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RESUMO 
 
Este texto traz a crítica feita por Lukács ao capitalismo, mediada pela categoria 
da alienação. Realiza uma reflexão sobre o conceito lukacsiano de alienação e 
suas expressões, a partir da Ontologia do Ser Social, centralizando a discussão 
nas condições fundamentais das relações sociais capitalistas.  
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ABSTRACT 
 
This text brings the critic done by Lukács to the capitalism mediated by the 
category of alienation. It realizes a reflection about Lukács’ concept and his 
expressions come from the Ontology of the Social Being, centralizing the 
discussion in the fundamental conditions of the capitalist social relations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Entre os pensadores contemporâneos, Lukács se destaca por deixar um legado da maior 

importância para a análise do ser social. Sua obra de maturidade Per l’ ontologia dell’ essere 

sociale (1981) toma como ponto de partida o trabalho, categoria que funda a sociabilidade, de 

onde se desdobram os complexos da reprodução, da ideologia e da alienação (Entfremdung). 

Nossa reflexão neste texto se destina a demonstrar a alienação como categoria essencial na 

crítica feita por Lukács ao capitalismo. Ao fazê-la, ele realiza um tertium datur em relação tanto 

ao marxismo vulgar, que entende as alienações como simples derivações mecânicas de legalidades 

econômicas, quanto às posturas que concebem tais fenômenos como pertencentes apenas à esfera 

da subjetividade. Na alternativa de análise que o autor oferece, os fenômenos em referência são 

historicamente determinados por diferentes formações sociais e correspondem aos obstáculos 

                                                           
 
∗ Professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas, doutora em Serviço 

Social. 



 

 

2 
criados pelos próprios homens à plena explicitação do gênero humano e dos indivíduos 

singulares, conforme situaremos em seguida. 

 

CONCEITO LUKACSIANO DE ALIENAÇÃO E SUAS EXPRESSÕES 

  

 No desenvolvimento econômico ocorrido até hoje, observam-se tendências evolutivas do 

ser social, tais como, a constante diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário à 

reprodução dos homens, o crescente “recuo das barreiras naturais” que torna a reprodução cada 

vez mais nitidamente social e a própria economia, cujo desenvolvimento origina intensas ligações 

entre as sociedades, resultando no predomínio econômico do mercado mundial, que se afirma cada 

dia mais forte. Com ele, uma unificação da humanidade (pelo menos no sentido econômico geral) 

certamente com aspectos positivos, mas também com conseqüências as mais graves para a vida 

dos homens e dos povos.  

Em todas essas tendências, o homem, mediante suas atividades, deixa aquela condição de 

ser natural para tornar-se pessoa humana, transforma-se de animal que alcançou um elevado grau 

de desenvolvimento em gênero humano, em humanidade. Esse processo, produto de séries causais 

que surgem no conjunto da sociedade, é portador de contradições de tipo cada vez mais elevado e 

fundamental em face da reprodução da sociedade como um todo e dos seus exemplares singulares. 

Para o filósofo húngaro (1978: 13),  

 
O progresso é decerto uma síntese das atividades humanas, mas não o aperfeiçoamento no 
sentido de uma teleologia qualquer: por isso, esse desenvolvimento destrói continuamente os 
resultados primitivos que, embora belos, são economicamente limitados; por isso, o 
progresso econômico objetivo aparece sempre sob a forma de novos conflitos sociais. É 
assim que surgem, a partir da comunidade primitiva dos homens, antinomias aparentemente 
insolúveis, isto é, as oposições de classe; de modo que até mesmo as piores formas de 
inumanidade são o resultado desse progresso. 
 

Entre outras conseqüências desse processo de desenvolvimento produto da atividade do 

homem destacam-se o surgimento e explicitação de sua personalidade que, embora tenha como 

base inevitável a elevação das capacidades, não é, segundo Lukács (1981: 562), sua simples e 

linear consecução. Aliás, é uma constatação histórica o fato de que esses dois processos – de 

desenvolvimento das capacidades e de desenvolvimento da personalidade – mantêm entre si uma 
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contínua relação de oposição tal que o desenvolver-se das capacidades aparece inclusive como 

obstáculo ao devir da personalidade humana, como um veículo para sua alienação.  

 
O desenvolvimento das forças produtivas é necessariamente também o desenvolvimento da 
capacidade humana, mas – e aqui emerge praticamente o problema da alienação – o 
desenvolvimento da capacidade humana não produz obrigatoriamente o [desenvolvimento] 
da personalidade humana. Ao contrário: justamente potencializando capacidades singulares, 
pode desfigurar, aviltar, etc., a personalidade do homem.  

 

Nessa contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e o rebaixamento da 

personalidade dos homens se expressa a essência concreta das alienações, isto é, o real significado 

que assume essa contradição no dinâmico processo de reprodução social. Tendo sua gênese no 

interior do processo de objetivação/exteriorização,1 essa contradição, segundo Lessa (1994: 35-6), 

diz de “uma ação de retorno da esfera objetivada sobre a individuação (e sobre a totalidade social, 

com todas as mediações cabíveis); uma ação, todavia, que reproduz a desumanidade socialmente 

posta”. De modo que, em determinadas circunstâncias históricas, esse retorno joga um papel 

negativo na constituição do para-si do gênero humano: ao invés de impulsionar positivamente o 

desenvolvimento da humanidade, obstaculiza-o, transformando-se em um momento socialmente 

posto de negação do próprio homem. No entanto, a exteriorização não resulta necessariamente em 

alienações, estas apenas podem ter aí sua origem ontológica. Conforme escreve nosso filósofo 

(1981: 397-8), “a origem da alienação a partir da exteriorização não significa de modo algum que 

esses dois complexos sejam unívoca e incondicionalmente o mesmo: é bem verdade que 

determinada forma de alienação possa nascer da exteriorização, mas esta última pode muito bem 

existir e operar sem produzir alienações”.  

 Portanto, é fato ontológico decisivo para o filósofo húngaro que se trata de um fenômeno 

portador de historicidade e, como tal, assume formas particulares de explicitação conforme as 

circunstâncias do momento ao qual corresponde. Esse seu caráter histórico faz da alienação um 

complexo em permanente relação com os demais complexos do mundo dos homens e com a 

totalidade social, tendo por base ineliminável uma determinada estrutura econômica. Daí porque 
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não é jamais dissociável do nível de desenvolvimento das forças produtivas e do modo de ser 

das relações de produção. 

  A antítese dialética há pouco sublinhada, entre o desenvolvimento das forças produtivas e 

o aviltamento das individualidades, se encontra de modo ineliminável na base de todas as 

alienações. Suas manifestações – independentemente de forma ou conteúdo – comportam um 

descompasso entre o desenvolvimento da capacidade dos homens e o formar-se das suas 

personalidades. Assim, quanto mais as sociedades se desenvolvem, mais evidente se torna tal 

contradição. A história dos homens é permeada por diferentes alienações, desde aquelas 

provocadas por um nível atrasado de desenvolvimento até as que têm por base um inquestionável 

progresso objetivo. O decisivo, no entanto, é perceber a diferenciação ontológica entre elas. Se 

tomarmos como exemplo as alienações das sociedades primitivas, veremos que não continham o 

mesmo caráter negativo daquelas originárias das sociedades de classe, em especial da sociedade 

capitalista, onde a forma mercantil exerce uma influência decisiva sobre todas as manifestações da 

vida, pois se trata de uma forma específica de sociabilidade fundada na produção generalizada de 

mercadorias, na qual os homens perdem o domínio sobre suas atividades. O mercado passa a ser o 

elo entre as atividades humanas, provocando uma inversão em que as relações sociais entre os 

homens aparecem mediadas pelas coisas. Com isso, esconde a verdadeira essência do modo 

capitalista de produção como um modo de exploração do trabalho, um modo de produção e 

reprodução da desumanidade. 

As primeiras alienações de que a humanidade tem conhecimento, isto é, aquelas próprias 

do homem primitivo, brotam espontaneamente das proximidades das barreiras naturais e, como 

tal, do baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas. A partir das sociedades de classe 

esse fenômeno vai sendo cada vez mais intensamente mediado, principalmente no capitalismo 

onde, segundo Lukács, desenvolvem-se relações sociais puras. Isto tem implicações ante as 

possibilidades de sua superação: enquanto no escravismo e no feudalismo, por exemplo, as 

alienações são espontaneamente superadas pelo próprio desenvolvimento de novas forças 

produtivas, no capitalismo esta superação somente se dará mediante ruptura com as relações 

                                                                                                                                                                                            
(Entäusserung) entendemos aquele momento da objetivação em que o indivíduo se destaca do objeto por ele 
produzido e se afirma como sujeito. 



 

 

5 
sociais comandadas pelo capital. Tal ruptura pressupõe necessariamente uma ação consciente 

dos homens.   

 Ao estudar as conseqüências que o desenvolvimento das forças produtivas exerce sobre a 

estrutura e dinâmica da sociedade o marxista húngaro enfatiza (1981: 292) que na organização das 

comunidades humanas originárias havia um predomínio de pressupostos naturais ou divinos em 

termos da apropriação das condições objetivas da sua vida e da reprodução e objetivação da 

atividade da qual viviam (agricultura, pastoreio, caça etc.). Em tais comunidades, um dos 

pressupostos para a apropriação se dava pela afinidade de sangue, de língua, de costumes etc., daí 

o seu caráter natural. Contudo, se aos homens esses pressupostos “aparecem não apenas como 

naturais, mas de origem divina, indica que objetivamente não podem mais ser mera natureza, que 

neles já está investido trabalho humano, sem que possa, todavia, ser corretamente compreendido 

pelo homem o como da sua dadidade”. Não o sabem, mas o fazem, diz Marx em O Capital. 

Certamente as alienações derivadas desse momento da história da humanidade, sejam elas 

de caráter religioso, ou mais diretamente ligadas ao trabalho, não continham na sua base a 

contradição entre o inquestionável progresso objetivo e a deformação da vida humana. Referimo-

nos àquelas provocadas por formas determinadas de exploração do homem pelo homem presentes 

no escravismo, no feudalismo e, em especial, no capitalismo. Entretanto, se no escravismo e no 

feudalismo as condições reprodutivas – resguardadas suas particulares diferenciações – ainda 

podem ser definidas como “naturais”, o capitalismo é a primeira formação social que consegue 

reproduzir, em medida crescente, seus próprios pressupostos.  Ou seja, o processo de produção 

capitalista, que é ao mesmo tempo processo de reprodução, além de produzir a mercadoria e a 

mais-valia, produz e reproduz, segundo Marx (1988: 153), “a própria relação capital: de um lado o 

capitalista, do outro o trabalhador assalariado”. Para Marx, o capital pressupõe o trabalho 

assalariado, da mesma forma que o trabalho assalariado pressupõe o capital, isto é, ambos se 

determinam reciprocamente, razão pela qual o capitalismo produz continuamente as próprias 

condições necessárias à sua reprodução. 

 

CAPITALISMO E ALIENAÇÃO 
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Uma vez dadas as condições fundamentais da produção capitalista: de um lado os 

possuidores de dinheiro, meios de produção e de subsistência; de outro, trabalhadores livres, 

vendedores da sua força de trabalho, estão postas também as condições de reprodução da relação 

capital de modo cada vez mais ampliado. Para Marx (1988: 252 – grifos nossos): “Tão logo a 

produção capitalista se apóie sobre seus próprios pés, não apenas conserva aquela separação (entre 

os trabalhadores e a propriedade dos meios de produção e de subsistência), mas a reproduz em 

escala sempre crescente”. Em conseqüência, as alienações geradas por essa crescente capacidade 

que tem o capital de se reproduzir, terão de ser intencionalmente destruídas, diferentemente 

daquelas originárias das sociedades anteriores. Estas últimas, conforme assinalamos, vão sendo 

superadas pela própria expansão econômica das suas respectivas formações.  

 É o que vem a ocorrer com os modos de produção escravista e feudal, cuja estrutura 

interna impede o crescente desenvolvimento econômico e científico. Como nessas formações 

sociais o trabalho ainda era muito determinado por categorias “naturais”, não havia, do ponto de 

vista ontológico, qualquer possibilidade de uma sua organização verdadeiramente social, como 

vem a ocorrer nas relações capitalistas de produção.  

De fato, com o crescente “afastamento das barreiras naturais”, que têm no trabalho seu 

impulso fundante, as categorias vão se tornando cada vez mais puramente sociais, razão pela qual 

superar as alienações produzidas pelo capital significa, necessariamente, romper com a ordem 

burguesa. Tal possibilidade histórica somente se realizará pela via da revolução. Essa é a diferença 

fundamental entre as duas ordens de alienações acima referidas.  

Na economia capitalista, as forças produtivas, ao se desenvolverem, não apenas produzem 

individualidades mais ricas e desenvolvidas, mas, contraditoriamente, desencadeiam um processo 

de desumanização que se eleva a patamares jamais constatados em estágios inferiores de 

desenvolvimento. A exemplo de Marx, Lukács reconhece a importância de tal desenvolvimento, 

contudo, enfatiza os limites ontológicos quando ocorre no âmbito de uma sociedade permeada por 

interesses de classe, em especial, a sociedade capitalista.  O antagonismo sobre o qual nos 

referimos neste instante é por Marx (apud Lukács, 1981: 561-2) elucidado quando afirma que “o 

mais alto desenvolvimento da individualidade” é obtido “somente através de um processo 

histórico no qual os indivíduos são sacrificados”. Essa contradição é inevitável porque, apesar de 

ser o processo de produção uma síntese de posições teleológicas, seu caráter é puramente causal. 
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Argumenta o pensador húngaro que Marx, por diversas vezes, se referiu a esse problema. 

Desde os Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, por exemplo, ao refletir sobre a alienação 

do trabalho – raiz de todo processo de alienação – ele afirma (1963: 320-1) que “quanto mais 

produz o operário com seu trabalho, mais o mundo objetivo, estranho que ele cria em torno de si, 

torna-se poderoso, mais ele empobrece, mais pobre torna-se seu mundo interior e menos ele possui 

de seu”. Como resultado da produção capitalista, tem-se um processo em que a riqueza material é 

continuamente transformada em meios de valorização do capital e o trabalhador – fonte pessoal de 

riqueza – é despojado de todos os meios que possibilitariam tornar sua a riqueza por ele 

produzida. Trata-se de uma forma de sociabilidade em que a miséria do trabalhador está em razão 

inversa do poder e da grandeza daquilo que ele produz, fato profundamente agravado no mundo 

moderno, já que a produção capitalista não produz unicamente o homem como mercadoria, mas o 

produz como ser espiritualmente desumanizado. Dessa maneira, além de ser expropriado do 

produto do seu trabalho, é a sua capacidade de trabalho que se lhe apresenta como algo que não 

lhe pertence. De modo que a capacidade de trabalho, além de produzir a riqueza alheia e sua 

própria pobreza, a cada vez que é consumida cria novo valor incorporado ao capital. Por isso, 

Lukács afirma que o capitalismo introduz modificações significativas na esfera das alienações, 

pois, ao contrário dos modos de produção anteriores, nele as tendências alienantes operam não 

apenas no resultado, mas também no próprio ato de produção. 

A impotência do trabalho vivo em face do trabalho objetivado é de tal monta que aquilo 

que seria para o homem manifestação da personalidade – sua realização no e pelo trabalho –, para 

o operário se converte unicamente no meio de sobreviver. Sob o capitalismo, o trabalhador 

repudia o trabalho, não se satisfaz, mas se degrada, não se reconhece, mas se nega, na medida em 

que só pode se conservar como sujeito físico na qualidade de operário, e não na qualidade de 

homem que tem acesso direto aos meios de subsistência que lhe oferece a natureza. Desse modo, o 

seu trabalho não é voluntário, mas compulsório, trabalho forçado.2 Por isso Lukács (1981: 773) 

assegura que as alienações mais importantes têm estreita relação com as atuais relações de 

exploração. Um dos seus traços comuns é que, ao operar não apenas no produto do trabalho, mas 

                                                           
 
2 Ricardo Antunes faz uma interessante discussão sobre essas questões em “Trabalho, Greve e Consciência: 

algumas considerações teóricas – trabalho, alienação e a greve. In: A Rebeldia do Trabalho, São Paulo: 
Ensaio/Ed. da Universidade de Campinas, 1988. 
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no próprio ato da produção, as tendências alienantes têm como conseqüência uma sociedade na 

qual o ter representa na vida dos homens enquanto indivíduos um forte motor para as alienações. 

Isto o capitalismo acentua de tal modo que, mesmo para os operários, o poder de ter não se 

manifesta como simples carência, como influxo sobre o não-ter os meios importantes à satisfação 

cotidiana das necessidades, mas, ao contrário, se manifesta como poder de ter explícito, como 

concorrência com outros homens e grupos, tendo em vista elevar o próprio prestígio pessoal 

mediante a quantidade e qualidade do ter. Deparamo-nos com uma realidade na qual a forma 

socialmente determinada da atividade produtiva, ao tempo que produz mercadorias, produz 

também um “crescente valor do mundo das coisas” às custas da “desvalorização do mundo dos 

homens”. 

A manipulação como um momento particular do moderno capitalismo exerce aqui 

importante papel. Para Lukács, a manipulação nasceu da necessidade que tinha o capital, num 

dado momento histórico, de produzir em massa3 para atender ao consumo de muitos milhões de 

compradores singulares. Hoje, operante em todos os setores da vida social, ela se põe como 

potência mediadora entre a produção e o consumo, uma vez que uma das características da atual 

organização do trabalho se baseia em uma produção imediatamente determinada pela demanda. A 

manipulação é, portanto, decisiva tendo em vista a qualidade e quantidade do que é produzido. 

Lembra o filósofo húngaro (1981: 319) que “a diversidade que se interpõe no ser 

econômico entre essência e fenômeno, diversidade que muito freqüentemente pode se desenvolver 

em firme oposição (...) entre o desenvolvimento das forças produtivas como desenvolvimento 

simultâneo das capacidades humanas (essência) e o seu modo de se apresentar no capitalismo (...) 

produziu o aviltamento e alienação dos homens”. 

Essa contraditoriedade entre essência e fenômeno é imanente ao desenvolvimento 

econômico geral e se manifesta continuamente de diversas maneiras e nos diversos campos da 

vida cotidiana. Exemplo disso é a célebre análise que Marx (1988: 54-5) faz do uso capitalista da 

máquina que, em polêmica com alguns economistas burgueses, entre eles, James Mill, Mac 

Culloch, Senior, J. St. Mill assinala, conforme lembra Lukács, justamente a realidade do 

fenômeno. 

                                                           
3 Lembramos que Lukács está escrevendo na década de 1960, ainda sob o influxo do apogeu do fordismo e do 
Welfare State.   
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As contradições e os antagonismos inseparáveis da utilização capitalista da maquinaria não 
existem porque decorrem da própria maquinaria, mas da sua utilização capitalista! Já que, 
portanto, considerada em si, a maquinaria encurta o tempo de trabalho, enquanto utilizada 
como capital aumenta a jornada de trabalho; em si, facilita o trabalho, utilizada como capital 
aumenta sua intensidade; em si, é uma vitória do homem sobre a força da Natureza, utilizada 
como capital submete o homem por meio da força da Natureza; em si, aumenta a riqueza do 
produtor, utilizada como capital o pauperiza etc. 
 

Para a economia burguesa, entretanto, as máquinas demonstram que essas contradições não 

existem, são apenas mera aparência da realidade. Com o que “some” o caráter de determinação 

reflexiva entre essência e fenômeno – conseqüência da manipulação produzida pelo capitalismo 

moderno – e faz obscurecer a questão fundamental de que ambos são históricos, são igualmente 

portadores do mesmo quantum de ser. Enfim, os processos alienantes que emergem na 

sociabilidade capitalista têm a peculiaridade de reificar a totalidade das relações sociais. 

Diante dos argumentos até então sublinhados, é possível afirmar um extenso e intenso 

predomínio das alienações na sociabilidade capitalista, provocado por um duplo movimento 

internamente unitário: em primeiro lugar, pela manipulação e pelo consumo que expulsam o 

máximo possível da vida cotidiana dos homens o impulso à generalidade e a tendência a superar a 

própria particularidade, cujo objetivo é o de fixar definitivamente a particularidade (burguesa) em 

cada homem objeto de sua ação. Em segundo lugar, e em íntima relação com o primeiro, a 

dimensão particular uma vez isolada, própria das abordagens neopositivistas, adquire um caráter 

puramente abstrato na medida em que lhe é atribuída uma essência fixa e imutável, mesmo se em 

contínua mudança no mundo fenomênico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 Diante de todos esses argumentos é possível afirmar que, sob a ordem do capital, o 

desenvolvimento das forças produtivas, ao elevar as capacidades humanas, ao torná-las mais 

experientes, mais potencialmente capazes de dominar a natureza, provoca também um 

rebaixamento das individualidades, na medida em que aliena o homem do seu trabalho, de si 

mesmo, do seu ser genérico e dos outros homens. Ao favorecer o desenvolvimento da técnica, o 

capitalismo se apropria da riqueza socialmente produzida e a transforma numa força contraposta 

ao trabalhador. 
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 Enfim, a crítica feita por Lukács ao capitalismo inclui a alienação como uma das 

categorias determinantes na captura do ser social burguês entendido como um “complexo de 

complexos”. O que particulariza sua análise é a recusa de toda teoria que assegura uma essência 

humana eterna e alienada. Defende em sua Ontologia o caráter de historicidade peculiar às 

alienações, ao reconhecê-las como um modo histórico-social de viver por parte dos homens, um 

elemento do processo de desenvolvimento social cuja particularidade manifesta-se tão-somente 

em circunstâncias concretas e envolve sujeitos concretos. 
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