa se vale de uma moralidade consoante com seus objetivos de produção e
reprodução. É preciso compreender que “a moral nessa sociedade apresentará normas e regras em
consonância com os interesses burgueses hegemônicos e servirá como meio de manutenção da
ordem e desse status quo” (CARDOSO, 2013 p. 46-7).

Isto posto, está claro que a Ética burguesa se fundamenta na moralidade capitalista dominante que
atende aos objetivos de uma classe social: a burguesia. Destarte, a moral dominante em nossa
sociedade visa “estabelecer limites, controlar, reprimir toda e qualquer forma crítica de relação do
indivíduo com a sociedade” (CARDOSO, 2013, p. 47).

A ética burguesa não nos permite uma reflexão sobre a moralidade posta pela classe dominante. Esta
moralidade nos influencia diariamente nas nossas ações e decisões por meio de regras e obrigações
formais. A autora afirma que “de certa maneira, seguimos e vamos reproduzindo essas regras e
normas sem questioná-las ou nos questionarmos quanto às nossas ações”.

Barroco (2005, p. 57) apresenta o argumento que a ética pode ser transformadora e crítica através do
compromisso com valores emancipadores. Assim, a ética tem como potencialidade a “crítica à moral
do seu tempo e possibilidade de projeção ideal de uma sociedade em que os homens possam se
realizar livremente”.

Nessa direção, Cardoso (2013, p. 49) assevera que “embora tenhamos uma moral dominante, esta
coexiste com outros códigos morais que vão sendo construídos pelos diferentes grupos sociais”.
Assim, temos possibilidades históricas de mudanças do ponto de vista do modo de produção, bem
como dos seus valores e moralidade. É possível transgredir às normas morais da ética burguesa e
entender os fundamentos do capitalismo para além da alienação moral. O complexo da Ética traz no
seu seio esta possibilidade de ruptura com a ética burguesa. Um caminho fértil se dá por meio da
Ética marxista que veremos no item a seguir.

II - As bases ontológico-materiais da Ética

Este item aborda a interpretação da ética baseada na vertente do pensamento social que traz uma
análise crítica ontológica e concreta. É o que chamamos aqui de Ética Marxista em sentido ontológico
materialista fundamentados na ontologia de Lukács. Esta forma de pensar a ética se opõe à ética
burguesa e inaugura uma nova forma de pensar a Ética desde a Grécia Antiga. É importante salientar
que é a base teórica da ética do Serviço Social na atualidade, no Código de Ética de 1993; bem como
é a perspectiva teórica que embasa a formação profissional e possibilita a apreensão crítica da
realidade com rigor teórico-metodológico, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de Serviço Social. Desse modo, apresentamos neste item o estudo entre Ética Marxista e
Ontologia Social por meio de instigações da tradição marxiana como alternativa ao pensamento
dominante.

A Ética é um complexo da vida social que permite que os sujeitos éticos realizem mediações do
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indivíduo com o gênero humano a partir de valorações que fundamentam as escolhas éticas na vida
cotidiana. As bases para entender a Ética nesta perspectiva se dão a partir do debate marxista e da
ontologia social. Portanto, vamos nos valer do pensamento de György Lukács, um dos principais
filósofos do século XX que se debruçou sobre a obra de Marx. Abordando a ética lukacsiana estamos
falando do debate da ética na tradição marxista.

A Ética moderna é portadora dos influxos gerados pela alternativa marxiana ao pensamento
dominante. A ética marxista representa outra via de interpretação da Ética forjada no interior do
desenvolvimento da sociabilidade capitalista, que refuta as bases essenciais da teoria da Ética do
capital. Neste item trazemos uma interpretação da gênese ontológica da Ética a partir de uma
ontologia materialista do ser social defendida por György Lukács em sua obra Para a Ontologia do
Ser Social (2013). Ao que tudo indica, ao escrever essa obra já em sua maturidade, o autor em
referência tinha por finalidade originalmente produzir uma Ética de caráter materialista. Entretanto, por
variadas razões, essa realização não se tornou possível, mas restaram em sua Ontologia indicações
para as suas bases fundamentais.

Embora Lukács não tenha escrito uma produção específica sobre a Ética – como pretendera –,
explicitou, segundo Oldrini (2009, p. 329), os “pressupostos da via marxista à Ética e, por
consequência, ao conceito marxista de pessoa”. O autor afirma que a filosofia marxista contém os
“princípios de uma teoria da Ética”, não obstante faltar uma “completa teoria da Ética” (Idem, p. 330).
Assim, na visão de Oldrini, à Ética de Lukács “faltam os desenvolvimentos, não os princípios”, dada a
vasta contribuição aos princípios de uma Ética materialista. Na realidade, a lacuna sobre este tema
permaneceu por muito tempo na produção da doutrina marxiana, de modo que Lukács realizou o
“maior esforço para interpretar e valorizar criticamente para a ética a doutrina marxista” (Idem, p. 331),
contribuindo com elementos fundamentais na apreensão de uma Ética materialista. Portanto, a Ética
ocupou um lugar central nas preocupações lukacsianas.

A Ética é uma parte da práxis humana em seu conjunto, integrando a reprodução do ser social em
suas atividades. O autor fortalece o debate com a concepção de uma “Ética marxista” e compreende
que sua premissa é o “reconhecimento de que a liberdade consiste na necessidade tornada
consciente” (Lukács, 2009, p. 72). O ser social exerce sua liberdade quando tem consciência das
suas necessidades e passa a se sentir como “parte do gênero humano” (Idem, p. 75). Destarte, a
Ética possibilita que o ser social compreenda a si mesmo e vincule suas necessidades às
necessidades do gênero humano por meio da consciência do indivíduo.

O despertar da consciência da espécie humana no indivíduo é fundamental para o indivíduo entender
conscientemente que faz parte de um gênero humano, instigando-lhe valores voltados para essa
humanidade que se revela como uma totalidade de indivíduos e não como indivíduos isolados e
individualistas. Esta consciência também possibilita que o ser social se perceba inserido numa
sociedade com determinações das relações sociais vigentes. A Ética é uma mediação significativa
para as ações realizadas conscientemente na práxis da vida cotidiana.

A Ética é um “elemento vinculador” enquanto dimensão constitutiva da “práxis geral da humanidade”,
com potencialidades reais de “tornar-se um momento deste extraordinário processo de transformação,
desta real humanização da humanidade” (Lukács, 2010, p. 76). Neste sentido, a Ética representa uma
mediação para uma autêntica humanização do homem.

Sem pretensão alguma de explorarmos exaustivamente as proposições éticas de Lukács, queremos
nos deter num aspecto determinado: desvelar em sua Ontologia a base fundamental do ser social
como suposto para uma Ética de caráter materialista. A Ontologia por ele produzida significou uma
aproximação a tais fundamentos, como base decisiva à apreensão do homem como ser social,
expressa em um universo categorial que comporta, na sua segunda parte, categorias como: o
trabalho, a reprodução, o problema da ideologia e a alienação.
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Lukács identificou o trabalho como a atividade central na constituição do ser social, e com ele a base
ontológica de toda atividade humana criada no processo de desenvolvimento dos homens. No
trabalho encontra-se o solo ontológico do valor e, consequentemente, dos altos valores, como o
Direito, a Política, a Arte e a Ética.

Na concepção lukacsiana, o ser social torna-se cada vez mais “social” através da posição teleológica
do trabalho; esta altera materialmente a natureza para atender a necessidades e também promove o
processo de humanização do homem. Ao desenvolver nos homens novas capacidades e novas
habilidades, o trabalho impulsiona o processo de desenvolvimento humano mediante, como vimos,
um “recuo das barreiras naturais” – de acordo com Marx −, que sedimenta o processo de reprodução
social. Evidencia-se, portanto, que se o trabalho é o fundamento do ser social e modelo da práxis
social por excelência, a sua existência efetiva, porém, se dá no processo de reprodução social. Se,
em um primeiro momento de sua Ontologia, Lukács desnuda no capítulo do trabalho o seu universo
categorial, afirma, entretanto, que se trata de “uma abstração sui generis [...] Sua primeira dissolução
começará já no segundo capítulo, ao investigarmos o processo de reprodução do ser social” (2013, p.
44-5). Daí se entende que o trabalho tal como exposto por Lukács adquire concreção na reprodução
enquanto desenvolvimento humano-genérico.

Lukács também entende o trabalho como o “[...] único ponto onde se pode demonstrar
ontologicamente um pôr teleológico como momento real da realidade material” (2013, p. 51). No
trabalho, o ser social realiza o ato teleológico que promove uma transformação material e concreta da
realidade. Salientamos que a ruptura com o nível de ser anterior e puramente natural se dá no
processo contínuo de “realização de posições teleológicas”, exclusivas do homem e, portanto,
baseadas no trabalho.

O trabalho é uma posição teleológica primária, pois é através dele que se realiza, “no âmbito do ser
material, um pôr teleológico enquanto surgimento de uma nova objetividade” (Idem, p. 47). Ao gerar
novas objetivações, o trabalho promove objetivamente uma nova situação social típica de uma nova
forma de ser. Tal posição teleológica somente se realiza mediante a interação de duas categorias
essenciais: a teleologia e a causalidade.

A partir das conexões ontológicas entre esses dois polos surge a causalidade ontologicamente posta
(o ser social). Diz o autor:

Nunca se deve perder de vista o fato simples de que a possibilidade de
realização ou o fracasso do pôr do fim depende absolutamente de até qual
ponto se tenha, na investigação dos meios, conseguido transformar a
causalidade natural em uma causalidade – falando em termos ontológicos –
posta. O pôr do fim nasce de uma necessidade humano-social; mas, para que
ela se torne um autêntico pôr de um fim, é necessário que a investigação dos
meios, isto é, o conhecimento da natureza, tenha chegado a certo estágio
adequado (LUKÁCS, 2013, p. 56-7). (grifos nossos).

A partir das necessidades do ser social inicia-se um movimento para respondê-las de acordo com as
suas finalidades. Para tanto é imprescindível investigar os meios a fim de se alcançar determinada
finalidade e responder a determinada necessidade. Ou seja, o “pôr de um fim” de uma posição
teleológica é gerado através de uma “necessidade humano-social” e para que seja realizada
materialmente requer a “investigação dos meios”.

A estrutura interna das posições teleológicas configura-se por dois atos fundamentais que dão origem
à relação dialética entre teleologia e causalidade, quais sejam: pôr do fim (finalidade) e investigação
dos meios. Logo, a “investigação dos meios” implica o “conhecimento objetivo da gênese causal das
objetividades e dos processos cujo andamento pode levar a alcançar o fim posto” (LUKÁCS, 2013, p.
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54). Ao conhecer o sistema causal necessário, o ser social traça o percurso teleológico para realizar a
finalidade pretendida.

A concepção do trabalho fornece elementos para asseverar que o trabalho funda o ser social por ter
na teleologia a sua categoria ontológica central; esta possibilita o salto ontológico para este nível de
ser e proporciona o atendimento de necessidades humanas por meio da interação consciente do
homem com a natureza. Assim, o homem é o autor consciente de posições teleológicas que formam
uma síntese com a causalidade natural e geram uma nova situação para o ser social, chamada
causalidade posta.

A interação entre teleologia e causalidade se realiza por meio de um processo de objetivação no qual
o sujeito do trabalho cria novas realidades antes inexistentes. Esse processo é de fato um processo
de objetivação do objeto e de exteriorização do sujeito humano, momento decisivo para a Alternativa
aqui entendida como gênese ontológica do Valor, e consequentemente, da Ética.

Lukács não pressupõe o trabalho como único complexo realizado na práxis, porém assegura que o
ser social vai além da realização de teleologias apenas na causalidade natural por meio do trabalho.
O ser social também é o autor consciente das posições teleológicas secundárias, que não objetivam
intervir na natureza materialmente, mas sim na transformação das relações sociais e da consciência
dos outros homens.

Os pores teleológicos secundários não implicam alterações na causalidade natural diretamente, mas
têm como objeto a consciência de outra pessoa ou grupo humano. Atuam nas relações sociais com a
finalidade de “[...] suscitar nos homens determinadas decisões entre alternativas” existentes na
realidade para promover uma mudança, ou seja, para “[...] reforçar ou enfraquecer certas tendências
na consciência dos homens” (LUKÁCS, 2013, p. 91).

A realização de posições secundárias só é possível à medida que o trabalho se torna social e cria as
condições para a existência de outros complexos – como a Ética – que se objetivam no seio das
relações sociais. Ao interferir na consciência humana, estas posições secundárias geram outras
posições teleológicas concretas, ou seja, as teleologias secundárias induzem subjetivamente a
consciência dos homens na realização das posições que devem realizar. Deste modo, promovem
transformações subjetivas nos homens, surgindo daí uma nova configuração da consciência humana
que “[...] se torna um momento essencial ativo do ser social que está nascendo” (Idem, p. 129). Este é
o fundamento da nova função da consciência “como portadora dos pores teleológicos da práxis”
(LUKÁCS, 2013, p. 130).

A substância das teleologias secundárias tem como premissa “[...] a tentativa de induzir outra pessoa
(ou grupo de pessoas) a realizar pores teleológicos concretos” (Idem, p. 83). Tais teleologias incidem
no comportamento das pessoas envolvidas no processo de trabalho, tendo em vista que o pôr do fim
desta posição teleológica é a “finalidade de outras pessoas”, que se realiza na consciência destes
indivíduos e é inserida no percurso do trabalho. As posições teleológicas secundárias interferem no
complexo do trabalho e no comportamento do sujeito.

É notório que a constituição do ser social é composta por posições teleológicas − primária e
secundária. Aí se faz presente decisivamente a consciência dos homens com vistas à reprodução na
sociabilidade humana. A efetividade do intercâmbio entre homem e natureza se realiza mediante o
dever-ser. O ato teleológico consciente e direcionado para induzir outras pessoas à realização de
outras posições teleológicas tem como conteúdo um dever-ser e promove mudanças nas relações
sociais e nos sujeitos.

Neste item analisamos as determinações ontológicas da estrutura do processo de trabalho na
perspectiva de que há uma interação ontológica entre teleologia e causalidade que conforma a
causalidade posta, o ser social. Este processo de trabalho é realizado a partir das escolhas entre as
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alternativas dadas na realidade que contribuem para valorar as possibilidades entre certo e errado. Há
uma conexão entre alternativas e valores no trabalho.

Para atender a suas necessidades, o ser social realiza a síntese entre teleologia e causalidade e,
para tanto, depara-se com situações em que precisa fazer escolhas entre alternativas distintas,
consubstanciando as suas decisões. Dessa forma, a alternativa é um “ato de consciência”, mas não
somente, tendo em vista que é uma “categoria mediadora com cuja ajuda o espelhamento da
realidade se torna veículo do pôr de um ente” (LUKÁCS, 2013, p. 73).

A alternativa desenvolve um papel essencial na reprodução social, pois medeia o reflexo da realidade
que fundamenta o ato de pôr teleologias. O ser social realiza diversas decisões entre alternativas
novas para atender às suas finalidades oriundas da reprodução social. Assim, existe uma conexão
ontológica entre o processo de trabalho e a categoria alternativa que pode ser desvendada ao se
considerar o trabalho como produtor de valores de uso.

A essência da alternativa consiste em que “não se trata apenas de um único ato de decisão, mas de
um processo, uma ininterrupta cadeia temporal de alternativas sempre novas” (Idem, p. 71). A
alternativa enquanto categoria mediadora ocorre de forma contínua e constante na práxis social para
atender às necessidades sociais do ser social.

A alternativa é um ato consciente dotado de concretude para fundamentar as escolhas e decisões
operadas pelo ser social, mediante as possibilidades do processo de trabalho e conformando-se como
uma “categoria decisivamente nova” (Idem, p. 78).

As alternativas são reais, pois ocorrem em “circunstâncias concretas”, mediante uma “necessidade
concreta”; portanto, só pode se basear em uma “alternativa concreta”, uma vez que corresponde à
decisão de “uma pessoa concreta (ou de um grupo de pessoas) a respeito das condições
concretamente melhores para realizar uma finalidade concreta”. A cadeia de alternativas aí presente
não se refere “à realidade em geral”, mas implica uma “escolha concreta entre caminhos cujo fim (em
última análise, a satisfação da necessidade) foi produzido não pelo sujeito que decide, mas pelo ser
social no qual ele vive e opera” (Idem, p. 76).

Essa concretude da categoria alternativa demonstra que ela se dá no real e assim cumpre sua
“função ontologicamente real”, que consiste no “momento da decisão, da escolha” realizada pela
“consciência humana” (Idem, p. 77). As alternativas são orientadas pela realização da finalidade
pretendida, ou seja, são categorias que medeiam as escolhas para transformar a realidade de acordo
com a posição do fim.

Portanto, há uma articulação entre a categoria alternativa e o dever-ser, já que a alternativa é
motivada a partir do fim que deve ser objetivado no futuro. O dever-ser é o momento predominante na
relação com o reflexo da realidade. É uma das “categorias que nascem do processo de separação
ontológica entre a natureza e a sociedade”, acentuando-se aí o seu “caráter especificamente social”
(Idem, p. 105). O autor afirma a relevância de considerar a função do dever-ser como uma dessas
categorias que proporcionam a efetividade do intercâmbio da sociedade com a natureza.

A alternativa exerce um papel mediador direcionado pelo dever-ser que articula desde a
prévia-ideação de uma finalidade até os resultados de uma determinada necessidade, diante das
inúmeras possibilidades dadas concretamente no real. A cadeia processual de alternativas está
presente tanto na posição teleológica primária quanto nas secundárias.

A gênese ontológica do valor está relacionada ao significado do valor em suas conexões com a
categoria da alternativa e do dever-ser. A alternativa é a base do valor nas posições teleológicas, em
especial no processo do trabalho, que é constituído de uma cadeia de alternativas entre as
possibilidades existentes. Mediante as alternativas disponibilizadas pela vida social, torna-se
imperioso que o ser social faça escolhas bem fundamentadas, conforme os valores que proporcionam
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o que seria a “melhor” escolha ou o caminho mais correto para a decisão do decorrer da posição
teleológica aí inerente. Assim, os valores dão o embasamento das escolhas entre as alternativas de
forma que o ser social possa avaliar qual a escolha mais acertada, mais “útil” para determinada
posição teleológica a fim de responder às necessidades humano- sociais. Os valores cumprem,
portanto, um papel objetivo na consciência do ser social, o que implica a avaliação das alternativas
possíveis para atender também às necessidades historicamente determinadas.

Ademais, a avaliação conforma o processo valorativo no ato da escolha entre as alternativas, de
forma a decidir se determinada alternativa é “válida” ou não, “útil” ou “inútil”. Não obstante suas
características específicas e distintas, a conexão entre o dever-ser e o valor é o que lhes confere uma
concretude na realidade.

Lukács discorre sobre a gênese ontológica do valor, considerando o trabalho no seu sentido
ontológico enquanto produtor de valores de uso. Classificar avaliativamente o que é “válido”, “útil” e/ou
“bom” nas alternativas existentes para satisfazer as necessidades humanas é uma tarefa primordial
para o ser social, que para tanto recorre ao valor. Segundo Lukács:

Na gênese ontológica do valor, devemos partir, pois, de que no trabalho como
produção de valores de uso (bens), a alternativa do que é útil ou inútil para a
satisfação das necessidades está posta como problema de utilidade, como
elemento ativo do ser social (LUKÁCS, 2013, p. 111).

Indubitavelmente, o valor possui um caráter socialmente objetivo, uma vez que assinala uma
“aprovação do pôr teleológico correto” a ser realizado pelo sujeito e, sendo o correto, “significa a
realização concreta do respectivo valor”, que é, portanto, objetivo (Idem, p. 111). O valor confere
subsídios a fim de que se saiba se as alternativas escolhidas são “corretas” e “válidas” para satisfazer
as necessidades inerentes e que mantêm uma relação com o trabalho.

Para além das alternativas econômicas, também existem as alternativas não econômicas, chamadas
pelo autor de “humano-morais”, que são operadas nas posições teleológicas secundárias. Diante
dessas alternativas humano-morais que se dão nas posições secundárias, os valores realizam uma
interferência nas escolhas dos homens para realizar outras posições teleológicas cujo objeto é a
consciência dos outros. A base para o ser social escolher e decidir entre as alternativas é o valor, e a
alternativa versa sobre a escolha entre valores opostos.

O ato de escolher entre alternativas depende diretamente do valor intrínseco, por conseguinte, “do
complexo respectivo das possibilidades reais de reagir praticamente ante a problematicidade de um
hic et nunc[1] histórico-social” (LUKÁCS, 2013, p. 123). As alternativas são “fundamentos
insuprimíveis do tipo de práxis humano-social” que jamais “podem ser separadas da decisão
individual”.

O valor permite a ação de avaliação comparativa entre as necessidades e possibilidades existentes
na vida cotidiana em que se realiza o processo de reprodução social; este é composto por “um
complexo e uma síntese de atos teleológicos que são de fato inseparáveis da aceitação ou da
rejeição de um valor” (Idem, p. 122). Nesse processo dialético do desenvolvimento social reside uma
cadeia de alternativas concretas às quais os homens respondem.

São esses os pressupostos para compreender a gênese da Ética a partir da gênese ontológica do
valor. Enquanto complexo valorativo e posição teleológica secundária, a Ética está relacionada
ontologicamente a este movimento de valoração mediante as alternativas existentes na vida cotidiana,
com consequências nas escolhas dos sujeitos, cujas consciências são objetos das posições
teleológicas secundárias. É preciso compreender as especificidades do complexo da Ética,
principalmente porquanto se vinculam conscientemente as necessidades individuais do ser social às
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necessidades do gênero humano. Para tanto, é fundamental a existência de condições materiais
concretas que visam sua realização na vida social. Assim sendo, uma Ética que se vincule a uma vida
plena de sentido se encontra apenas esboçada como uma possibilidade para o gênero humano, do
ponto de vista de uma teoria que se opõe ao sistema do capital, pois os pressupostos, ou seja, as
condições materiais para sua existência constituída pelos homens produzindo em sociedade com
vistas aos interesses da humanidade em seu conjunto não estão dadas. Entretanto, são as
necessidades e possibilidades postas ao gênero humano na atualidade que impõem também a
necessidade de uma Ética que expresse valores no sentido da superação dos valores vigentes.
Superação da dicotomia das individualidades burguesas entre citoyen e bourgeois, como viu Marx,
reduzidas à condição de cidadania e à propriedade privada quando as tem.

Enfim, postos os elementos iniciais – os valores − para o entendimento do solo ontológico da Ética,
que, a nosso ver, constituem o momento fundamental da proposição lukacsiana para uma Ética
materialista em sua Ontologia, consideramos fundamental à continuidade da apreensão dessa Ética
ontológico-materialista o estudo da contribuição de György Lukács em Notas Para uma Ética (2014),
com vistas à consolidação do conhecimento sobre o tema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo expusemos brevemente os fundamentos da Ética nos aproximando das bases históricas
no processo humano, abordando ainda sua gênese ontológica em categorias da obra de Lukács Para
Ontologia do Ser Social.

Com a consolidação do capitalismo, o pensamento ético mostra-se consoante com a direção
burguesa que considera o indivíduo na busca pela afirmação de sua individualidade de forma
exacerbada, impossibilitando uma aproximação com os aspectos éticos atinentes ao gênero humano.
Nesse contexto, é um desafio compreender a Ética sob um ponto de vista que privilegia uma
generalidade humana. No campo do conhecimento da Ética moderna também existem instigações
geradas pela tradição marxiana como alternativas ao pensamento dominante. Apresentamos,
portanto, esta outra via de interpretação por meio da gênese ontológica da Ética, fundamentados na
ontologia de Lukács para desvelar uma Ética materialista.

Na discussão das bases ontológico-materiais da Ética apresentamos a gênese ontológica da Ética a
partir da investigação dos fundamentos ontológicos das objetivações éticas do ser social. Concluímos
que os homens são seres sociais com capacidade ética de realizar mediações na relação dicotômica
entre os interesses do indivíduo e da genericidade humana. Lukács (2013) analisa o trabalho
enquanto atividade central na constituição do ser social a partir do salto ontológico e tendo como
categoria ontológica primordial a teleologia, não desconsiderando sua relação de interação com a
causalidade que encerra o processo de objetivação e exteriorização do sujeito. Os atos do indivíduo
são resultantes de tal processo que vem a subsidiar suas decisões entre as alternativas.

O ser social precisa realizar escolhas entre as alternativas, cuja origem reside nas necessidades
sociais concretamente, ou seja, a alternativa é um ato consciente repleto de concretude motivada pela
finalidade que deve ser objetivada. As alternativas são orientadas pelas finalidades pretendidas e
medeiam as escolhas para transformar a realidade. Nessa perspectiva ontológica materialista,
entendemos a gênese ontológica dos valores a partir do processo de avaliação valorativa que embasa
o ser social no processo de escolha e decisões mediante a cadeia de alternativas para satisfazer suas
necessidades. Assim, a base para o ser social escolher e decidir entre as alternativas é o valor, pois a
alternativa é a base da gênese ontológica do valor e, consequentemente, da Ética. Lembramos que é
no trabalho que se encontra o solo ontológico do valor e também da Ética enquanto complexo
valorativo. O ponto de partida de nosso estudo foi o trabalho como fundamento essencial da Ética.

A Ética está relacionada a este processo de valoração mediante as alternativas existentes. É preciso
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ter condições materiais para que as objetivações éticas existam, pois “ou a ética é uma ‘determinação
da existência’ ou, rigorosamente, não é nada” (LESSA, 2007, p. 26). Segundo este autor, para a plena
realização da Ética, portanto, é necessário ter condições objetivas na realidade. Entendemos que
existem alguns questionamentos sobre este aspecto no debate teórico do pensamento ético na
atualidade, que justificam a necessidade de novas pesquisas no que diz respeito à reflexão crítica da
gênese ontológica da Ética.

Concluímos que a Ética se configura como um processo de reflexão que exige decisão e escolha
através do processo de valoração mediante as alternativas existentes. Considerando o exercício
profissional do/a assistente social, nos deparamos com situações que exigem respostas a partir da
nossa reflexão e análise à luz das diretrizes, das dimensões, dos princípios e dos valores da
profissão. Não é tão fácil fazer escolhas mediante os dilemas éticos que nos deparamos e com as
condições materiais a que somos submetidos enquanto profissionais na sociedade burguesa. Mas é
preciso decidir e escolher entre as alternativas existentes materializando nossos valores, princípios,
dimensões e diretrizes que fundamentam o Serviço Social no contexto contemporâneo.

[1] Aqui e agora.
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