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l. Introduzindo o tema

Antes de dar início à apresentação propriamente dita do tema de hoje, torna-se imprescindível 

fazer um esclarecimento. Trata-se do seguinte: a relação dialética a ser aqui analisada refere-se à 

relação dialética entre singular-particular-universal e não como se encontra escrito no programa 

do presente Evento (universal-particular-indivíduo). Durante o desenrolar da exposição as razões 

da necessidade dessa correção estarão ficando claras.

É importante também esclarecer desde já que, tendo em vista. os objetivos desse Evento, a 

presente exposição foi elaborada tendo-se  como interlocutor principal o psicólogo na sua atuação 

enquanto terapeuta e/ou pesquisador. O título da presente exposição, portanto, é o seguinte: A 

dialética do singular-particular-universal: subsídios filosóficos para a atuação do psicólogo como 

terapeuta e como pesquisador.

Essa atuação do psicólogo se concretiza de forma direta (no caso do terapeuta) ou indireta (no 

caso do pesquisador) na relação que empreende com os indivíduos singulares, sejam estes como 

um conjunto que forma uma comunidade ou um indivíduo de per se, buscando possibilitar uma 

determinada mudança e/ou transformação dessa comunidade e/ou de um determinado indivíduo 

dessa  comunidade.  Considerando-se  a  concepção  histórico-social  de  homem3,  cuja  matriz 

principal  é  a  obra  marxiana,  a  atuação  do  psicólogo  fundamenta-se  necessariamente  na 

compreensão de como a singularidade se constrói na universalidade e, ao mesmo tempo e do 

mesmo modo,  como a  universalidade se concretiza  na  singularidade,  tendo  a  particularidade 

como mediação. E por quê? Para essa concepção de homem, o homem singular (que aqui será 

chamado de indivíduo) não é um ser que traria já, dentro de si mesmo, ao nascer, essa essência 

já delimitada e que, por isso, esse homem poderia existir isoladamente, sendo a sociedade so 

mente o ambiente através do qual essa sua essência se desenvolveria. De modo algum! Segundo 

a mencionada concepção histórico-social,  o homem singular é um ser social,  uma "síntese de 

1 Exposição apresentada na abertura do V Encontro de Psicologia Social Comunitária sobre o tema O método materialista histórico-

dialético promovido pela Abrapso-Núcleo Bauru, Neppem e o Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências/Unesp-Bauru, nos dias 

16 a 18/08/2001.

2 Professora titular em Filosofia da Educação pela Universidade Federal de São Carlos, aposentada.

3 As afirmações aqui proferidas sobre essa concepção são fruto do processo como estamos compreendendo essa concepção e, em 

assim sendo, não há nenhuma pretensão de classificá-las como "puras" ou "ortodoxas".
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múltiplas determinações" (Marx, 1983a). Em outras palavras: é uma síntese complexa em que a 

universalidade se concretiza histórica e socialmente, através da atividade humana que é uma 

atividade social - o trabalho4 -,  nas diversas singularidades, formando aquela essência. Sendo 

assim, tal essência humana é um produto histórico-social e, portanto, não biológico e que, por 

isso, precisa ser apropriada e objetivada por cada homem singular  ao longo de sua vida em 

sociedade.  É,  portanto,  nesse  vir-a-ser  social  e  histórico  que  é  criado  o  humano no  homem 

singular.  Como  se  pode  depreender  daí,  a  relação  dialética  singular-particular-universal  é 

fundamental e, enquanto tal, indispensável para que se possa compreender essa complexidade 

da universalidade que se concretiza na singularidade, numa dinâmica multifacetada, através das 

mediações sociais - a particularidade.

Mas  em  que  consiste  essa  relação  singular-particular-universal  desse  ponto  de  vista 

epistemológico? E por que ela é funda mental para a atuação do psicólogo? Vejamos por partes: 

Engels em A dialética da natureza (1979, p. 182-183) utiliza o exemplo do atrito que produz calor, 

ao fazer uma detalhada interpretação materialista da teoria do juízo em Hegel, na qual a relação 

singular-particular-universal é um elemento central. Trata-se dos juízos feitos por um determinado 

sujeito  sobre  a  produção  do  calor  obtido  através  do  atrito.  Este  calor  é  o  produto  imediato 

adquirido, por esse sujeito,  nessa sua ação de atritar.  Acumulando experiências semelhantes, 

esse  sujeito  emite  o  juízo  desse  ato  singular:  "o  atrito  gera  calor".  Com a continuidade  das 

experiências, o juízo é reelaborado num nível de maior amplitude do que o ato singular que deu 

origem ao primeiro juízo, pois se refere não mais ao ato do atrito gerando calor, mas ao fato de 

que uma forma particular  de  movimento  (o  mecânico)  pode transformar-se,  em determinadas 

circunstâncias (no caso, o atrito), em uma outra forma de movimento (no caso, o calor). Com a 

continuidade de sua ação e o aumento cada vez maior de sua complexificação, o sujeito passa a 

deduzir, considerando os juízos anteriores, um terceiro juízo de amplitude ainda maior, amplitude 

essa que, no caso em questão, seria denominada de universal. Assim, o terceiro juízo reza que 

toda forma de movimento está apta, aliás compelida (como diz Engels), a se tornar outra forma de 

movimento.  O objetivo de Engels,  ao utilizar esse exemplo,  era o de mostrar  como podemos 

refletir, em nosso pensamento, o vir-a-ser real de nossa atuação, através de juízos, partindo da 

singularidade  até  a  universalidade  através  da  mediação  do  particular.  E  explica  que 

permanecendo-se em um desses juízos chega-se necessariamente a falsos resultados que, se 

utilizados, estarão distorcendo a orientação da ação do sujeito.

Em Sagrada Família Marx & Engels (1987, p. 59ss) utilizam-se de um outro exemplo que, à 

4 Como se pode ver, não nos referimos aqui ao conceito econômico de trabalho que se tornou, com o capitalismo, um conceito cotidiano 

de trabalho, o qual se refere aos limites restritos da atividade que produz mais-valia, mas nos referimos ao conceito filosófico de "trabalho" que 

Marx define em O capital  (Marx, 1983b, vol. 1, p. 153; vide também p. 149-153; Marx 1984, vol. 1/2, p. 105) como sendo "[...] a atividade 

orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação do natural para satisfazer a necessidades humanas, condição universal do 

metabolismo entre homem e natureza, condição natural e eterna da vida humana e, portanto, independente de qualquer forma dessa vida' 

sendo antes igualmente comum a todas as suas formas sociais".
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primeira  vista,  poderia  até  ser  considerado  simplório  para  caracterizar  a  questão  da  relação 

singular-particular-universal.  Trata-se  da  abstração  "fruta".  Essa  categoria  que  caracteriza  um 

conceito mais geral em relação a uma determinada fruta não existe a não ser no pensamento. 

Representa, em nosso pensamento, o universal. Nasce de um processo mental em que o homem, 

através  de  experiências  de  gerações  com  frutas  específicas  (o  singular),  em  determinadas 

circunstâncias (o particular), reúne as características comuns, encontradas nos diferentes tipos de 

frutas específicas, num só termo - o universal. Os autores explicam que quando se toma essa 

categoria mais ampla -"fruta" - como sendo a substância em si e por si e as diferentes frutas como 

mero modo aparente e específico dessa substância universal, estamos frente a uma especulação 

filosófica  do  universal  ao  que  os  dois  autores,  referindo-se  aos  representantes  do idealismo, 

denominaram ironicamente de "significação mística superior, saída do etéreo do vosso cérebro" 

(op. cit., p. 62).

Marx  chama  a  atenção  para  a  necessidade  de  se  destruir  o  vazio  criado  por  essas 

especulações místicas do universal. A universalidade é uma abstração que tem sua base concreta 

na própria realidade. Ela não pode ser compreendida por si mesma. Assim, a ciência, utilizando-se 

dessas  abstrações  mais  gerais  (representa  das  pelas  categorias)  pode  fazer  refletir 

adequadamente, no pensamento, o desenvolvimento processual da realidade em seu movimento 

concreto, em sua multilateralidade, dentro de suas complexas proporções. É a elevação de um 

determinado movimento específico, que se dá concretamente na realidade, a um conceito que 

representa esse movimento em nosso pensamento.

Após esses esclarecimentos, torna-se necessário, agora, caracterizar como a relação singular-

particular-universal  se  dá  na  atuação  do  psicólogo.  Vejamos:  dependendo  da  delimitação  da 

problemática na qual  o psicólogo estará atuando,  essa relação estará sendo considerada em 

diversas amplitudes. Tomemos uma delas como exemplo para a presente exposição, já que tal 

relação  é  imprescindível  a  qualquer  tipo  de  análise  que  o  psicólogo  terá  que  considerar  no 

momento  de  sua  atuação  de  terapeuta  e/ou  pesquisador,  tendo  em vista  a  humanização  do 

homem. Trata-se da assim chamada "relação indivíduo-sociedade".

Na concepção histórico-social de homem, essa relação só pode ser compreendida enquanto 

uma relação inerente a uma outra mais ampla, a qual tem essa primeira relação citada como sua 

mediação com o pólo denominado "singular". Trata-se da relação indivíduo-genericidade, isto é, a 

relação do homem com o gênero humano,  o que inclui,  necessariamente,  a relação de cada 

indivíduo  singular  com as  objetivações  humanas,  quais  sejam,  as  objetivações  concretizadas 

historicamente pelos homens através das gerações, ao longo de toda a história da humanidade. 

São objetivações que precisam ser apropriadas, pelo indivíduo, para que possa dominar o sistema 

de referências do contexto em que vive e, assim, objetivar-se como sujeito ativo e participante das 

transformações desse contexto. Mas para que isso possa ser compreendido nas suas múltiplas 
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relações, é preciso considerar que todo esse processo entre o indivíduo (o singular) e o gênero 

humano (o universal) se concretiza na relação que o indivíduo tem com a sociedade (o particular). 

Vejamos como isso se processa.

2. A relação indivíduo-gênero humano mediada pela relação indivíduo-

sociedade

Num primeiro momento, as duas expressões (relação indivíduo sociedade e relação indivíduo 

genericidade) podem nos dar a impressão de estarem explicitando uma e mesma coisa. Estaria 

acontecendo aí somente uma questão de mudança de termos? Vejamos: o significado comumente 

usado para o termo "sociedade" refere-se a uma determinada estrutura social,  organizada de 

acordo com um certo tipo de relações sociais de produção. Numa análise mais atenta, porém, 

constata-se que o uso comum do ter mo "sociedade" na relação indivíduo-sociedade, tanto no 

linguajar cotidiano como no científico, não fica restrito a esse significado (i.é, à estrutura social 

onde  esse  indivíduo  está  inserido),  mas  também se  refere,  embora  quase  sempre  de  modo 

inconsciente, a todo o conjunto de produção humana já existente - o patrimônio da humanidade. 

Tal produção, em princípio, estaria à disposição de todos os indivíduos para que eles, com base 

em uma escolha feita livremente, pudessem apropriar-se delas e, assim, dominá-las para poder 

utilizá-las como instrumental de sua atuação ativa e efetiva no contexto onde vivem. Está implícito 

aí que o impedimento dessa apropriação por cada indivíduo o torna "marginalizado" ou, como vem 

sendo denominado ultimamente, "excluído".

Se  este  significado  mais  amplo  do  termo  "sociedade"  (na  relação  indivíduo-sociedade) 

procede, mesmo sendo concebido em seu modo não conscientizado e menos ainda elaborado, 

estaríamos  falando  de  relações  unívocas  ou  mesmo similares.  Isto  é,  as  relações  indivíduo-

sociedade e indivíduo-genericidade estariam se referindo a uma mesma coisa, pois não teriam 

características específicas que as diferenciassem. Se assim fosse, não seria necessário o uso de 

termos diferentes. No entanto, considerando-se a concepção de homem em Marx como base para 

a  atuação  do  psicólogo  (terapeuta  e/ou  pesquisador),  torna-se  imprescindível  esclarecer  a 

diferença decisiva entre os significados dessas duas relações. Conseqüentemente, com esses 

esclarecimentos, os riscos inerentes à utilização inconsciente da expressão "relação indivíduo-

sociedade", como base da atuação do psicólogo, estarão sendo aqui, pelo menos, aventados.

Heller (1977, p. 33) esclarece que, embora numa primeira aproximação, a genericidade e a 

socialidade  se nos  apresente  como idênticas,  a  história  tem mostrado que uma determinada 

sociedade não encarna, de forma unívoca, todo o desenvolvimento já existente do gênero humano 

e nem mesmo parte dele em determinada época. Mas, por outro lado, é preciso considerar que a 

concretização da genericidade, na vida do indivíduo, só se efetiva através do processo concreto 

de  sua  socialidade,  isto  é,  dentro  da  estrutura  social  em  que  vive.  Duarte  (1993,  p.  111), 
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baseando-se nessa obra mencionada, tratando da formação do indivíduo, esclarece que:

A relação  entre  o  indivíduo  e  o  gênero  humano sempre  se  realiza  no 

interior das relações sociais concretas e históricas nas quais cada homem 

se insere. A genericidade dos indivíduos não é uma substância exterior à 

sua socialidade. Por que então a utilização da categoria de gênero humano 

na análise da formação do indivíduo,  isto é,  por que não analisar  essa 

formação simplesmente como uma relação entre indivíduo e sociedade? 

Porque  embora  a  forma concreta  de  existência  da genericidade  seja  a 

socialidade, a apropriação de uma socialidade concreta do indivíduo não 

possibilita necessariamente a objetivação plena desse homem enquanto 

ser genérico, isto é, pertencente ao gênero humano.

Em outras palavras, a história tem mostrado que essa "objetivação plena" do indivíduo só se 

dá para aquele indivíduo que, por determinados motivos e circunstâncias, consegue superar os 

limites  determinados  pela  estrutura  social  em  que  vive,  quer  dizer,  quando  esse  indivíduo 

consegue  concretizar  em  sua  vida  as  possibilidades  já  existentes  apresentadas  pelo 

desenvolvimento do gênero humano, as quais lhe estão sendo cerceadas ou mesmo nega das 

pela estrutura social na qual está inserido.

O que ocorre é que o desenvolvimento do gênero humano se tem efetivado de forma cada vez 

maior e mais rápido. Mas, como esclarece Marx (1983c, p. 549), com o capitalismo, isso tem se 

dado, contraditoriamente, isto é, à custa da maioria dos indivíduos. Em outras palavras: o gênero 

humano tem se tornado cada vez mais livre e universal, mas essa liberdade e universalidade não 

se têm verificado na vida da grande maioria dos homens singulares. Quer dizer, hoje já existem 

objetivações genéricas (objetivações do gênero humano) que resolveriam grandes problemas da 

humanidade, mas a estrutura da sociedade em que vivemos não permite que a grande maioria 

dos indivíduos tenha acesso a elas. Nesse sentido, esses indivíduos estão alienados frente a 

esses produtos da atividade humana.

É preciso, porém, salientar aqui que o problema da alienação não se resume a essa relação 

entre o indivíduo e o produto do trabalho humano -  o indivíduo e as objetivações do gênero 

humano. A alienação do indivíduo tem sua origem na alienação do trabalho, como Marx explica 

em toda a sua obra e, pormenorizadamente, nos Manuscritos econômico-filosóficos (1989, p. 157-

172)5. Marx especifica as três relações estruturais da atividade humana, qualquer que ela seja: 1) 

a relação do indivíduo com a produção, isto é, com a execução da atividade; 2) a relação do 

indivíduo com o produto da atividade executada; 3) a relação do indivíduo com o gênero humano. 

5 Infelizmente todas as traduções dos Manuscritos para o português (bem como muitas traduções feitas para outras línguas) não 

permitem ao leitor perceber as diferentes nuances de significado que Marx dá a determinados termos e, com isso, as explicações sobre a alie 

nação nessas citadas relações ficam dissolvidas num mero jogo de termos. Sobre isso estamos elaborando um texto a ser publicado 

posteriormente.
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Mas esta terceira relação não se restringe somente à relação do indivíduo com o gênero humano 

como um todo, já que ela se opera na vida em sociedade, na vida vivida com os outros homens. 

Essa terceira relação inclui,  portanto, necessariamente, uma outra relação mais específica - a 

relação do homem com os outros homens. Sendo assim, na concepção marxiana de homem, é 

preciso  que  tanto  a  dimensão  ontológica  (ineliminável)  da  formação  do  indivíduo  através  do 

trabalho quanto o seu dilaceramento histórico (eliminável) através da alienação desse trabalho 

sejam  compreendidos  atentando-se  para  essas  três  relações  que,  pelo  desdobramento  da 

terceira, se tornam quatro. Pelo objetivo e tempo determinados para essa exposição não será 

possível tratar dos mecanismos alienadores que se instalam nessas relações ontológicas citadas. 

Seria já um tema para outra exposição.

É esse processo de alienação que se instala na estrutura ontológica do trabalho, dando-lhe 

uma  forma  e  conteúdo  distorcidos,  embora  à  primeira  vista  não  se  mostre  perceptível. 

Considerando-se o trabalho somente através dessa sua manifestação imediata, sem levar em 

conta as determinações histórico-sociais, o pensamento se limita à obviedade do imediatamente 

perceptível  e,  com isso,  fica  obscurecido.  Isto  é,  ao  fixar-se  somente  nas  observações  mais 

imediatas  o  pensamento  não  capta  as  conexões  mediadoras  desse  processo  que  não  são 

imediatamente visíveis e, conseqüentemente, não terá nem as condições mínimas de perceber as 

distorções que isso trará, no processo de pensamento que quer captar a realidade.

Em conseqüência disso, esse obscurecimento leva o pensamento a inúmeros erros. Dois deles 

referem-se, de imediato, ao tema de hoje. O primeiro refere-se à delimitação do que seriam os 

pólos extremos da relação singular-particular-universal. A categoria "sociedade" é, de modo geral 

e sem grandes esforços mentais, concebida como sendo o pólo que representa o coletivo, o mais 

amplo, o universal, já que essa categoria ("sociedade") é algo mais imediatamente percebido do 

que a categoria  "gênero humano".  Nessa seqüência de raciocínio baseada na obviedade,  na 

imediaticidade  do  que  é  perceptível,  a  relação  indivíduo-sociedade  passa  a  ser  a  relação 

considerada nas análises, como se ela correspondesse à relação singular-universal. Obviamente, 

como conseqüência  imediata  dessa  escolha,  a  categoria  de  gênero  humano fica  descartada. 

Como esse processo é impulsionado pelo óbvio, esse descartar nem chega a ser percebido por 

muitos. O segundo erro refere-se ao fato de que a realidade da categoria "indivíduo" e "sociedade" 

é concebida como sendo aquilo  que está sendo manifestado,  aquilo  que se pode ver,  medir, 

observar, de imediato. Como estamos na sociedade de classes os pólos da relação indivíduo-

sociedade se mostram necessariamente antagônicos, já que este antagonismo é um reflexo das 

relações sociais de produção que servem à subordinação e domínio - a sociedade de classes. 

Nesse modo em que o raciocínio fica restrito ao imediatamente dado, às meras manifestações 

fenomênicas, a vida do homem singular é vista como algo contraposto à totalidade social. E as 

mediações sociais que, na sociedade de classes, são alienantes e alienadoras, são esquecidas 

nessa luta lógico-formal do "ou...ou", isto é, de um lado o indivíduo e do outro lado a sociedade, 
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como se nota (a sociedade) pudesse ser afastada da vida do indivíduo, ou mesmo eliminada, para 

que aquele (o indivíduo) pudesse concretizar sua individualidade, de forma plena e livre.

Para Marx, no entanto, do ponto de vista ontológico, não há antagonismo entre homem e 

sociedade, pois na realidade são pólos complementares de um mesmo processo. Marx expressa-

se veemeentemente  contra a  concepção de que a sociedade é uma entidade autônoma que 

existisse acima dos indivíduos. Ele adverte que não há sociedade independente dos indivíduos. 

Por outro lado esclarece que o indivíduo se torna indivíduo na sua vida em sociedade e somente 

nela pode isolar-se (cf. Marx, 1986, p. 4). Nos Manuscritos econômico-filosóficos (1989, p. 195-

196) ele explica:

Importa, acima de tudo, evitar que a "sociedade" se considere novamente 

como uma abstração em confronto com o indivíduo. O indivíduo é o ser 

social. A manifestação da sua vida - mesmo quando não surge diretamente 

na forma de uma manifestação comunitária, realizada conjuntamente com 

os outros homens -constitui, pois, uma expressão e uma confirmação da 

vida  social.  A  vida  individual  e  a  vida  genérica  do  homem  não  são 

diferentes, por muito que - e isto é necessário - o modo de existência da 

vida  individual  seja  um  modo  mais  específico  ou  mais  geral  da  vida 

genérica, ou por mais que a vida genérica constitua uma vida individual 

mais específica ou mais geral.

Mas por que é tão difícil  compreender em que consiste a socialidade do homem entendido 

enquanto  um  ser  social?  Por  que  na  relação  indivíduo-sociedade  esses  dois  pólos  se  nos 

aparecem como antagônicos? Na verdade a subsunção do indivíduo ao coletivo - a sociedade - 

não pode ser concebida como pura operação mental do indivíduo singular, pois desembocará em 

antinomias vazias.  Como bem explicam Marx & Engels  (op.  cit.,  p.  110)  "a diferença entre o 

indivíduo como pessoa e o indivíduo naquilo que tem de casual6 não é uma diferença conceituai, 

mas um fato histórico". Mas como isso se dá na realidade? Nesse mesmo texto citado, os autores 

(1979, p. 119-120) explicam como a subsunção do indivíduo ao coletivo - a sociedade -, dentro de 

circunstâncias históricas, se biparte:

no curso do desenvolvimento histórico e precisamente devido ao inevitável 

fato  de  que,  no  interior  da  divisão  do  trabalho,  as  relações  sociais 

adquirem uma existência autônoma, surge uma divisão na vida de cada 

indivíduo,  na medida em que ela é pessoal  e na medida em que está 

subsumida  a  um  ramo  qualquer  do  trabalho  e  às  condições  a  ele 

correspondentes.

6Os autores referem-se à situação do indivíduo na sociedade de classes, onde ele deixa de ser um “homem natural” para ser um 

“homem casual”, isto é, o indivíduo é considerado não mais pelos laços naturais de sua origem, mas pela posiçãoi que passa a ocupar 

dentro das relações de produção – uma posição “casual”.
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Marx e Engels alertam, ainda, que a forma e o conteúdo, grau e qualidade da subsunção são 

determinados de acordo com as etapas reais do desenvolvimento das forças produtivas. Daí que 

se  colocam  veementemente  contra  qualquer  concepção  idealista  da  subsunção.  A  dialética 

singular-particular-universal  é  fundamental  para  se  compreender  essa  subsunção  de  forma 

realmente objetiva. Assim (op. cit., p. 119-121) explicam:

A divisão entre o indivíduo pessoal e o indivíduo de classe, a casualidade7 

das  condições  de  vida  para  o  indivíduo,  aparecem  apenas  com  a 

emergência da classe, que é, ela mesma, um produto da burguesia. Esta 

casualidade*  apenas é  engendrada e desenvolvida  pela concorrência  e 

pela  luta  dos  indivíduos  entre  si.  Assim,  na  imaginação,  os  indivíduos 

parecem ser  mais  livres  sob  a  dominação da  burguesia  do que  antes, 

porque suas condições de vida parecem casuais*; mas na realidade não 

são livres, pois estão submetidos ao poder das coisas.

No caso dos proletários Marx e Engels (op. cit., p. 120) esclarecem que:

[...] a condição de sua existência, o trabalho, e com ela todas as condições 

de  existência  que  governam  a  sociedade  moderna,  tornaram-se  algo 

casual*, algo que eles, como indivíduos isolados, não controlam e sobre o 

qual nenhuma organização social pode dar-lhes o controle. A contradição 

entre a personalidade de cada proletário isolado e a condição de vida a ele 

imposta,  o  trabalho,  tornam-se  evidentes  para  ele  mesmo,  pois  ele  é 

sacrificado desde a juventude e porque, no interior de sua própria classe, 

não tem chance de alcançar as condições que o coloquem na outra classe 

[grifos dos autores].

Consideramos importante fazer essas citações, na medida em que elas nos mostram, embora 

rapidamente, algumas das razões contextuais que geram a dicotomia entre "indivíduo pessoal" e 

"indivíduo  de  classe",  dicotomia  esta  que  se  constitui  em  um  dos  valores  que  geram  o 

antagonismo  entre  os  pólos  da  relação  indivíduo-sociedade  como  também  o  distanciamento 

histórico entre a vida do indivíduo e o desenvolvimento do gênero humano. Em outras palavras: tal 

dicotomia e tal distanciamento não são elementos ontológicos do desenvolvimento em que se 

estaria produzindo o humano no homem. De modo algum! Essa dicotomia e esse distanciamento 

constituem-se em questões surgidas por força de determinadas circunstâncias históricas em que 

aquele desenvolvimento vem sendo efetivado, o qual vem servindo a determinados interesses (de 

7 As palavras "casualidade" e "casual" assinaladas com um asterisco (*), nessa citação e nas duas posteriores, foram aqui utilizadas 

para traduzir  as palavras em alemão  "Zuffãligkeit"  e  "zuffãlig",  respectivamente, substituindo aquelas utilizadas pelo tradutor tais como 

"contingência" e "acidental", já que esta mudança de termos acaba dificultando a identificação  da referência que Marx e Engels estão 

fazendo com o conceito de "homem casual" (em relação ao conceito de "homem natural").
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uma  determinada  classe)  que  se  pretendem  passar  por  universais.  Não  é,  portanto,  uma 

característica  ineliminável  do  ser  ontológico  do  homem.  Sendo  assim,  tal  dicotomia  e 

distanciamento são elementos superáveis.

Até aqui foram apresentados alguns dados que servirão de base para a argumentação de que 

a relação indivíduo-sociedade precisa ser considerada como uma relação mediadora (o particular) 

inerente  a  uma  relação  mais  ampla  -  a  relação  "indivíduo-gênero  humano"  (o  singular  e  o 

universal),  na  atuação  do  psicólogo  comprometido  com  a  emancipação  humana.  Mas  como 

compreender essa relação na sua concreticidade?

3.  As  dimensões  ontológicas,  epistemológicas  e  lógicas  da  relação 

singular-particular-universal

Como se pode depreender do que foi até agora dito, a questão da relação dialética entre a 

singularidade, particularidade e universalidade, na perspectiva marxiana, está necessariamente 

ligada a uma questão ético-política -  a  de como se pode conhecer a realidade humana para 

transformá-la.  Num  lance  de  imediatismo  de  pensamento  esse  "como  se  pode  conhecer  a 

realidade" poderia ser considerado dentro de uma perspectiva meramente lógico-epistemológica. 

No entanto, se se ultrapassar esse primeiro momento de imediatismo do pensamento, é possível 

notar-se  que,  para  conhecer  essa  realidade,  não  basta  estar  nela  como  uma  garantia  de  já 

conhecê-la, pois se estaria permanecendo no mero nível da obviedade, já que a realidade não se 

limita ao imediatamente dado, pensado ou sentido. Como foi dito anteriormente, essa obviedade 

impede qualquer pensamento mais elaborado, necessário para uma reflexão crítica sobre essa 

realidade a fim de conhecê-la desde suas raízes até suas manifestações, o que, por sua vez, 

impede uma efetiva atuação sobre essa realidade no sentido de transformá-la.

É  preciso  considerar-se,  sim,  as  manifestações  fenomênicas  mais  imediatas  dos  fatos  da 

realidade em que se pretende atuar, mas considerá-las como ponto de partida e de chegada da 

investigação.  É preciso,  portanto,  ultrapassar  os limites  dessas manifestações mais imediatas 

para conhecer quais são suas raízes processuais, não imediatamente perceptíveis, que formam a 

totalidade  onde  tais  manifestações  são  produzidas.  Dizendo  de  outra  forma:  é  preciso 

compreender  o  processo  ontológico  da  realidade  humana e  de como esse  processo  tem se 

efetivado,  historicamente,  dentro  das  relações  sociais  de  produção.  No  caso  da  sociedade 

hodierna,  como  vimos  antes,  trata-se  das  relações  sociais  que  servem  ao  processo  de 

subordinação e domínio, no qual os pólos indivíduo e sociedade se mostram antagônicos. No seu 

livro Introdução a uma estética marxista, Lukács (1978), ao especificar a função da particularidade 

na esfera da estética, trata da relação singular-particular-universal dando uma especial atenção 

para a função mediadora do particular, já que, no capitalismo, a categoria de mediação é deixada 

de lado para considerar-se somente os pólos que aparecem, à primeira vista, como sendo os 
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pólos extremos da relação. Isso cerceia uma real compreensão dessa relação, gerando não só 

uma dicotomização entre os pólos, mas também um antagonismo (meramente aparente) entre 

eles. Voltaremos a essa questão mais adiante.

Como se pode deduzir do exposto, a relação singular-particular-universal não é somente uma 

questão  lógico-epistemológica,  mas  também  ontológica,  isto  é,  ela  é  uma  das  relações  que 

constituem o vir-a-ser da sociedade que se processa dentro de determinadas relações. Para que 

uma atuação possa interferir nesse vir-a-ser para transformá-lo, tendo em vista o propósito ético-

político  da emancipação  humana,  torna-se imprescindível  que tal  atuação  esteja  baseada na 

compreensão profunda da dialeticidade da relação singular-particular-universal  através de três 

dimensões fundamentais, a saber:

a) A dimensão ontológica - como o humano se forma ontologicamente no homem, dentro de 

determinadas situações sócio-históricas.

b) A dimensão epistemológica - como se conhece esse processo (que, em nossa sociedade, 

se tem dado contraditoriamente).

c) A dimensão lógica - qual a lógica inerente a essa processualidade,  a qual precisa ser 

apropriada pelo sujeito, para que se possa compreender essa processualidade em seu vir-

a-ser real, que é histórico-social.

Como  se  pode  deduzir  daí,  a  tese  que  defendemos  aqui  é  que  a  relação  singularidade-

particularidade-universalidade só pode ser compreendida e utilizada, em seu movimento dinâmico, 

se for considerada nas suas dimensões ontológicas, epistemológicas e lógicas. E esse é o desafio 

feito  ao  psicólogo  que  pretende  contribuir,  com  sua  atuação,  para  o  que  Marx  chamou  de 

"emancipação humana".

Essa unidade dinâmica entre a ontologia, teoria do conhecimento e a lógica é uma questão 

que surge ainda na Grécia Clássica, embora não tenha chegado a ser muito desenvolvida. É na 

era helenística, de modo especial com os estóicos, que as partes integrantes dessa unidade vão 

tomando melhor delineamento. São também os estóicos que pela primeira vez utilizam o termo 

"lógica", definindo o objeto específico da lógica formal que em Aristóteles ainda se fundia com a 

sua ontologia (que era sua metafísica). Do final do século XVIII até a metade do século XIX, há a 

forte tendência de separação da filosofia dos demais campos de estudo e, conseqüentemente, da 

lógica, teoria do conhecimento e da ontologia.

Movido pelo influxo determinante da Revolução Francesa, Hegel busca compreender a relação 

dinâmica entre a ontologia, a teoria do conhecimento e a lógica, numa tentativa de superar o 

abismo entre as leis e formas do pensamento e as leis da realidade objetiva. Nessa tentativa, 

Hegel  explicita,  pela primeira vez,  a complexidade e multilateralidade da dialética do singular, 
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particular e universal, mostrando como ela se dá tanto na realidade como no pensamento. Seu 

objetivo com esses esclarecimentos estava diretamente ligado ao propósito de analisar e resolver 

filosoficamente os problemas sociais e históricos. Pretendia superar, embora de forma idealista, o 

isolamento que vinha sendo feito entre as leis e formas do pensamento e as leis da realidade 

concreta, pois considerava que as leis do pensamento são as mesmas leis do ser, já que as leis 

do pensamento refletem o conteúdo objetivo das leis do ser. O esforço de Hegel foi um grande 

avanço em relação ao modo dicotômico em que tais elementos vinham sendo considerados, mas 

é um esforço feito ainda dentro dos princípios do idealismo. Ele considera o pensamento como a 

base  de  todo  o  processo  de  desenvolvimento  da  realidade.  Ou  dizendo  de  outra  forma,  o 

pensamento constitui, para ele, a própria realidade, o próprio ser. Marx no seu escrito Miséria da 

filosofia (1976, p. 87), criticando a metafísica da economia política, refere-se a essa posição de 

Hegel, em sua "Primeira Observação", dizendo que: "Para Hegel, tudo o que se passou e ainda se 

passa é precisamente o que se passa em seu próprio raciocínio".

Marx apropria-se criticamente da teoria hegeliana, fazendo já em seus escritos dos anos 40 do 

século XIX, uma inversão materialista dessa teoria e delimitando as deformações idealistas nela 

existentes. Coloca a prática como o ponto de partida, pois considera que é a atividade prático-

sensorial a base primária do surgimento das faculdades intelectuais, incluindo-se aí também o 

próprio pensamento. Daí que o conhecimento surge nessa prática do sujeito como produto de 

reflexão sobre sua prática. O sujeito não é aí reduzido à sua consciência, não é redutível à sua 

atividade de pensamento. A atividade humana se concretiza e se desenvolve com o conhecimento 

que o sujeito vai  elaborando a partir  de sua prática, na medida em que, desenvolvendo essa 

prática, vai captando cada vez mais as leis objetivas da realidade, apropriando-se delas como 

base para sua prática seguinte. Assim, as leis e formas do pensamento refletem as leis do ser. 

Quanto mais o pensamento através da prática humana captar tais leis, mais o sujeito capta o 

movimento da realidade e pode, com base nessas leis, transformar  a realidade. Essa questão 

requer  muitos  outros  esclarecimentos  para  evitar  cair-se  numa  compreensão  mecanicista  da 

prática (gerando o "praticismo") e da teoria (gerando o "teoricismo"),  o que,  necessariamente, 

acaba  cerceando  a  função  do  sujeito  no  processo  de  conhecimento  da  realidade  e, 

conseqüentemente, na atividade de transformação dessa realidade. Não é aqui, porém, o mo-

mento de tratar dessa questão.

Na famosa Introdução (escrita em 1859) à sua obra Contribuição à crítica da economia política, 

Marx explica as formas de se captar a realidade existente, embora não explicite necessariamente 

os termos singular-particular-universal. No item Método da economia política procura provar que 

não  se  chega  ao  conhecimento  científico  da  realidade  se  se  partir  da  realidade  social 

imediatamente dada, isto é, do como ela se nos aparece de imediato. Explica que o caminho 

correto do conhecer a realidade vai da delimitação das relações mais simples e determinantes até 

à  totalidade  social  nas  suas  múltiplas  relações  e  desta  às  determinações  mais  simples 
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novamente. Somente desse modo, isto é, através da relação entre singularidade, particularidade e 

universalidade se pode compreender a realidade existente como "a unidade do múltiplo".

Ainda nesse citado item, Marx (1983a, p. 221 e 222) dá alguns exemplos. Um deles refere-se à 

categoria trabalho:

O trabalho parece ser uma categoria muito simples. A idéia de trabalho 

nesta  universalidade  -  como trabalho  em geral  -  é,  também,  das  mais 

antigas. No entanto, concebido do ponto de vista econômico nesta forma 

simples, o "trabalho" é uma categoria tão moderna como as relações que 

produzem8 esta  abstração  simples.  [...]  A indiferença  em relação  a  um 

gênero determinado de trabalho pressupõe a existência de uma totalidade 

muito desenvolvida de gêneros de trabalhos reais, dos quais nenhum é 

absolutamente  predominante.  Assim,  as  abstrações  mais  gerais  só 

nascem, em resumo, com o desenvolvimento concreto mais rico,em que 

um caráter aparece como comum a muitos, como comum a todos. Deixa 

de ser possível deste modo pensá-lo apenas sob uma forma particular.

Os exemplos aqui  apresentados já dão uma primeira idéia do modo pelo qual  a dialética, 

inerente à relação do singular-particular-universal, é rica em sua forma e em seu conteúdo, pois 

representam os movimentos específicos que constituem a dinamicidade da realidade como um 

todo, os quais são representados em nosso pensamento através de categorias. Seria, portanto, 

mistificante  querer  utilizar  um  esquema  único  da  relação  singular-particular-universal  como 

modelo para todas as análises. Como, de certa maneira, já foi dito anteriormente, essa relação 

não se refere sempre a um determinado movimento processual da realidade. É preciso identificar 

e caracterizar, na própria realidade, as condições histórico-sociais que determinam seu modo de 

ser e suas transformações histórico-sociais para formular determinada lei e respectiva categoria 

que represente a singularidade, a particularidade e a universalidade de determinado processo. 

Marx  utiliza-se  dessa  relação  dialética,  continuamente,  em  toda  sua  obra  para  explicar  as 

múltiplas relações que determinam o capitalismo em sua concreticidade.

É importante ainda salientar aqui que a concordância entre as leis do pensamento com as leis 

do ser se dá pelo seu conteúdo, mas tal concordância toma formas diferentes de acordo com o 

modo como passa a existir em determinado tempo e lugar. As leis do ser transformadas em leis do 

pensamento convertem-se em método, o que por sua vez corresponde a uma lógica respectiva 

que dirige o pensamento no sentido de captar, da forma mais aproximativa possível, o movimento 

8Modificamos a tradução feita, na medida em que tal tradução não representa adequadamente o que Marx explicita. A versão citada 

termina essa frase assim: "é uma categoria tão moderna como as relações que esta abstração simples engendra". Isso é contrário ao que 

Marx quer dizer. O original em alemão é o seguinte: "Dennoch, ökonomisch in dieser Einfachheit gefabt, ist 'Arbeit' eine ebenso moderne 

Kategorie wie die Verhältnisse, die diese einfache Abstraktion erzeugen" [Marx: Einleitung (zur Kritik der politischen Õkonomie), p. 39. 

Digitale Bibliothek, CD 11: Marx & Engels, p. 2802 (compare com Mew, vol. 13, p. 634; Mew, 42, p. 38)].
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real da natureza específica do objeto que se quer conhecer para transformar.

Em síntese: ao apreender as leis da realidade objetiva é preciso transformá-las em leis do 

pensamento, isto é, tomá-las formas lógicas que garantam o funcionamento do pensamento, para 

que se obtenha o conhecimento do objeto, na sua complexidade e multiplicidade reais. Para tanto 

é preciso observar que lógica precisa ser usada para que se atinja a realidade pelo pensamento a 

fim de se atuar, consciente e conseqüentemente, em função de fins e valores escolhidos. A seguir 

será dada uma rápida visão sobre a lógica formal clássica e a lógica dialética.

Embora a lógica formal (conhecida como a lógica tradicional ou clássica diferindo da lógica 

matemática ou lógica simbólica) tenha vários princípios que orientam seu uso, dois deles são 

básicos, dos quais os demais são deduzidos. Trata-se do princípio da identidade e do princípio da 

não-contradição. O princípio da identidade se refere à univalência no emprego dos termos em seu 

conteúdo. Quer dizer, A é igual a A (A = A) ao mesmo tempo e nas mesmas condições. O princípio 

da  não-contradição  se  refere  a  uma  não  univalência  entre  termos.  Quer  dizer,  nas  mesmas 

condições e de tempo A é diferente de B (A ≠ B). Com esses e outros princípios a lógica formal 

estuda os conceitos e juízos numa sucessão lógica para que se possa entender adequadamente a 

dedução dos juízos feitos. Dentro desse critério lógico pode-se identificar, organizar, catalogar e 

classificar os juízos. É preciso, portanto, haver uma coerência interna entre os termos e juízos, 

dando-lhes formas de clareza. Note-se que a coerência dos juízos com a realidade - a coerência 

externa -, não é aí considerada, pois toda a organicidade aí requerida se refere aos termos e 

juízos na sua coerência lógica interna. É uma organicidade meramente lógico-formal e, enquanto 

tal,  não  consegue  dar  conta  de  representar,  no  pensamento,  o  movimento  da  realidade.  É 

interessante notar que nos seus primórdios, a lógica clássica não era reconhecida enquanto uma 

lógica puramente formal. As leis e formas do pensamento utilizadas eram tidas como princípios do 

pensamento e ao mesmo tempo do ser. A lógica clássica tomava como ponto de partida não o 

juízo de per se, mas o conceito (termo) considerando as suas relações com o ser da realidade. 

Mas, no momento da análise, a atenção era absorvida pelo conteúdo formal dos conceitos. Com 

isso, perdia-se a prioridade de como essa forma de pensamento reflete ou não o ser da realidade 

objetiva.

A lógica  formal,  portanto,  tem  uma  função  específica  no  processo  de  conhecimento  da 

realidade,  pelo  sujeito  cognoscente,  pois  para  compreender-se  as  múltiplas  relações  dessa 

realidade em sua processualidade, em seu constante movimento, é indispensável (mas, de modo 

algum, suficiente) que se nomeie cada elemento da realidade de per se.  Para isso é preciso 

identificá-los  em suas características  específicas  para  que  se  possa  classificá-los  dentro  dos 

parâmetros e princípios do processo de conhecimento através do qual se pretende compreender a 

realidade, na sua dinamicidade. Sem se usar os procedimentos da lógica formal não é possível 

galgar um outro momento do processo de conhecimento que se refere às relações entre esses 
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elementos. Mas nesse ponto a lógica formal não dá mais conta. Ela é uma lógica criada pelo 

homem  para  identificar,  caracterizar  e  classificar  os  elementos  em  suas  especificidades. 

Considera,  portanto,  os  elementos  de  per  se,  sem movimento,  como  elementos  estáticos.  A 

realidade, porém, se processa através de um movimento ininterrupto. E, para isso, a lógica formal, 

como  dissemos,  se  mostra  insuficiente,  embora  necessária  para  identificar,  denominar,  os 

elementos desse movimento.

Para  captar-se  o  movimento  da realidade,  na concepção metodológica  marxiana,  torna-se 

necessário utilizar-se a lógica inerente ao movimento da própria realidade que é dinâmica, não só 

no sentido de avançar  numa determinada direção,  mas através  da intensa reciprocidade dos 

elementos que a constituem. É a lógica dialética. As leis da lógica dialética são exatamente as leis 

que dirigem o movimento objetivo da realidade transformadas em leis do pensamento e que se 

nos apresentam através de conceitos de máxima generalidade.

Uma das categorias fundamentais que caracterizam a concepção de homem em Marx é a 

categoria  de  universalidade.  Neste  caso  essa  categoria  refere-se  ao  fato  de  que  o  homem, 

enquanto um ser social que se forma pelo trabalho, desenvolve a capacidade de se apropriar das 

leis essenciais da natureza e transformá-las em "órgãos da sua individualidade", isto é, em objeto 

e condição de sua vida. Isso quer dizer que a atuação do homem não está mais somente dirigida 

pelas leis genéticas da sua espécie, enquanto um ser animal. O novo tipo de sua atividade vital é 

o resultado do rompimento dos limites das leis biológicas que determinam a espécie homo, a qual 

passou a ser dirigida por uma finalidade determinada histórica e socialmente pela consciência. 

Assim,  ele  observa  as  demais  espécies  animais  e  se  apropria  da  forma  e  função  de  suas 

atividades, dirigindo-as adequadamente para aqueles fins sócio-históricos de sua atividade vital. 

Com isso, o homem deixa de desenvolver somente as atividades biológicas previstas por sua 

espécie  e  desenvolve  outras  atividades  que  organizou  a  partir  da  apropriação  que  fez  das 

atividades de outras espécies. Assim, ele se universaliza. Nesse processo, desenvolve cada vez 

mais o conhecimento da natureza e do meio social em que vive. E é essa apropriação das "forças 

essenciais  da  natureza"  (Marx),  tanto  da  natureza  propriamente  dita  quanto  da  natureza 

modificada  por  ele,  que  lhe  dá  a  possibilidade  de  desenvolver  a  capacidade  de  atuar 

conscientemente com qualquer que seja o objeto. E isso é feito segundo a natureza desse objeto. 

Isto é, é preciso que o homem observe as características desse objeto, na sua forma e conteúdo, 

apropriando-se  delas  em  seu  pensamento,  para  que  possa  garantir,  ao  máximo  possível,  a 

veracidade dessa realidade refletida em seu pensamento.

Voltando ao caso: as leis e formas do pensamento humano sistematizadas pela lógica dialética 

são as leis e formas do mundo objetivo representadas no pensamento. É a apropriação lógica, 

pelo pensamento, dessas leis e formas ontológicas, isto é, da realidade objetiva. Quanto mais 

esse processo vai sendo conscientizado pelo homem, no seu pensar e agir, mais possibilidades 
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há em que possa atuar, segundo esse processo, mas em função de novos fins. Para que se possa 

julgar a concreticidade ou não de uma construção teórica, é imprescindível ter consciência, no 

sentido  de  "ter  conhecimento"  (e  ser  conseqüente  com  isso),  do  caminho  percorrido  pelo 

pensamento  que  analisa  um determinado  fenômeno,  bem como  da  correlação  mais  próxima 

possível desse caminho com as leis e formas que determinam a natureza do objeto estudado, as 

quais independem da consciência e mesmo da existência do sujeito cognoscente.  Ao ter que 

interferir na realidade, esse sujeito terá as condições básicas lógico-epistemológicas para dirigir 

seu raciocínio no momento de sua atividade.

Para Marx (vide seu Método da economia política), o lógico (o movimento do pensamento) 

precisa  corresponder  ao  histórico  (movimento  dos  fenômenos  do  mundo  objetivo),  como  se 

procurou  mostrar  acima.  Desse  modo,  pode-se  compreender  que  o  conhecimento  se  dá  no 

processo de ascensão do abstrato ao concreto no pensamento (ibid.).

Duas das leis mais gerais da lógica dialética, que explicam o processo acima descrito, são as 

seguintes: a lei da contraditoriedade e a lei da negação da negação. Pela lei da contraditoriedade 

compreende-se que um determinado fenômeno constitui-se de pólos opostos e, ao mesmo tempo, 

complementares e, como tais, não excludentes. O termo contradição, nesse caso, não quer dizer, 

de forma alguma, antagonismo, onde existiria incompatibilidade dos pólos opostos entre si, dos 

quais um pólo precisa ser eliminado para ficar-se com o outro, como ocorre com o princípio da 

identidade e da não-contradição da lógica formal. No caso de uma análise da realidade concreta, 

através da qual se pretende compreender o movimento recíproco entre os pólos e, com isso, 

compreender como se complementam, dando origem a algo novo, não se pode eliminar um dos 

pólos. Eles precisam ser considerados do mesmo modo e nas mesmas circunstâncias, na sua 

complementaridade  (e  não  na  exclusão  de  um  deles),  para  que  se  possa  compreender  o 

fenômeno em estudo como um todo. Está implícita em todo esse processo a necessidade da 

compreensão  do  elemento  mediador  que  estaria  possibilitando  a  relação  entre  esses  pólos 

opostos  que,  reciprocamente,  se  complementam,  formando  uma  terceira  coisa,  a  qual  surge 

exatamente dessa relação recíproca entre os dois pólos. A categoria de mediação é, portanto, 

fundamental para compreender-se um determinado fenômeno da realidade em estudo em sua 

concreticidade.

Uma segunda lei fundamental da dialética refere-se à lei da negação da negação. Esta se 

constitui em três momentos fundamentais: 1) Colocar um fim em algo; 2) Conservar esse algo; 3) 

Superar a forma e o conteúdo desse algo. Isto é: se minha atuação implica necessariamente uma 

mudança em algo, preciso primeiramente conhecer esse algo para compreender o que precisa ser 

modificado, aquilo que precisa "ter um fim". Mas isso não quer dizer que vou eliminar o algo que 

preciso modificar. Quando penso em modificá-lo já estou de certo modo também constatando que 

ele precisa ser conservado em seu cerne ou em sua base. Nesse sentido, e só nesse sentido, 
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preciso conservá-lo. Note-se que se usar, nesse momento, a lógica formal no que acabamos de 

explicar, seríamos acusados, no mínimo, de um contra-senso, isto é, ou fico com esse algo ou o 

elimino. Mas, na lógica dialética, a lógica inerente ao vir-a-ser da realidade (na natureza ou na 

sociedade) coloca-se um fim, conservando os pontos de referência válidos do existente que se 

constituem em gérmen da nova realidade. É preciso, porém, compreender esses dois primeiros 

momentos  da  lei  de  negação  da  negação com o  terceiro  momento  que se refere  ao ato  de 

superação. Quer dizer, modifico aquele algo, conservando suas bases válidas e rompendo seus 

limites. É o momento em que se dá a superação por incorporação do que surge o novo.

Está implícito aí que cada fenômeno a ser analisado precisa ser considerado não só em sua 

especificidade de per se (e para isso muito contribui a utilização da lógica formal), mas também 

como essa especificidade se concretiza dentro das relações mais amplas, as quais formam o 

movimento da realidade objetiva.

Em resumo: para a dialética materialista todos os conceitos e processos de raciocínio, através 

dos  quais  o  sujeito  cognoscente  pretende  captar  a  realidade  em  seu  movimento  -  o  objeto 

cognoscível  -,  têm  essa  realidade  objetiva  como  ponto  de  partida  e  de  chegada, 

independentemente da consciência desse sujeito singular que quer conhecer essa realidade para 

transformá-la ou não.

No caso da relação entre singularidade, particularidade e universalidade, é preciso considerá-

la em cada caso, nas respectivas circunstâncias socioeconômicas em que ele se dá, para poder-

se caracterizar em que direção às transformações históricas determinam a forma e o conteúdo 

dessa  relação  nesse  caso.  E  por  quê?  Porque,  em determinadas  situações  contextuais,  um 

desses três pólos pode se transformar no outro. O universal pode ser considerado como singular 

ou particular ou vice-versa. No capítulo "Complexos de complexos" de sua obra Ontologia do ser 

social Lukács (1981, p. 177-227)9 explicita pormenorizadamente essa relativização dialética do 

singular, do particular e do universal. A singularidade não pode ser considerada como sendo a 

realidade  do  sujeito  cm si  e  por  ela  mesma.  Por  outro  lado,  a  universalidade  não  pode  ser 

considerada  como  um  "coroamento"  definitivo  de  singularidades.  É  necessário,  portanto, 

assegurar  um  raciocínio  que  capte  o  movimento  contínuo  da  relação  singular,  particular  e 

universal nessa relativização para compreender-se a problemática em análise dentro do contexto 

em que se efetua.

4. A função da "particularidade" no processo de conhecimento

Como foi dito anteriormente, Hegel concebe pela primeira vez a relação singular-particular-

9 Uma tradução, do italiano para o português, do capítulo Reprodução dessa obra de Lukács, do qual o item "Complexos de complexos" 

faz parte, foi feita por Sérgio Lessa para sua dissertação de mestrado Sociabilidade e individuação e publicada em livro, com esse título, pela 

Edufal, 1995
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universal  em sua reciprocidade dinâmica,  superando a visão dicotômica ate então vigente.  O 

pensamento burguês, após Hegel, passa a "esquecer" o termo médio dessa relação - o particular. 

Assim, na relação singular-particular-universal fica-se, de um lado, com o pólo mais específico - o 

singular -, e do outro lado, toma-se uma das duas categorias que caracterizam um coletivo e 

passa-se  a  considerá-la  como  o  universal.  A necessidade  de  uma  categoria  mediadora  -  o 

particular  -  é,  portanto,  sumariamente  descartada  e,  com  isso,  essa  categoria  mediadora  é 

eliminada.

Ora, a importância da particularidade (na relação singular-particular-universal) na análise de 

um determinado fenômeno está no fato de que ela se constitui em mediações que explicam os 

mecanismos que interferem decisivamente no modo de ser da singularidade, na medida em que é 

através delas que a universalidade se concretiza na singularidade. A cuidadosa identificação e 

caracterização da particularidade é condição sine qua non para compreender-se como se dá essa 

concretização da universalidade no vir-a-ser da singularidade. Somente dessa forma é possível a 

aproximação  do  pensamento  ao  ser  concreto  da  realidade  em  movimento,  ao  movimento 

processual  da  tensão  entre  a  universalidade  e  a  singularidade,  mediada pela  particularidade. 

Quanto mais o pensamento se aproxima dos meandros desses nexos causais da realidade que 

determinam o movimento de complementaridade entre os contrários, tanto mais poderá captar o 

processo no qual a universalidade se concretiza na singularidade, através dos traços irrepetíveis 

desta, através da sua unicidade.

Como foi aventado anteriormente, Lukács (1978), no seu citado livro Introdução a uma estética 

marxista, apresenta uma análise contundente sobre o "esquecimento", pelos analistas burgueses, 

da função da categoria de particularidade. Explica (cf. 1978, p. 110) que, na prática das atividades 

da vida cotidiana,  o particular  se confunde ora com o universal  e ora com o singular.  E isso 

decorre de vários fatores. Um deles refere-se à imediaticidade do pensamento cotidiano. Outro 

deles refere-se ao fato de que os extremos surgem para a percepção humana antes do que os 

elementos mediadores, já que o surgimento destes depende do desenvolvimento cada vez mais 

complexo da sociedade e da forma como o pensamento também vai se desenvolvendo no sentido 

de captar aquele desenvolvimento da sociedade e da humanidade. Sem a compreensão de toda 

essa processualidade não se consegue elaborar uma teoria que mais se aproxime do movimento 

da  realidade.  Conseqüentemente,  a  atuação  do  sujeito  torna-se  dicotômica  com  a  teoria 

defendida.  Repetindo:  quanto  mais  a  sociedade  se  complexifica,  mais  vão  surgindo  esses 

elementos mediadores e mais complexas e múltiplas são as conexões entre eles. Por outro lado 

se torna cada vez mais trabalhoso captar-se esses múltiplos elementos mediadores. É preciso, 

portanto,  um  esforço  decisivo  para  captá-los  em  sua  complexidade  e  em  seu  movimento 

ininterrupto. Mas esse é o único caminho de se captar, com o máximo de aproximação, todas 

essas determinações, possibilitando-nos, assim superar em nossa atuação os limites restritos do 

conhecimento cotidiano que é espontâneo, fragmentado, casual, inconsciente, obedecendo muitas 
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vezes a chamada falsa consciência.

Ocorre que esse imediatismo do pensamento cotidiano na sociedade alienada, se expande 

para o pensamento científico o que já e, em si mesmo, um indicador do processo de alienação 

vigente. Vejamos como isso ocorre: na relação indivíduo-sociedade o pólo “indivíduo" é tomado 

como o singular;  e o pólo "sociedade" é tomado como o universal.  Desse modo,  deixa-se de 

perceber dois problemas: como o pólo "sociedade" é tomado como o universal perde sua função 

de particular na relação indivíduo-genericidade perde a sua função de mediação; e como o pólo 

"gênero  humano"'  não  e  considerado,  perde  sua  função  de universal.  Daí  que  ele  o  gênero 

humano, não é o elemento em que se encontra a meta máxima do desenvolvimento do indivíduo e 

sim os estreitos limites da sociedade. Nestes limites, a adaptação do indivíduo aos moldes da 

sociedade  existente  é  o  princípio  fundamental.  Em  outras  palavras:  ao  tomar-se  a  relação 

indivíduo-sociedade como a relação básica (mesmo concebendo-se, por vezes e de forma quase 

sempre  inconsciente,  no  seu  sentido  mais  abrangente  como  foi  explicitado  no  início  dessa 

exposição),  descarta-se  a  relação  indivíduo-gênero  humano e  a  função  da relação  indivíduo-

sociedade  como  elemento  mediador  desta  relação  mais  ampla,  pois  se  tornam  elementos 

supérfluos de análise.

Na Ideologia alemã, Marx & Engels (s.d., p. 298-299) se referem a isso ao tratar da posição de 

Stirner (o Santo Sancho) Assim se expressam:

As grandes fórmulas sobre o antagonismo*10 que devem ser agudizadas e 

levadas ao limite extremo e sobre as vantagens "particulares" que Sancho 

não quer ter, tudo isto se reduz a uma única e mesma idéia. Sancho quer, 

ou  melhor,  crê  querer  que  as  relações  entre  os  indivíduos  entre  si  se 

situem  num  plano  puramente  pessoal,  que  o  seu  comércio  [leia-se, 

intercâmbio -  BO]  não tenha por  intermédio um terceiro.  [...]  Aqui,  este 

terceiro  é  o  "elemento  particular"  ou,  se  o  quisermos,  o  antagonismo* 

particular e não absoluto,  por outras palavras, a situação recíproca dos 

indivíduos  determinada  pelas  condições  sociais  atuais.  Sancho,  por 

exemplo,  não  quer  que  dois  indivíduos  estejam "em antagonismo*"  um 

relativamente ao outro, enquanto bourgeois é proletário;  protesta contra 

este "elemento particular"  que "dá uma vantagem" a bourgeois sobre o 

proletário;  queria  fazê-lo  entrar  numa relação puramente  pessoal,  fazer 

deles simples indivíduos que mantêm relações entre si. Não reflete no fato 

de que, no quadro da divisão do trabalho, as relações pessoais evoluem 

10 O asterisco ao lado da palavra "antagonismo", em vários momentos dessa citação, tem a função de esclarecer que utilizamos esta palavra no lugar 

da palavra "oposição" utilizada pelo tradutor, já que em alemão a palavra utilizada por Marx e Engels é Gegensatz. O uso do termo "oposição" nessa 

citação, ao nosso ver, enfraquece a intensidade do uso deste termo em alemão neste texto e, conseqüentemente, enfraquece a argumentação dos 

autores, Já que, em português, uma "oposição" pode não ser antagônica, mas simplesmente complementar.
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de forma necessária e inevitável para relações de classe e cristalizam-se 

em relações de classe; toda a sua verborréia se reduz por conseqüência a 

um voto piedoso que imagina realizar exortando os indivíduos que fazem 

parte destas classes a tirar da cabeça a noção de "antagonismo*" ou do 

seu "privilégio" "particular". [...] Modificando a "maneira de ver" deles e o 

seu "querer", vai suprimir-se o "antagonismo*"e o “elemento particular”.

Lukács (1978, p.119ss) analisando essa questão da supressão do pólo "particular" na relação 

singular-particular-universal  nessa  passagem  da  Ideologia  alemã  esclarece  que  Stirner  não 

considera ou não quer considerar a mediação entre o indivíduo e o gênero humano, "passando 

por cima" do caráter de classe da sociedade e, portanto, como se essas mediações sociais não 

fizessem  parte  necessariamente  das  relações  pessoais.  Esclarece  também  que  esse 

posicionamento é encontrado em diversos outros autores, embora em bases diferentes, onde a 

singularidade é tratada sem serem consideradas as "mediações da socialidade de sua existência, 

afastando-se qualquer particularidade mediadora" (op. cit.). É preciso identificar-se as vinculações 

lógicas  entre  os  vários  elementos  mediadores  de  um  determinado  fenômeno  a  fim  de  se 

representar, no pensamento, a dialeticidade entre singularidade e universalidade.

A particularidade, portanto, não se constitui em elemento descartável; sem ela o fenômeno em 

questão  não  pode  ser  compreendido.  A dificuldade  está  em  que  as  mediações  sociais  que 

constituem o particular não são facilmente perceptíveis e muito menos as conexões entre elas. 

Essa  não  percepção  e/ou  desconsideração  elimina  a  possibilidade  de  aproximação  do 

pensamento  ao  ser,  já  que,  desse  modo,  o  pensamento  jamais  pode  aproximar-se  o  mais 

adequadamente possível do ser da realidade, em sua concreticidade. Daí cai-se no agnosticismo 

que  acaba  gerando  um  irracionalismo.  Com  isso,  essa  desconsideração  da  particularidade, 

explica Lukács, leva à eliminação dos momentos da particularidade social como elementos de 

luta.

Concluindo

Quando a relação singular-universal é considerada epistemologicamente somente do ponto de 

vista da relação entre o indivíduo e a sociedade, a emancipação do homem singular fica restrita 

somente ao que Marx chamou de mera "emancipação política" que está inerente à concepção de 

cidadão,  a relação do indivíduo com o Estado, somente, e não a relação do indivíduo com o 

gênero  humano.  Nesta  visão  o  objetivo  último da relação indivíduo-sociedade fica  restrita  ao 

processo de adaptação do indivíduo à sociedade, que, na concepção neoliberal de indivíduo e de 

sociedade, se tornou hoje a palavra de ordem. Essa adaptação não visa a universalização do 
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homem, mas a universalização do mercado11.

Para que se possa compreender a singularidade é indispensável que o pensamento tenha 

alcançado  um  máximo  de  aproximação  do  estágio  mais  desenvolvido  das  relativas 

particularidades e universalidades nas  quais  se insere a singularidade em estudo.  Em outras 

palavras: o singular é tão mais compreendido, quanto mais se tenha captado suas mediações 

particulares com a universalidade. O singular, portanto, não existe em si e por si, mas somente em 

sua relação intrínseca com o universal que se faz somente através de mediações - o particular. 

Por outro lado, o universal só existe quando se concretiza no singular. Marx em uma carta a P.V. 

Annenkov (apud Marx,  1976,  p.  161) referindo-se à indissociável  relação entre o homem e o 

desenvolvimento das forças produtivas afirma que "a história social dos homens nunca é mais que 

a história do seu desenvolvimento individual, quer tenham consciência disso ou não". No indivíduo 

está sintetizado a particularidade (as mediações sociais) e a universalidade (a genericidade) que 

foi possível ao indivíduo apropriar-se.

Tendo em vista o que aqui foi exposto, a questão epistemológica da relação singular-particular-

universal  na  atuação  do  psicólogo  terapeuta  e  pesquisador  constitui-se  na  relação  entre  a 

singularidade (o indivíduo) e a universalidade (o gênero humano), a qual se concretiza através das 

múltiplas  mediações  determinadas  pelas  relações  sociais  específicas  do  contexto  (a 

particularidade) em que esse indivíduo está inserido. Ao nosso ver, é essa a relação fundamental 

a ser considerada nessa atuação, se se pretende, de fato, contribuir para a emancipação humana. 

Isso não é só um desafio feito a um profissional, mas, como diria Goethe, uma Lebensführung, 

uma direção de vida.
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