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RESUMO 

Esta tese tem como objetivo defender a possiblidade de tratar do fenômeno das opressões 

através da crítica da economia política, quando esta é apreendida como uma crítica do 

estranhamento. Para esse propósito, utilizo a reinterpretação desta crítica realizada pelo 

filósofo húngaro György Lukács para destacar alguns dos principais elementos que 

compõem este quadro teórico: natureza humana, suas legalidades imanentes de 

desenvolvimento, a personalidade como categoria histórica e o complexo do 

estranhamento. 

 

Palavras-chave: Opressões, Ontologia, Marxismo 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to defend the possibility of dealing with the phenomenon of oppression 

throughout the criticism of political economy, when it is perceived as a criticism of 

strangement. For this purpose, I use the reinterpretation of this criticism carried out by 

the Hungarian philosopher György Lukács to highlight some of the main elements that 

make up this theoretical framework: human nature, its immanent legalities of 

development, personality as a historical category and the complex of strangeness. 

 

Key-words: Oppressions, Ontology, Marxism 
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Introdução - A crítica da economia política e o problema das opressões 

 

Pairam sobre a teoria do valor de Marx já há bastante tempo questionamentos 

sobre sua aptidão para lidar com as diversas formas de opressão que perpassam o 

cotidiano na sociedade contemporânea, como o machismo, o racismo, a homofobia, a 

LGBTQIfobia e a xenofobia. Na melhor das hipóteses, quando, com alguma boa vontade, 

também se considera a exploração do trabalho humano como uma forma de opressão, 

circunscrevem-se as possibilidades analíticas da crítica da economia política única e 

exclusivamente a esta forma. A obra de Marx seria, portanto, atenta à questão de classe, 

mas insensível diante dos inúmeros cerceamentos que invadem a subjetividade humana e 

limitam a expressão plena da personalidade daqueles que os experimentam diariamente. 

A ênfase deste tipo de leitura na exploração do trabalho humano impede que o 

programa teórico do marxismo seja interpretado como uma crítica abrangente da 

condição humana. Consequentemente, erguem-se obstáculos para que a teoria do valor 

de Marx seja vista como uma crítica das opressões – enfatizando aqui sua forma diversa 

com o uso do plural. A ampla difusão dessa intepretação deve-se, em parte, ao fato de que 

o marxismo vulgar1 realmente encara a crítica da economia política desta maneira; e em 

parte, ao fato de que a maioria dos críticos do marxismo, como é o caso dos pensadores 

e coletivos políticos que moldaram a percepção teórica por detrás das políticas da 

diferença2, tomaram estas tendências do marxismo como alvo privilegiado de sua crítica. 

Os questionamentos endereçados ao marxismo vulgar pelas políticas da diferença, 

ou políticas identitárias, tanto no plano teórico, como no plano da prática política, têm 

seu impacto amplificado em um contexto de aumento da heterogeneidade da classe 

 
1 Entendo por marxismo vulgar aquelas vertentes da tradição marxista que, muitas vezes com as melhores 

intenções – quer seja tornar o marxismo mais palatável para a militância político-partidária, quer seja 

complementar o marxismo filosoficamente com este ou aquele tema – abriram mão de alguns dos princípios 

ontológicos fundamentais de Marx. Em outras palavras, ao invés de considerar as categorias do ser social 

como “formas de ser, determinações da existência”, o marxismo vulgar privilegia uma compreensão das 

categorias sociais em termos lógicos, ou seja, considera que as categorias são formas abstratas puras. Mais 

à frente, mostro que este tipo de marxismo se caracteriza por rechaçar a existência de um fundamento 

filosófico subjacente à crítica da economia política, o que seria interpretado como um argumento favorável 

à cientificidade desta teoria. O marxismo vulgar acaba se tornando alheio ao sentido de crítica da condição 

humana presente na crítica da economia política de Marx, vendo a crítica da economia política 

fundamentalmente como uma crítica da exploração, isto é, de uma única forma de opressão. Daí decorrem 

as insuficiências do marxismo vulgar no tratamento da pauta das opressões. 
2 Como argumento mais à frente, as filosofias e políticas da diferença se apresentam como alternativas ao 

marxismo vulgar na formulação teórica do problema das opressões e na luta contra esta. Enquanto as 

filosofias da diferença têm como principais expoentes teóricos Gilles Deleuze e Félix Guattari, as políticas 

da diferença têm sua origem no Combahee River Colective e nas formulações de Cornel West sobre uma 

política cultural da diferença. 
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trabalhadora em escala global. Como destacam estudiosos do mundo do trabalho como 

Antunes (2009; 2015; 2018), as respostas à crise capitalista de meados dos anos 1970 

suscitam diversas transformações na morfologia da classe trabalhadora, sendo a principal 

delas a fragmentação das cadeias produtivas do ponto de vista global – processo também 

conhecido como reestruturação produtiva. Do ponto de vista dos processos de trabalho, 

tais transformações impactam nas formas assumidas pela divisão social do trabalho, por 

exemplo, através de alterações na relação entre a divisão do trabalho manual e intelectual 

e entre o trabalho produtivo e improdutivo, dentre outras mudanças. 

Com a extensão de seu raio de ação em escala global, o capital arrasta diariamente 

centenas de negros, latinos, árabes, asiáticos e imigrantes, homens e mulheres das mais 

variadas partes do mundo, para o interior da sua perversa e incessante dinâmica de 

valorização do valor – isso sem mencionar o trabalho infantil e o trabalho em condições 

análogas à escravidão. Este conjunto multiforme de trabalhadores compõe o pelotão de 

frente da precarização do trabalho, seja através de sua integração aos setores subalternos 

das economias capitalistas desenvolvidas, evidente no crescimento do subemprego, seja 

através das condições degradantes de trabalho vigentes nas economias do sul global3. 

Este processo também impacta outras facetas importantes da divisão social do 

trabalho, como a divisão sexual e racial do trabalho. Estas formas de divisão social do 

trabalho devem ser consideradas em sua imbricação com a divisão entre trabalho manual 

e intelectual, entre cidade e campo e entre as classes sociais. Não é incomum, por 

exemplo, encontrar sociedades escravistas ou patriarcais nas quais mulheres e escravos, 

sejam eles racializados ou não, são privados do direito de ler e escrever, ou de 

desempenhar qualquer trabalho intelectual. 

Na verdade, o que muitos comentaristas apressados interpretaram como o fim do 

proletariado, ou como o fim da capacidade do trabalho de atuar como fator estruturante 

da sociedade contemporânea4, não passou de uma fantasia eurocêntrica que tratou de 

mistificar a substituição da classe trabalhadora europeia por um contingente cada vez 

mais diverso de trabalhadores do sul global. Ao invés de seu desaparecimento, tem-se o 

reaparecimento do trabalho como elemento central da sociedade contemporânea, mas 

 
3 Não entrarei aqui em um debate sobre a superexploração do trabalho preconizada pela teoria marxista da 

dependência, já que queremos justamente chamar atenção para uma outra possibilidade de leitura da crítica 

da economia política, centrada no estranhamento. 
4 Para isso, ver O Fim do proletariado, de André Gorz (1982), e também os ensaios sociológicos de Claus 

Offe em Capitalismo desorganizado (1985). É possível encontrar uma ótima apreciação crítica destas 

formulações nas obras de Ricardo Antunes acima referidas. 
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agora se mostrando cada vez mais rico em determinações justamente por se expressar em 

um conjunto mais multiforme de trabalhadores. 

Além do espraiamento do seu raio de ação geográfico ao redor do globo, o 

capitalismo também se enraíza de maneira cada vez mais profunda em todas as instâncias 

da vida humana. Por um lado, o capitalismo acentua a tendência ao recuo das barreiras 

naturais identificada por Marx como inerente ao desenvolvimento social, o que leva à 

crescente socialização das determinações biológicas da vida humana. Por outro, o 

capitalismo subordina formal e realmente estas determinações, ditando a dinâmica até 

mesmo das funções vitais mais elementares, como a alimentação, a reprodução sexual, as 

relações de gênero, a família e as diferenças biológicas entre os indivíduos5. Este 

enraizamento faz com que o capitalismo seja a primeira sociedade na qual há um grau 

muito elevado de socialização das determinações biológicas. 

Marx afirma ainda em um momento embrionário do desenvolvimento de sua 

crítica – em textos como Sobre a questão judaica e nos Manuscritos Econômico-

filosóficos – a historicidade das relações de gênero, enfatizando seu papel como uma 

determinação indicativa do grau de desenvolvimento social objetivo. Isto é, a forma 

através da qual estas diferenças biológicas são socialmente elaboradas atuam como um 

índice do nível de progresso social aplicável a todas as sociedades humanas existentes até 

os dias de hoje (LUKÁCS, 2013, p. 598). 

Esta análise também aponta para uma relação de antecedência histórica – ou de 

prioridade ontológica – da divisão social do trabalho e das relações de opressão da mulher 

em relação à dominação de classe. Justamente por isso, tais relações de opressão são 

aquelas que primeiro evidenciam o estranhamento [entfremdung] através da objetificação 

e da mercantilização do corpo e da interdição do pleno desenvolvimento da sexualidade 

da mulher. Traço este que pode ser sem dificuldade estendido às demais formas de 

opressão. O escravizado é, antes de mais nada, um ser humano relegado à condição de 

objeto transacionável, um humano-mercadoria, que deve submeter integralmente sua 

subjetividade e abdicar do seu desejo em favor dos desejos daqueles que o/a subordinam. 

 
5 Mesmo no caso de uma determinação biológica tão elementar como a alimentação, é possível perceber 

não só sua crescente socialização, mas também os diversos sentidos sociais a essa conferidos. Enquanto o 

capitalismo promove o consumo de carnes e alimentos processados, tendências como o vegetarianismo e o 

veganismo procuram impulsionar a luta anticapitalista a partir desta plataforma – com a devida ressalva ao 

caráter romântico assumido por estas lutas na maioria dos casos, sobretudo quando se extrapolam valores 

éticos e morais do mundo humano para explicar as relações entre seres humanos e os animais. 
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Isto posto, conclui-se que juntamente ao aumento da heterogeneidade da classe 

trabalhadora em escala global através da integração deste conjunto variado de 

trabalhadores, vêm à tona novas formas de estranhamento, recrudescem formas de 

estranhamento preexistentes (ANTUNES, 2008, p. 113; 2009, p. 132). Tomando como 

exemplo a opressão da mulher, a forma historicamente mais primitiva de opressão, deve-

se notar sempre seu reaparecimento revestido de novas formas sociais. A análise das 

formas pretéritas de estranhamento e as formas de luta utilizadas contra elas tem 

influência apenas limitada na superação das formas presentes de estranhamento.  

Seguindo a definição de Lukács, o estranhamento é um fenômeno histórico-social 

centrado na personalidade, que se confunde com a própria história da humanidade, ao 

menos a partir dos níveis mais elementares do desenvolvimento da divisão social do 

trabalho. Tornando-se marcante em picos do desenvolvimento social, como a antiguidade 

clássica e o capitalismo contemporâneo, o estranhamento constitui-se de forma variada, 

expressando esta variedade na pluralidade das formas de opressões vigentes desde os 

tempos mais primevos até os dias de hoje. Ao mesmo tempo, é preciso considerar que a 

despeito de sua aparente descontinuidade histórica, perceptível pelas múltiplas formas 

por ele assumidas, o estranhamento é um fenômeno histórico-social, e por isso, é dotado 

de certos atributos fundamentais, como a historicidade, a complexidade, e sua unidade 

com os demais complexos do ser. 

Nestes termos, o estranhamento é entendido como a existência de barreiras sociais 

à constituição de personalidades humanas omnilaterais, isto é, pela impossibilidade das 

personalidades se apropriarem plenamente da miríade de capacidades humanas forjadas 

no e pelo desenvolvimento das forças produtivas. Ao mesmo tempo, o estranhamento 

imprime um sentido no desenvolvimento histórico-social que se opõe aos intentos 

daqueles indivíduos cujas ações intencionais singulares o desencadearam. Em outras 

palavras, o sentido assumido pelo desenvolvimento da individualidade, cada vez mais 

deformada, é contrário àquele assumido pela essência humana, cada vez mais rica em 

determinações e possibilidades. 

Tal compreensão do problema tem como pressuposto uma definição histórica da 

natureza humana, cujo trabalho é o principal modelo de prática social intencional. 

Fundado sobre uma base simultaneamente natural e social, o trabalho se desdobra em 

uma série de legalidades imanentes, dotadas de caráter causal e originadas nos atos 

intencionais dos indivíduos. Deste modo, as legalidades que operam de um modo geral 

na sociedade são causalidades que, embora oriundas dos atos teleológicos individuais, 
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não possuem caráter teleológico – e muitas vezes assumem caráter contrário a elas. Este 

jogo entre teleologia e causalidade também é fundamental para abrir espaço para a 

casualidade e o desenvolvimento desigual destas tendências. 

Para o filósofo húngaro, o desenvolvimento da natureza humana é um processo 

que se realiza sobre dois polos: o indivíduo e o gênero humano. O estranhamento consiste 

exatamente no fato de que o desenvolvimento da personalidade, isto é, da individualidade, 

caminhe em sentido contrário à universalização das potencialidades que se explicitam na 

natureza humana pari passu ao desenvolvimento das forças produtivas do trabalho. Com 

o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho humano sem precedentes suscitado 

pelo capitalismo, este fenômeno se intensifica, sacrificando indivíduos e classes sociais 

inteiras em seu decurso. 

Tais obstruções podem operar quer seja através da exploração propriamente dita 

(isto é, pela extração de trabalho não-pago do ser humano livre), quer seja através da 

privação de educação, segregação, ou ainda através de qualquer outro tipo de violência 

extraeconômica contra mulheres, indivíduos racializados, homossexuais e todos aqueles 

desviantes da figura tida como norma social de acordo com a visão de mundo 

conservadora, que no capitalismo é o homem burguês branco heterossexual. Isto permite 

situar as opressões cotidianamente experimentadas por estes indivíduos como expressões 

da deformação e do cerceamento das suas personalidades no interior do complexo do 

estranhamento, considerando sua forma multidimensional. 

A contraparte necessária deste processo também não escapa ao estranhamento, já 

que a elevação artificial das capacidades dos homens brancos e os estímulos ao livre 

desenvolvimento de suas personalidades é feito às custas da opressão de mulheres 

(racializadas, ou não), homens racializados, dentre outros. Nesse sentido, a elevação de 

suas personalidades não é genuína, sendo também dotada de sentido deformante6. 

Também, não se pode deixar de notar que as relações de opressão, e o estranhamento de 

um modo geral, devem ser sempre considerados como determinações reflexionantes7. Isto 

 
6 Lukács também considera a entrega cega de um militante a sua causa (e o ar de superioridade que a 

acompanha), e as formas aburguesadas de amor livre, como manifestações de estranhamento que muitas 

vezes surgem como resultado de tentativas de sua superação. 
7 As determinações reflexionantes são caracterizadas por Hegel (2017, p. 55) como relações nas quais as 

coisas são determinadas “umas frente as outras”, isto é, uma coisa contém a outra, não existe como algo 

externo. São exemplos de determinações reflexionantes: mãe e filho; homem e mulher; senhor e escravo; 

positividade e negatividade; indivíduo e sociedade; possiblidade e efetividade; singular e universal; 

identidade e diferença etc. Cabe ainda considerar o papel de tais determinações na análise de Marx da 

mercadoria e do caráter bipartido do trabalho. Categorias tais como valor de uso e valor; trabalho útil e 

trabalho abstrato, também são determinações reflexionantes. 
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é, oprimido e opressor devem ser apreendidos sempre como polos contraditórios de uma 

relação unitária, não podendo existir em separado em hipótese nenhuma. 

O progresso técnico e a introdução da maquinaria também são fatores importantes 

para, através da desqualificação e do aumento da redundância relativa da classe 

trabalhadora, homogeneizar este contingente cada vez mais diverso de trabalhadores 

subsumidos realmente à produção capitalista. Configura-se assim uma situação 

paradoxal. Por um lado, o capitalismo vale-se da diversificação da classe trabalhadora, 

erguendo sobre estas diferenças mecanismos extraeconômicos que impulsionam e 

garantem a extração de mais-valor. Por outro, o progresso ininterrupto da base técnica 

fornece as condições necessárias para que estas diferenças sejam homogeneizadas, ao 

ponto de parecerem irrelevantes para a valorização do valor – o que não passa de mera 

aparência, é claro. 

Na prática isso é visível nos menores salários e nas maiores taxas de desemprego 

entre mulheres e trabalhadores racializados, a despeito da igualdade supostamente 

oferecida pelo plano jurídico. Ao mesmo tempo, não se pode esquecer que esses 

indivíduos são cotidianamente submetidos a violências extraeconômicas de diversas 

naturezas – seja através de qualquer forma de discriminação, da violência doméstica, 

policial, ou ainda do linchamento; isto sem falar nas duplas jornadas, trabalhos 

domésticos estafantes, encarceramento em massa, etc. Nesse sentido, não seria um 

reducionismo afirmar que esses indivíduos são duplamente explorados. 

Este imbricamento entre opressão econômica e extraeconômica não é a exceção, 

mas antes, a regra para uma compreensão dialética e materialista da reprodução das 

estruturas sociais capitalistas e das demais sociedades de classes. É oportuno também 

fazer aqui a ressalva de que esse tipo de interpretação serve como contraponto às leituras 

que acreditam que Marx trata das condições extraeconômicas – e por conseguinte, das 

opressões – apenas nas margens de sua análise, como no capítulo sobre a jornada de 

trabalho, ou sobre a acumulação primitiva de capital e o sistema colonial. Se Marx não 

analisa o capitalismo de forma abstrata, mas sim como uma totalidade concreta rica em 

determinações, seria inconcebível que ele desconsiderasse estes fatores ao tratar da 

reprodução das legalidades do capitalismo (LUKÁCS, 2012, p. 310). 

Outra forma através da qual as tensões sociais decorrentes da diversificação da 

classe trabalhadora podem ser mitigadas, é a atuação das diversas ideologias na 

constituição de barreiras que cindem e obstruem a unidade da classe. Um exemplo disso 

é a cada vez mais evidente disseminação de ideologias racistas, xenófobas e 
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obscurantistas no interior da classe trabalhadora, fenômeno que é visível não só nos países 

de capitalismo desenvolvido, como Estados Unidos e Inglaterra, mas também em países 

do sul global, como é o caso mais recentemente do Brasil. 

Como digressão, vale notar que subjacente a esta percepção sobre o problema, 

encontra-se a formulação madura de Lukács sobre a ideologia. O termo aqui não é 

utilizado pelo autor como falsa consciência, mas como conjunto de ideias, religiosas, 

artísticas ou científicas, com algum grau de veracidade e/ou falsidade, capazes de, 

fornecendo respostas para as contradições que emergem a partir do desenvolvimento 

histórico-social, mobilizar a prática reprodutiva dos agentes em certo sentido. Assim, 

quando uma ideia atua como ideologia, isso não atesta sua falsidade, mas sim sua 

capacidade de dar conta das necessidades originadas na prática social em condições 

históricas determinadas. A própria crítica da economia política, e o projeto emancipatório 

que dela decorre, possuem ambição ideológica, à medida que pretendem orientar a prática 

reprodutiva da classe trabalhadora no sentido da superação do estranhamento em todas as 

suas dimensões. Nesse sentido, o marxismo é científico e ao mesmo tempo ideológico, e 

quanto mais ideológico for, mais plenamente realiza seu projeto científico8. 

Este fenômeno já foi observado por em Engels (2007) em seu estudo da classe 

trabalhadora inglesa, onde o autor trata atentamente das divisões e rivalidades raciais 

entre trabalhadores ingleses e irlandeses. Sem representar exatamente uma novidade na 

história do capitalismo, a velha estratégia de dividir para dominar também é destacada 

nas análises de autores como C. L. R. James (2010, p. 20) e Assad Haider (2019, p. 83), 

que apontam para  a introdução dos indentured wokers e dos engagés, trabalhadores 

brancos assalariados empregados nos Estados Unidos e no Haiti, como parte 

complementar do processo de escravização e racialização dos trabalhadores negros. 

Destaca-se aqui que as classes dominantes quase sempre exploram o aumento da 

heterogeneidade da classe trabalhadora em seu favor através da promoção de ideologias 

 
8 Cabe ressaltar que a mesma ideologia pode orientar práticas reprodutivas com sentidos sociais 

absolutamente diversos. Este é o caso do darwinismo, que atua como ideologia tanto para o darwinismo 

social, de caráter conservador, como para Spencer, teórico darwinista de viés moderado. Atualmente, é 

possível identificar um posicionamento similar ao de Spencer em Richard Dawkins. Isto não altera sequer 

uma vírgula da teoria científica preconizada por Darwin, e muito menos invalida seu caráter científico. Do 

mesmo modo, o marxismo, que se pretende originalmente uma ideologia científica transformadora da 

sociedade, atua como ideologia conservadora ao galvanizar-se em ortodoxia stalinista (LUKÁCS, 2013, p. 

467-468). 
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racistas, meio para facilitar sua dominação e suavizar as contradições inerentes ao 

processo de reprodução social9. 

Tendo isso em vista, pode-se dimensionar os efeitos da resposta à crise capitalista 

dos anos 1970 para o movimento comunista internacional. Em crise ao menos desde a 

morte de Stalin e das denúncias de seus crimes no XX Congresso do Partido Comunista 

da União Soviética, em 1956, o aumento da heterogeneidade da classe trabalhadora e o 

surgimento de novas formas de estranhamento dele decorrente trataram de erodir por 

completo a já debilitada capacidade ideológica do marxismo vulgar para mobilizar a 

prática revolucionária dos sujeitos sociais. Lukács lembra em nota de rodapé que um dos 

principais equívocos do marxismo do período stalinista foi negligenciar o passado 

histórico dos países africanos e asiáticos; o autor é categórico em afirmar que “o 

marxismo atual não consegue enunciar nada que seja cientificamente fundamentável 

sobre essa problemática central do desenvolvimento do nosso tempo”10 (LÚKACS, 2013, 

p. 389). 

Em primeiro lugar, o aumento da heterogeneidade dissolveu a morfologia da 

classe trabalhadora estabelecida no pós-guerra. Tal morfologia tornava efetiva a validade 

de um paradigma de luta política centrado em demandas diretamente econômicas 

relacionadas unicamente à exploração da classe trabalhadora. Em segundo lugar, a 

emergência de novas formas de estranhamento, e o recrudescimento e a reconfiguração 

de formas de estranhamento previamente existentes, tratou de esgotar completamente a 

capacidade do marxismo vulgar, em sua condição de crítica única e exclusiva da 

exploração, de dar conta do projeto de emancipação da classe trabalhadora. 

Consequentemente, tornam-se centrais para este projeto emancipatório as pautas anti-

opressão, que expressam politicamente os anseios de uma classe trabalhadora cada vez 

mais multifacetada. 

Ao mesmo tempo, essas condições históricas também propiciaram o surgimento 

de novas formas de reflexão crítica da realidade, que também postulavam a mobilização 

da prática social em sentido transformador. No entanto, tais reflexões são inspiradas por 

 
9 É preciso considerar que existem diferenças entre os indentured workers e os engagés; por exemplo, 

enquanto a introdução dos primeiros antecede à introdução da escravidão, no segundo caso os trabalhadores 

brancos serviram como uma fonte complementar de força de trabalho após a instituição da escravidão. 

Entretanto, isto não altera em nada a questão, à medida que o ponto central é que ambos os casos apontam 

para a relação entre singularidade, heterogeneidade e racialização. Ao contrário, nesse caso, a aparente 

antinomia só confere mais solidez ao ponto de vista defendido. 
10 Como curiosidade, é interessante notar que esse rodapé é repetido por mais duas vezes ao longo do 

rascunho da Ontologia: ao final do capítulo da reprodução e no capítulo do estranhamento. Este ato falho 

do autor é sugestivo da importância do tema para seu projeto prático-teórico de renovação do marxismo. 
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uma démarche teórico-filosófica inspirada por autores como Nietzsche. Em um contexto 

marcado pela diferenciação da classe trabalhadora, pela emergência de novas formas de 

opressão e pelo recrudescimento das formas preexistentes, o propósito das filosofias da 

diferença era dar conta de sua complexificação no âmbito do capitalismo contemporâneo. 

Considerando sobretudo a faceta subjetiva deste fenômeno, o emprego generalizado da 

noção nietzscheana de diferença pretende contornar as insuficiências da análise 

totalizante abstrata subjacente ao marxismo vulgar, equacionando a diferença e a 

singularidade como elementos capazes de impulsionar a transformação das estruturas de 

opressão vigentes na sociedade. 

Tanto desde o ponto de vista prático, como do ponto de vista teórico, o problema 

tratado na presente tese é o da emancipação humana de toda e qualquer forma de opressão. 

Por motivos óbvios, como já mencionado, este tema coloca no centro das preocupações 

deste trabalho a condição dos seres humanos sujeitos às mais diversas formas de opressão: 

o machismo, o racismo, a LGBTQIfobia, e a própria exploração de classe. Como escapa 

do escopo deste, e de qualquer outro trabalho acadêmico, realizar a emancipação destas 

formas de opressão – tarefa que só pode ser fruto da ação coletiva transformadora dos 

sujeitos sociais –, o presente trabalho equaciona o problema em termos teóricos, de acordo 

com uma determinada interpretação dos escritos de Marx e Engels. 

O principal objetivo deste trabalho é contribuir para a afirmação da possibilidade 

de tratar teoricamente das opressões a partir da crítica da economia política, afirmativa 

aparentemente banal, mas que deve ser demonstrada. Obviamente, a possibilidade de 

tratar teoricamente do problema em questão a partir do marxismo não significa que esta 

teoria esgote sua análise. 

Como hipótese de trabalho, defendo que os principais obstáculos para uma análise 

das opressões a partir do marxismo são postos pela intepretação da crítica da economia 

política de Marx como crítica única e exclusiva da exploração. Alternativamente, defendo 

que para que a crítica da economia política dê conta do problema das opressões, é preciso 

interpretá-la como uma crítica do estranhamento em suas múltiplas e interligadas 

dimensões – das quais a exploração do trabalho humano é apenas mais uma delas. 

Também é preciso deixar claro que neste trabalho não pretendo dar conta desta ou 

daquela forma específica de opressão, ou seja, defender que Marx é um teórico do 

feminismo, ou da questão racial, e etc. Em outras palavras, não afirmo que Marx é um 



18 
 

teórico das opressões no sentido estrito do termo11. Meu propósito nesta tese é apenas 

delinear os traços fundamentais de uma interpretação da crítica da economia política 

capaz de identificar as principais determinações teóricas do problema das opressões. 

Compreendem-se assim as mediações que ligam o fenômeno das opressões, localizado 

no interior do complexo de problemas do estranhamento e as estruturas e legalidades mais 

gerais da sociedade. 

É bem verdade que, em si, a compreensão da crítica da economia política como 

crítica das opressões já se encontra presente no pensamento de teóricos e militantes 

históricos destas lutas, que procuraram construir um diálogo entre suas lutas específicas 

e a teoria social de Marx. Consequentemente, várias foram as ocasiões nas quais o 

tratamento teórico das opressões abordou a crítica da economia política como crítica do 

estranhamento. Este é o caso das contribuições clássicas de Franz Fanon, W. E. B. 

Dubois, Angela Davis, por mais que nem sempre esta relação tenha recebido a devida 

atenção de seus respectivos comentadores e intérpretes. Nesse sentido, sem esgotar a 

ampla produção teórica anti-opressão, pretendo assimilar a contribuição destes autores na 

perspectiva sobre a crítica da economia política defendida no presente trabalho, somando-

se a esta a contribuição de autores contemporâneos que fazem o mesmo, como Abigail 

Bakan, Silvio Almeida, Asad Haider, dentre outros. 

Também é preciso considerar que tampouco as tentativas dentro do campo 

marxista para solucionar os problemas e as insuficiências subjacentes às suas 

vulgarizações, como é o caso do chamado marxismo ocidental, foram pouco efetivas em 

fornecer uma leitura da crítica da economia política capaz de lidar como problema das 

opressões. 

Como destacam diversos estudiosos dessa corrente do marxismo, como Anderson 

(1973, p. 37) e Losurdo (2018, p. 10-11), o marxismo ocidental se distinguiu do marxismo 

clássico sobretudo no foco de suas preocupações. Enquanto o marxismo clássico se ocupa 

da exploração, da luta de classes e do Estado, em circunstâncias históricas nas quais 

existiam possibilidades concretas de uma revolução socialista; o marxismo ocidental, 

termo cunhado por Merleau Ponty, em 1955, assume como ponto de partida História e 

Consciência de Classe (2012), obra redigida na juventude de Lukács, voltando-se para 

 
11 De acordo com Abigail B. Bakan (2016, p. 47-48) e Kevin Anderson (2010, p. 244), embora Marx não 

seja um filósofo da diferença stricto sensu, à medida que não confere ao poder, à raça, ao gênero, a 

linguagem, papel de categoria estruturante da sociedade, é possível afirmar que ele apresenta, a sua maneira, 

um pensamento sobre a diferença e a opressão em sua crítica da economia política.   
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temáticas como  a ação humana, a subjetividade, a ideologia, a estética e o estranhamento, 

diante da impossibilidade de constituição de uma alternativa socialista.  

Mesmo dotado de um viés humanista, que certamente o permite transcender os 

estreitos limites da crítica da exploração, o marxismo ocidental quase sempre foi 

negligente com o tratamento da questão colonial, como faz questão de pontuar Losurdo 

(2018, p. 120-121). Esta crítica poderia ser estendia sem muito esforço ao problema das 

demais formas de opressão12. Vale dizer que a crítica de Losurdo (2018, p. 117-118) ao 

marxismo ocidental absolve dois autores da acusação de eurocentrismo, Gramsci e o 

Lukács dos anos de maturidade. É justamente o distanciamento crítico da análise de 

Lukács em relação às demais análises do marxismo ocidental, o que permite a este 

trabalho assumir sua contribuição para repensar a crítica da economia política no sentido 

de superar as insuficiências desta agenda diante do problema das opressões.  

Por ser um problema premente, posto que se coloca de maneira urgente frente à 

prática dos movimentos sociais na contemporaneidade, as opressões devem ser nosso 

ponto de partida na execução do projeto de renovação do marxismo, tão alardeado, mas 

tão pouco praticado entre os seguidores de Marx. Sua compreensão adequada possibilita 

jogar luz sobre as clivagens que se estabelecem na classe trabalhadora nos dias de hoje, 

mas também se mostra fundamental para lutar pela emancipação de trabalhadoras e 

trabalhadores de “carne e osso” frente às condições cada vez mais complexas e 

heterogêneas encaradas pela prática política transformadora. 

A interpretação de Lukács recebe especial atenção aqui porque, como coloca 

acertadamente Mezáros (2009, p. 85), é uma filosofia do tertium datur e do diálogo 

existencial. Isto quer dizer que sua reflexão procura estabelecer soluções ontológicas de 

terceira via para os dilemas que surgem da prática social transformadora, recusando o 

marxismo dogmático, mas sem caminhar para a fronteira teórico-ideológica do adversário 

de classe. Justamente por isso, com o intuito de formular uma solução de terceira via para 

o dilema que se estabelece entre o marxismo vulgar e sua crítica a partir das filosofias da 

 
12 É preciso esclarecer que não sigo a interpretação de Anderson (1973), signatária de uma volta ao concreto 

através das contribuições de Mandel, Poulantzas e Rosdolsky – sem entrar no mérito da respeitável 

contribuição destes autores. Muito menos adoto o posicionamento de Losurdo (2018), defensor da 

contraposição do marxismo oriental ao marxismo ocidental como solução para a superação das suas 

insuficiências. Também é preciso considerar que a despeito de sua utilidade para tratar de autores 

importantes na história do marxismo, como Lukács, Althusser e a Escola de Frankfurt, para ficar apenas 

em alguns dos nomes mais relevantes, esta definição possui algumas limitações dignas de nota. Isto porque, 

ao considerar que o marxismo oriental trata apenas de temáticas “concretas”, desconsidera-se a presença 

de uma interpretação que valoriza o estranhamento em autores “orientais” como Isaac Ilich Rubin (1980). 

No entanto, o fato de Rubin representar uma tendência minoritária à época na União Soviética, mostra que 

ele é em alguma medida uma exceção que confirma a regra. 
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diferença, proponho a contribuição de Lukács como ponto de partida para repensar as 

possibilidades analíticas da crítica da economia e o problema das opressões nos dias de 

hoje. 

Também acredito que a contribuição de Lukács é a mais adequada para repensar 

a crítica da economia política por conter alguns dos elementos fundamentais para 

circunscrever o escopo desta crítica à condição humana como um todo. Isto passa não só 

pela atribuição da centralidade do estranhamento para a compreensão do 

desenvolvimento social, mas também pela compreensão de que este fenômeno, mesmo 

situado no plano do indivíduo e da subjetividade, é dotado de materialidade e regido por 

leis de tendência que caracterizam a sociedade em um plano geral. Tais tendências são: i) 

a redução do tempo de trabalho socialmente necessário, fundamento material do 

possiblidade histórica do tempo livre; ii) o recuo das barreiras naturais e a crescente 

complexificação da sociedade em seu sentido social; e, por último, mas não menos 

importante, iii) a quebra da mudez do gênero humano, isto é, a possibilidade de que o 

gênero humano se reconheça enquanto tal (LUKÁCS, 2007, p. 238-239). 

Para relacionar de maneira correta o estranhamento, sempre concreto e 

historicamente específico, às tendências imanentes de desenvolvimento social, é preciso 

compreender a importância da concepção filosófica e antropológica de Marx e Engels 

sobre a natureza humana. Segundo esta formulação, a natureza humana deve ser 

entendida como uma categoria histórica que tem em seu motor imanente a teleologia do 

trabalho humano, a forma modelar da prática humana, mas também, a consciência, a 

sociabilidade e a liberdade. Todas estas determinações devem ser tomadas enquanto 

processos dotados de um sentido universalizante, que não apresenta como um universal 

abstrato, mas antes como uma totalidade rica em determinações13. A explicitação da 

natureza humana, por sua vez, não poderia ser assim considerada se não tivesse como seu 

fundamento uma definição histórica do conceito de substância que se origina nestas 

tendências. 

Este posicionamento teórico de Marx deve ser levado em conta caso se queira 

defender a capacidade do marxismo apto de lidar com o problema das opressões. Mais 

que isso, é fundamental abordar este problema caso se queira tornar o marxismo 

 
13 Diferindo dos universais abstratos, forjados em um processo de abstração que aparta o ente de suas 

determinações histórico-concretas, os universais concretos, formulados através de abstrações razoáveis, 

mantém a interação do universal com suas determinações históricas. Sobre isso, ver Ilyenkov (2008, p. 74-

75).   
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novamente uma ideologia, sobretudo entre a classe trabalhadora, seja qual for a condição 

de gênero, sexualidade, raça, etc. de seus integrantes. Como afirma Assad Haider: 

 

A universalidade não existe em abstrato, como princípio prescrito a ser 

mecanicamente aplicado independentemente das circunstâncias. Ela é 

criada e recriada pelo ato de insurgência, o qual não reivindica a 

emancipação unicamente para aqueles que compartilham a minha 

identidade, mas para todos; a universalidade diz que ninguém será 

escravizado. Ela igualmente recusa congelar os oprimidos num status 

de vítimas que necessitam de proteção de cima; insiste que a 

emancipação é autoemancipação (HAIDER, 2019, p. 148). 

 

 Nesta tese procuro pensar a crítica da economia política de Marx como uma crítica 

das opressões me valendo da reinterpretação de seu pensamento feita por Lukács. Para 

isso, no primeiro capítulo, apresento as principais linhas interpretativas sobre a relação 

da crítica da economia política com o problema das opressões; longe de esgotar o 

problema, este panorama tem como intuito situar o ponto de vista seguido no trabalho em 

relação às visões estabelecidas. A partir do segundo capítulo, me dedico à análise 

daqueles elementos que considero fundamentais para uma interpretação da crítica da 

economia política atenta ao problema das opressões. No segundo capítulo, trato da 

concepção marxiana de natureza humana como fundamento teórico da crítica de Marx. 

No terceiro capítulo, trato das legalidades imanentes a este conceito de essência humana 

que abarcam a totalidade dos fenômenos socias. No quarto capítulo, considerando que o 

estranhamento é um fenômeno centrado na individualidade, apresento os principais 

aspectos da teoria marxiana da personalidade e do estranhamento. Por último, à guisa de 

conclusão, recupero os elementos que permitem argumentar em favor da possibilidade de 

tratar do problema das opressões quando compreende-se a crítica da economia política 

como uma crítica do estranhamento. 
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1. Exploração e estranhamento: as opressões e os sentidos da crítica da economia 

política 
 

 Prevalece entre a maioria dos autores marxistas, mas também dos não marxistas 

que mantêm um diálogo crítico com esta vertente, a interpretação de acordo com a qual a 

crítica da economia política de Marx traria como contribuição a correta teoria da 

exploração e da dominação de classe. Posta nestes termos, a crítica de Marx é reduzida a 

uma crítica unidimensional, cujo escopo se encontra restrito única e exclusivamente à 

exploração do trabalho humano no âmbito da produção. Amplamente aceita, esta 

interpretação obstrui as possibilidades analíticas oferecidas pela crítica da economia 

política no que diz respeito ao tratamento de outras formas cotidianas de opressão para 

além da exploração. Sem o intuito de fazer uma análise exaustiva do tema, neste capítulo 

apresento três posicionamentos típicos sobre a relação entre a crítica da economia política 

e o problema das opressões. 

 Começo a exposição pela tensão existente entre as filosofias da diferença e o 

marxismo. Partindo da necessidade de compreender a crescente heterogeneidade da 

classe trabalhadora e as novas formas de estranhamento decorrentes deste processo, 

sobretudo a partir da crise capitalista dos anos 1970, as filosofias da diferença têm no 

marxismo um interlocutor privilegiado. O que começa como um diálogo fecundo, forjado 

no plano da ação política, acaba deslocando o marxismo para um campo teórico cujos 

marcos são delineados majoritariamente pela reflexão de autores como Nietzsche. Este 

deslocamento marca a ruptura das políticas da diferença para com o marxismo, que é 

encerrado na condição de crítica da exploração. 

 Há também um posicionamento que aprecia criticamente o legado marxista para 

tratar do problema das opressões. Em geral, considera-se que o método e certas categorias 

da crítica da economia política, como a teoria da exploração e análise dos esquemas de 

reprodução seriam de extrema relevância para a compreensão das relações de opressão 

na sociedade capitalista. Entretanto, faz-se uma ressalva em relação à suposta omissão de 

Marx a respeito das opressões, sobretudo, em relação a sua concepção de natureza 

humana, tópico no qual o autor não teria sido suficientemente claro na explicitação de sua 

ruptura com a economia política clássica. Embora reconheça a crítica da economia 

política como um ponto de partida possível para tratar do problema das opressões, este 

posicionamento não reconhece plenamente as possibilidades analíticas do marxismo 

enquanto uma crítica abrangente da condição humana. 
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 Outro posicionamento é aquele caracterizado pela assimilação do marxismo como 

crítica do estranhamento na análise das opressões. Neste caso, além de se considerar a 

exploração como uma forma de opressão, toma-se a própria crítica da exploração 

subjacente ao marxismo como uma crítica da condição humana. É importante mencionar 

que esta crítica da condição humana não é unidimensional, isto é, não está restrita 

unicamente à exploração como forma de opressão, mas apreende o fenômeno em sua 

multiplicidade. Embora nem sempre sejam interpretados dessa maneira, este é o caso de 

autores clássicos dos estudos anti-opressão, como Frantz Fanon, Angela Davis, W. E. B. 

Du Bois, C. L. R. James, que em alguma medida se valem do referencial da crítica da 

economia política para pensar a questão. Esta linha também é seguida por autores 

contemporâneos, como Abigail Bakan, Asad Haider, Silvio Almeida, dentre outros. 

 Por último, apresento as possiblidades analíticas oferecidas pela reinterpretação 

da crítica da economia política formulada por Lukács em sua maturidade. Interpretando-

a como uma crítica da condição humana e do estranhamento, Lukács resgata em sua 

análise alguns dos momentos fundamentais para delinear um marco teórico capaz de lidar 

com a questão das opressões. Alguns deles são: a formulação de Marx sobre a natureza 

humana, as legalidades a ela imanentes, sua teoria da personalidade e suas considerações 

sobre as múltiplas facetas do estranhamento. 

Começo o argumento na seção 1.1, apresentando a filosofia e a política da 

diferença e sua elaboração em um quadro de crescente tensão com o marxismo. Na seção 

1.2 analiso teorias dentro do campo marxista que afirmam criticamente a possibilidade de 

tratar da questão das opressões a partir da crítica da economia política. Na seção 1.3 trago 

à tona pontos de vista que indicam a possibilidade de considerar Marx como pensador 

das opressões a partir de uma análise da alienação e do estranhamento. Na seção 1.4 

apresento a possibilidade de tratar Marx como um pensador das opressões a partir da 

teoria do estranhamento de Lukács. 

 

1.1. Do silêncio à opressão: as tensões entre o marxismo e as filosofias da diferença 

 

Tendo como pano de fundo o aprofundamento da heterogeneidade da classe 

trabalhadora e o surgimento de novas formas de estranhamento, surgem diversas 

formulações teóricas e formas de organização política que questionam a agenda prático-

política do marxismo vulgar. Este é o caso das filosofias da diferença e das políticas 

identitárias, que partem de uma relação de diálogo profícuo com o marxismo em um 
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primeiro momento, para posteriormente afirmar a inaptidão da crítica da economia 

política para lidar com o problema das opressões. 

Os questionamentos mais influentes sobre a inaptidão do marxismo em lidar com 

as opressões provém das chamadas filosofias da diferença, cujas principais referências 

são autores como Gilles Deleuze, Michel Foucault e Félix Guattari. Embora se trate de 

um grupo de autores ecléticos entre si e muito distintos em relação às abordagens e às 

temáticas, o que os une, ao menos desde a perspectiva da sua relação com a crítica da 

economia política, é a afirmação da categoria de diferença, ou da singularidade, como um 

contraponto às análises apresentadas pelo marxismo vulgar. 

Longe de realizar uma análise exaustiva desse referencial teórico, tarefa que 

extrapola o objetivo desta tese, pretendo me ater às condições históricas que estão por 

detrás de seu surgimento e às perspectivas sobre a possibilidade de abordar o problema 

das opressões a partir do marxismo de acordo com este referencial teórico. Neste 

particular, destaco a intepretação do marxismo como uma crítica da exploração e a relação 

de tensão prática e teórica entre o marxismo e as filosofias da diferença. 

Seu enraizamento na prática dos movimentos sociais deve-se sobretudo aos 

movimentos identitários, que se organizam a partir do núcleo teórico proposto pela 

política da diferença. Em seu recente Armadilha da Identidade (2019), Asad Haider inicia 

seu argumento apresentando uma breve análise sobre a gênese do termo política 

identitária. Segundo o autor o Combahee River Collective14 (CRC), grupo de militantes 

negras lésbicas fundado em Boston, em 1974, que contava com militantes como Barbara 

Smith, Demita Frazier e Beverly Smith, teria sido a primeira organização política a 

empregar o termo para pautar sua ação política nos termos do que viria a ser conhecido 

mais tarde como política da diferença ou política identitária. 

O contexto deste uso era a crítica ao “socialismo revolucionário”15, que preteria 

as questões das mulheres e dos negros de sua agenda política, deslocando-as para o 

 
14 Segundo a Encyclopedia of Women and American Politics (2008, p. 126) o nome do coletivo era uma 

homenagem ao ato heroico de Harriet Tubman, que em 1863 libertou 750 escravos pelo rio que dá nome 

ao coletivo, localizado na Carolina do Sul. O coletivo foi formado após o encontro da National Black 

Feminist Organization (NBFO), em 1973. No intuito de reverter a imagem das feministas negras como 

mulheres que odiariam homens brancos, e a omissão do movimento feminista branco, as militantes trataram 

de construir alianças políticas com múltiplas identidades, além de organizar sua prática política segundo 

critérios de classe. Como relata Demita Frazier, mesmo sendo mulheres negras lésbicas, as ativistas do 

CRC tomaram partido na luta pelos direitos reprodutivos e selaram alianças com coletivos de trabalhadores 

imigrantes. 
15 Conforme destacado na nota anterior, um outro importante interlocutor era o movimento feminista 

hegemonizado por mulheres brancas, obliterando as demandas específicas das mulheres negras. Para um 

panorama das relações entre gênero, raça e classe na política americana, ver Davis (2008). 
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horizonte “pós-revolucionário”, no qual as opressões seriam solucionadas como em um 

passe de mágica.  A crítica ao marxismo vulgar não significava, ao menos naquele 

momento, uma ruptura com a perspectiva socialista, considerada fundamental para 

compreender “a real situação de classe de pessoas que não são meramente trabalhadores 

sem raça e sem sexo, mas para os quais a opressão racial e sexual é um determinante 

significativo em suas vidas no trabalho/econômicas” (COMBAHEE RIVER 

COLLECTIVE, [1977] 2000, p. 268). 

Percebe-se desde já que, ao menos para essas idealizadoras das políticas 

identitárias, o marxismo era muito mais amplo que esta ou aquela vertente política. A 

crítica da economia política seria uma peça fundamental para compreender a objetividade 

e a interligação das opressões, em um sistema que articula racismo, sexismo e a 

exploração capitalista do trabalho humano, fenômenos que caminham de mãos dadas e se 

retroalimentam entre si.  

Nesse sentido, a afirmação de suas identidades de mulheres negras e lésbicas, 

serviria em termos políticos como um expediente para lançar um desafio ao reducionismo 

de classe do marxismo vulgar, tanto do ponto de vista prático, como do ponto de vista 

teórico. Portanto, incialmente as políticas identitárias seriam uma tentativa de operar uma 

desejável correção de rota da perspectiva socialista, utilizando a singularidade e a 

diferença como meios para renovar o marxismo através da afirmação de uma forma mais 

rica de universalidade, e não consumar uma ruptura radical com esta perspectiva – ou 

qualquer outra perspectiva universalizante. 

Ao mesmo tempo, na apreciação deste ponto de partida é possível evidenciar 

desde já a tensão existente entre políticas identitárias e o marxismo, algo destacado por 

diversos comentadores do tema, como Dua (2014), Bakan (2016) e Eagleton (2014). O 

que começou como uma necessária e desejável tentativa de correção de rota e recuperação 

da vitalidade do marxismo por parte das militantes do CRC – que defendem um 

posicionamento tático de afirmação de suas identidades singulares sem perder de vista a 

necessidade de um projeto emancipatório universal para a humanidade – acabou aos 

poucos se afastando do referencial teórico marxista e da perspectiva socialista. 

Consumou-se, assim, uma ruptura com o marxismo no plano teórico e no plano 

prático. Além de eliminar a profícua tensão entre o marxismo e as políticas identitárias, 

autores como Haider (2019) e Mohandesi (2017) indicam que esta ruptura acaba abrindo 

precedentes para a cooptação de movimentos de base voltados para a luta contra as 
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opressões16 de acordo com uma perspectiva socialista, que passam a se organizar em um 

referencial teórico e político liberal e/ou influenciado pelo pós-modernismo17. 

Acusado de ser portador de um referencial teórico machista, racista, eurocêntrico, 

focado somente na exploração do trabalhador branco europeu, o marxismo passa a ser 

portador de um pecado original, uma espécie de desvio de princípios. Este desvio do 

marxismo seria o fundamento de uma prática política que desconsidera a questão das 

opressões – mesmo que autores como Lenin, Rosa Luxemburgo e Otto Bauer, nos marcos 

de uma crítica da exploração, tenham realizado análises sobre o imperialismo, o 

nacionalismo e os povos coloniais18 (CHADERVIAN, 2007, p. 82-83). Isto sem falar na 

importância crucial de autoras marxistas que compõem a chamada primeira onda do 

movimento feminista, como Alexandra Kollontai, Nadejda Krupskai, Inessa Armand, 

Clara Zetkin e, novamente, Rosa Luxemburgo. 

A crítica certeira preconizada pelas feministas do CRC foi suplantada pela 

generalização que restringe o que o marxismo tem a dizer sobre as opressões apenas ao 

âmbito da exploração. Esta incompreensão se mantém nos dias de hoje, a despeito das 

sucessivas rodadas de escrutínio às quais o marxismo foi submetido.  

Frances Henry e Carol Tator (1999, p. 108) indicam que uma outra possível 

origem da ideia de uma política da diferença surge das análises de Cornel West sobre o 

racismo como parte do discurso de dominação no Canadá. De acordo com esse 

referencial, o marxismo é frequentemente reconhecido, mas igualmente evitado, sendo 

rechaçado por sua aparente tendência a enfatizar relações de classe e materialidade 

econômica até o ponto de exclusão de outras formas de opressões e outras maneiras de 

entender a dominação. West também rejeita o suposto “reducionismo simplista do 

 
16 Este seria o caso, segundo Haider (2019) do movimento dos direitos civis, sistematicamente retratado 

como um movimento pacifista que lutou pelo fim da segregação justamente como forma de mitigar o seu 

potencial de movimento de massas revolucionário – cabe lembrar que Martin Luther King, transformado 

em um ícone pacifista no decurso deste processo, quando foi assassinado em Memphis estava indo discursar 

em um comício de trabalhadores do saneamento grevistas. O mesmo ocorre, segundo Mohandesi (2017) 

com o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), que se inicia como um movimento radical, 

espontâneo e organizado a partir da base, para ser retratado como um movimento de luta por direitos civis; 

tem-se ainda como agravante que, atualmente, a igualdade de direitos já seria supostamente reconhecida. 
17 Embora englobe uma gama variada de autores, o termo pós-modernismo é conveniente para designar 

tendências que negam sistematicamente a objetividade da realidade, como fazem Eagleton (1998; 2014), 

Callinicos (1989) e Medeiros (2020). 
18 Também é preciso considerar que ao menos em seus documentos a Segunda e a Terceira Internacionais 

abordaram a questão dos povos coloniais, do nacionalismo e do racismo, muito embora seus 

desdobramentos do ponto de vista prático sejam bastante questionáveis. Ao mesmo tempo, aqueles 

posicionamentos mais marcadamente eurocêntricos no seio da Internacional, apesar de hegemônicos, 

estiveram longe de representar uma unanimidade, como nos mostram os protestos de N. M. Roy, 

Mariátegui, Gramsci, dentre outros. 
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marxismo em favor de uma abordagem inspirada por Foucault baseada nos estudos 

culturais” (BAKAN, 2016, p. 50). 

De um ponto de vista teórico mais amplo, é preciso considerar que partindo de 

uma justa crítica às vulgarizações do marxismo, contribuições de autores como Deleuze, 

Foucault e Guattari tomaram como base um referencial teórico diverso do marxismo para 

encarar as novas formas de opressão que perpassam o cotidiano da classe trabalhadora. 

Se, por um lado, este posicionamento de recusa do estranhamento e de busca pela 

emancipação humana constrói um ponto de diálogo importante com o marxismo; por 

outro, as divergências originadas no referencial teórico seguido por tais autores acabam 

por impedir que este diálogo se aprofunde. 

Mesmo tendo deixado de lado as análises totalizantes, à medida que permanecem 

preocupados com a condição humana e suas possibilidades de emancipação, as filosofias 

da diferença permanecem de alguma forma vinculadas à análise do estranhamento. 

Assim, impõe-se a necessidade de localizar social e historicamente o fenômeno das 

opressões, o que aponta necessariamente para os aspectos universais e as legalidades mais 

gerais da sociedade.  

Esta é a tônica da intervenção de Guattari (1981, p. 191), que procura, em diálogo 

com Marx, se desvencilhar deste problema. Para ele, o capital não é uma categoria 

abstrata, mas antes, “um operador semiótico de formações sociais determinadas”. Sobre 

as opressões e sua maior imbricação no capitalismo contemporâneo, o autor declara: 

 

De qualquer jeito, todos participam da produção e do controle da repressão. 

De fato, como vimos, num mesmo dia, um mesmo indivíduo não para de 

mudar de papeis: explorado na oficina ou no escritório, torna-se por sua vez o 

explorador na família, no casal, etc. Em todos os níveis do socius encontramos 

uma mistura inextrincável de vetores de alienação. Por exemplo, os 

trabalhadores e os sindicatos de tal setor avançado defenderão ardentemente 

o lugar de sua indústria na economia nacional, e isto apesar dos seus efeitos 

colaterais no campo da poluição, apesar do fato de equiparem aviões de caça 

que servirão para metralhar as populações africanas... As fronteiras de classe, 

as “frentes de luta”, tornam-se vagas; mas será que elas desapareceram? Não, 

ao contrário, elas se multiplicaram infinitamente [...] (GUATTARI, 1981, p. 

203). 

 

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que tomam temas centrais do marxismo, 

como a alienação e o estranhamento – compreendidas no mesmo sentido neste contexto 

– bem como a emancipação humana, fazendo do marxismo um interlocutor privilegiado, 

as filosofias da diferença estabelecem uma ruptura drástica com a démarche teórica 
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marxista, trazendo como principal novidade a assimilação da filosofia de Nietzsche. 

Crítico mordaz de Hegel, Nietzsche recusa as análises totalizantes, trazendo uma 

perspectiva anárquica da singularidade, que a toma como algo abstratamente isolado da 

universalidade. Seria possível dizer que a assimilação do marxismo pelas filosofias da 

diferença se dá nos marcos de um “desafio nietzscheano”, ou seja, pela sua assimilação 

em bases teórico-metodológicas diversas daquelas sobre as quais foi originalmente 

elaborado (CALLINICOS, 1982, p. 3; EAGLETON, 2014, p. 28). Deleuze e Guattari, por 

exemplo, iniciam o prefacio à edição italiana de Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 

(2000, p. 8) deixando claro o caráter pós-kantiano, mas também antihegeliano de sua 

filosofia. 

Em outro texto fundamental para a conformação das filosofias da diferença, 

Diferença e repetição (2006), Deleuze declara que, no jogo entre aquilo que se repete e a 

diferença, entre o que é universal e a singularidade, é a diferença que se repete. Este 

raciocínio é novamente caracterizado pelo autor como dotado de uma orientação 

antihegeliana, que rompe com o primado da identidade existente em Hegel. Ao mesmo 

tempo, é preciso considerar que Deleuze alerta para os perigos de uma análise que tome 

a diferença de forma pura, a “bela-alma” que considera que “somos diferentes, mas não 

somos opostos...” e com isso se afasta das “lutas sangrentas”. Para ele, na mesma linha 

das feministas do CRC, a própria imposição de diferença seria algo suficientemente 

radical para garantir uma blindagem contra tal cooptação – o que infelizmente, parece ser 

desmentido tanto do ponto de vista da teoria, como de acordo com a prática política. 

Os pressupostos teóricos armados pelo “desafio nietzscheano” encerram a crítica 

da economia política de Marx nos marcos de uma crítica unidimensional da exploração, 

o que explica em grande medida porque o marxismo tem sido reconhecido, mas evitado. 

Com efeito, o marxismo passa a ser quase sempre considerado como sinônimo de 

economicismo – ou seja, da imposição da economia como única causa dos fenômenos 

sociais –, no melhor dos casos como uma forma cientificamente mais confiável de 

descrever aquilo que se passa no mercado e no mundo da produção. 

Um desdobramento deste posicionamento sobre o marxismo e sua relação com o 

problema das opressões é a identificação deste tipo de análise com a opressão do 

trabalhador fabril branco do sexo masculino, figura social paradigmática do projeto 

marxista de transformação societária, mas que seria majoritariamente presente apenas nos 

grandes centros urbanos do capitalismo europeu de fins do século XIX. Embora seja 

correto, isto é, mesmo que, de fato, o trabalhador fabril europeu tenha sido uma figura 
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historicamente presente durante muito tempo, e que sua influência tenha sido inegável 

sobre o imaginário de grande parte do pensamento social crítico – marxista e não marxista 

– este argumento não é suficiente para dizer que Marx teria posto de lado a questão das 

opressões; ou que ele tenha restringido sua crítica a uma única forma de opressão, a 

exploração do trabalhador branco pelo capitalista.  

Mais problemático é o subtexto deste tipo de interpretação. Tem-se que Marx 

tomaria os atributos do trabalhador industrial masculino europeu como uma nova norma 

da sociedade, substituindo a norma do homem burguês. De certa maneira, parece que o 

autor teria caído justamente no mesmo equívoco que apontou em suas críticas às diversas 

“robinsonadas” da economia política burguesa. 

O ápice das tensões entre as filosofias da diferença e o marxismo se consumam 

não somente em uma ruptura definitiva, mas também em sua reconfiguração como 

oposição. Este é o caso do pensamento de alguns teóricos antirracistas, como Carlos 

Moore, em O Marxismo e a questão racial (2010). A negação da capacidade analítica do 

marxismo em tratar das opressões, alegada no estudo de Moore sobre o pensamento de 

Marx, Engels e do marxismo em geral, vem acompanhada da acusação de que esta teoria 

também seria racista, indireta ou diretamente responsável por uma apologia das 

opressões.  

Para Moore, partindo do referencial paradigmático do trabalhador fabril – na 

maioria das vezes homens brancos moradores de grandes centros urbanos localizados no 

capitalismo europeu – Marx teria negado, ou não teria reconhecido adequadamente a 

condição existencial do negro. Deste modo, a crítica da economia política é transformada 

em uma apologia da dominação do trabalhador branco sobre o trabalhador negro; isto é, 

o projeto socialista de Marx e Engels teria caráter “prolet-ARIANO”: 

 

Os fundadores do Marxismo consideravam a colonização de uma 

população ariana injustiça, uma afronta à humanidade e um ultraje que 

se opunha aos interesses da causa prolet-ARIANA internacional. Para 

a maioria da humanidade de pele escura, no entanto, a colonização, 

opressão e escravidão se tornavam agentes “regeneradores”, 

“civilizatórios” e “revolucionários”. Marx e Engels nunca pretenderam 

que sua ideologia fosse senão uma ideologia estritamente prolet-

ARIANA. Nisso, foram claros e conscientes (MOORE, 2010, p. 101). 

 

Acusações semelhantes são identificadas por Haider (2019) quando ele analisa o 

afropessimismo de Frank Wilderson, pensador que, segundo Haider, teria importância 

fundamental para encerrar o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam) em 
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uma “armadilha da identidade”. Wilderson substitui o termo racismo por antinegritude 

(antiblackness), separando os negros das demais pessoas de cor. Isto impossibilita a 

formação de alianças multiétnicas ou interseccionais nos moldes desejados pelo CRC.  

A raiz desse problema é a afirmação da condição existencial do negro na sociedade 

moderna de forma abstrata, o que resulta na transformação dessa identidade oprimida em 

uma condição essencial destituída de historicidade. Esse traço da teoria de Wilderson 

também faz com que ele dê pouca atenção às diferenças históricas entre a escravidão 

antiga e a escravidão negra19. Segundo Haider: 

 

Um sintoma fundamental dessa tendência foi a proliferação do conceito 

de antinegritude no lugar de racismo. Esse último, mais cotidiano, 

implica uma luta antirracista que une grupos oprimidos. A problemática 

antinegritude radicaliza e ontologiza uma perspectiva separatista e 

excepcionalista negra, rejeitando até mesmo o mínimo gesto em direção 

a alianças implícitas na expressão pessoas de cor (HAIDER, 2019, p. 

64). 

 

Ao longo desta seção explorei de maneira breve o crescente nível de tensão 

existente entre os movimentos identitários e as filosofias da diferença e o marxismo. 

Começando com enfretamento profícuo entre as filosofias e políticas da diferença e a 

crítica da economia política no CRC, atinge-se a ruptura entre tais tendências nas gerais 

posteriores. Por detrás desta ruptura, e consequentemente da constatação da suposta 

inaptidão do marxismo para lidar com tais problemas, está sua circunscrição a uma crítica 

da exploração. Quando se considera a exploração uma forma de opressão, tem-se que, na 

melhor das hipóteses, o marxismo é uma crítica unidimensional das opressões, afirmação 

que é correta quando se refere justamente às leituras vulgares do marxismo que procuro 

evitar no presente trabalho. 

 

1.2. As opressões como fator coadjuvante: a crítica da exploração na análise 

das opressões 

  

 Por muitas vezes a necessidade de compreender as opressões em sua relação com 

a reprodução das estruturas sociais capitalistas levou movimentos que lutam contra as 

 
19 Essa essencialização é duramente rechaçada no prefácio de Silvio Almeida (2019, p. 12) ao livro de 

Haider. Como veremos mais à frente, a compreensão dessa diferença passa pela apreensão da escravidão 

como uma categoria econômica elementar e a distinção desta de suas formas histórico sociais específicas, 

tais como a escravidão clássica e a escravidão atlântica negra. 
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opressões de encontro ao marxismo. É possível traçar sem muitas dificuldades uma lista 

extensa de encontros entre o marxismo e o problema das opressões. Este é o caso das 

conquistas obtidas por homossexuais e mulheres na Rússia após a Revolução 

Bolchevique, ou da participação dos comunistas americanos na formação do movimento 

dos direitos civis e sua importância decisiva para a organização do Partido dos Panteras 

Negras (PPN), ou até mesmo das lutas de libertação colonial e o processo de 

descolonização de África20. Em sua luta contra as opressões, uma série de teóricos e 

militantes buscaram soluções para tais problemas realizando o que Silvia Federici chama 

de “leitura política de Marx”. Tal leitura tem como principal expediente para renovar o 

marxismo, submetê-lo ao crivo dos problemas mais relevantes para a prática política dos 

movimentos sociais. 

 Nesta seção apresentamos um posicionamento que, mesmo tomando a crítica da 

economia política exclusivamente como uma crítica da exploração, considera possível 

tratar da temática das opressões a partir do marxismo. Trata-se da interpretação de O 

Capital (2013) fornecida por Silvia Federici. A autora reconhece que Marx denunciou em 

seus primeiros escritos a condição de opressão patriarcal vivida pelas mulheres, conforme 

consta em diversas passagens de A Sagrada Família (2011a), Ideologia Alemã (2011b) e 

dos Manuscritos Econômico-filosóficos (2015). Mas para a autora, é como se Marx 

rompesse com a temática do estranhamento em sua maturidade, de modo que outras 

formas de opressão para além da exploração aparecem apenas como fatores coadjuvantes 

na explicação da sociedade capitalista presente em O Capital. Consequentemente, a 

crítica da economia política estaria circunscrita unicamente à crítica da exploração, a 

partir da qual se procura estender os horizontes analíticos do marxismo. 

Para a autora, Marx teria preconizado em suas análises uma defesa do trabalho 

industrial masculino, ao passo que teria negligenciado o trabalho doméstico e reprodutivo 

exercido pelas mulheres. A ênfase no trabalho industrial masculino como forma 

paradigmática do trabalho, teria impedido Marx de captar a historicidade geral e a 

especificidade histórica do trabalho reprodutivo executado pelas mulheres ao longo da 

história. Em seu Black Marxism (2000), Cedric J. Robinson compartilha um ponto de 

vista similar ao de Federici: 

 
20 Sobre isso ver contribuições como as de Wendy Goldman (2014) sobre os avanços e retrocessos da luta 

das mulheres e das liberdades sexuais na União Soviética do período imediatamente posterior à Revolução 

até a constituição do stalinismo. Algumas das contribuições que compõem este debate podem ser 

encontradas na coletânea organizada por Schneider (2017). 
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Dirigido pela necessidade de atingir elegância científica e interpretativa 

que a economia reivindicava como teoria, Marx consignou raça, gênero, 

cultura e história à lata de lixo. Totalmente consciente do lugar 

constante que mulheres e crianças mantinham na força de trabalho, 

Marx ainda os considerava tão insignificantes como proporção do 

trabalho assalariado que ele os jogava, com trabalho escravo e 

camponeses, no abismo imaginário, representado pelas ideias de 

acumulação pré-capitalista, não capitalista e primitiva (ROBINSON, 

2000, p. 28). 

 

Nestes termos, as mulheres, e o mesmo poderia ser dito dos povos coloniais, 

aparecem em O Capital (2013) apenas em capítulos “históricos”, como no capítulo sobre 

a jornada de trabalho, quando Marx analisa o emprego do trabalho feminino e infantil na 

produção industrial, por exemplo. O mesmo poderia ser dito sobre a análise da passagem 

da manufatura à grande indústria, onde Marx trata da questão, mas ao mesmo tempo 

considera que o trabalho reprodutivo feminino já se encontrava formalmente subordinado 

ao capital, deixando de lado a análise do papel do trabalho feminino na agricultura feudal, 

por exemplo. Ou ainda, quando Marx aborda o papel dos povos coloniais na formação do 

capitalismo no capítulo sobre a acumulação primitiva de capital e sobre o sistema 

colonial, que fecham o primeiro volume da obra.  

Esta interpretação comparece em outras obras da autora, como Calibã e a Bruxa 

(2004), na qual a autora examina detidamente o papel da opressão da mulher e da 

colonização de seus corpos nos marcos do processo de acumulação primitiva de capital. 

Em geral, seu subtexto é o entendimento de que as singularidades e as opressões 

resultantes do estranhamento, embora tenham um papel fundamental enquanto momento 

extraeconômico que conforma as legalidades imanentes à produção capitalista, não têm 

qualquer importância para a reprodução dessas legalidades econômicas. Nos termos da 

leitura política de Marx preconizada por Federici, Marx teria falhado neste aspecto, e 

consequentemente, não teria sido capaz de desenvolver adequadamente as consequências 

práticas da luta contra as opressões para a classe trabalhadora. 

Além disso, de acordo com a perspectiva da autora, Marx herda a visão dos 

economistas políticos clássicos sobre a mulher, considerando-a uma força natural, e não 

uma determinação social historicamente específica. Em suma, algumas das principais 

limitações existentes na análise de Marx, segundo Federici, são: 

  

a) as mulheres nunca antes estiveram envolvidas na produção social, ou 

seja, o trabalho reprodutivo não deveria ser considerado um trabalho 

socialmente necessário; b) o que limitou no passado sua participação no 

trabalho foi a falta de força física; c) o salto tecnológico é essencial para 
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a igualdade de gênero; d) o que é mais importante, em antecipação ao 

que os marxistas repetiriam por gerações: o trabalho fabril é a forma 

paradigmática da produção social, consequentemente, a fábrica, e não 

a comunidade, é o local da luta anticapitalista (FEDERICI, 2017, p. 92). 

 

Há que se considerar que muitas das críticas de Federici padecem de uma confusão 

sobre o escopo e ao argumento de O Capital. Primeiro, em relação ao escopo da obra, a 

autora se esquece que seu nível de abstração é restrito à formação e ao desenvolvimento 

do modo de produção capitalista. Como enuncia Marx no prefácio à primeira edição de 

O Capital: “O que pretendo nesta obra investigar é o modo de produção capitalista e suas 

correspondentes relações de produção e circulação. Sua localização clássica é, até o 

momento, a Inglaterra” (MARX, 2013, p. 78). Mesmo trazendo considerações da maior 

importância para a compreensão das sociedades pretéritas ao capitalismo, como faz 

questão de frisar Engels21, O Capital nunca poderia tratar, por exemplo, do papel do 

trabalho feminino na sociedade feudal.  

Segundo, em relação ao método, é preciso mencionar que a autora considera 

corretamente o argumento lógico e histórico de O Capital, mas parece equivocar-se ao 

considerar estes dois aspectos em separado; esta confusão tem consequências para a 

compressão quer seja do trabalho feminino, quer seja de qualquer trabalho racializado, 

tal como se encontra no pensamento de Marx. Em outras palavras, a autora se equivoca 

ao pensar a obra como sendo dotada de partes teóricas e partes históricas, ao passo que 

seria mais adequado considerar ambas como teóricas e históricas – tanto as leis são 

históricas, como os capítulos históricos são de importância teórica fundamental. Ao serem 

consideradas apenas nos capítulos históricos, a questão das opressões acabaria sendo 

pouco relevante para a compreensão da reprodução social, já que ela seria algo 

pronunciadamente lógico. 

Nesse sentido, é preciso considerar que Marx analisa a questão do trabalho 

feminino em O Capital (2013) do ponto de vista de sua assimilação pela lógica de 

acumulação capitalista. À medida que o desenvolvimento das forças produtivas livra a 

reprodução do ser humano de suas determinações biológicas, torna-se mais fácil a 

 
21 Nas palavras do autor: “Para executar de maneira completa essa crítica da economia burguesa, não foi 

suficiente ter conhecimento da forma capitalista de produção, troca e distribuição. Também tiveram de ser 

examinadas, pelo menos em seus traços básicos, e usadas como recurso comparativo as formas precedentes 

ou que ainda existem ao lado dela, em países menos desenvolvidos” (ENGELS, 2015, p. 180-181). Marx 

também tratou destas questões nos escritos preparatórios para a redação do capítulo XXIV de O Capital, 

nomeado como Formas que precederam a produção capitalista nos Grundrisse. Entende-se aqui que a 

compreensão de tais traços básicos passa também por relações de gênero e raça no âmbito das sociedades 

pré-capitalistas. 
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assimilação de homens, mulheres e crianças, destituídos de “força física superior”, em 

tarefas nas quais anteriormente este atributo biológico era determinante. Ao reduzir os 

pré-requisitos necessários à incorporação de novas parcelas de força de trabalho, o 

desenvolvimento das forças produtivas permite que o capitalismo proletarize massas 

crescentes de trabalhadores. Mas isto não quer dizer que em fases pretéritas da produção, 

e em suas formas de transição para o modo de produção capitalista, como a manufatura e 

o sistema de “putting-out”, tenha-se preterido do trabalho feminino ou infantil22. 

Acredito também ser incorreta a crítica que coloca o progresso técnico como 

essencial para a emancipação da mulher, e mesmo da humanidade como um todo, de 

modo que esta não é uma condição suficiente para a emancipação do gênero humano. A 

posição de Marx diante do progresso tecnológico é bastante clara: trata-se de um 

pressuposto da emancipação humana, posto que permite o recuo das barreiras naturais e 

a redução do tempo de trabalho e, portanto, a potencial ampliação do tempo livre, tempo 

no qual a criatividade humana pode ser exercida para além daquilo que exige a produção 

material.  

Não se segue daí, no entanto, que essa liberação potencial de tempo de trabalho 

se realize. Durante o período capitalista, a tendência é que a ampliação do tempo livre se 

efetive, e ainda sim com limitações, na condição de vida da classe dominante e, em seu 

interior, sobretudo dos homens. Para o grosso da população, o progresso tecnológico 

provoca no período capitalista um efeito contraditório. O aspecto progressista em que 

consiste a liberação potencial de tempo de vida tem como contraparte um aprisionamento 

ainda mais estreito da maior parte da humanidade ao trabalho, em razão da busca pela 

transformação desse potencial em lucro (extra). Considerando a importância da 

racialização e do machismo, por exemplo, para a extração de mais-valor, a temática da 

exploração se associa às demais formas de opressão também neste caso. 

Ademais, a potencial liberação de tempo livre tem consequências para as relações 

entre homens e mulheres que vão para muito além do espaço da fábrica, isto é, do espaço 

ao qual de acordo com Federici, Marx circunscreve a luta anticapitalista. Preterindo as 

lutas travadas em outras instâncias da vida social, a luta anticapitalista seria para Marx 

fundamentalmente uma luta contra a exploração.  

 
22 Segundo Marx, no contexto da indústria rural e patriarcal: “As diferenças de sexo e idade, assim como 

as condições naturais do trabalho, variáveis de acordo com as estações do ano, regulam a distribuição do 

trabalho na família e do tempo de trabalho entre seus membros individuais” (MARX, 2013, p. 153). 
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Federici perde de vista duas coisas. Primeiro que, ao tratar o modo de produção 

capitalista como uma unidade entre produção e circulação de valor, Marx teve que lidar 

como formas de opressão que perpassam a vida cotidiana dos indivíduos que vivem em 

uma sociedade marcada pela generalização da troca de mercadorias. Seria impossível, 

portanto, que as considerações da crítica da economia ficassem restritas ao momento da 

produção, embora isso não altere em nada seu caráter prioritário para a crítica da 

economia política. É preciso fazer a ressalva de que a produção é determinante no sentido 

de demarcar as possibilidades históricas das lutas societárias. 

Também é preciso lembrar, sendo esse o segundo elemento perdido pela análise 

de Federici, que a dinâmica da própria produção em Marx não é explicada apenas pelas 

categorias econômicas. Para mencionar apenas duas: o valor da força de trabalho e a 

jornada de trabalho não são explicadas dessa forma, nem poderiam sê-lo. Considerando 

que o mais-valor é, quantitativamente falando, a diferença entre a jornada e o valor da 

força de trabalho, também não seria possível explicá-lo apenas com as categorias da 

produção ou mesmo da economia capitalista. 

É importante, neste momento, enfatizar que a afirmação do trabalho como forma 

paradigmática da prática social não se refere aqui a nenhum trabalho historicamente 

específico, isto é, ao trabalho do período histórico do capitalismo industrial, mas ao 

trabalho humano em geral. Como veremos mais adiante, o trabalho deve ser 

compreendido como um atributo determinante da essência e do desenvolvimento 

histórico do ser humano, a partir do qual podem ser apreendidas tendências de 

desenvolvimento imanentes. Para isso, é fundamental acentuar a ruptura de Marx com a 

perspectiva da economia política clássica sobre a natureza humana, algo que foge à 

interpretação de Federici. Desde seus primeiros escritos econômicos, até as Glosas ao 

tratado de economia política de Adolph Wagner (2020), Marx reiterou seu 

posicionamento crítico a respeito da concepção da economia política clássica sobre a 

natureza humana. Seu principal problema seria justamente tomar o homem burguês como 

parâmetro histórico para a elaboração de uma definição sobre a natureza humana23. 

 Mesmo assimilando a metodologia de Marx, e considerando-a indispensável à 

compreensão da opressão das mulheres, Federici declara que “o encontro entre o 

marxismo e feminismo deve virá-lo de cabeça para baixo”, com isso, sinalizando 

corretamente para a necessidade de pensar a renovação do marxismo a partir destas 

 
23 Este tópico será discutido novamente na seção 2.3. 
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temáticas. Trazendo à tona categorias como força de trabalho e a própria ideia de 

reprodução social para cumprir esta finalidade na análise do trabalho reprodutivo 

realizado pelas mulheres, esforço em nossa opinião louvável, falta à autora considerar a 

crítica da economia política de Marx como uma crítica do estranhamento, o que poderia 

amplificar o potencial analítico de seu esforço de renovação do marxismo no sentido de 

pensá-lo como uma crítica das opressões. 

 

1.3. Quebrando o silêncio: o ponto de vista da alienação na análise das opressões 

 

 Até aqui tratamos de formulações que, quer rejeitem a possiblidade de tratar das 

opressões a partir da crítica da economia política, quer aceitem criticamente tal 

possibilidade, circunscrevem esta crítica à análise da exploração. Nesta seção pretende-

se estabelecer um panorama das principais abordagens que, tratando a crítica da economia 

política como uma crítica do estranhamento, isto é, uma crítica da condição humana em 

seu sentido mais amplo, e não apenas de sua exploração, toma-a como base para 

desenvolver uma análise sobre as opressões. Nomes de peso, como Frantz Fanon (2008), 

Angela Davis (2018), C. L. R. James (2017) e W. E. B. Du Bois (1998) podem ser 

indicados como ilustração para esta linha interpretativa – por mais que esta seja uma 

dimensão nem sempre levada em conta por pensadores que reivindicam o legado destes 

teóricos e militantes. Este também é o caso das análises contemporâneas de Abigail B. 

Bakan (2016), Asad Haider (2019), Silvio Almeida (2018), dentre outros. 

No entanto, antes de prosseguir, é preciso fazer algumas ressalvas que em alguma 

medida antecipam o argumento da próxima seção. Primeiro, deve-se destacar que a ênfase 

da análise no estranhamento não significa que a exploração não seja considerada uma 

categoria relevante para a compreensão da sociedade capitalista; ao contrário, seguindo o 

ponto de vista de Lukács, Bonente e Correa (2020) destacam que a exploração representa 

apenas uma forma particular de estranhamento. Em segundo lugar, também é preciso 

atentar para o fato de que os autores tratados nesta seção não estabelecem uma 

diferenciação entre as categorias alienação [entäusserung] e estranhamento 

[entfremdung], empregando-as de modo intercambiável. 

Não é preciso ir muito longe na leitura de Peles negras, máscaras brancas (2009), 

clássico de Fanon, para perceber a influência das temáticas hegelianas, do pensamento de 
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Sartre24 e da psicanálise sobre sua reflexão25. Muito embora Fanon não seja 

explicitamente um marxista, sua problemática o torna mais próximo teoricamente ao 

marxismo do que a muitos dos teóricos pós-coloniais que o reivindicam26. Em certo 

sentido, não é incorreto dizer que a obra fanoniana é pioneira na análise da cotidianidade 

dos indivíduos negros que vivem sob judice da opressão colonial a partir de categorias 

como a alienação e o estranhamento. O principal objetivo de sua reflexão é a 

transformação das estruturas sociais de opressão, processo que Fanon denomina como 

“desalienação do negro”. 

 Encarando esta questão em uma perspectiva em grande medida próxima da 

dialética entre senhor e escravo presente na obra de Hegel, Fanon entende que o negro 

não existe sem o branco; em outras palavras, os privilégios e os atributos sociais que 

fazem o branco superior são os mesmos que rebaixam e deformam a personalidade do 

negro. Logo, branco e negro são determinações reflexionantes, o que significa que um 

polo da relação não existe sem o outro, e ambos devem ser pensados em sua 

processualidade, e nunca como essências postas fora da história. Segundo o autor: 

“Tenazmente, questionaremos as duas metafísicas e veremos que elas são frequentemente 

muito destrutivas” (FANON, 2008, p. 26). Tal posicionamento teórico faz com que Fanon 

seja categórico na recusa de posicionamentos tais como aqueles de Moore e Wilderson, 

mencionados na seção 1.1. Ainda nas palavras de Fanon: 

 

Não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes, dos 

antigos missionários. Para nós, aquele que adora o preto é tão 

“doente” quanto aquele que o execra. 

Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz 

quanto aquele que prega o ódio ao branco. 

Em termos absolutos, o negro não é mais amável do que o tcheco, 

na verdade trata-se de deixar o homem livre (FANON, 2008, p. 

26). 

 

 Mesmo que sua análise seja psicológica, em outras palavras, esteja voltada para 

os efeitos da alienação sobre a personalidade, Fanon declara que “a verdadeira 

 
24 Como veremos mais à frente, o existencialismo sartreano, mas também dos escritores existencialistas 

como André Gide e Albert Camus, além também de autores como Heiddeger, são duramente criticados por 

Lukács no capítulo sobre o estranhamento de sua Ontologia. O principal problema do existencialismo 

consiste em conceber indivíduo e sociedade em permanente oposição, o que converte o estranhamento em 

uma condition humanine universal, o que sopesa seu caráter histórico social. 
25 Sobre isso, ver a recente coletânea de escritos psiquiátricos de Fanon publicada no Brasil com o título 

Alienação e Liberdade (2020). 
26 Cabe considerar de antemão que Angela Davis e C. L. R. James tem a apreciação da sua obra acometida 

pelo mesmo problema. 
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desalienação do negro implica uma súbita tomada de consciência das realidades 

econômicas e sociais” (FANON, 2008, p. 28). Continuando, o autor considera que o 

complexo de inferioridade se constitui como resultado de um processo que atua em duas 

dimensões: i) econômica; ii) da interiorização ou epidermização dessa inferioridade. A 

desalienação só é possível quando há uma tomada de consciência destas condições em 

seu sentido materialista e na busca da compreensão de sua relação com a constituição da 

personalidade27. 

 Na conclusão de sua obra, ao recuperar sua trajetória intelectual, Fanon 

compreende argutamente que a alienação é um fenômeno dotado de inúmeras dimensões. 

Ao lado da alienação do negro, operam outras formas de alienação, como aquelas de 

natureza intelectual e aquelas decorrentes de um regime social baseado na exploração. 

 

Não cessarei de repeti-lo, é evidente que o esforço de desalienação do 

doutor em medicina de origem guadalupense se faz compreender a 

partir de motivações essencialmente diferentes daquelas do preto que 

trabalha na construção do porto de Abidjan. Para o primeiro, a alienação 

é de natureza quase intelectual. Na medida em que concebe a cultura 

europeia como um meio de se desligar de sua raça é que ele é um 

alienado. Para o segundo, é como vítima de um regime baseado na 

exploração de uma raça por outra, no desprezo de uma parte da 

humanidade por uma civilização tida por superior (FANON, 2008, p. 

185). 

 

 Cabe mencionar aqui, ainda que de passagem, a semelhança do argumento de W. 

E. B. Du Bois (1998), que em The Black Reconstruction in America considerou a 

existência de um “salário psicológico” para o trabalhador branco, que se sente superior 

aos demais trabalhadoras e trabalhadores racializados. Isto é, para além da exploração, a 

qual ambos estão submetidos, os trabalhadores brancos gozam de privilégios, ao passo 

que os trabalhadores racializados estão submetidos a opressões de outras múltiplas 

naturezas: 

 

Deve-se lembrar que o grupo de trabalhadores brancos, enquanto 

recebiam um salário baixo, foram compensados em parte por uma 

espécie de salário público e psicológico. Eles receberam deferências e 

títulos de cortesia porque eram brancos. Eles foram admitidos 

livremente com todas as classes de brancos para funções públicas, 

 
27 “Reagindo contra a tendência constitucionalista em psicologia do fim do século XIX, Freud, através da 

psicanálise, exigiu que fosse levado em consideração o fator individual. Ele substituiu a tese filogenética 

pela perspectiva ontogenética. Veremos que a alienação do negro não é apenas uma questão individual. Ao 

lado da filogenia e da ontogenia, há a sociogenia. De certo modo, para responder à exigência de Leconte e 

Damey, digamos que o que pretendemos aqui é estabelecer um sóciodiagnóstico” (FANON, 2008, p. 28). 
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parques públicos e as melhores escolas. A polícia era arregimentada das 

suas fileiras, e os tribunais, dependentes de seus votos, os trataram com 

tal leniência a ponto de incentivar a arbitrariedade. [...] Por outro lado, 

da mesma maneira, o negro estava sujeito a insultos públicos; estava 

com medo de linchamentos; era alvo de piadas das crianças e dos medos 

irracionais das mulheres brancas; e foi obrigado quase continuamente a 

submeter-se a vários emblemas de inferioridade. O resultado disso foi 

que os salários de ambas as classes poderiam ser mantidos baixos, os 

brancos temendo serem suplantados pelo trabalho negro, os negros 

sempre sendo ameaçados pela substituição do trabalho branco (DU 

BOIS, 1998, p. 389, tradução minha). 

 

Influenciada por essa reflexão, em Mulheres raça e classe, Angela Davis assume 

como fundamento para sua análise a divisão social do trabalho e seus desdobramentos 

raciais e sexuais a partir do ponto de vista da alienação28. Embora fossem praticamente 

iguais aos homens do ponto de vista da exploração, as mulheres também podiam ser 

reduzidas à condição única e exclusiva de fêmeas ou meras reprodutoras – destituídas 

inclusive do direito legal sobre suas crias. Por outro lado, o sistema escravista 

desencorajava a supremacia masculina dos homens negros como forma de garantir uma 

margem mais sólida para a dominação social. (DAVIS, 2008, p. 19-20). Essas 

características, para além do fato de homens e mulheres compartilharem tarefas do lar e 

do eito, garantiu que se forjassem laços de solidariedade entre homens e mulheres negros 

na vida doméstica das senzalas: 

 

A questão que se destaca na vida doméstica das senzalas é a igualdade 

sexual. O trabalho que escravas e escravos realizavam para si mesmos, 

e não para o engrandecimento de seus senhores, era cumprido em 

termos de igualdade. Nos limites da vida familiar e comunitária, 

portanto, a população negra conseguia realizar um feito impressionante, 

transformando a igualdade negativa que emanava da opressão sofrida 

como escravas e escravos em uma qualidade positiva: a igualitarismo 

característico de suas relações sociais (DAVIS, 2008, p. 30). 

 

 Estes laços de solidariedade aparecem também na análise de C. L. R. James (2017) 

da revolução haitiana. Para o autor, os engagés, trabalhadores brancos empregados no 

Haiti como parte complementar do processo de escravização, ilustram como o aumento 

da heterogeneidade da classe trabalhadora serve como suporte para a elaboração de 

formas de rebaixamento da personalidade dos negros e mestiços, erguendo um óbice a 

 
28 Aqui a análise da autora se aproxima de Fanon ao também se valer das formulações de Hegel sobre a 

dialética entre senhor e escravo: “Inerente à dinâmica do relacionamento entre senhor e escravo (ou senhora 

e empregada), disse o filósofo Hegel, é o esforço constante para aniquilar a consciência do escravo” 

(DAVIS, 2008, p. 105). 
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conformação de alianças multirraciais entre os subalternos – exatamente o fator que em 

sua opinião teria sido crucial para o sucesso da Revolução Haitiana29. Sobre essa atuação 

do racismo como ideologia divisionista da classe trabalhadora o autor comenta: 

 

As vantagens de ser branco eram tão evidentes que o preconceito de 

raça contra os negros impregnou a mente dos mulatos, que tão 

amargamente se sentiam ressentidos pelo tratamento preconceituoso 

que recebiam dos brancos. Os escravos negros e os mulatos se odiavam. 

Fosse em palavras, fosse devido ao seu sucesso na vida, fosse pelos seus 

variados procedimentos, os mulatos revelavam a mesma perfídia que os 

brancos ao reivindicar uma superioridade inerente. Assim, o homem 

branco de cor que era quase branco desprezava o homem de cor que era 

um quarto branco e assim por diante, percorrendo todos os matizes 

(JAMES, 2017, p. 53). 

 

 Dentre a tentativas contemporâneas de pensar a crítica da economia política de 

Marx como uma teoria das opressões, destaca-se Abiagail B. Bakan (2016), que toma 

explicitamente como referência a categoria da alienação30. Para a autora, embora os 

escritos de Marx sobre a alienação sejam relativamente bem conhecidos pelos marxistas, 

em que pese a publicação tardia de textos como A Ideologia Alemã e, sobretudo, os 

Manuscritos econômico-filosóficos, sua relevância para a teorização do racismo, e das 

opressões de um modo geral, tem sido subestimada. Esta teorização também não se 

encontra restrita a um período específico da obra de Marx, sendo posteriormente 

abandonada, mas contempla a obra de Marx como um todo: 

 

Não há dúvida de que nem Marx nem seu colaborador ao longo da vida, 

Friedrich Engels eram livres de certos preconceitos de seu tempo. Dado 

que suas vidas e experiências precedem o sufrágio universal e os 

movimentos sociais contra opressão que contribuíram para o senso 

comum da esquerda hoje, isso não deveria ser surpreendente. O ponto 

enfatizado aqui, no entanto, é que elementos significativos de uma 

estrutura de análise antiopressão foram ainda assim sugeridos no 

método desenvolvido por Marx. Essa estrutura de análise não foi 

 
29 Asad Haider menciona os indentured workers, trabalhadores brancos similares aos engagés, utilizados 

nos Estados Unidos. É preciso, contudo, considerar que existem diferenças entre os indentured workers e 

os engagés; por exemplo, enquanto a introdução dos primeiros antecede à introdução da escravidão, no 

segundo caso os trabalhadores brancos serviram como uma fonte complementar de força de trabalho. 

Entretanto, isto não altera em nada a questão, à medida que o central é que em ambos os casos fica em 

evidência a relação entre singularidade, heterogeneidade e racialização. 
30 Marx não estabelece uma diferença substantiva entre as categorias da alienação e do estranhamento, 

tomando-as alternadamente para designar a contradição entre o desenvolvimento das “potências que jazem 

latentes” (MARX, 2013, p. 255) e a sua efetivação numa personalidade humana enriquecida. Lukács, autor 

que é tomado aqui como referente teórico para a temática do estranhamento, concebe alienação e 

estranhamento como categorias que designam determinações distintas da existência social, uma 

propriamente ontológica e universal (alienação), outra mais concreta, particular, histórica (estranhamento). 

Na seção 1.4, a teoria do estranhamento de Lukács será apresentada em mais detalhes. 
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produzida em um único trabalho, mas é exemplificada em vários 

escritos históricos e analíticos abordando a escravidão nos Estados 

Unidos, a questão irlandesa, a questão judaica, mulheres e a família, as 

questões como pobreza e o suicídio31 (BAKAN, 2016, p. 61) 

 

 A constatação da presença de uma estrutura analítica no pensamento de Marx 

capaz dar conta do problema das opressões a partir da alienação, assume como ponto de 

partida a diferenciação entre exploração e alienação. Bakan começa nos lembrando que o 

conceito de alienação possui um longo passado filosófico, que de fato remonta à crítica 

da religião, à filosofia alemã e à reflexão de Hegel sobretudo após a Fenomenologia do 

Espírito (2014). De um modo geral, a alienação se refere ao distanciamento da 

humanidade tal como efetivamente se encontra num momento histórico determinado de 

seu real potencial.  

Marx e Engels familiarizaram-se muito cedo com este conceito através da crítica 

da religião, ponto de partida de sua formação intelectual, ao menos no que diz respeito a 

Marx. O tema, presente em diversos escritos de juventude, seria retomado com muita 

ênfase nos Grundrisse (2011) e posto em evidência como o ponto culminante do 

argumento do primeiro capítulo de O Capital (2013). Essa evidente continuidade, 

contudo, não livrou o marxismo de um extenso debate sobre o significado, a importância 

e a continuidade ou descontinuidade deste conceito ao longo da obra marxiana32. 

   Para Marx a exploração não é uma categoria específica da sociedade capitalista, 

tendo ele afirmado que “O capital não inventou o sobretrabalho” (MARX, 2013, p. 309). 

Em realidade, a exploração está presente em qualquer sociedade de classes, onde 

normalmente as classes dominantes detêm a propriedade dos meios de produção e se 

apropriam do trabalho de outras classes sociais – o que claro, pressupõe certo grau de 

desenvolvimento das forças produtivas do trabalho humano. Exploração, portanto, é a 

categoria que expressa a obrigação das classes sociais dominadas de ceder seu tempo de 

 
31 Embora em alguns momentos faça concessões à tese sobre o caráter eurocêntrico do pensamento de Marx, 

encampando a hipótese de Anderson (2010), a autora parece concordar que ao menos a estrutura analítica 

do seu pensamento não possui tal caráter, seguindo a linha dos estudos recentes de Pradella (2014) e 

Miranda (2018). É interessante notar também que, mesmo considerando por certo período o pensamento de 

Marx eurocêntrico, e que sua reflexão não se enquadra no critério pós-moderno de filosofia da diferença, 

Anderson (2010, p. 244) compactua com a ideia de que seria possível realizar uma reflexão sobre a 

diferença e as opressões a partir da crítica da economia política de Marx. 
32 Para mencionar apenas alguns nomes trazidos por Bakan: Althusser (2015), Lukács (2016), Rosdolsky 

(2011) e Mezáros (2016). No capítulo 2, veremos os posicionamentos de Althusser, Lukács, além daquele 

apresentado por Erich Fromm. Bakan se restringe às análises de Lukács sobre o estranhamento feitas em 

sua juventude. 
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vida (trabalho) para criar as condições materiais que garantem a reprodução (em 

condições privilegiadas) das classes dominantes.  

Na sociedade capitalista, a exploração adquire características peculiares, à medida 

que é regida por uma dinâmica autoexpansiva imanente à produção, com claro sentido 

universalizante, de caráter meramente “coisal”, isto é, despida do seu caráter de 

dominação pessoal33. Como veremos, a conexão entre essa dinâmica espontânea da 

produção capitalista e a exploração é precisamente o que faz da exploração não apenas 

uma forma do estranhamento, mas um veículo para gerar diversas outras formas. 

Possuindo raízes materiais nas condições históricas concretas, a alienação se 

aprofunda e se generaliza sob égide do modo de produção capitalista. Seguindo definição 

de alienação delineada por Marx nos Manuscritos econômico-filosóficos, a autora a define 

como a distância i) da humanidade com os produtos de seu trabalho; ii) do processo de 

trabalho ele mesmo; iii) das relações com outros seres humanos; iv) do próprio indivíduo 

ou ser específico, isto é, a autoalienação. Como considera a autora: 

 

A centralidade da alienação no pensamento de Marx recebeu atenção 

extensiva nas explorações filosóficas contemporâneas. Com relação aos 

debates que se referem às políticas da diferença, no entanto, tem 

recebido escassa atenção. A alienação explica outra forma de 

sofrimento humano, abstratamente distinta da exploração embora, em 

termos concretos, interaja com ela. A alienação é expressa na distância 

entre o significado de “si próprio” e o significado do “outro”. Isso não 

é reduzível ao espaço geográfico do local de trabalho, tampouco ao 

espaço temporal da jornada de trabalho. A alienação cria um sentimento 

de solidão e isolamento, baseado em uma experiência universalizada de 

competição com outros seres humanos (BAKAN, 2016, p. 56). 

 

 Para Bakan, existem dois tipos de opressão: (i) a opressão de classe; (ii) a opressão 

específica. A opressão de classe é materialmente experimentada na forma de vida das 

trabalhadoras e trabalhadores explorados, mas pode incluir também aqueles que não são 

diretamente explorados, como os desempregados, ou camponeses, meeiros, escravos, 

servos e etc. Em suma, a opressão de classe assola todos os indivíduos que, destituídos 

dos meios de produção necessários à sua subsistência, sejam estes terra ou maquinário, 

entregam trabalho excedente às classes dominantes. Todavia, é preciso lembrar que a 

 
33 “No entanto, é evidente que em toda formação econômica da sociedade onde predomina não valor de 

troca, mas o valor de uso do produto, o mais-trabalho é limitado por um círculo mais amplo ou mais estreito 

de necessidades, mas nenhum carecimento descomedido de mais-trabalho surge do próprio caráter da 

produção. Razão pela qual, na Antiguidade, o sobretrabalho só é repudiado quando seu objetivo é obter o 

valor de troca em sua figura autônoma de dinheiro, na produção de ouro e prata. O trabalho forçado até a 

morte é, aqui, a forma oficial de sobretrabalho” (MARX, 2013, p. 310). 
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opressão de classe também afeta as classes dominantes que usurpam o trabalho alheio ao 

distanciá-las do restante do gênero humano. 

Já as opressões específicas, como o machismo, o racismo, a homofobia, a 

xenofobia, associadas à alienação, são consideradas pela autora como formas de 

sofrimento humano abstratamente distintas da exploração. Seu principal modo de 

operação é a divisão das classes subalternas, colocando suas frações uma contra outras34. 

Além disso, novamente, as opressões específicas também se voltam contra os opressores, 

ao provocar seu autoestranhamento.  

A autora sintetiza seu posicionamento sobre uma teoria das opressões fundada na 

crítica da economia política da seguinte maneira: 

Uma investigação detalhada dos escritos de Marx da perspectiva de 

uma teoria da opressão não pode ser alcançada nessa discussão limitada. 

De forma geral, no entanto, para Marx a opressão inclui tanto elementos 

ideológicos quanto materiais. Ela também é historicamente específica, 

não sujeita a leis de movimento gerais e comuns. Como a alienação e 

diferentemente da exploração ela desafia a quantificação; mas 

diferentemente da alienação, e como a exploração, ela é uma categoria 

socialmente concreta que só pode ser estudada e entendida em 

condições historicamente específicas (BAKAN, 2016, p. 62). 

 

Embora Bakan considere a interação destas categorias em termos concretos para 

a formulação de uma teoria das opressões, é preciso pontuar que a autora, no esforço 

louvável de estabelecer o marco teórico de uma análise das opressões referenciada em 

uma interpretação mais abrangente da crítica da economia política, acaba estabelecendo 

uma distinção muito rígida entre ambos. O principal problema desta distinção é afirmar 

que há uma diferença entre o próprio estatuto ontológico da exploração e da alienação: 

enquanto a primeira existe concretamente, a segunda é destituída de materialidade.  

Outro problema se relaciona com a historicidade da alienação. Afirmando 

corretamente o caráter historicamente específico das opressões quando analisadas nos 

marcos da crítica da economia política, e interpretando-a como a crítica da alienação, 

Bakan acaba negando que o fenômeno seja regido por “leis gerais e comuns”. Entretanto, 

o fato de que a alienação e as opressões são fenômenos dotados de especificidade histórica 

centrados na individualidade não significa que elas não tenham suas possibilidades de 

efetivação histórica circunscritas por leis ultragerais do ser social. 

 
34 É amplamente registrado pela dramaturgia, em autores como Ibsen e Guarnieri, a presença de 

trabalhadores do sexo masculino que lutam contra a opressão da exploração capitalista, ao mesmo tempo 

em que oprimem mulheres. 



44 
 

 A especificidade histórica do estranhamento resulta exatamente da interação 

destas leis gerais com complexos e condições historicamente particulares manifestas em 

cada caso histórico-concreto. Esta é inclusive uma das fontes da diversidade das formas 

de estranhamento e do caráter desigual do seu desenvolvimento. 

Tendo em vista as principais contribuições que partem de uma compreensão da 

crítica da economia política como crítica da condição humana para tratar do problema das 

opressões, na próxima seção apresento a reinterpretação de Lukács da crítica da economia 

política como crítica do estranhamento e o lugar das opressões em seu projeto de 

renovação do marxismo. 

 

1.4. O ponto de vista do estranhamento: apontamentos iniciais a partir da reinterpretação 

de Lukács 

 

 Considerado por Losurdo (2018, p. 117-118) um pensador criticamente 

distanciado da omissão sistemática da questão colonial subjacente ao marxismo ocidental, 

nesta seção pretendo explorar as possibilidades analíticas da contribuição madura de 

Lukács para compreensão das opressões, defendendo-a como alternativa para pensar o 

lugar das opressões na crítica da economia política. O propósito desta seção é apresentar 

os principais motivos para que este referencial seja aquele adotado pelo presente trabalho. 

Explicitação tardia de elementos presentes no pensamento de Lukács desde 

meados dos anos 1930, os dois volumes de Para uma Ontologia do Ser Social ([1976] 

2012; [1981] 2013) e os Prolegômenos para uma Ontologia do Ser Social ([1981] 2014), 

resultam da reflexão do autor ao longo de sua última década e meia de vida. Enquanto o 

primeiro volume da obra apresenta o estado atual do problema, traçando uma história dos 

principais posicionamentos teóricos frente ao problema da ontologia do ser social entre 

as diferentes vertentes filosóficas clássicas e contemporâneas, seu segundo volume 

trabalha os elementos desta nova ontologia do ser social elaborada por Lukács. Essa 

ontologia é explicitamente desenvolvida a partir do pensamento de Marx e se ocupa dos 

complexos mais importantes do ser social, o trabalho, seu desdobramento na reprodução, 

o ideal e a ideologia, e o estranhamento em suas diversas formas. 

 Começando pelo tratamento do problema – ou, seria melhor dizer, por sua 

ausência – na tradição positivista e neopositivista, que o interdita com base no juízo 

kantiano da incognoscibilidade da coisa-em-si, Lukács analisa também as tendências que 

expressam uma reação ao silêncio imposto pela marcha triunfal do positivismo, como em 
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Wittgenstein, Sartre, Heidegger, dentre outros. Contudo, o autor não deixa de frisar a 

insuficiência destas tentativas, que quase sempre tratam a ontologia do ser social de um 

ponto de vista meramente metodológico. Em outras palavras, tais tentativas de repor o 

problema da ontologia fundamentam teoricamente sua possibilidade no conhecimento 

sobre a realidade, isto é, no método, subordinando a ontologia à teoria do conhecimento.  

Orientando-se por um ponto de vista como este, as tendências neopositivistas e 

neokantistas em nada distinguem o ser social do ser em geral – isto é, do ser orgânico e 

do ser inorgânico –, e tampouco distinguem as diversas formas de historicidade do ser 

social. As reações à interdição da ontologia por parte destas tendências, presentes em 

autores como Sartre e Heidegger, acentua demasiadamente as diferenças entre o ser social 

e as demais formas de ser, lacerando sua unidade ontológica.  

Para identificar a especificidade do ser social, compreendendo sua diferença 

essencial em relação às demais formas de ser, sem romper com a sua unidade, Lukács 

contrapõe os avanços de Hartmann, Hegel e, sobretudo, Marx, para a elaboração de uma 

ontologia dialética e materialista da sociedade. Este esforço de reinterpretação da crítica 

da economia política proposto por Lukács, desloca-a para um plano argumentativo 

filosófico, no qual a obra de Marx seria o principal meio de, pela primeira vez na história 

do pensamento filosófico, assentar uma ontologia da sociedade em bases materialistas. 

 Mas o esforço de reinterpretação teórica proposto por Lukács não tem por detrás 

de si apenas motivos de natureza teórica ou filosófica, quais sejam, a busca por uma 

interpretação mais correta ou verdadeira da crítica da economia política. O principal 

objetivo do seu projeto de renovação do marxismo era dotá-lo de uma compreensão 

teórica sobre o mundo que o facultasse fornecer respostas às principais questões teórico-

práticas da realidade contemporânea. Tais respostas tornam-se particularmente 

importantes para a mobilização da prática social transformadora, razão pela qual Lukács 

nutria esperanças de contribuir para reestabelecer a capacidade do marxismo de atuar 

como ideologia revolucionária. 

O projeto lukácsiano de renovação do marxismo opera quer seja através da 

resposta às tendências positivistas e existencialistas que omitem questões ontológicas 

fundamentais como problemas meramente filosóficos, quer seja através da revisão da 

grande influência destas tendências sobre a tradição marxista. Tal influência filosófica, 

visível nas diversas tendências do marxismo tradicional, está por detrás de sua recusa a 

reconhecer a presença na crítica da economia política de questões supostamente 

filosóficas, como o estranhamento, as opressões, a personalidade e a subjetividade. Do 
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ponto de vista meramente teórico, este é um dos fatores que fazem com que o marxismo 

vulgar fique circunscrito à uma crítica da exploração e perca sua capacidade de 

mobilização ideológica diante de uma classe trabalhadora cada vez mais heterogênea. 

 Tendo isto em vista, não causa espanto que Lukács situe a análise das opressões 

como um tema central para a refundação do marxismo. Para enfatizar este ponto, cabe 

repetir a já referida observação de Lukács sobre a ausência de considerações históricas 

sobre o mundo colonial como um ponto que teria tornado o marxismo vulgar inoperante 

do ponto de vista ideológico. Nesse sentido, a interpretação de Lukács da crítica da 

economia política se apresenta como um caminho oportuno para abrir um tertium datur, 

entre o marxismo vulgar e as filosofias da diferença, para usar a caracterização de 

Mezáros (2009, p. 85) previamente mencionada. 

A ênfase de Lukács na categoria do estranhamento coloca em destaque alguns 

pontos fundamentais para a análise das opressões, tais como: uma concepção sobre  a 

natureza humana e do próprio marxismo como uma crítica da condição humana; uma 

teoria da personalidade, à medida que o estranhamento é um fenômeno centrado na 

personalidade; bem como a compreensão do estranhamento enquanto fenômeno que 

impede que os indivíduos se apropriem das capacidades genéricas surgidas a partir do 

trabalho humano. Dotada de leis imanentes, esta concepção de natureza humana trata de 

delinear algumas tendências gerais que perpassam todos os fenômenos do ser social, 

como é o caso da personalidade e do seu estranhamento. 

 Em primeiro lugar, é preciso considerar que Lukács, diferentemente de Marx, ao 

buscar construir uma ontologia da sociedade, estabelece uma diferenciação entre 

alienação [Entaüsserung] e estranhamento [Entfremdung]. Embora ambas as palavras 

remetam a extrusão, ou exteriorização, para Lukács, a alienação é uma característica do 

ser social que jamais pode ser superada, atuando como uma forma de realização da 

essência humana. A alienação, para dizê-lo sucintamente, expressa a forma como as 

objetivações que caracterizam a prática humana teleológica carregam consigo as 

determinações da personalidade do sujeito que age: por exemplo, quando, ao produzir um 

objeto prosaico qualquer (digamos, um instrumento musical), o sujeito confere-lhe uma 

forma específica que nos permita reconhecer a sua “assinatura” particular (Stradivari). 

Com esse par de categorias (objetivação/alienação), Lukács pretendia, portanto, ressaltar 

que as objetivações humanas não apenas lançam ao mundo objetos que a natureza não 

produziria espontaneamente, mas formas de expressão da personalidade diversa dos 



47 
 

indivíduos de carne e osso que, em cada período histórico concreto, constituem o gênero 

humano. 

O estranhamento, por sua vez, teria um sentido oposto ao da alienação, pois 

caracterizaria uma forma de afastamento do sujeito de sua essência. Mais 

especificamente, e já antecipando em parte o que será dito logo a seguir, o estranhamento 

seria a palavra que reuniria numa categoria universal as diversas formas particulares nas 

quais se expressa a contradição do desenvolvimento geral da sociedade e a efetivação das 

capacidades individuais dos sujeitos que a constituem num determinado período 

histórico. A repressão das capacidades das mulheres oprimidas, das pessoas racializadas 

e daqueles submetidos a formas de opressão econômica diversas (escravidão, servidão, 

assalariamento, dentre outras), são todas formas de estranhamento, portanto.  Na 

passagem a seguir, Lukács procura ao mesmo tempo dissociar o estranhamento da 

alienação, mas demonstrar que entre ambos existe também uma conexão: 

 

Como mostraram nossas exposições até aqui, aparece, nesse contexto, 

um momento fundamental do ser social, com cujo o caráter geral 

devemos nos ocupar mas detalhadamente aqui: a objetivação do objeto 

[Vergegenständlichung] e a alienação [Entaüsserung] do sujeito, que 

como processo unitário compõem o fundamento da práxis e teoria 

humanas. Esse complexo de problemas ocupou um lugar central em 

parte da filosofia recente, ao ser tratado como fundamento do 

estranhamento [Entfremdung]. Existe aqui sem dúvida uma conexão até 

bem íntima: o estranhamento só pode se originar da alienação; onde a 

estrutura do ser não desloca esta para o centro, determinados tipos 

daquele sequer podem ocorrer. Contudo, quando se aborda esse 

problema, jamais se deve esquecer que ontologicamente a origem do 

estranhamento na alienação de modo algum significa uma afinidade 

evidente e incondicional desses dois complexos do ser: é fato que certas 

formas de estranhamento só podem surgir da alienação, mas esta 

poderia perfeitamente existir e atuar sem produzir estranhamentos 

(LUKÁCS, 2013, p. 417-418). 

 

Bonente e Correa (2020, p. 18-21) estão corretos em afirmar que Lukács não 

estabelece uma oposição rígida entre o estranhamento e exploração. Conforme 

mencionado de passagem na seção anterior, Marx não identifica a exploração do trabalho 

humano como uma categoria específica da sociedade capitalista, à medida que é 

encontrada em outras formações sociais a ela pretéritas. O que diferencia a exploração no 

capitalismo é justamente a sua subordinação à dinâmica estranhada de valorização do 

valor que permeia a totalidade da sociedade. É nesse sentido que é possível afirmar que a 

própria exploração do trabalho humano na sociedade capitalista é ela mesma uma forma 

de estranhamento. 
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Considerando que o desenvolvimento do ser social como um processo histórico 

que se evidência em dois polos, o indivíduo singular e o gênero humano, Lukács 

caracteriza o estranhamento como fenômeno sócio-histórico na qual indivíduo e gênero 

humano movem-se como polos contraditório de um mesmo processo. É importante agora 

pôr para o primeiro plano o fundamento econômico do estranhamento. Para isso, deve-se 

recordar que, de um lado, o desenvolvimento do gênero humano traz à tona uma série de 

novas capacidades incorporadas às forças produtivas do trabalho humano, bem como de 

novas formas de satisfação das necessidades sociais e até mesmo com o surgimento de 

novas necessidades. Mas, de outro, o desenvolvimento destas propriedades essenciais 

nem sempre coincide com o desenvolvimento das personalidades humanas, ou seja, com 

o florescimento pessoal dos sujeitos cujas ações estão por detrás daquele progresso. 

Ao contrário, muitas vezes os indivíduos são sacrificados no processo de 

desenvolvimento das forças produtivas, sendo impedidos de se apropriar das capacidades 

genéricas forjadas no desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social. O 

estranhamento faz com que o desenvolvimento da personalidade caminhe em sentido 

contrário ao da universalização das potencialidades que se explicitam na natureza humana 

pari passu ao desenvolvimento das forças produtivas; isto é, que o desenvolvimento do 

trabalho humano produza personalidades deformadas. Estas realizações são consideradas 

escassas perto das possibilidades históricas postas pelo desenvolvimento das forças 

produtivas em um momento histórico determinado, de modo que estas personalidades são 

caracterizadas por Marx como realizações tacanhas (LUKÁCS, 2013, p. 586). 

 No capitalismo, esta deformação se manifesta nas possibilidades de apropriação 

das capacidades genéricas cerceadas, quer seja através da exploração, quer seja através 

da privação de educação, segregação, ou ainda através de qualquer outro tipo de violência 

extraeconômica. O resultado é que mulheres, indivíduos racializados, homossexuais e 

todos aqueles desviantes da norma social do homem burguês branco, são vitimados pelo 

fenômeno do estranhamento, tendo suas personalidades oprimidas e deformadas. Este 

rebaixamento da subjetividade é parte constitutiva do processo de opressão. Do mesmo 

modo, a elevação artificial da personalidade dos homens brancos também constitui uma 

forma de masculinidade e branquitude igualmente estranhada, que é representativa da sua 

condição de opressores nesta sociedade. 

 Ao considerar o estranhamento um fenômeno histórico-social, Lukács não só 

critica certas vertentes de pensamento, como o existencialismo francês – que torna o 

estranhamento o modo de manifestação necessário da essência humana, em outras 
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palavras, uma condition humaine universal – mas, fundamentalmente, o autor lança as 

bases para análise do estranhamento enquanto fenômeno histórico-social. Isso significa 

afirmar que o estranhamento tem uma gênese e um desenvolvimento multilateral, e ao 

mesmo tempo, implica a possibilidade de superação do estranhamento através da ação 

humana (LUKÁCS, 2013, p. 587). 

 Esta consideração sobre o estranhamento abre espaço para que ele seja entendido 

como um fenômeno regido por certas leis ultragerais da sociedade, que se conformam e 

se expressam de maneira desigual em cada caso historicamente particular. Isto faz com 

que a concepção defendida por Lukács se diferencie um pouco do que pensa Bakan (2016, 

p. 62). Para a autora, o fato de as opressões serem historicamente determinadas seria 

suficiente para afirmar que estas não poderiam ser regidas por nenhuma legalidade.  

No entanto, embora de fato sejam historicamente específicas, as opressões estão 

localizadas no interior do complexo do estranhamento, e assim como todos os fenômenos 

sociais, é regido por legalidades sociais abrangentes. Tais tendências são: i) o recuo das 

barreiras naturais e a crescente complexificação da sociedade em seu sentido social; ii) a 

redução do tempo de trabalho socialmente necessário, fundamento material do 

possiblidade histórica do tempo livre; e, por último, mas não menos importante, iii) a 

quebra da mudez do gênero humano, isto é, o pertencimento dos indivíduos singulares ao 

gênero seja trazido à consciência e transformado em prática social (LUKÁCS, 2007, p. 

238-239). Estas leis ontológicas interagem com outras legalidades e determinações 

historicamente particulares de cada época histórica, constituindo um arranjo causal que 

origina o fluxo fenomênico de cada período. 

 Por conta dos aspectos vistos acima, é possível considerar que a interpretação da 

crítica da economia política de Marx realizada por Lukács permite que se localize o 

fenômeno das opressões no interior do complexo do estranhamento. A análise deste 

complexo, por sua vez, pressupõe uma formulação sobre a natureza humana, suas 

legalidades imanentes de desenvolvimento e a formação da personalidade. Este será o 

caminho trilhado por esta tese, na defesa da hipótese que afirma a possiblidade de tratar 

das opressões através da crítica da economia política, valendo-se da análise do 

estranhamento. 

 

1.5. Considerações finais 
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 Através da apresentação dos posicionamentos típicos sobre a relação da crítica da 

economia política com o problema das opressões, não procuro afirmar a exclusividade do 

marxismo, ou ainda de certa leitura dele, para abordá-lo, mas tão somente apontar a 

direção a ser seguida pela presente tese nos próximos capítulos, em sua proposta de 

reinterpretação da crítica da economia política voltada para o tratamento do problema. 

Diferentemente da compreensão do marxismo como uma crítica da exploração – presente 

nas visões mais tardias das filosofias e políticas da diferença, bem como de forma 

mediada em autoras do campo marxista como Silvia Federici e Cedric J. Robinson –, 

defendo que a compreensão do marxismo como crítica da condição humana, isto é, do 

estranhamento, é o caminho a ser seguido para a elaboração de uma abordagem marxista 

para o problema das opressões. 

 Ao mesmo tempo, também é importante frisar que o tratamento das opressões 

referenciado em uma interpretação abrangente da crítica da economia política tampouco 

constitui em si uma novidade do enfoque proposto pelo presente trabalho. Muito pelo 

contrário, conforme discorri anteriormente, a compreensão da crítica da economia política 

como crítica da alienação já se faz presente em diversos autores que trataram do problema 

das opressões. Refiro-me aqui a Franz Fanon, Angela Davis, C. L. R. James, W. E. B. 

Dubois, Abigail Bakan, Asad Haider e Silvio Almeida. 

 Mas ainda assim existem algumas diferenças fundamentais entre estas análises e 

aquelas propostas por Lukács em sua maturidade. A primeira delas é a diferenciação entre 

as categorias alienação e estranhamento, através do alargamento do escopo da análise da 

crítica da economia política proposta por Lukács. Mas há também alguns pontos da 

proposta teórica de Lukács que vão para além desta questão meramente categorial. Refiro-

me, neste caso, à proposta mais ampla de Lukács e seu projeto de renovação do marxismo, 

e às necessidades teóricas que a prática política e as questões da contemporaneidade lhe 

impõem. A fim de recobrar a capacidade do marxismo de mobiliza a prática reprodutiva 

dos sujeitos sociais em um sentido revolucionário, isto é, para que este volte a atuar 

novamente como uma ideologia revolucionária, é preciso que se enfoquem certas 

questões de natureza teórica que possuem desdobramentos práticos fundamentais. 

 Isto posto, defendi que é possível delimitar, a partir da reinterpretação da crítica 

da economia política ensejada pelo Lukács maduro, um marco teórico para pensar o 

problema das opressões referenciado na crítica do estranhamento. Compreendendo a 

crítica da economia política como uma crítica abrangente da condição humana, Lukács 

localiza o problema no interior do complexo do estranhamento, um fenômeno histórico-
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social que, embora seja centrado na personalidade, é sujeito às leis e aos princípios 

ontológicos fundamentais da sociedade.  

Esta síntese indica o caminho a ser seguido pela presente tese ao longo dos 

próximos capítulos. Em primeiro lugar, a partir da leitura de Lukács, trato de afirmar a 

ruptura da crítica da economia política com o conceito de natureza humana da economia 

política clássica, bem como destaco o papel central exercido por tal categoria para 

cientificidade subjacente ao marxismo. Posteriormente, delineio algumas legalidades de 

caráter extremamente gerais imanentes ao conceito de natureza humana, que são úteis à 

compreensão do fenômeno do estranhamento, a despeito do seu caráter singular e 

historicamente específico. Por último, dirijo-me à análise da personalidade e do 

estranhamento em suas múltiplas formas, como forma de demonstrar a possibilidade 

analítica assumida pelo presente trabalho. 
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2. Decifrando o enigma da esfinge: a crítica da economia política e o conceito de 

natureza humana 

 

É bastante conhecida a passagem da tragédia Édipo Rei, de Sófocles, na qual após 

assassinar o rei de Tebas, Laio, e sua comitiva, Édipo chega às portas da cidade, 

deparando-se com a esfinge. Monstro alado com corpo de leão e cabeça de mulher, essa 

criatura fazia sempre uma pergunta em forma de charada aos viajantes: qual animal anda 

pela manhã sobre quatro patas, à tarde sobre duas patas e à noite sobre três patas? Caso 

não respondessem corretamente, os viajantes eram devorados pela criatura. Édipo 

responde à esfinge que essa criatura é o ser humano, pois ele engatinha na infância, 

caminha na idade adulta, e utiliza uma bengala na velhice. A resposta correta de Édipo 

leva a Esfinge a cometer suicídio, coroando-o como rei de Tebas.  

Considerando que a tragédia grega atua ideologicamente no mundo clássico ao 

formular esteticamente os principais dilemas suscitados pelas contradições decorrentes 

do desenvolvimento histórico-social, é possível notar nessa passagem de Sófocles um 

aspecto fundamental para uma compreensão da condição humana: qual atributo deve ser 

utilizado para definir a natureza humana? Seguindo a charada vocalizada pela esfinge de 

Sófocles, tem-se que esse atributo é justamente a mobilidade de um animal cuja própria 

personalidade evolui historicamente, conclusão que compareceria novamente na filosofia 

de Heráclito. Mas é preciso notar que para além da mitologia e da filosofia, as respostas 

para essa questão são múltiplas. 

Ilyenkov (2008, p. 62-63) considera que esse tema é abordado de maneira notável 

no romance Les animaux denaturés35 (1952), do escritor francês Maurice Vercors. O livro 

começa com uma controvérsia despertada pela descoberta de uma comunidade de seres 

em uma floresta tropical, os tropi, que segundo um dos critérios científicos existentes são 

macacos, e de acordo com outro, são humanos. Uma questão científica aparentemente 

distante da realidade, tal como “o que é a natureza humana?”, é percebida como eixo de 

uma complexa trama de interesses, suscitando dilemas práticos e éticos em torno da 

humanidade ou não dos tropi. O enredo ilumina as relações entre esta definição de 

natureza humana, sempre conformada de acordo com os interesses dominantes vigentes 

na sociedade, e os resultados práticos dela decorrentes.  

Mesmo familiarizado com a solução marxista para o problema, Vercors a 

considera unilateral, já que, em sua opinião, seria um reducionismo conferir às relações 

 
35 “Os animais desnaturados”; não consta edição da obra em português. 
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econômicas a condição de único fundamento da natureza humana. Isto é, Vercors 

compreende o conceito de essência humana em Marx em uma chave metafísica, tornando 

estáticas as determinações históricas fundamentais do ser social. A solução do autor para 

contornar a alegada unilateralidade da determinação da natureza humana em Marx seria 

atentar para as diversas formas de filosofia ritual e religião, construindo uma terceira via 

entre o marxismo e o cristianismo – ponto de vista que também aparece em alguma 

medida no pensamento de Erich Fromm. 

Embora nunca tenha escrito uma obra sistemática na qual exponha sua visão sobre 

o ser humano, em ouras palavras, um tratado sobre a natureza humana, à moda de Hume, 

e muito menos tenha dedicado um capítulo ou seção de alguma de suas obras diretamente 

a tal investigação, como faz, por exemplo, Hobbes na primeira parte de O Leviatã (1983), 

acredito que Marx tenha sido um dos pensadores da modernidade que tratou mais detida 

e consequentemente da solução desse enigma teórico-filosófico. Mais que isso, é 

precisamente a solução original de Marx para esse problema que permitiu que sua crítica 

fosse para além da exploração, apresentando-a como uma crítica da condição humana que 

versa sobre as diversas formas de estranhamento. 

Nota-se com isso que a compreensão adequada da natureza humana é um 

pressuposto fundamental da cientificidade subjacente à crítica social de Marx, ponto no 

qual suas concepções afastam-se decisivamente tanto da economia política clássica 

quanto da filosofia burguesa. Nesse sentido, para explorar a crítica de Marx como uma 

crítica das opressões, torna-se fundamental limpar o terreno em torno da concepção do 

autor sobre a natureza humana – já que, conforme apresentei no capítulo anterior, esta 

concepção é criticada inclusive por teorias simpáticas à ideia de tratar das opressões a 

partir do marxismo. Meu objetivo neste capítulo é afirmar a existência de uma concepção 

de natureza humana que rompa com qualquer concepção abstrata de natureza humana 

subjacente à economia política clássica.  

Na seção 2.1 deste capítulo começo por apresentar o tratamento do tema, ou seria 

melhor, por sua ausência, nas vertentes tradicionais do marxismo; relaciono isso com a 

sua negligência diante do problema das opressões; na seção 2.2 trato das tentativas de 

Fromm e Althusser de solucionar este problema no âmbito do “marxismo ocidental”; na 

seção 2.3 apresento a solução de Lukács, que formula o conceito de natureza humana com 

base em uma sustância móvel, tomando como base o princípio da permanência na 

mudança. 
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2.1. Preterindo o enigma: a ausência do conceito de natureza humana segundo o 

marxismo tradicional 

 

 No capítulo anterior, quando abordei preliminarmente o processo de vulgarização 

do marxismo, destaquei que uma de suas características mais proeminentes é seu 

alheamento aos fundamentos filosóficos humanistas do pensamento de Marx. Ao 

negligenciar o incontornável embasamento filosófico da ciência, o marxismo vulgar 

julgou constituir-se como alternativa científica superior em relação à ciência burguesa, o 

que garantiria assim sua vitória na batalha das ideias. Na verdade, o que ocorreu (e ainda 

ocorre) é que essa versão distorcida do marxismo recorre a pressupostos filosóficos em 

franca oposição à visão de mundo em que se baseia e que é articulada pela obra de Marx, 

aproximando-se, portanto, do terreno interpretativo próprio da ciência burguesa. 

 Nas variantes do marxismo que negam a existência de uma filosofia marxista 

propriamente dita, em geral são introduzidos elementos filosóficos (neo)positivistas e 

(neo)kantianos na interpretação da crítica da economia política. Para Lukács, tais 

tendências são as principais responsáveis por obstaculizar a discussão da ontologia na 

contemporaneidade, enfocando apenas no problema metodológico. Dentro dessa 

perspectiva, o marxismo vulgar caracteriza-se por subordinar a ontologia à teoria do 

conhecimento. Isso que significa dizer que a discussão sobre a interpretação da realidade 

e a ampliação da capacidade humana de transformá-la é relegada ao segundo plano em 

favor da definição de um método e princípios rígidos que definam as formas de 

consciência merecedoras do adjetivo marxista. Tal mudança de ênfase não raramente 

priva o marxismo de seu sentido crítico e de seu apreço pela história, convertendo-o numa 

dogmática inflexível apresentada como ortodoxia. 

Aí se encontra a raiz do preterimento do enigma da esfinge por parte do marxismo 

vulgar. A exclusão das questões que dizem respeito ao ser, do escopo da crítica da 

economia política, interdita qualquer discussão mais rigorosa e crítica sobre a condição 

humana, ou sobre o ser social. Tais elementos contribuem decisivamente não só para o 

estreitamento dos horizontes teóricos da crítica da economia política, mas também, 

consequentemente, dos horizontes da prática social transformadora, com a 

impossibilidade de tratamento teórico das opressões. 

Em seu verbete sobre o conceito de natureza humana no Dicionário do 

pensamento marxista (1988), Mihailo Markovic nota que: 
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A ideologia oficial nos países do “socialismo real” rejeita a própria ideia 

de uma natureza humana geral, devido à sua suposta incompatibilidade 

com o modelo base/superestrutura e com a teoria de luta de classes. As 

únicas características gerais que os seres humanos têm, de acordo com 

as exigências do materialismo histórico, são as determinadas por um 

modo de produção definido e devem ter caráter de classe 

(BOTTOMORE, 1988, p. 441). 

 

 A rejeição por parte dos ideólogos oficiais do “socialismo real” da ideia de uma 

natureza humana em geral, ou sua definição de acordo com as exigências do 

“materialismo histórico”, ou ainda de um “modo de produção” determinado, são 

imperativos teóricos que decorrem do caráter manipulatório e empirista do stalinismo. A 

necessidade de afirmar que a sociedade soviética equivaleria a uma sociedade 

emancipada, fez com que, exatamente por ser contrária a essa necessidade social, o 

conceito de natureza humana e essência humana fossem excluídos do cada vez mais 

reduzido escopo de categorias filosóficas e científicas do marxismo.  

Tal exclusão não se restringe apenas aos conceitos de natureza humana e essência 

humana36 presentes na obra de Marx, mas também se estende a todo o complexo 

categorial que a ele relacionado, isto é, conceitos como alienação, estranhamento, 

fetichismo e reificação, opressão, personalidade etc. Além disso, essa recusa também 

poderia ser ampliada sem qualquer dificuldade aos teóricos da Segunda Internacional, 

mesmo fazendo a importante ressalva de que, neste caso, estes não tiveram de lidar com 

um projeto de construção de um Estado, mantendo-se no nível da articulação de um 

movimento de massas. 

Embora tenha sido majoritário, bastante difundido e amplamente aceito, este 

posicionamento também foi precocemente criticado na história do marxismo por alguns 

de seus intérpretes. Recorde-se, por exemplo, Isaac Rubin (1980), que, ainda em 1923, 

afirmou o caráter central do fetichismo da mercadoria para o marxismo. Frequentemente 

tida como uma teoria com pouca relação interna com outros elementos da teoria social de 

Marx, segundo o autor: “A teoria do fetichismo é, per se, a base de todo o sistema 

 
36 Como apresento mais à frente, natureza humana e essência humana são coisas distintas, muito embora o 

termo natureza ou natural seja extensamente usado na história da filosofia, inclusive por Marx como 

sinônimo de essência. A distinção, por sua vez, faz-se necessária à medida que, como explicam 

didaticamente Tabak (2012, p. 7) e Márkus (2015, p. 91), a natureza humana constitui-se enquanto uma 

unidade da essência humana e suas diversas formas de aparência histórica. É importante destacar o caráter 

processual desta relação, essência e aparência humanas só fazem sentido quando consideradas dentro da 

totalidade histórica e processual representada pela natureza humana. Como procuro sustentar na próxima 

seção, mal-entendidos na compreensão dessa relação podem levar a sérios equívocos de ordens teórica e 

prática.    
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econômico de Marx, particularmente de sua teoria do valor” (RUBIN, 1980, p. 19). Há 

ainda Max Zetterbaum, que ainda nos anos 1920 pretendia fazer da alienação a pedra de 

toque da filosofia marxista37, e John Macmurray, que em 1935 já defendia a existência de 

uma relação dialética de continuidade e descontinuidade entre o jovem e o velho Marx38.  

Aqui também não se pode deixar de mencionar as reflexões de Lukács (2016) e 

Korsch (2008) também do início da década de 1920, momento no qual as condições 

políticas e históricas ensejadas pelo interregno entre a crise de Segunda Internacional e a 

consolidação da hegemonia stalinista na Terceira Internacional, suscitaram a retomada de 

uma interpretação marcada pela valorização dos elementos humanistas e filosóficos do 

pensamento de Marx. Em que pese a assimilação de Marx em termos hegelianos nas 

soluções teóricas encontradas por esses autores39, essas reflexões são de grande utilidade 

para situar o problema da natureza humana em meio às vulgarizações do marxismo à 

época em voga. 

Ao mesmo tempo, esse posicionamento deve ser visto em uma perspectiva mais 

ampla, que se encontra inserida em uma recusa de qualquer relação do marxismo com 

questões de natureza filosófica. Os principais motivos dessa recusa são a afirmação do 

caráter científico do marxismo, que é percebido como contraposto às temáticas 

filosóficas, estas caracterizadas como afastadas da realidade e menos relevantes para uma 

prática transformadora. Essa posição quase sempre é formulada com base em uma leitura 

apressada de passagens de Marx nas quais o autor se contrapõe criticamente aos filósofos 

(idealistas, materialistas vulgares e/ou positivistas), ou nega a existência de uma 

concepção (abstrata e fixa) de natureza humana, do que é o ser humano, em favor da 

análise das estruturas e relações sociais40. 

Em alguns casos, a alegação da existência de um divórcio entre a ciência de Marx 

e sua filosofia é justamente o veículo para a aceitação acrítica de correntes da filosofia 

burguesa como fundamento filosófico da crítica da economia política. Decorrem da 

ignorância desses fundamentos teóricos posicionamentos estapafúrdios. Seria possível, 

 
37 Netto (1981, p. 17-18) menciona em nota de rodapé artigos de Zetterbaum publicados na revista da 

socialdemocracia alemã, Neue Zeit, datados de 1902 e 1903. Na mesma nota o autor refere-se a Labriola 

como um precursor do posicionamento althusseriano do fetichismo como um “ilusionismo social”. 
38 Ver Mezáros (2016, 197-198). 
39 Esse posicionamento é criticado pelo próprio Lukács no prefácio feito em 1967 para História e 

Consciência de Classe, no qual o autor rechaça a tese do sujeito-objeto idêntico. Korsch deixa seu 

posicionamento claro quando declara que: “Em termos hegeliano-marxistas, o surgimento da teoria 

marxista é tão-somente o ‘outro momento’ do surgimento do movimento proletário real; os dois momentos 

tomados em conjunto constituem a totalidade concreta do processo histórico” (KORSCH, 2008, p. 32). 
40 A mais conhecida delas é a décima primeira tese sobre Feurbach: “Os filósofos apenas interpretaram o 

mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo” (MARX, 2007, p. 535). 
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por exemplo, que um declarado seguidor de Marx na vida pública, alguém que 

supostamente advoga a unidade entre teoria e prática em seu sentido revolucionário, 

pudesse declarar-se representante da filosofia de Nietzsche, Schopenhauer ou Heidegger. 

Segundo Lukács: 

Não muito tempo após a morte de Marx, a esmagadora maioria de seus 

seguidores declarados já se encontra também sob o influxo dessas 

correntes. Na medida em que persistiu uma ortodoxia marxista, seu 

conteúdo consistiu de afirmações e inferências singulares de Marx, com 

frequência mal compreendidas e sempre coaguladas em slogans 

radicais; foi assim que se desenvolveu, por exemplo, com o auxílio de 

Kautsky, a suposta legalidade da pauperização absoluta (LUKÁCS, 

2012, 298-299). 

 

Os exemplos são vários para além de Kautsky. Enquanto Eduard Bernstein (1850-

1932), Max Adler (1873-1937) e muitos outros supõem encontrar na filosofia de Kant um 

complemento para o marxismo, outros como Friedrich Adler (1879-1960) buscam este 

complemento em Ernst Mach (1838-1916), autor que, ao lado de Richard Avenarius 

(1843-1896), é conhecido por ser o principal formulador e difusor do empiriocriticismo41 

(KORSCH, 2008, p. 25). Já Franz Mehring (1846-1919), biógrafo de Marx especializado 

em seu período de juventude, interessado em questões como o método, teórico e militante 

radical, cometeu graves equívocos quando o assunto é a relação entre esta teoria social e 

seus fundamentos filosóficos mais gerais. Mesmo que, para evitar injustiças, seja preciso 

destacar seu compromisso com a herança teórica marxiana em muitas questões teóricas e 

práticas singulares, as afirmações de Mehring são absurdas neste tópico particular 

(LUKÁCS, 2012, p. 299). 

Deste modo, espero ter demonstrado que os principais fatores que levaram o 

marxismo tradicional a negligenciar a indagação a respeito da natureza humana foram sua 

recusa da presença de qualquer conteúdo filosófico no marxismo, bem como sua 

complementação de modo acrítico com fundamentos recolhidos das filosofias burguesas. 

As consequências práticas desses problemas teóricos são de importância fundamental 

para prática política ensejada pelo marxismo vulgar, à medida que a questão das múltiplas 

formas de opressão para além da classista são sistematicamente recusada, em alguns casos 

com veemência, como se se tratasse de estratégias diversionistas de divisão da unidade 

 
41 Indo no mesmo sentido das tendências que bloqueiam a discussão sobre a ontologia, o empiriocriticismo 

que procurava eliminar o conceito de substância da física teórica por considerá-lo metafísico, nega-se a 

apreender a natureza da realidade em sua imanência para permanecer no plano da mera fenomenologia. 

Esta perspectiva foi duramente criticada por Lenin em Materialismo e Empiriocriticismo (1982). 
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da classe trabalhadora. Privilegia-se, portanto, única e exclusivamente a exploração como 

única forma de opressão a ser reconhecida. 

 

2.2. Devorados pela esfinge: as tentativas malsucedidas de Fromm e Althusser 

 

Com a denúncia dos crimes de Stalin por Kruschev no XX Congresso da 

PCURSS, em 1956, inicia-se o processo de liberação dos PCs da ideologia stalinista, 

forjando as condições necessárias para uma revisão crítica do stalinismo com impactos 

diretos sobre a leitura de Marx de modo mais amplo. Por outro lado, pode-se dizer que o 

debate marxista do pós-guerra gira em torno de textos da juventude e do período de 

maturação de Marx publicados de maneira parcial no período stalinista. No pós-guerra, 

com a publicação integral dos textos, vêm à tona temáticas presentes em textos como os 

Manuscritos econômico-filosóficos, A Ideologia alemã e os Grundrisse, como a 

alienação, o fetichismo e o estranhamento. Naturalmente, impõe-se a necessidade de 

compreender o que Marx teria dito, ou não, sobre a natureza humana; nas palavras de 

Mezáros: “enquanto um campo idealizou o jovem Marx e contrapôs seus manuscritos 

iniciais às suas obras tardias, o outro campo aceitou somente estas últimas, descartando 

os primeiros escritos como idealistas” (MEZÁROS, 2016, p. 198). 

Estes são alguns dos fatores históricos que estão por detrás das discussões que 

estruturam aqui o que anteriormente defini como marxismo ocidental. Neste contexto, o 

humanismo cumpre um papel chave para a reabilitação intelectual pretendida pelos 

teóricos que compunham esta vertente do marxismo.  

Os autores abordados nesta seção, Erich Fromm (1900-1980) e Louis Althusser 

(1918-1990), apresentam soluções dicotômicas para o problema da natureza humana em 

Marx; enquanto o primeiro afirma a existência deste conceito no pensamento do autor de 

maneira estática e anistórica – que caracterizo como metafísica –, o segundo nega a 

existência de um conceito de natureza humana no Marx maduro42. Suas formulações, 

 
42 Nas palavras de Márkus ( 2015, p. 18-19): “Assim, por exemplo, pode-se observar, de um lado, a teoria 

marxiana do comunismo interpretada como uma espécie de postulado moral, derivado antropologicamente 

de uma verdadeira natureza do homem, como ocorre, por exemplo, com as melhores intenções em Erich 

Fromm ou, no pior dos casos (e menos sinceros), considerada enquanto uma fé escatológica ou como uma 

meta transcendente. Por outro lado, ouvimos com a mesma frequência a acusação de que Marx teria 

radicalmente dissolvido o homem na história e a transformado – tanto em seus aspectos materiais quanto 

intelectuais – em uma simples cadeia de eventos, épocas e formações socioeconômicas em necessária 

sucessão, estritamente determinadas, tornado todos os juízos relativos e, consequentemente, sem qualquer 

validade universal, impossibilitando assim, a priori, qualquer juízo e estimativas especificamente morais, 

sem qualquer embasamento direto em fundamentos pragmáticos. E, certamente, esse é o caminho que 

muitos marxistas percorreram e percorrem para compreender a concepção materialista da história: a teoria 
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apresentadas abaixo, constituem uma antinomia para a qual pretendo apresentar uma 

solução na próxima seção. 

Começando por Fromm, cabe comentar que sua reinterpretação humanista do 

marxismo está inscrita em problemáticas oriundas da filosofia e da psicanálise. Nascido 

em uma família religiosa, Fromm foi diretor do Instituo de Pesquisas Sociais de Frankfurt, 

contando com colegas ilustres, como o psicanalista Wilhelm Reich (1897-1957), cuja 

teoria também é influenciada por Marx. Fromm tinha como um dos eixos de sua obra a 

elucidação das psicoses que assolam a personalidade humana no mundo contemporâneo, 

valendo-se para isso da categoria marxiana de alienação. Tal orientação do trabalho de 

Fromm – que incialmente lembra as investidas teóricas de Frantz Fanon e C. L. R. James, 

sobre a questão do colonialismo e das opressões a partir do conceito de alienação – perde-

se e torna-se insuficiente por assumir como seu fundamento uma concepção metafísica 

do conceito de natureza humana em Marx.  

Em sua introdução à tradução em língua inglesa dos Manuscritos Econômico-

Filosóficos feita por Tom Bottomore, intitulada Conceito Marxista de Homem (1962), o 

autor aponta para a importância do conceito de natureza humana como elemento que 

vertebra a crítica da economia política de Marx. Inicialmente, Fromm considera o 

conceito de natureza humana e a alienação como um dos eixos importantes do 

desenvolvimento da crítica da economia política, principalmente em seus primeiros 

momentos. Ao mesmo tempo, ainda que este conceito não apareça explicitamente na obra 

madura de Marx, o modo implícito através do qual este comparece nas obras da 

maturidade, supostamente lhe confere um caráter ainda mais original. Segundo ele, Marx 

teria trabalhado com duas formulações para o conceito de natureza humana: 

 

Obedecendo a esta distinção entre natureza humana geral e a expressão 

específica da natureza humana em cada cultura, Marx reconhece, 

consoante já mencionamos acima, dois tipos de impulsos e apetites 

humanos: os constantes ou fixos, como a fome e o desejo sexual, que 

são parte integrante da natureza humana e só podem variar na forma e 

direção assumidas em diversas culturas, e os relativos, que não fazem 

parte integrante da natureza humana, mas devem sua origem a certas 

estruturas sociais e condições de produção e de comunicação. 

(FROMM, 1968, p. 35). 

  

 
‘anti-humanista’ de L. Althusser e sua escola constitui a esse respeito uma das últimas (e, sem dúvida, uma 

das mais consequentes) variantes de uma tendência muito comum no pensamento marxista”. 
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É correto que para Marx existem determinações que são compartilhadas por todas 

as formações histórico-sociais, independentes da época histórica, isto é, universais e, 

portanto, essenciais, e ao mesmo tempo, determinações pertencentes a certas épocas 

particulares43. Mas isso não quer dizer que as determinações essenciais estão postas fora 

da história, de maneira fixa, ou seja, tais determinações não são exatamente constantes. 

Por outro lado, do mesmo modo, as determinações historicamente particulares, ou os 

diversos modos historicamente específicos de aparição dessa essência humana também 

são parte integrante da natureza humana, ao contrário do que acredita Fromm44. Vistas de 

um ponto de vista materialista, essas determinações essenciais do ser humano somente 

podem aparecer através dessa forma historicamente específica e nunca fora dela.  

Nesse sentido, a fome, a sede, o desejo sexual, e os demais atributos constitutivos 

da natureza humana, não existem em abstrato, mas são necessidades naturais e sociais 

cuja satisfação sempre ocorre de forma historicamente específica por parte dos 

indivíduos. Através da separação dos determinantes fixos, que são postos por Fromm para 

fora da história, e dos determinantes relativos, sua forma aparente que não corresponde à 

natureza humana, o autor estabelece uma relação não dialética entre essência e aparência, 

descartando a aparência como parte do existente. Isto o faz incorrer em um essencialismo, 

à medida que sua compreensão acredita que os atributos fixos são aqueles que 

correspondem mais adequadamente à natureza humana. 

Estes equívocos, sobretudo seu essencialismo, subsidiam uma concepção 

moralista sobre a emancipação humana para Marx. Tomando sua bipartição da essência 

humana em fixo e relativo, a principal função da crítica social de Marx seria depurar as 

determinações historicamente relativas, integralmente falsas, permitindo a efetivação da 

verdadeira essência do homem. A emancipação humana deveria então realizar os valores 

verdadeiros do ser humano: 

 
43 Nas palavras de Marx: “Algumas determinações pertencem a todas as épocas; outras são comuns apenas 

a algumas. [Certas] determinações serão comuns à época mais moderna e à mais antiga. Nenhuma produção 

seria concebível sem elas; todavia, se as línguas mais desenvolvidas têm leis e determinações em comum 

com as menos desenvolvidas, a diferença desse universal e comum é precisamente o que constitui o seu 

desenvolvimento” (MARX, 2011, p. 41). Aqui é preciso também fazer a breve ressalva de que embora a 

dimensão essencial seja permanente, e, deste modo, universal, a dimensão da aparência também pode 

formar seus universais, como é o caso da forma dinheiro no âmbito do processo de generalização das trocas.  
44 Márkus observa em nota de rodapé: “E, em algumas de suas conclusões, Fromm vai muito além (e, em 

certa medida exagerando) de sua concepção básica. Nesse caso, por exemplo, ele transforma, como sendo 

o espírito do Iluminismo, a distinção marxiana entre as necessidades permanentes e as historicamente 

modificáveis, em uma oposição entre as necessidades verdadeiras e as falsas, entre as ‘necessidades 

verdadeiras do homem’ e as ‘necessidades falsas, artificialmente produzidas’. Em seguida ele define o 

principal objetivo do socialismo como sendo o reconhecimento e a realização das verdadeiras necessidades 

dos homens” (MÁRKUS, 2015, p. 89-90). 
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A missão do analista da sociedade é exatamente despertar o homem 

para tomar conhecimento das ilusórias necessidades falsas e da 

realidade de suas necessidades verdadeiras. O principal objetivo do 

socialismo, para Marx, é a identificação de efetivação das necessidades 

verdadeiras do homem que só serão possíveis quando a produção servir 

ao homem e o capital cessar de criar e explorar as falsas necessidades 

do homem (FROMM, 1968, p. 68). 

 

O posicionamento moralista do autor, que acredita que a crítica da economia 

política deve desvelar uma verdadeira natureza humana, também pode ser identificada 

em outros autores. Como observa György Márkus (2015, p. 89-90), este posicionamento 

também aparece em autores como Marek Fritzhand, marxista polonês que, assim como 

Fromm, procuram estabelecer um paralelo entre o marxismo e o cristianismo. Para 

Fritzhand, a essência verdadeira que a crítica da economia política deve revelar é a 

essência do trabalhador45, tornando o comunismo uma ode à existência da classe 

trabalhadora. O mesmo pode ser dito de Maurice Vercors, mencionado como contraponto 

crítico de Ilyenkov (2008) na introdução deste capítulo, quando apresentei o “enigma de 

esfinge”.                                                                                                                                     

Ao mesmo tempo, o diapasão moralista da crítica de Fromm muito se assemelha 

aos posicionamentos essencialistas dos autores anti-opressão mencionados ao final da 

seção 1.1. Naquela ocasião destaquei as consequências do problema da liberação negra 

quando este não é pensado na chave de humanismo radical, como é caso de Fanon ou 

Davis. Na realidade, para autores como Wilderson e Moore, a liberação negra constitui a 

realização da verdadeira essência do negro, e não a liberação da humanidade da condição 

racializada que inferioriza os seres humanos não brancos, tendo como contrapartida um 

processo de elevação artificial das capacidades do homem branco. O desnível de 

condições materiais efetivas para a constituição das personalidades, apesar de, sem 

sombra dúvidas, ser moralmente recriminável, não representa a falsidade, mas antes, é 

uma determinação historicamente concreta das sociedades divididas em classes. 

Mesmo que, de fato, essas condições sejam entronadas como norma e critério de 

demarcação da natureza humana em diversas formas de representação da realidade social 

dotadas de viés opressivo, como a economia política clássica ou quaisquer outras teorias 

racistas e sexistas que se queira avaliar criticamente, não basta inverter o sinal para 

 
45 Márkus considera em nota de rodapé que a única diferença significativa entre a reflexão de Fromm e a 

de Fritzhand seria o fato deste considerar que as características universais da essência humana não 

comparecem integralmente em cada indivíduo, mas antes, pertencem ao “gênero humano”. 
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resolver o problema. Isto é, não basta fixar a condição do negro como critério de 

demarcação da natureza humana, ou como algo antes represado pelas estruturas sociais 

racistas, passa a ser realizado em uma sociedade livre. Os efeitos práticos deste tipo de 

interpretação apontam para o fato de o essencialismo e o moralismo caminharem quase 

sempre de mãos dadas, impedido uma compreensão da substância como processo 

histórico, e das condições de brancos e não brancos como modos historicamente 

determinados desta substância social.  

Esse posicionamento ilustrado pelas formulações de Fromm está longe de ser 

incomum na história do marxismo, sendo duramente rechaçado pelo filósofo francês 

Louis Althusser. No afã de renovar o marxismo de suas vulgarizações, Althusser repete 

alguns dos mesmos equívocos professados pelas vulgarizações do marxismo por ele 

duramente criticadas. Embora parta de uma “problemática” adequada, para tomar de 

empréstimo a terminologia do autor, isto é, apesar de identificar corretamente questões 

indispensáveis para a história do marxismo, tais como: a relação entre Marx e Hegel, entre 

o jovem e o velho Marx, entre ciência e ideologia, o sentido da crítica da economia 

política (MARTINS, 2017, p. 118), o aspecto essencial escapa à interpretação do autor 

deste sentido crítico do obra de Marx. Tal aspecto torna a interpretação de Althusser, 

equivocada em muitas dimensões, dentre os quais, a negação da existência de uma 

formulação marxiana sobre a natureza ou a essência humana, e as respectivas implicações 

desta compreensão sobre as legalidades e a localização do estranhamento neste complexo 

de problemas. 

Embora a produção teórica de Althusser tenha se estendido entre os anos 1960 até 

1980, circunscrevo minhas observações às formulações empreendidas nos anos 1960, 

como é o caso dos ensaios reunidos em Por Marx (2015) – sobretudo em Marxismo e 

Humanismo e suas Notas complementares sobre o humanismo real – por considerar que 

estas são suas obras teoricamente mais elaboradas, contundentes e profícuas no sentido 

da formação de um legado teórico althusseriano46. 

Althusser coloca no centro desta ruptura a recusa do conceito de natureza humana 

como indicativo da maturação da crítica da economia política, repetindo assim, em 

 
46 O althusserianismo é composto por um grupo muito diverso de autores e de temáticas para além das 

mencionadas, como a ideologia, o Estado; procuro me ater apenas ao arcabouço mais geral do 

althusserianismo. Sobre os autores, é importante lembrar de nomes como Balibar, Ranciére, Poulantzas, 

Hindes, Hirst, Laclau, Hirsch entre outros. Por último, é importante ressaltar que o próprio Althusser se 

afasta deste núcleo temático ao final da sua vida, negando a tese da cesura epistemológica e preconizando 

uma interpretação do materialismo histórico capaz de dar conta da aleatoriedade. 
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alguma medida, o mesmo erro dos marxistas vulgares, ao acreditar que o Marx científico, 

dos anos da maturidade, teria se despido de suas concepções filosóficas da juventude. Sua 

compreensão do problema assume como ponto de partida o seguinte referencial teórico: 

 

Acreditei poder, para esse fim, tomar emprestado de Jacques Martin o 

conceito de problemática para designar a unidade específica de uma 

formação teórica e, por conseguinte, o lugar determinado dessa 

diferença específica, e de G. [Gaston] Bachelard o conceito de corte 

epistemológico para pensar a mutação da problemática teórica 

contemporânea da fundação de uma disciplina científica. Que fosse 

preciso construir um conceito e tomar outro emprestado não implicava 

que estes dois conceitos fossem exteriores a Marx; muito pelo contrário, 

pode-se demonstrar que estão presentes na ação e no pensamento 

científico de Marx, mesmo que sua presença fique na maior parte do 

tempo em estado prático (ALTHUSSER, 2015, p. 23). 

 

Tomando de empréstimo conceitos externos ao marxismo, Althusser defende que 

a ruptura no pensamento de Marx é apreendida através da transição de uma problemática 

filosófica a uma problemática científica. Este processo de transição é marcado pela 

implosão deste núcleo filosófico, centrado em conceitos como natureza humana, essência 

humana e alienação, em favor do emprego de categorias como estrutura social e luta de 

classes, além da noção de acordo com a qual este processo transcorreria como um 

processo sem sujeito, dissolvendo o agir humano nas estruturas sociais. Em nada altera a 

situação para Althusser que estes termos compareçam na análise de O Capital, já que, à 

luz da passagem anterior é preciso compreender que esta nova problemática se faz 

presente na reflexão de Marx em estado prático; em outras palavras, menções à temática 

do fetichismo, da alienação e do estranhamento em O Capital seriam meras 

reminiscências de um devaneio filosófico juvenil de Marx. Retomando esta tese em outro 

texto, Althusser declara: 

 

A tese insustentável defendida por Marx nos Manuscritos de 1844 era 

que a História é a História do processo de alienação de um Sujeito, a 

Essência Genérica do Homem alienada no "trabalho alienado". Mas foi 

precisamente essa tese que explodiu. O resultado dessa explosão foi a 

evaporação das noções de sujeito, essência humana e alienação, que 

desaparecem completamente atomizadas e a liberação do conceito de 

um processo (procès ou processus) sem sujeito, que é a base de todas  

as análises em O capital (ALTHUSSER, 2001, p. 122, tradução 

própria). 

 

 No entanto, este posicionamento de Althusser assemelha-se em grande medida 

àquele preconizado pelo marxismo vulgar, ao negar o humanismo e o caráter filosófico 
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da obra de Marx com base em uma leitura apressada de algumas de suas passagens. A 

sexta tese sobre Feuerbach47 é um bom exemplo disso, já que a negação por parte de Marx 

da importância da natureza humana e a sua definição como a totalidade das relações 

sociais é interpretada por Althusser como um indício do anti-humanismo que dita a tônica 

do amadurecimento de sua crítica. Ao mesmo tempo, a décima primeira tese sobre 

Feuerbach48 pode ser vista como uma afirmação do caráter não filosófico e prática da 

crítica da economia política. 

Negando a importância da natureza humana, tomada enquanto unidade entre 

aparência e essência, para uma compreensão adequadas das leis de desenvolvimento e 

mudança da sociedade, Althusser acaba por se situar no extremo oposto ao essencialismo, 

apresentando uma concepção fetichizada da aparência. Por mais que as diversas 

instâncias da sociedade, consideradas em sua complexidade, compareçam de forma 

sobredeterminada na realidade imediata, para o marxismo de Althusser, os conceitos 

aparecem como indicadores dos pontos desta realidade que devem ser investigados, sem 

ir além da imediaticidade em busca da essência49. 

Em outras palavras, sem se mover para a além das aparências, as leis de 

desenvolvimento da sociedade não são tomadas como leis imanentes à prática dos sujeitos 

sociais. Ao invés disso, estas leis determinam a prática dos sujeitos sociais de modo 

unilateral, isto é, determinista. Cabe considerar também que esta concepção de legalidade 

aproxima-se em grande medida daquela do marxismo tradicional, na medida em que tais 

legalidades se situam ao largo da prática social dos sujeitos concretos. 

Por último, a falta de um fundamento filosófico-ontológico materialista à reflexão 

de Althusser acaba por condenar eternamente a humanidade ao jugo de estruturas sociais 

que independem de sua prática. Ou seja, como as estruturas estão para além do alcance 

das práticas dos indivíduos, enquadrando-as, elas não podem ser transformadas por sua 

ação. Assim, ao definir a dinâmica das estruturas sociais como um processo sem sujeito, 

 
47 “Feuerbach dissolve a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana não é uma abstração 

intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais” (MARX, 2007, p. 

534). 
48 “Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-lo” 

(MARX, 2007, p. 534). 
49 O anti-essencialismo e a fetichização da aparência presente em Althusser é destacada por Callinicos 

(1979, p. 52): “Tanto sua própria teoria da sobredeterminação, como a teoria de Marx do fetichismo de 

Marx, levaram Althusser à conclusão de que as aparências não são algo dispensável, mera ilusão subjetiva, 

mas a forma necessária que toma a realidade. Ele agora inverte o ponto, para argumentar que a realidade 

não é algo subjacente às aparências, mas sim a estrutura determinada da relação entre as aparências”. 
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Althusser caracteriza a sociedade como um todo complexo no qual as estruturas causam 

estruturas. 

Na avaliação de Losorudo (2018, p. 79-80), mesmo que Althusser nutra grande 

simpatia pela revolução colonial e seja um aguerrido defensor do maoísmo – uma das 

mais representativas tendências orientais do marxismo – sua plataforma teórico-política 

anti-humanista acarreta sérios problemas para sua compreensão da luta anticolonial. 

Além disso, o comentador faz questão de pontuar que o anti-humanismo de Althusser 

corresponde a uma regressão idealista do problema da natureza humana, incapaz de 

compreender que a crítica de Marx nega os conceitos eurocêntricos que tomam os homens 

brancos como universalidade, mas não deixa um vácuo em seu lugar. Antes disso, Marx 

é partidário de um humanismo radical que desmascara esse universal abstrato e artificial 

a partir de uma universalidade mais rica. Deixando em seu lugar um vácuo ao postular 

que qualquer humanismo ou universalismo é burguês, Althusser acaba contribuindo para 

escamotear a desumanização característica do colonialismo.  

Diante desta antinomia em torno de uma categorização da natureza humana por 

parte de Marx, isto é, frente a respostas diametralmente opostas para o problema no 

âmbito da renovação do marxismo, cabe encaminhar a solução de terceira via que acredito 

ser pertinente para o problema, a partir da contribuição madura de Lukács. 

 

2.3. Solucionando o enigma: Lukács e o princípio da permanência na mudança 

 

Até aqui procurei apresentar ao leitor, à luz do enigma da esfinge, as principais 

respostas formuladas na história do marxismo sobre o problema da natureza humana. Já 

antecipei que tais formulações de Marx sobre a natureza humana seriam capazes de 

solucionar o enigma da esfinge a depender da chave interpretativa em que são 

compreendidas. Cabe agora demonstrar em quais pontos se encontram tais possibilidades 

de reinterpretação da crítica da economia política e seus principais pontos de ruptura com 

a concepção burguesa de natureza humana. 

A resposta que busco se encontra na formulação do autor para a natureza humana 

através do princípio da permanência na mudança, um princípio destacado, dentre outros 

autores50, principalmente por Lukács. Um dos pontos levantados na discussão anterior 

 
50 Dentre tantos autores para além da contribuição de Lukács, não poderia deixar de citar as contribuições 

de Mezáros (2016), Márkus (2015), Fetscher (1973), Tabak (2012), Vadée (1998), Eagleton (2015) e 

Ilyenkov (2008). Tais autores, mesmo não comparecendo diretamente no argumento que apresento, baseado 

fundamentalmente na reflexão madura de Lukács, caminham em sentido confluente a esta reflexão ao 
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que pretendo detalhar nesta seção é que a escolha do trabalho como atributo definidor da 

natureza humana não implica a aceitação de um princípio fixo, justificada por uma 

predileção de Marx e Engels por esta categoria em detrimento de outra qualquer. 

Se se tratasse de mera escolha de Marx e Engels, baseada em preferências 

idiossincráticas, os autores poderiam ter escolhido outra determinação da existência 

social, como a linguagem, a comunicação, a identidade, ou a cultura, por exemplo51. Mas 

a prioridade do trabalho é ontológica, o que significa dizer, como se verá logo a seguir, 

que se trata do momento da reprodução social sem o qual todos os outros não apenas não 

poderiam ser compreendidos, mas sequer existiriam52. 

Por essa razão, o trabalho é considerado por Marx e Engels como prática humana 

modelar, que serve como motor imanente à totalidade social, conferindo sentido ao 

desenvolvimento da sociedade. Com efeito, o que permanece como essência definidora 

da natureza humana são as determinações, categorias, tendências, que se mantêm em meio 

à reprodução ampliada que é a forma típica do ser social, ou seja, em meio à sua crescente 

complexificação, diferenciação e especificação53. Este é o fundamento teórico que 

permite compreensão do desenvolvimento como um processo histórico-concreto de 

crescente diferenciação, elemento necessário de uma interpretação da crítica da economia 

política que não trate da questão das opressões de maneira determinista. 

Dentre tantas possíveis, a solução de Lukács é particularmente atraente à medida 

que, como coloca acertadamente Mezáros (2009, p. 85), toma o caráter de uma filosofia 

do tertium datur e do diálogo coexistencial. Isto quer dizer que sua reflexão procura 

estabelecer soluções ontológicas de terceira via, para antinomias postas no plano 

gnosiológico e expressas no pensamento contemporâneo e na prática dos movimentos 

 
afirmarem a importância de uma caracterização da natureza humana – e do conjunto de categoria a ela 

associadas como: a liberdade, a personalidade, a alienação, o estranhamento, o comportamento moral etc. 

– fazem parte do fundamento científico sobre o qual repousam as leis imanentes da sociedade desveladas 

por Marx e Engels. Outra reflexão importante sobre o conceito de natureza humana em Marx pode ser vista 

em Geras (1983). 
51 Este é um ponto muito explorado pela crítica de autores pós-modernos, como é caso da teoria da ação 

comunicativa de Habermas. 
52 Alguém poderia corretamente afirmar que o trabalho não existe sem a linguagem. Na verdade, o trabalho 

forma ele mesmo um complexo, tendo por pressuposto determinações sociais que se autonomizam, 

constituindo complexos a ele relacionados. Na longa gênese do ser social, todas as determinações e 

complexos sem os quais o trabalho não poderia existir são constituídos, num processo não-linear, não-

sequencial, mas cheio de heterogeneidades, retrocessos, desigualdades. No entanto, a sociedade só rompe 

seu laço com a mera existência biológica quando esse seu complexo fundante – aquele que responde pela 

reprodução material da espécie – e os complexos a ele associados como pressupostos concretos estão já 

constituídos (LUKÁCS, 2013, p. 85). 
53 A partir desta conclusão é possível retomar as considerações tecidas sobre as formulações de Deleuze e 

Guattari expostas no primeiro capítulo em termos marxistas. 
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sociais até os dias de hoje. Justamente por isso, utilizo a interpretação de Marx feita por 

Lukács para repensar as possibilidades analíticas da crítica da economia política enquanto 

crítica do estranhamento e seus desdobramentos no que diz respeito às opressões. 

Inserido em um amplo debate sobre os Manuscritos Econômico-Filosóficos, 

Lukács identifica neste texto a primeira expressão clara da formulação de uma ontologia 

sobre bases materialistas no pensamento de Marx. Mesmo considerando que tal 

perspectiva ontológica já se faz presente, ainda que de modo latente, na tese de 

doutoramento de Marx, ocasião na qual o autor trata das insuficiências da crítica 

ontológica à religião formulada por Kant54, os Manuscritos representam um momento 

decisivo para a explicitação desta tendência. Neste texto, pela primeira vez na história da 

filosofia, as categorias econômicas são apreendidas em sua relação umbilical com a 

produção e a reprodução da vida humana. 

A escolha do trabalho como ponto de partida analítico, escolha aparentemente 

arbitrária de Marx, tem por detrás de si algumas razões de natureza teórica que devem ser 

expostas: 

 

A resposta, em termos ontológicos, é mais simples do que possa parecer 

à primeira vista: todas as outras categorias dessa forma de ser têm já, 

em essência, um caráter puramente social; suas propriedades e seus 

modos de operar somente se desdobram no ser social já constituído; 

quaisquer manifestações delas, ainda que sejam muito primitivas, 

pressupõem o salto com o já acontecido. Somente o trabalho tem, como 

sua essência ontológica, um claro caráter de transição: ele é, 

essencialmente, uma inter-relação que pode figurar em pontos 

determinados da cadeia a que nos referimos, mas antes de tudo assinala 

a transição, no homem que trabalha, do ser meramente biológico e 

social. [...]. No trabalho estão contidas in nuce todas as determinações 

que, como veremos, constituem a essência do novo ser social. Desse 

modo, o trabalho pode ser considerado o fenômeno originário, o modelo 

do ser social; parece, pois, metodologicamente vantajoso iniciar pela 

análise do trabalho, uma vez que o esclarecimento de suas 

 
54 Lukács cita a passagem a seguir para ilustrar como já na juventude de Marx o ser social representa o 

critério último de verificação do ser ou não ser de um fenômeno social, já que, ao mesmo tempo em que o 

autor não reconhece a existência de nenhum deus, admite uma forma de ser para religiões com eficácia 

histórica: “Ou as provas da existência de Deus não passam de tautologias vazias – por exemplo, a prova 

ontológica nada diz além disto: ‘O que represento para mim como real (realiter) é uma representação real’ 

que atua sobre mim, e nesse sentido todos os deuses, tanto os pagãos como os cristãos, tiveram existência 

real. O velho Moloque não reinou? O Apolo de Delfos não constitui um poder real na vida dos gregos? 

Nesse ponto tampouco a crítica de Kant significa algo. Se alguém imaginar que possui cem táleres, se essa 

representação não for para ele uma qualquer, uma representação subjetiva, se ele acreditar nela, os cem 

táleres imaginários terão para o mesmo valor de cem táleres reais. Por exemplo, ele contrairá dividas com 

base em sua imaginação, e esta desempenhará o mesmo papel de quando a humanidade inteira contraía 

dividas em nome dos seus deuses. O exemplo de Kant poderia, pelo contrário, ter reforçado a prova 

ontológica” (MARX, 2018, p. 133, grifos no original). 
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determinações resultará num quadro bem claro dos traços essenciais do 

ser social (LUKÁCS, 2013, p. 44). 

 

Em primeiro lugar, como a passagem deixa claro, dentre todas as categorias 

sociais possíveis, o trabalho é aquela que explicita mais claramente as diferenças entre a 

atividade reprodutiva do ser social em relação a do ser biológico. Assim, o trabalho 

permite identificar o salto ontológico que, a partir do ser biológico, faz surgir o ser social. 

Ao mesmo tempo, à medida que se apresenta como atividade mediadora entre o 

metabolismo do ser social e a natureza, em qualquer que seja a época histórica da 

humanidade, o trabalho se estrutura e se reproduz sobre uma dupla base, simultaneamente 

natural e social. Isto também aponta para o caráter estratificado do ser social e do ser em 

geral, aspecto que será retomado mais à frente, ao tratar da objetividade. 

Em segundo lugar, justamente por possuir in nuce todas as determinações sociais, 

é também no complexo do trabalho que tem origem o movimento imanente de 

modificação dessa dupla base, através da transformação simultânea dos seres humanos 

entre si e de suas relações com a natureza no decurso da satisfação de suas necessidades. 

Em outras palavras, tomando o trabalho como ponto de partida, é possível identificar a 

origem do impulso à autocriação humana, explicando a gênese e o desenvolvimento 

histórico da humanidade através da permanente mudança dessas relações, que tem como 

sentido a crescente socialização desta relação. Deste modo, é possível afirmar a 

especificidade essencial do ser social sem perder de vista a continuidade histórica 

existente entre este último e o ser natural. 

Revela-se a partir do trabalho a possibilidade teórica de identificar a diferença 

essencial do ser social em relação ao ser natural sem, no entanto, apagar o fato de a 

natureza surgir como base do desenvolvimento humano-social. Isso permite que se 

identifique o fator responsável por produzir um desenvolvimento imanente a partir de um 

metabolismo (ativo) entre as duas esferas da existência. 

O caráter histórico da apreensão da natureza humana presente nos escritos de 

Marx e Engels tem como elementos fundamentais, em primeiro lugar, a teleologia, mas 

também, a consciência, a sociabilidade e a liberdade. Todas estas determinações devem 

ser tomadas enquanto processos dotados de um sentido universalizante, sempre mediado 

no interior do próprio complexo do trabalho55. Esta concepção universalizante do ser 

 
55 Em formulação similar Márkus declara sobre a concepção marxista de natureza humana que: “[...] de 

acordo com esta concepção, a ‘essência do homem’ pode ser encontrada no trabalho, na sociabilidade e na 
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social, para compreendê-lo enquanto universal concreto, não poderia ser formulada sem 

ter como base a apreensão do conceito de substância como algo dinâmico. Tais elementos 

serão analisados a seguir. 

 Inicialmente, é preciso considerar que o trabalho enquanto pôr teleológico é algo 

elementar na vida cotidiana dos homens, e por isso, torna-se um componente 

imprescindível de qualquer pensamento, dos discursos cotidianos até a economia e a 

filosofia. O problema não é tomar partido contra ou a favor do caráter teleológico do 

trabalho, mas antes, submeter ao exame crítico sua ampla generalização, que se estende 

da cotidianidade ao mito, da religião à filosofia, circunscrevendo-o à práxis humana em 

geral.  

Para tomar exemplos da história da filosofia, Lukács resgata Aristóteles e Hegel, 

que, em seu juízo, ao mesmo tempo que são pensadores orientados para a efetiva 

compreensão da existência social, e que apreendem o caráter teleológico do trabalho, não 

são capazes de delimitar a teleologia exclusivamente à práxis humana. Pelo contrário, 

nestes pensadores o trabalho foi elevado ao status de categoria cosmológica universal, 

originando uma antinomia na história da filosofia entre causalidade e teleologia, que 

quase sempre se soluciona com um primado da teleologia sobre a casualidade56. Desse 

modo o desenvolvimento natural e histórico da matéria implica que ambos têm caráter de 

finalidade, isto é, estão voltadas a um fim predeterminado (LUKÁCS, 2013, p. 47-48). 

 Marx identifica no trabalho não apenas mais uma forma  fenomênica de teleologia, 

mas a forma de teleologia por excelência, ponto a partir do qual é possível demonstrar 

ontologicamente o pôr teleológico como um momento real da realidade material. No 

entanto, a delimitação da teleologia à transformação da realidade material previamente 

ideada, que tem no trabalho sua forma modelar, ao circunscrever adequadamente seu 

escopo não a restringe, mas ao contrário, alarga-a até os níveis mais desenvolvidos da 

prática humana. Esta compreensão da teleologia como momento real da realidade 

material permite superar a contradição existente entre teleologia e causalidade no interior 

do devir do próprio processo histórico real, considerado em sua unitariedade. Nas 

palavras de Lukács: 

 
consciência, assim como na universalidade que abarca esses três momentos e que se manifesta em cada um 

deles” (MÁRKUS, 87-88) 
56 Outro exemplo mencionado por Lukács é Leibniz, que é satirizado por Voltaire no romance filosófico 

Cândido, ou o otimismo, através do personagem Pangloss, um sábio e conselheiro do protagonista Cândido. 

A principal característica de Pangloss é encontrar um sentido preestabelecido para acontecimentos fortuitos 

e desventuras que acometem o protagonista; uma de suas ideias principais é a de que o nariz teria sido feito 

para que se apoiassem os óculos. 
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No entanto, o fato de que Marx limite, com exatidão e rigor, a teleologia 

ao trabalho (à práxis humana), eliminando-a de todos os outros modos 

do ser, de modo nenhum restringe o seu significado; pelo contrário, ele 

aumenta, já que é preciso entender o que o mais alto grau do ser que 

conhecemos, o social, se constituiu como grau específico, se eleva a 

partir do grau em que está baseada a sua existência, o da vida orgânica, 

e se torna um novo tipo autônomo de ser, somente porque há nele esse 

operar real do ato teleológico. Só podemos falar racionalmente do ser 

social quando concebemos que sua gênese, o seu distinguir-se da sua 

própria base, seu tornar-se autônomo baseiam-se no trabalho, isto é, na 

contínua realização de pores teleológicos (LUKÁCS, 2013, p. 51-52). 

 

 Os pores teleológicos são meios pelos quais os seres humanos satisfazem suas 

necessidades mais imediatas e a partir dos quais se originam novas formas de 

objetividade, além de despertar novas formas de vínculos, relações e possibilidades nos 

objetos úteis. Para isso, no interior do complexo do trabalho deve se estabelecer uma 

homogeneização entre uma série de complexos heterogêneos, sendo o mais evidente deles 

os próprios meios de trabalho que interpõem entre o trabalhador e o objeto útil, isto é, 

entre o pensar e o produzir. Esta mediação se estende à relação entre natureza e sociedade, 

teleologia e casualidade, mas também entre essência e aparência, entre possibilidade e 

efetividade e entre universalidade, particularidade e singularidade.  

Seguindo Aristóteles, Lukács divide no trabalho dois componentes, o momento 

do pensar se caracteriza pela elaboração de uma finalidade e a busca pelos meios da sua 

realização, no segundo momento, o fim posto chega a sua realização57. Nesse sentido, 

cabe destacar que o momento ideal do processo de trabalho é o traço distintivo do modo 

humano de satisfação de suas necessidades, já que a incapacidade de cumprir com suas 

necessidades reprodutivas representa a morte para a vida biológica. O momento ideal do 

processo de trabalho é o que permite que os seres humanos sejam caracterizados como 

animais que se adaptam ativamente à realidade, e não de modo passivo, como fazem 

grande parte das formas de vida biológica58.  

 
57 Como nota Lukács (2013, p. 53) esta concepção ganha mais concreção através da formulação de 

Hartmann, p. 53. 
58 Há aqui uma clara diferença entre as plantas e os animais superiores no que diz respeito à capacidade de 

resposta biológica. Enquanto as plantas, por exemplo, atuam passivamente na busca por seu alimento, as 

caçadas dos animais superiores representam formas de resposta biológica mais desenvolvida. A reprodução 

da espécie aí já é mediada por uma atividade e algum nível de consciência já é necessário para que essa 

atividade seja levada a termo. Por outro lado, o comando sobre essa atividade é o prioritariamente exercido 

pelo instinto, não se tratando, portanto, de uma teleologia. A consciência que assiste a essa atividade não é 

seu momento diretriz, mas uma arma à serviço de uma forma de reprodução fixa determinada pelo passado 

evolutivo. 
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O espelhamento da realidade, ou seu reflexo, cumpre o papel de identificar 

propriedades, possibilidades e relações nos objetos úteis, inserindo-os em cadeias causais 

que sirvam à satisfação de suas necessidades. Consequentemente, o reflexo cumpre um 

papel decisivo na identificação das possibilidades existentes de forma latente no ser, 

sendo capaz de trazê-las à tona, isto é, efetivá-las na conformação de novas formas de 

objetividade. 

O reflexo também é decisivo no estabelecimento da relação entre sujeito e objeto 

no processo de trabalho. Além disso, o espelhamento é fundamental para isolar o objeto 

de trabalho do fluxo incessante de acontecimentos da universalidade e trabalhá-lo no nível 

da singularidade do objeto de trabalho e das determinações particulares daquele processo 

produtivo e daqueles meios de trabalho. Por último, tem-se a retroação da coisa útil sobre 

a ideação realizada, de modo a compreender quais propriedades correspondem ou não à 

execução correta daquele pôr, fixando-as; ao mesmo tempo em que se estabelece a via de 

volta, isto é, a generalização de propriedades descobertas através dos meios de trabalhos 

e processos particulares para outros processos. 

Pressuposto para o desenvolvimento do ser social, o desenvolvimento do ser 

orgânico se caracteriza pela crescente presença de determinações biológicas, e por formas 

de vida biológica cada vez mais biológicas, isto é, cada vez mais complexas em sentido 

biológico. Diferentemente dos primeiros seres vivos, unicelulares, os animais superiores 

possuem células especializadas em tecidos e órgãos, que conferem ao organismo o caráter 

de complexo. Mas a própria célula, ela mesma é um complexo, dotada de diferentes 

estruturas e organelas celulares. No mesmo sentido, o ser social apresenta caráter de 

complexo, e seu desenvolvimento se expressa em uma crescente diferenciação e 

complexidade.  

Esta crescente complexidade da existência social pode ser atestada de duas 

maneiras. Primeiro, nota-se que surgem no ser social um número crescente de 

determinações específicas, apresentando formas de sociedade cada vez mais socializadas. 

A complexidade já aparece aqui como uma tendência objetiva de desenvolvimento da 

essência humana ao longo da história. Para além disso, a segunda forma que permite 

identificar esta complexidade é o caráter cada vez mais multilateral deste 

desenvolvimento, que apresenta um complexo de possibilidades históricas cada vez mais 

diversas. Aqui é preciso considerar o caráter de possibilidade da natureza humana posto 

em evidência por Marx. 
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A palavra possibilidade aqui deve ser compreendida de modo preciso. Seu 

referente encontra-se em uma categoria da filosofia de Aristóteles que tem grande 

importância para a visão de mundo constituída a partir da obra de Marx: a dýnamis 

(potência/possibilidade), que se contrapõe a enérgeia (ato/efetividade). Segundo a 

interpretação dessas categorias por Lukács, a dýnamis captura e expressa categorialmente 

um estágio intermediário entre o ser o e não-ser: justamente a potência ou possibilidade, 

que pode ou não efetivar-se (LUKÁCS, 2012, p. 168-176; 2013, p. 67-76). Caracteriza-

se assim um conjunto de possibilidades contidas na existência, mas que talvez ainda não 

tenham encontrado condições favoráveis para sua efetivação (enérgeia).  

É claro que qualquer projeto de transformação social que não seja uma mera utopia 

depende da demonstração do caráter de ser de possibilidades e da viabilidade de efetivá-

las.  No que se refere à concepção de Marx sobre a natureza humana, é justamente de uma 

potência/possibilidade assim compreendida que ele estava falando na famosa passagem 

do capítulo V de O Capital: “Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio 

desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve 

as potências que nela jazem latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio 

domínio” (MARX, 2013, p. 255). 

O próprio Lukács destaca não apenas a capacidade da ação humana intencional de 

converter possibilidades em efetividades, mas também o papel desempenhado pela 

consciência nesse processo. Isso revela o potencial da humanidade de transformar sua 

própria natureza e efetivar determinações latentes no ser social em meio ao 

desenvolvimento do complexo da práxis. Em que pese a explicitação crescente destas 

determinações, é importante notar que na reprodução das diversas formas de ser ao longo 

do tempo, também há a conservação e reprodução de determinações que são pressupostos 

da sua existência, de maneira que o ser biológico não pode se livrar completamente das 

determinações inorgânicas, o ser social não pode se livrar completamente das 

determinações da natureza. É mérito de Marx e Engels terem lançado as bases para a 

construção de uma ontologia materialista da natureza, que compreenda em si a 

historicidade, a processualidade, a objetividade, a contraditoriedade, e outras 

propriedades relevantes do ser orgânico e inorgânico. Nessa chave deve ser compreendida 

a afirmação de Marx e Engels sobre o caráter unitário da ciência da história (LUKÁCS, 

2012, p. 289).  

O trabalho também cumpre o papel de mediar as relações dos seres humanos entre 

si, sobretudo através da cooperação e da divisão social do trabalho. Desde os níveis mais 
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embrionários de desenvolvimento do ser social, como é o caso do comunismo primitivo, 

são observadas formas de divisão social do trabalho, sobretudo, neste estágio, a divisão 

sexual do trabalho. Com a desagregação das comunidades primitivas e o surgimento das 

primeiras sociedades de classes, surgem formas de articulação do trabalho social 

marcadas pela divisão cada vez mais aprofundada das tarefas, mas também mais 

complexas no sentido da extensão do número de indivíduos envolvidos. Em decorrência 

disso, surgem a divisão do trabalho entre o campo e a cidade, a divisão racial do trabalho, 

a divisão entre o trabalho manual e intelectual etc. 

Mas o principal é que para Marx a natureza humana é marcada pela explicitação 

processual e contraditória destes aspectos. A defesa dessa tese tem por pressuposto a 

formulação por parte de Marx de uma substância histórica. Na filosofia moderna o 

conceito de substância aparece em autores como Espinosa e Hegel, ainda que em oposição 

à historicidade. De maneira breve, enquanto para o primeiro a substância se encontra fora 

da história, para Hegel a substância recebe um tratamento histórico, ligado ao sujeito 

formado pela humanidade, por mais problemática que seja essa perspectiva. Mas tais 

tendências, por mais que valorizem o conceito de substância em sua compreensão das 

categorias, foram incapazes de ter uma influência duradoura na história da filosofia. 

 Ao contrário, seriam as tendências que escamoteiam o conceito de substância, 

como o positivismo e o neokantismo, que ganhariam posição hegemônica na história da 

filosofia59. Atestando uma superioridade supostamente científica das ciências naturais, 

tais tendências põem em marcha uma dissolução orientada do conceito de substância. Em 

suas palavras: 

 

Essas tendências parecem se apoiar nas novas conquistas do 

conhecimento, sobretudo as das ciências naturais, e, por isso, muitas 

vezes tiveram razão em sua crítica às velhas concepções de substância 

– materialismo vulgar, vitalismo na biologia etc. Mas passam ao largo 

do essencial da questão (LUKÁCS, 2012, p. 340). 

 
59 O conceito de substância possui um extenso passo filosófico na antiguidade. Aristóteles nota em sua 

Metafísica que esta se mostra de várias formas, o que aponta necessariamente para o conceito de substância. 

Ao analisar as opiniões dos filósofos sobre o conceito de substância Aristóteles conclui que enquanto para 

alguns deles o princípio substancial é material – como os quatro elementos da natureza para os primeiros 

“físicos” e “atomistas” – ou um princípio imaterial – como é o caso do apeiron de Anaximandro, mas 

também dos eleatas, como Parmênides, para os platônicos, a substância das coisas seria uma forma pura 

inteligível, a ideia. Essa formulação é uma resposta a antinomia estabelecida na filosofia pré-socrática por 

Parmênides e Heráclito. Na exposição de sua teoria do conhecimento, Platão separa a realidade em duas 

instâncias: a realidade sensível, isto é, o mundo da aparência, e realidade inteligível, ou o mundo das ideias, 

no qual estão postos os universais. Aristóteles aponta para os perigos da autonomização do universal 

subjacente à teoria das ideias de Platão, apontando que a realidade sensível é o meio, e não um empecilho, 

para o conhecimento das substâncias, ou seja, da universalidade. Para mais detalhes, ver Chauí (2002). 
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 O aforismo de Heráclito, de acordo com o qual um homem nunca pode se banhar 

duas vezes no mesmo rio, já que não se trata mais do mesmo homem nem do mesmo rio, 

é tomado como ponto de partida de sua reconsideração do essencial da questão no que 

diz respeito ao conceito de substância. Esse aforismo enuncia com precisão o movimento 

enquanto princípio fundamental da matéria, cujo o homem e o rio representam os dois 

polos. A correção dialética operada por Lukács consiste justamente em vislumbrar na 

própria substancialidade que se move continuamente o princípio fundamental, e não 

apenas a mudança. O fato de que o próprio Heráclito tenha ignorado isso não altera em 

nada o estado da questão. 

 A substância, enquanto princípio ontológico da permanência na mudança decerto 

perdeu ser velho sentido de antítese excludente em face do devir, isto é, seu caráter 

estático. Esse é justamente o sentido utilizado por Fromm na seção anterior quando este 

ontologiza certos atributos da natureza humana, dentre os quais o trabalho. Mas, ao 

mesmo tempo, o conceito de substância obteve uma validade nova e mais profunda 

através da abordagem histórica realizada por Marx. O que persiste no ser, aquilo que é 

essencial nele, é aquilo que se mantém, se renova e insiste em se explicitar na realidade, 

o que transforma a persistência abstrato-estática numa persistência concreta no interior 

do devir. 

 

Com essa transformação do conceito tradicional estático de substância 

num conceito dinâmico, esse conceito – que antes degradava o mundo 

fenomênico para dar valor única e exclusivamente à substância, mas 

que agora parece transformado na substancialidade de complexos 

dinâmicos inteiramente diversos entre si – torna-se capaz de explicar 

filosoficamente todas as novas conquistas da ciência e, ao mesmo 

tempo, de rechaçar todo simples relativismo, subjetivismo etc. E uma 

das consequências – de extrema importância para nosso problema atual 

– é que o conceito de substância não mais se encontra, como ocorria 

com a máxima nitidez em Espinosa, em contraposição excludente à 

historicidade. Ao contrário: a continuidade na persistência é, enquanto 

princípio de ser dos complexos em movimento, indício de tendências 

ontológicas para a historicidade como princípios do próprio ser 

(LUKÁCS, 2012, p. 341). 

 

 Em outra passagem, Lukács elabora esta formulação dando uma resposta clara 

para a antinomia entre Fromm e Althusser apresentada na seção anterior: 

 

As novas compreensões a respeito do ser destruíram a concepção 

estática, imutável, da substância; e, no entanto, disso não deriva, 

de modo algum, a necessidade de sua negação no âmbito da 
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ontologia, mas apenas é necessário reconhecer o seu caráter 

essencialmente dinâmico. A substância é aquilo que, na contínua 

mudança das coisas, mudando ela mesma, pode conservar-se em 

sua continuidade. No entanto, esse dinâmico conservar-se não 

está necessariamente ligado a uma ‘eternidade’. As substâncias 

podem surgir e perecer, sem que com isso deixem de ser 

substâncias – desde que se mantenham dinamicamente durante o 

tempo da sua existência (LUKÁCS, 2013, p. 122). 

 

 Nesse sentido, para Marx a substancialidade fundada no trabalho se desenrola 

como um processo histórico, que se desenvolve por dentro e através das leis da história. 

Se antes, como é o caso de Platão, o mundo fenomênico é degradado para dar valor única 

e exclusivamente à substância, sua formulação em termos dinâmicos permite utilizá-lo 

para desvendar uma série de outras propriedades objetivas do ser.  

Conforme aludi previamente, escapando dos deslizes em que incorrem o 

posicionamento metafísico ou o relativismo decorrente da recusa em tratar do tema, 

soluciona-se o enigma da esfinge. Ao longo desta seção, procurei defender que concepção 

marxista de natureza humana toma o trabalho como pressuposto para a formulação de 

uma conceituação da natureza humana através do princípio da permanência na mudança. 

Isso permite que a socialidade seja encontrada no complexo do trabalho, ou seja, na 

teleologia, na linguagem, na consciência e em seus diversos complexos mediadores. Mais 

que isso, a natureza humana se efetiva historicamente a partir de um complexo cada vez 

mais multilateral de possibilidades. 

 

2.4. Considerações finais 

  

 Anteriormente apresentei o posicionamento defendido por Silvia Federici sobre 

uma suposta continuidade entre a crítica da economia política e a economia política 

clássica no que diz respeito a concepção de Marx e Engels sobre a natureza humana. De 

acordo com tais abordagens, este ponto da formulação teórica de Marx seria um 

empecilho para que a crítica da economia política se tornasse efetiva no tratamento das 

opressões. Ou seja, talvez sem se dar conta disso, Marx teria através dessa noção 

encampado os atributos do homem burguês branco para a sua formulação da natureza 

humana. 

Neste capítulo procurei focar na ruptura representada pela solução de Marx sobre 

a natureza humana não só em relação à economia política clássica, mas também em 
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relação ao pensamento filosófico de um modo geral. O enigma da esfinge mostra a 

magnitude da transformação trazida pelo pensamento de Marx, superando os 

posicionamentos dicotômicos em relação ao tema. Procurei mostrar através de uma 

análise do marxismo vulgar, que este tema é fundamental para uma perspectiva teórica 

que encare a crítica da economia política em seu sentido abrangente de crítica da condição 

humana. Isto é, somente a partir de uma definição o mais exata possível que Marx entende 

por natureza humana, torna-se possível a compreensão de sua crítica enquanto uma crítica 

da natureza humana estranhada – entendendo aqui que o estranhamento se apresenta 

como um distanciamento entre o desenvolvimento do gênero humano e a personalidade 

dos seres humanos que o constituem a cada época histórica. 

Mas o potencial dessa solução de Marx nem sempre foi compreendida de maneira 

adequada pelos marxistas; isto tanto do ponto de vista do marxismo vulgar, quanto das 

tentativas de superá-lo no âmbito do marxismo ocidental. Tanto o essencialismo e o 

moralismo dele decorrente, conforme atestado em Fromm, como a negação da essência 

humana e o anti-humanismo pragmático ilustrado por Althusser falham ao propor uma 

alternativa ao marxismo vulgar. Nos dois casos, ambos são influenciados por tendências 

filosóficas exteriores à crítica da economia política, escapando ao fundamental do 

problema, precisamente a mobilidade do conceito de substância que pode ser apreendia a 

partir de uma análise marxiana do trabalho. 

Isto também permite que sejam equacionados em termos teóricos alguns 

problemas teórico-metodológicos resultantes da prática política dos movimentos anti-

opressão, como é o caso da ontologização da condição do oprimido, mencionada na seção 

1.1. Nesse sentido, tal concepção é fundamental para que sejam evitadas as armadilhas 

práticas decorrentes das concepções teóricas fundadas na construção aistórica de uma 

concepção fixa de substância.  

Esta historicidade, ao lado de outros atributos fundamentais acima discutidos, 

como a objetividade, a estratificação, a complexidade, engendram e são constitutivos de 

leis históricas dotadas das mesmas características – algo que também escapou a grande 

parte dos vulgarizadores do marxismo e daqueles que tentaram sanar os problemas 

decorrentes destas vulgarizações. Tais leis imanentes ao conceito de natureza humana 

serão o objeto do próximo capítulo. 
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3.  Nada do que é humano me é estranho: as legalidades imanentes à natureza 

humana 

 

 Ao responder o caderno de perguntas e repostas de suas filhas, uma brincadeira 

de adolescentes provavelmente feita por Laura e Jenny60, Marx declara que seu lema é 

“Nada do que é humano me é estranho”. A citação remete a fala do personagem Cremes 

na comédia Heautontimoroumenos (em grego, aquele que é carrasco de si mesmo), de 

autoria do dramaturgo latino Públio Terêncio Afro61. Autor tido em alta conta por 

diversos pensadores da tradição iluminista, a preferência por Terêncio expressa por Marx 

representa mais do que um lema pessoal. Esta também é sintomática do posicionamento 

crítico intransigente de Marx diante de todas as questões atinentes ao gênero humano, por 

isso, também, diante das opressões. 

 É preciso considerar que a crítica da economia política sempre considera os 

fenômenos sociais no interior de uma totalidade determinada, ou seja, em sua relação com 

elementos dotados de maior ou menor grau de complexidade. No entanto, esse assento 

teórico na totalidade não faz com que Marx seja menos atento aos fenômenos sociais 

singulares. Ao contrário, os fenômenos são o ponto de partida utilizado pelo autor para 

desvelar as legalidades históricas gerais do ser social, mas também as legalidades 

historicamente operantes na sociedade capitalista. Em termos teóricos mais gerais, a 

constatação da relevância ontológica do desenvolvimento global não impede que a obra 

de Marx encontre-se repleta de investigações teóricas singulares62, e mais, não impede 

que essas investigações singulares sejam justamente o fundamento da análise do 

desenvolvimento global. 

No capítulo anterior procurei demonstrar a existência de um conceito histórico de 

natureza humana em Marx, fundado em uma defesa da categoria de essência humana 

 
60 Segundo Riazanov (2012, p. 234), Eleanor era à época muito pequena para participar deste tipo de 

brincadeira. 
61 No original: “Homo sum; humani nil a me alienum puto”. A frase pode ser integralmente traduzida 

como: “Sou humano, nada do que é humano me é estranho”, ou ainda “..., nada do que é humano me é 

alheio”. 
62 Nas palavras de Lukács: “A saber, a simples constatação de que a relevância ontológica exclusiva do 

desenvolvimento global unitário de modo algum decorre a impossibilidade especificamente científica de 

examinar isoladamente conexões singulares entre fenômenos e grupos de fenômenos. Exatamente o 

conjunto da obra de Marx, que está repleto destas investigações singulares, mostra que, nesse tocante, não 

existe nenhuma incompatibilidade no plano metodológico, mas, muito antes, um apoio recíproco entre 

diversos métodos investigativos. Todavia, o reconhecimento de tal possiblidade não abole as 

contraditoriedades fundamentais aqui operantes. Aponte-se apenas para os becos sem saída para os quais 

muitas vezes chamamos a atenção aqui, os quais surgem do fato de que coisas ontologicamente inseparáveis 

são metodologicamente cindidas, como nos modos totalmente orientados para a autonomia com que se trata 

os assim chamados problemas especificamente econômicos e sociológicos” (LUKÁCS, 2013, p. 553). 
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através do princípio da permanência na mudança. Essa noção da natureza humana como 

portadora de uma essência dinâmica se concilia com a forma como Lukács, inspirado em 

Marx, caracteriza a sociedade a partir de processos que são apreendidos como leis 

tendenciais. Sínteses universais dos pores teleológicos singulares dos sujeitos sociais, de 

onde decorre seu caráter tendencial, tais legalidades são responsáveis por demarcar as 

possibilidades de efetivação do ser social em todas as épocas históricas. 

O próprio Marx foi categórico em relação ao tema em sua cuidadosa análise do 

trabalho em geral, uma categoria que, embora seja universal e abstrata, não é por isso 

mesmo menos real ou histórica. Tais tendências sempre se manifestam através das 

formações sociais histórico-concretas, através das respostas de indivíduos historicamente 

determinados – isto é, portadores de certos atributos, como gênero, sexualidade, raça, 

nacionalidade, em certas condições históricas – a perguntas que a sociedade mesmo lhes 

apresenta no cotidiano. Ou seja, categorias e leis universais sempre se manifestam nos 

casos concretos em contato com uma série de complexos parciais e legalidades operantes 

apenas em períodos históricos específicos, sem contar com o arranjo eventualmente 

contingente entre essas forças causais. Um mesmo conjunto de tendências gerais pode, 

portanto, manifestar-se concretamente de modo muito diverso, como cabalmente 

comprovado pela plasticidade histórica assumida pelo capitalismo, seja em sua gênese, 

seja em seu desenvolvimento. 

 Como mencionei anteriormente, o estranhamento é um fenômeno histórico social 

que incide sobre a personalidade humana, e nesse sentido, é um fenômeno centrado na 

singularidade. Este assento na singularidade, frequentemente faz com que o 

estranhamento seja interpretado como um fenômeno que não pode ser explicado a partir 

de leis ontológicas gerais, como é o caso da perspectiva de Abgail B. Bakan. Discordando 

da interpretação de Bakan (2016), neste capítulo, argumento que, como todo fenômeno 

histórico-social, o estranhamento é regido por três grandes leis de desenvolvimento da 

sociedade, de caráter geral, enunciadas por Lukács (2007, p. 238-239) são elas, i) a 

redução do tempo de trabalho socialmente necessário para a produção dos valores de uso;  

ii) o recuo das barreiras naturais; iii) a quebra da mudez do gênero humano. Isso não 

implica a existência de uma tendência geral própria do estranhamento, mas aproxima a 

explicação desse fenômeno de múltipla forma das leis gerais que governam a sociedade.  

 Para compreender a relação existente entre as leis gerais da sociedade, a 

conformação do gênero humano com sua essência dinâmica e o estranhamento é preciso, 

naturalmente, lidar com cada um desses complexos entre si articulados e que aqui são 
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isolados na abstração teórica.  Neste capítulo, o foco recai sobre as leis que caracterizam 

a sociedade como a forma de existência: a tendência à progressão das forças produtivas; 

a tendência ao aumento do caráter puramente social de categorias, objetos e processos 

constitutivos da sociedade; e a tendência à superação da mudez do gênero humano. Cada 

uma das três seções a seguir é dedicada a uma tendência. Ao final, para evitar qualquer 

interpretação linear e determinista das três leis gerais, fui obrigado a lidar com a categoria 

do desenvolvimento desigual. 

 

3.1. A tendência à redução do tempo de trabalho socialmente necessário 

 

A primeira das legalidades imanentes ao desenvolvimento da produção social 

tratadas por Lukács é a tendência ao desenvolvimento das forças produtivas do trabalho 

humano. A forma de expressão mais direta e imediata dessa tendência – que pode, por 

essa razão, ser tomada como seu enunciado alternativo – é a redução do tempo de trabalho 

socialmente necessário para a produção dos valores de uso destinados à satisfação das 

necessidades humanas. 

No decurso do desenvolvimento das forças produtivas, os atos de trabalho 

individuais são sucessivamente repetidos, fixando os pores teleológicos realizados 

corretamente. O conhecimento correto das propriedades e cadeias causais que envolvem 

determinado objeto de trabalho permite que se efetive uma quantidade maior de valores 

de uso com um menor tempo de dispêndio de músculos e cérebro. Coloca-se, assim, como 

resultado objetivo do desenvolvimento social a redução do tempo de trabalho necessário 

para a sua produção, inclusive no plano da consciência. Nas palavras de Lukács: 

 

Tem-se assim uma direção do desenvolvimento, segundo a qual a 

crescente socialidade da produção se manifesta não simplesmente como 

aumento na quantidade de produtos, mas também como diminuição do 

tempo de trabalho socialmente necessário para fabricá-los. Não há 

dúvida que temos aqui um desenvolvimento objetivo e necessário no 

interior do ser social, cuja objetividade ontológica se mantém, 

independente das intenções dos atos singulares que efetivamente 

permitam a sua emergência e de todas as avaliações humanas acerca do 

ocorrido, avaliações feitas dos mais variados pontos de vista e sob as 

mais diversas motivações (LUKÁCS, 2012, p. 344). 

 

Ainda que a temática do desenvolvimento desigual não tenha sido tratada, é 

importante frisar que Lukács não vê a redução do tempo de trabalho socialmente 

necessário como uma tendência histórica que se impõe à revelia das circunstâncias 
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históricas particulares. É preciso notar que, interagindo com complexos historicamente 

particulares, a redução do tempo de trabalho socialmente necessário não ocorre de modo 

linear. Ao contrário, essa se impõe através de avanços e retrocessos ao longo da história, 

podendo, por exemplo, retroceder em momentos nos quais a duração de uma sociedade 

determinada se encerra, isto é, quando essa entre em crise, ou mesmo prevalecer durante 

séculos como condição regular da produção social. 

Ao definir a redução do tempo de trabalho socialmente necessário como uma 

tendência objetiva do desenvolvimento social, isto é, como uma determinação ontológica 

pertencente a todas as épocas históricas, Lukács frequentemente é acusado de fetichizar 

determinações da sociedade capitalista para as demais sociedades e/ou de incorrer num 

determinismo produtivista. Seguindo sua argumentação é possível notar, ao contrário, 

como a redução do tempo de trabalho socialmente necessário figuraria como uma 

imposição do desenvolvimento sócio-histórico exclusivamente no capitalismo, ao passo 

que em outras sociedades este não seria um aspecto relevante para a circunscrição das 

possibilidades históricas da natureza humana (LUKÁCS, 2013, p. 344). 

O que o filósofo húngaro defende, na realidade, é o caráter universal do tempo de 

trabalho socialmente necessário enquanto mecanismo regulador de toda a produção 

econômico-social, o que significa dizer que o tempo de trabalho sempre importou, de 

alguma forma, às comunidades humanas. Esse caráter regulador do tempo de trabalho é 

não apenas preservado no capitalismo como exacerbado numa forma fetichizada-

reificada, em função do caráter universalmente mercantil da produção. O tempo de 

trabalho socialmente necessário, por conta da proeminência coercitiva que adquire no e é 

exclusiva do capitalismo é visto, de maneira equivocada, como determinação específica 

dessa sociedade. Isso é explicado claramente por Lukács na passagem abaixo: 

 

Essa universalidade social do tempo de trabalho socialmente necessário 

enquanto regulador de toda a produção econômico-social aparece no 

capitalismo numa forma fetichizada-reificada e, também, por essa razão, é 

vista como peculiaridade de tal formação. Marx, porém, atribui grande 

importância a mostrar que se trata de uma característica comum da reprodução 

social em geral, que, nas diversas formações sociais, naturalmente, aparece de 

modo diverso, em graus diversos da consciência parcial ou da mera 

espontaneidade (LUKÁCS, 2013, p. 168). 

 

 Cabe aqui recorrer a uma passagem na qual Marx, já em sua maturidade – o que 

dirime qualquer possibilidade de questionamento sobre seu amadurecimento teórico – 

afirma tal caráter. Ao tratar do fetichismo da mercadoria em O Capital, Marx retoma a 
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alegoria absurda  a que diversos economistas recorreram, na qual Robison Crusoé é 

retratado como uma forma consciente do capital, alocando seu trabalho nas diferentes 

funções produtivas de acordo com as suas necessidades. Ainda que recuse a alegoria 

bizarra, Marx não deixa de observar que ali de certa forma a regulação do tempo de 

trabalho é percebido como um momento fundamental da produção (MARX, 2011, p. 

153). Lidando com situações históricas reais, Marx recorda que, mesmo naqueles regimes 

nos quais as trocas são esporádicas ou fortuitas, como nas comunidades camponesas ou 

no feudalismo – condições nas quais raramente o produto do trabalho assume a forma 

mercadoria – a corveia mede-se em tempo de trabalho socialmente necessário. Nesse 

sentido, as principais diferenças são que o sobretrabalho é extraído em espécie, uma forma 

particular do produto do trabalho, e que os laços de dominação que unem exploradores e 

explorados são laços diretos de dominação pessoal63. 

 Marx encerra sua argumentação mostrando que o tempo de trabalho socialmente 

necessário se impõe como regulador da produção inclusive em uma sociedade que seja 

uma associação coletiva de seres humanos livres que conscientemente despendem suas 

forças de trabalho individuais como uma só força de trabalho. Não há muitas dúvidas de 

que Marx queria se referir aqui à vigência do tempo de trabalho socialmente necessário 

como regulador da alocação do trabalho social nos diferentes ramos da produção, 

inclusive em uma sociedade emancipada. 

A grande particularidade da sociedade capitalista, portanto, não seria então a 

presença do tempo de trabalho socialmente necessário como norma social, mas sim o 

caráter abstrato do trabalho e a impessoalidade da dominação social instaurada através da 

forma fantástica assumida pelo produto do trabalho, a mercadoria. Diante do exposto 

acima, tem-se que o fundamental não é mostrar que a tecnologia reduz o requisito físico 

das atividades produtivas, permitindo assim, supostamente, incorporar um volume maior 

de mulheres e crianças à produção capitalista. O fundamental é demonstrar que essa 

tendência geral da produção social adquire contornos específicos da produção capitalista: 

seu modo exacerbado e coercitivo de manifestação, ao ser trazido à consciência, torna-se 

 
63 Segundo Marx: “A dependência pessoal caracteriza tanto as relações sociais de produção quanto as 

esferas da vida erguida sobre elas. Mas é justamente porque as relações pessoais de dependência constituem 

a base pessoal dada que os trabalhos e seus produtos não precisam assumir uma forma fantástica distinta 

de sua realidade. Eles entram na engrenagem social como serviços e prestações in natura. A forma natural 

do trabalho, sua particularidade – e não, como na base da produção de mercadorias, sua universalidade – é 

aqui sua forma imediatamente social. A corveia é medida pelo tempo tanto quanto o trabalho que produz 

mercadorias, mas cada servo sabe que o que ele despende a serviço de seu senhor é uma quantidade 

determinada de sua força pessoal de trabalho” (MARX, 2013, p. 152). 

 



82 
 

uma norma geral da produção que escapa a qualquer controle social (ou seja, é 

estranhada). A perda do controle do tempo, de trabalho e de vida, é, não por acaso, um 

momento da experiência cotidiana dos seres humanos que vivem em meio à produção 

capitalista. 

A ocasião é oportuna para retomar brevemente alguns pontos da crítica de Federici 

(2017, p. 92) que podem ser respondidos a partir de argumentos desta seção e da seção 

anterior. Deste ponto de vista, o central é que a incorporação das mulheres e das crianças 

à produção capitalista aumentou o volume de proletários, permitindo simultaneamente 

uma elevação do exército de trabalhadores ocupados pelo capital e o exército industrial 

de reserva. Como se sabe, esse é um pressuposto, mas também uma tendência resultante 

do desenvolvimento capitalista (MARX, 2013, p. 717-718). Naturalmente, a 

reconstituição dessa história exige que se leve em conta as formas como essa necessidade 

do capital foi atendida nas mais diferentes localidades em que a produção capitalista 

operava e opera. De modo geral, pode-se sugerir, a esse respeito, que a incorporação das 

mulheres à força de trabalho industrial tinha e tem por pressuposto sua liberação das 

atividades domésticas às quais vinham historicamente aprisionadas. Produziu-se assim 

uma situação contraditória tanto subjetiva quanto objetivamente: a fresta aberta para a 

liberação da escravidão doméstica e para a emancipação econômica das mulheres teve e 

ainda tem como contraparte seu crescente aprisionamento ao capital. Resulta dessa 

situação contraditória, por exemplo, a reprodução de uma estrutura salarial na qual a 

remuneração das mulheres é permanentemente rebaixada. 

Dito isso, entende-se que a tendência à redução do tempo de trabalho socialmente 

necessário à produção dos valores de uso, cria as bases materiais para a libertação da 

humanidade de toda forma de opressão existente, através da criação do tempo livre. Ao 

mesmo tempo, ela não é suficiente para garantir tal emancipação, sendo necessário para 

isso atacar a sua dinâmica estranhada da produção social na qual esse progresso é obtido 

de modo acelerado. Não será esse, no entanto, o tema da próxima seção. A seguir, 

apresento a segunda das três tendências listadas na introdução ao presente capítulo, a 

tendência ao recuo das barreiras naturais. 

 

3.2. A tendência ao recuo das barreiras naturais 

 

  Conforme o exposto no capítulo anterior, Marx e Engels assumem o trabalho 

como atributo definidor da essência humana. Um dos motivos para isso é o fato de que o 
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trabalho é um complexo duplo, ou seja, funda-se simultaneamente na natureza e na 

sociedade. Isso envolve que as objetificações do trabalho humano decorrentes da ação 

humana intencional para satisfação das suas próprias necessidades sejam capazes de 

originar um processo de transformação dessa dupla base, agindo tanto sobre a natureza, 

quanto sobre o sujeito que trabalha. Ao mesmo tempo, cada nível determinado de 

desenvolvimento das forças produtivas do trabalho humano faz com que os seres 

humanos incorram em determinadas relações entre si e a natureza e entre si próprios. 

Deste modo, a ação intencional é capaz de desencadear um processo de desenvolvimento 

imanente das legalidades gerais vigentes no ser social, que circunscrevem a possibilidade 

de efetivação histórica dos seus fenômenos. 

 Nesta seção trato da segunda delas, denominada por Lukács como recuo das 

barreiras naturais. A tendência ao recuo das barreiras naturais já foi abordada de modo 

preliminar no capítulo anterior, quando defini a complexidade como uma das 

propriedades ontológicas fundamentais do ser social. Naquela ocasião me referi ao caráter 

cada vez mais biológico, e por isso complexo, das formas de vida biológica.  

Os vegetais, por exemplo, apresentam um tipo de resposta passiva em relação ao 

ambiente exterior, ao passo que os animais superiores são capazes de se relacionar com o 

ser inorgânico a partir de formas mais elaboradas dessa relação. O fato de que os animais 

superiores tenham seu metabolismo com o ambiente baseado numa atividade não implica 

que esse metabolismo seja ativo, no sentido de sua dinâmica a partir de uma escolha ou 

deliberação desde o sujeito que age para o ambiente. Do mesmo modo, caráter passivo 

do metabolismo entre ser e ambiente próprio da esfera inorgânica não se altera, portanto, 

nas formas de vida mais complexas, cuja reprodução ainda é regida prioritariamente pelo 

passado evolutivo (instintos). O que importa, contudo, é que, considerada nos marcos 

desse tipo de resposta ao meio externo, é possível afirmar que a natureza orgânica se 

expressa em formas cada vez mais complexas de vida biológica. 

  Nesse sentido, a partir do recuo das barreiras naturais é possível estabelecer uma 

analogia entre a explicitação da vida biológica e o surgimento de formas cada vez mais 

complexas de socialidade. O metabolismo ativo dos seres humanos com o ambiente 

transforma gradualmente o ambiente natural em um mundo humanizado. Isto já aparece 

com nitidez na análise dos pores teleológicos individuais, nos quais a tomada de 

conhecimento das principais determinações e cadeias causais necessárias para a 
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realização da finalidade permite rearranjá-las de um modo que a natureza não faria e 

convertê-las assim em algo posto e, portanto, social64.  

Embora o desenvolvimento social explicite seu progresso através de um conteúdo 

crescentemente social das categorias, podendo tendencialmente originar inclusive 

categorias sociais puras, a sociedade nunca pode se desprender completamente de 

determinações do ser orgânico e inorgânico65. À medida que os seres humanos são 

portadores de um corpo orgânico, e que este corpo se encontra submetido às mais diversas 

legalidades físico-químicas – da lei da gravidade à bomba de sódio e potássio – é preciso 

ressaltar aqui que o ser orgânico e inorgânico figuram como bases irrevogáveis do ser 

social do ponto de vista ontológico. Considerando que esse ponto já foi mencionado 

quando a objetividade da prática reprodutiva dos sujeitos sociais foi debatida, cabe 

lembrar agora que a manutenção do corpo do indivíduo em sentido biológico e social é 

parte importante desta prática reprodutiva. 

É dentro deste quadro que opera a tendência ao recuo das barreiras naturais, assim 

sintetizada por Lukács: 

 

Quando Marx se refere a um constante recuo das barreiras naturais, 

pretende indicar, por um lado, que a vida humana (e, portanto, social) 

jamais pode desvincular-se inteiramente de sua base em processos 

naturais; mas, por outro, quer mostrar que, tanto quantitativa quanto 

qualitativamente, diminui de modo constante o papel do elemento 

puramente natural (quer na produção, quer nos subprodutos) e que todos 

os momentos decisivos da reprodução humana – basta pensar em 

aspectos como a nutrição e sexualidade – acolhem em si, com 

intensidade cada vez maior, momentos sociais, pelos quais são 

constante e essencialmente transformados (LUKÁCS, 2007, p. 238). 

 

Isto faz com que surjam ao longo desenvolvimento social formas ontológicas 

mistas, nas quais coexistem determinações do ser natural e do ser social. Enquanto linha 

de desenvolvimento objetivo do ser social, o recuo das barreiras naturais aparece como 

uma tendência de fundo que substitui gradativamente as determinações naturais por 

determinações sociais. Aqui também é importante novamente lembrar o caráter não-linear 

e desigual do desenvolvimento dessa legalidade histórica. Tal tendência manifesta-se 

 
64 É interessante notar aqui que embora exista uma causalidade na natureza, sobretudo em suas formas 

superiores, como nota acertadamente Kant, trata-se de uma finalidade sem escopo. Em outras palavras, a 

origem daquelas causalidades não é a síntese e a mediação de diferentes pores teleológicos individuais 

(LUKÁCS, 2013, p. 49-50). 
65 Segundo Lukács (2007, p. 227): “não seremos capazes de captar sua especificidade [do ser social] se não 

compreendermos que um ser social só pode surgir e se desenvolver com base em um ser orgânico, e que 

este último pode fazer o mesmo com base no ser inorgânico”. 
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também na emergência de categorias integralmente determinadas de modo social, 

sobretudo nas sociedades mais complexas do ponto de vista social. Por outro lado, como 

assinalado na passagem a seguir, a crescente sociabilidade de categorias e processos 

sociais não implica uma ruptura completa com a base natural: 

 

Assim, até existem categorias sociais puras, ou melhor, é o conjunto 

delas que constitui a especificidade do ser social, mas esse ser não se 

desenvolve no processo concreto-material de sua gênese a partir do ser 

da natureza, como se reproduz constantemente nesse quadro e jamais 

pode se separar por completo – em sentido ontológico – dessa base. É 

preciso sublinhar, em particular, a expressão ‘jamais por completo’, 

uma vez que a orientação de fundo do ser social consiste precisamente 

em substituir determinações naturais puras por formas ontológicas 

mistas, pertencentes à naturalidade e socialidade (basta pensar nos 

animais domésticos), e continuar a explicitar, a partir dessa base, as 

determinações puramente sociais. A tendência principal do processo 

que assim tem lugar é o constante crescimento, quantitativo e 

qualitativo, dos componentes pura ou predominantemente sociais, aqui 

que Marx costumava chamar de “recuo da barreira natural” (LUKÁCS, 

2012, p. 289). 

 

O que importa destacar aqui é que tais determinações biológicas, ao se tornarem 

objeto da alternativa social, e com isso, ao ganharem uma roupagem crescentemente 

social, servem como um meio para que o ser social expresse sua especificidade em relação 

ao ser da natureza (LUKÁCS, 2013, p. 195). As necessidades oriundas da reprodução 

biológica levam a humanidade a reproduzir a si mesma e a natureza como um todo. Esse 

processo, é fundamental observar, retroage sobre a própria condição humana, dando 

origem a uma natureza humana cada vez mais humanizada. Por conseguinte, a partir do 

momento em que as determinações da natureza são integradas à reprodução do ser social, 

tornam-se elas mesmas a base para desenvolvimentos genuinamente sociais66. 

Estabelecendo um contraponto com as reflexões existencialistas sobre o gênero 

preconizadas por Simone de Beauvoir, que estabelecem uma rígida oposição entre o 

social e o biológico, Heleieth Saffioti (2009, p. 8) utiliza a reflexão madura de Lukács 

para trazer à tona a importância do fundamento biológico de toda a práxis social para a 

diferenciação entre gênero e sexualidade. À medida que é impossível conceber a 

reprodução de qualquer sociedade ao longo da história sem recorrer a determinações 

 
66 Há, por exemplo, a integração social dos cinco sentidos e a partir deles, a transformação e assimilação 

do sistema de sinais e dos sons emitidos pelos animais superiores na linguagem, ou a mesma articulação 

destes sons em escalas e a composição de musicais. A linguagem também é um pressuposto importante da 

realização dos pores teleológicos individuais e de sua articulação complexa em uma divisão social do 

trabalho. Sem a capacidade de comunicação seria impossível o surgimento de formas embrionárias de 

divisão social do trabalho, como a cooperação simples (LUKÁCS, 2013, p. 41). 
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como sexo e gênero – basta pensar aqui na crítica de Marx (2011, p. 39-40) a Rousseau 

ou de Engels (2015, p. 127-128) ao modelo dos dois indivíduos utilizado por Dhüring – 

o elemento biológico é algo que se impõe no tratamento destas categorias, a despeito do 

seu caráter social. Para dizê-lo suscintamente, tais categorias são formas ontológicas 

mistas. 

Saffioti (2009, p. 33) também nos recorda que o sexo pertence originariamente à 

esfera do ser orgânico. À medida em que se desenvolve a socialidade, foram constituindo-

se representações sociais sobre o feminino e o masculino. Nas palavras da autora: 

  

Constitui-se, assim, o gênero: a diferença sexual, antes apenas existente 

na esfera ontológica orgânica, passa a ganhar um significado, passa a 

constituir uma importante referência para a articulação das relações de 

poder. A vida da natureza (esferas ontológicas inorgânica e orgânica), 

que, no máximo, se reproduz, é muito distinta do ser social, que cria 

sempre fenômenos novos (SAFFIOTI, 2009, p. 34). 

 

Obviamente, o gênero não se reduz ao sexo, da mesma forma como é impensável 

assumir que o sexo seja um fenômeno meramente biológico, sobretudo quando 

considerado no âmbito do ser social. Nesse sentido, é possível afirmar, a partir da 

tendência ao recuo das barreiras naturais, que há um vínculo orgânico entre gênero e sexo, 

vínculo esse que provém justamente da unidade ontológica das três esferas do ser67. A 

autora também frisa que em momentos embrionários a diferença sexual teve um papel 

decisivo para a determinação dos papeis sociais de gênero, que se tornam gradativamente 

mais socialmente determinados, à medida que recuam as barreiras naturais68 (SAFFIOTI, 

2009, p. 35). 

Este raciocínio também pode ser empregado para compreender o papel exercido 

pelas diferenças fenotípicas entre os indivíduos, notadamente a cor da pele, e sua 

elaboração em uma concepção de raça em condições historicamente determinadas. Como 

nos lembra Marx (1980, p. 27): “Um negro é um negro. Só em certas condições é que ele 

se torna escravo”. A assertiva de Marx poderia inclusive ser levemente corrigida, já que 

 
67 “Há, no entanto, um vínculo orgânico entre gênero e sexo, ou seja, o vínculo orgânico que torna as três 

esferas ontológicas uma só unidade, sendo indubitável que cada uma delas não pode ser reduzida à outra. 

Obviamente, o gênero não se reduz ao sexo, da mesma forma como é impensável o sexo como fenômeno 

puramente biológico” (SAFFIOTI, 2009, p. 35). 
68 Sobre isso, ver Engels (2019) 
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uma pessoa de pele negra, apenas em determinadas condições histórico-sociais se torna 

racializado e forma uma identidade a partir da sua cor de pele69. 

 Por último também é preciso mencionar a relação desta tendência com a própria 

complexificação do trabalho e o surgimento de uma divisão social do trabalho. Com o 

recuo das barreiras naturais e a socialização da sociedade, o próprio complexo do trabalho 

se autonomiza, de modo a originar uma divisão social do trabalho cada vez mais 

expressiva. Ainda que rapidamente, é preciso considerá-la na medida em que esta é uma 

importante fonte da diferenciação entre os indivíduos, e, portanto, um dos fundamentos 

objetivos de uma teoria da personalidade fundada na crítica da economia política. 

 O próprio Lukács recorda duas formas originárias de desenvolvimento da divisão 

do trabalho: aquela existente entre o “trabalho intelectual e trabalho braçal” e a que separa 

as atividades produtivas do campo das atividades urbanas. (LUKÁCS, 2013, p. 179). 

Além destas divisões, há também uma divisão sexual e racial do trabalho, que se instaura 

desde muito cedo no desenvolvimento do ser social. Aqui é preciso destacar os pontos de 

encontro entre estas formas de divisão do trabalho e a divisão entre trabalho manual e 

intelectual, por exemplo, como forma de rebaixamento da personalidade dos indivíduos 

oprimidos. Também é oportuno notar os entroncamentos existentes na divisão do trabalho 

entre cidade e campo e a própria divisão em classes e diversas formas de opressão.  

 Procurei argumentar ao longo dessa seção, ainda que brevemente, que a tendência 

ao recuo das barreiras naturais é de grande importância para que se compreendam as bases 

materiais das opressões localizadas no complexo do estranhamento. Tendo como 

fundamento a crescente diferenciação e o sentido cada vez mais social assumido pelas 

determinações do ser social, o recuo das barreiras naturais permite lidar com importantes 

questões, tais como a sexualidade e a raça. É com base na operação do recuo das barreiras 

naturais e a crescente socialização da sociedade, que emerge a última das tendências 

tratadas, aquela que diz respeito à constituição de um gênero humano não mais mudo. É 

 
69 É impossível não recordar, a esse respeito, o relato de Frantz Fanon, baseado na operação de seu arguto 

senso crítico sobre sua experiência de vida: “Nas Antilhas, o jovem negro que, na escola, não para de repetir 

‘nossos pais, os gauleses’, identifica-se com o explorador, com o civilizador, com o branco que traz a 

verdade aos selvagens, uma verdade toda branca. Há identificação, isto é, o jovem negro adota 

subjetivamente uma atitude de branco. […] Pouco a pouco se forma e se cristaliza no jovem antilhano uma 

atitude, um hábito de pensar e perceber, que são essencialmente brancos. Quando, na escola, acontece-lhe 

ler histórias de selvagens nas obras dos brancos, ele logo pensa nos senegaleses. Quando éramos estudantes, 

discutíamos durante horas inteiras sobre os supostos costumes dos selvagens senegaleses. Havia, em nossos 

discursos, uma inconsciência pelo menos paradoxal. Mas é que o antilhano não se considera negro; ele se 

considera antilhano. O preto vive na África. Subjetivamente, intelectualmente, o antilhano se comporta 

como um branco. Ora, ele é um preto. E só o perceberá quando estiver na Europa; e quando por lá alguém 

falar de preto, ele saberá que está se referindo tanto a ele quanto ao senegalês”. (FANON, 2008, p. 132). 
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também sobre a base dessa crescente diferenciação que se origina, com o avanço da 

tendência ao recuo das barreiras naturais, que se conforma um gênero humano não mais 

mudo, tema tratado na próxima seção. 

 

3.3. O gênero humano e a quebra da sua mudez 

 

 Conjuntamente à redução do tempo de trabalho socialmente necessário e ao recuo 

das barreiras naturais figura a tendência à quebra da mudez do gênero humano. 

Compreender o que é o gênero humano, como ele se diferencia das demais formas de vida 

e como tomamos consciência dele é algo importante para um trabalho cujo problema, em 

termos gerais, é justamente a emancipação humana. Categoria fundamental para elaborar 

um enfoque da crítica da economia política apto a lidar com o problema das opressões, é 

preciso lembrar que “Marx nunca cessou de avistar no desenvolvimento da generidade o 

critério ontológico decisivo para o processo de desenvolvimento humano” (LUKÁCS, 

2010, p. 75). Enfatizei anteriormente que é desse modo que Marx procede em seus textos 

de juventude, por exemplo, diante da questão da opressão da mulher, utilizando a 

generidade como determinação índice do desenvolvimento social. 

Introdutoriamente, é preciso mencionar alguns desdobramentos resultantes do fato 

de que a formulação de Marx sobre a natureza humana repouse sobre uma apreensão 

móvel do conceito de substância. Em primeiro lugar, o recuo das barreiras naturais faculta 

a conformação de comunidades humanas cada vez mais complexas, nas quais se colocam 

formas cada vez mais multilaterais de personalidade. O desenvolvimento do trabalho ao 

longo da história faz com que os atributos ontológicos fundamentais do ser social se 

especifiquem e se diferenciem nesse processo. Segundo essa concepção, gênero, 

indivíduo e suas respectivas mediações, em outras palavras, as leis universais, suas 

mediações particulares e os indivíduos singulares, se confrontam como polos opostos, 

mas não excludentes70. Tais concepções são cruciais para a compreensão dos problemas 

do gênero humano: 

 

Marx considerava a unidade inseparável entre gênero e exemplar como 

um fato fundamental do ser que deve incondicionalmente ser 

 
70 Segundo Ilyenkov: “Nesta concepção, o universal não se opõe metafisicamente ao particular e ao 

individual, como uma abstração mental de uma totalidade sensível de um fenômeno, mas ao invés disso, 

como uma unidade real do universal, do particular e do individual, como um fato objetivo, com outros fatos 

objetivos através do mesmo e único sistema histórico-concreto, nesse caso, a realidade social e histórica do 

homem” (ILYENKOV, 2008, p. 75). 
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reconhecido e aplicado prática e teoricamente, sendo desnecessária a 

comprovação do seu ser. [...] Portanto, que o universal e o singular não 

sejam contraposições lógicas no sentido da lógica hegeliana, mas 

expressões, no pensamento, de determinações do ser obrigadas a 

coexistir, parece já uma convicção inicial de Marx (LUKÁCS, 2010, p. 

76-77). 

 

Embora Lukács prescinda de uma análise das variantes concretas do 

desenvolvimento histórico social, isto é, de como o gênero humano se conformou 

historicamente a partir das diferentes sociedades, essa ausência pode ser compreendida 

frente ao nível de abstração no qual está posta a sua reinterpretação da contribuição de 

Marx. Em seus termos, não seria necessário empreender uma análise detalhada de cada 

caso dessas variantes (isto é, das diferentes sociedades humanas que coexistem ao redor 

do globo em cada estágio histórico), para perceber que a quebra da mudez do gênero 

humano é algo que se impõem como um tendência do desenvolvimento histórico 

concreto: 

 

É um fato incontestável que a Terra foi outrora povoada por inúmeras 

pequenas tribos, que frequentemente não sabiam quase nada uma da 

outra, ainda que fossem vizinhas, enquanto hoje estamos a caminho da 

unidade econômica, de uma plena e completa interdependência mesmo 

entre os povos mais afastados entre si. Para nós, o que importa neste 

momento é que tal integração do desenvolvimento econômico realizou-

se, em geral, fora da consciência e, na maioria das vezes, contra a 

vontade dos homens envolvidos no processo. A unificação espontânea 

e inestancável dos homens num gênero não mais mudo, não mais 

apenas natural, a unificação numa espécie humana, portanto, é um 

fenômeno ulterior que acompanha necessariamente o desenvolvimento 

das forças produtivas. Vimos como esse desenvolvimento conduz 

inevitavelmente à elevação das faculdades dos homens singulares; essa 

afirmação é agora completada pelo processo, aqui esboçado, que leva 

ao nascimento do gênero humano (LUKÁCS, 2012, p. 401). 

   

Como diz Lukács, a quebra da mudez do gênero humano aparece como um 

resultado necessário do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, como uma 

tendência objetiva do desenvolvimento social. Isso porque os atos teleológicos 

individuais já implicam que os seres humanos incorram em relações entre si e se tornem 

em algum grau conscientes dessas relações. Além disso, o trabalho desenvolve 

capacidades que são incorporadas pelos indivíduos e conformam suas personalidades, de 

modo que o acúmulo dessas capacidades no gênero humano representa apenas a outra 

faceta desse processo. 
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Também é importante considerar que o ser humano enquanto gênero já está, em 

si, posto no ser da natureza, embora se trate, neste caso, de um gênero mudo. Categoria 

ontológica fundante para o reino animal, a generidade muda impõe uma correspondência 

imediata entre a prática reprodutiva dos exemplares do gênero e o gênero, isto é, entre os 

singulares e o gênero enquanto universal. Deste modo, é muito pequeno o espaço para a 

realização de uma singularidade que se diferencie dos outros exemplares do gênero, ou 

mesmo que distancie ou se oponha ao desenvolvimento do gênero, e que seja, por essa 

diversidade, um veículo da transformação do modo de vida da espécie: 

 

A relação assim surgida entre os exemplares singulares e o gênero é 

puramente natural, independente da consciência, da objetificação 

conforme a consciência: o gênero se realiza nos exemplares singulares; 

e estes, em seu processo vital, realizam o gênero. É óbvio que o gênero 

não pode ter consciência; e igualmente óbvio é que, no exemplar 

singular natural, não pode surgir nenhuma consciência do gênero. E não 

porque os animais superiores não tenham consciência – isso já foi 

refutado pela experiência e pela pesquisa científica –, mas, muito antes, 

porque a produção e a reprodução real de sua vida não criam por si 

relações que possibilitem a explicitação objetiva da unidade dual entre 

exemplar e gênero (LUKÁCS, 2012, p. 395). 

 

A adaptação ativa ao ambiente e o desenvolvimento e a diversificação constantes 

do trabalho social, abrem caminho para o gradual reconhecimento do gênero humano 

enquanto um gênero universal cada vez mais rico. Em outras palavras, o desenvolvimento 

da essência humana dá origem a um gênero humano cada vez mais rico enquanto 

universalidade, cada vez mais repleto de determinações singulares, que é trazido à 

consciência pelos singulares que o constituem. Essa explicitação e superação da mudez 

do gênero humano envolve desde fundamentos propriamente materiais – a conexão entre 

comunidades humanas muito distintas pelo mercado mundial, por exemplo – até 

elementos subjetivos como a sensibilização de comunidades diversas pela arte. 

Esse trazer à consciência, que é em si a superação da mudez do gênero humano, 

não ocorre, contudo, num dia D, once and for all, mas como resultado de um processo 

longo e heterogêneo por meio do qual comunidades diversas desenvolvem relações 

permanentes entre si. Conformam-se, no curso desse processo, inúmeras formas de 

consciência parcial, tais como: a identidade nacional, de classe, de raça, tribal, etc. Tais 

formas parciais, no entanto, embora impeçam que se reconheça como seu integrante cada 

indivíduo singular em sua riqueza de determinações reais diante da generidade – 
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colocando assim os traços gerais do problema do estranhamento – também representam 

um progresso em sentido social. 

 

 Aqui é decisiva apenas a irrefutável constatação ontológica de que o 

desenvolvimento das forças produtivas teve necessariamente de levar a 

esse progresso: assim como o trabalho, em suas realizações iniciais, fez 

com que o animal se transformasse em homem, do mesmo modo seu 

desenvolvimento permanente faz nascer o gênero humano em seu 

autêntico sentido social (LUKÁCS, 2012, p. 402). 

 

Lukács lista argumentos em favor da sua tese de que a tendência ontológica à 

quebra da mudez do gênero humano não tem o caráter de um processo teleológico. Em 

primeiro lugar, todas as transformações das relações dos seres humanos com a natureza, 

e destes entre si, decorrem de modificações espontâneas na realidade econômica. A única 

coisa sujeita a leis é a tendência que leva à crescente socialidade das formas de contato 

dos seres humanos entre si, isto é, sua expansão em sentido extensivo, assim como a 

integração dos homens em comunidades mais amplas e complexas, ou seja, sua 

intensificação. O acúmulo das forças produtivas e a gênese de condições históricas 

favoráveis para a conformação de uma generidade não mais muda assumem seu ápice na 

sociedade capitalista: 

 

Em outras palavras, a articulação recíproca dos vários complexos 

sociais aumenta constantemente, em termos extensivos e intensivos. 

Finalmente, pela primeira vez na história, o capitalismo cria uma efetiva 

economia mundial, a ligação econômica de todas as comunidades 

humanas entre si. O nascimento do gênero humano em sentido social é 

o produto necessário, involuntário, do desenvolvimento das forças 

produtivas (LUKÁCS, 2012, p. 402). 

 

Lukács argumenta, portanto, que a história universal é um produto da história, 

referindo-se com isso ao entrelaçamento das comunidades humanas numa mesma 

dinâmica econômico-social – a dinâmica regida pelo capital. No entanto, o que importa 

aqui destacar, em segundo lugar, é o seguinte: os aspectos particulares de cada sociedade 

contribuem para o caráter multilateral e desigual do desenvolvimento – como deixarei 

claro mais à frente – contribuindo para imprimir um caráter não determinista ao processo 

de conformação de uma generidade cada vez mais complexa e não mais muda. Não há, 

portanto, um ponto último pré-definido a ser alcançado por todas as comunidades 

humanas, sincrônica ou consecutivamente, mas um processo de desenvolvimento não-

linear, contraditório, desigual. 
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Em terceiro lugar, o caráter não teleológico está associado exatamente ao fato do 

progresso das faculdades humanas que se acumulam no gênero humano entrar em 

contradição com o desenvolvimento da personalidade em certos períodos sociais. Entra 

em cena aqui a possibilidade do estranhamento no desenvolvimento da generidade 

humana, já que o acúmulo das capacidades genéricas, embora seja importante frisar, 

apenas em certos períodos históricos, pode se opor ao florescimento da individualidade. 

Para citar uma passagem bem ilustrativa de Lukács: 

 

[...] guerras sanguinárias, escravização e até extermínio de povos 

inteiros, devastações e casos de degradação humana, exacerbação da 

hostilidade entre nações que chegam a se transformar em ódios 

seculares – esses são os ‘meios’ imediatos por meio dos quais se 

realizou e ainda se realiza essa integração da humanidade com o gênero 

humano (LUKÁCS, 2012, p. 402-403). 

 

 Ao se impor como uma tendência ontológica de desenvolvimento imanente do ser 

social, o recuo das barreiras naturais permite que se articule a formulação de um gênero 

cada vez mais rico em determinações, paralelamente à constituição de formas de 

consciência parcial que se voltam contrariamente à incorporação plena das capacidades 

que conformam o gênero humano plenamente. Nesse sentido, pode-se dizer que a quebra 

da mudez do gênero humano é um processo gradual, envolvendo uma série de formas de 

consciência parciais, e, como tais, estranhadas. A superação das opressões passa 

exatamente pela superação destas formas de consciência estranhadas, e na afirmação do 

ser social plenamente consciente da riqueza de determinações enquanto um gênero não 

mais mudo. 

 

3.4. O desenvolvimento desigual 

 

Até aqui procurei tão somente apresentar as legalidades imanentes ao ser social 

como tendências que ditam, de modo geral, as possibilidades históricas de sua 

especificação em cada caso histórico específico. Ao longo desta exposição fiz questão de 

apontar não só para o caráter histórico destas legalidades, mas também mencionei, ainda 

que lateralmente, a desigualdade do seu desenvolvimento como um dos seus aspectos 

fundamentais. Nesta seção procuro apresentar em maiores detalhes o que entendo por 

desigualdade do desenvolvimento, demonstrando que se trata não de um desvio da linha 
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geral de desenvolvimento social, mas de um atributo da relação entre os complexos que 

constituem a sociedade. Nas palavras de Lukács: 

 

Desigualdade do desenvolvimento significa, ‘simplesmente’, que a 

grande linha do movimento do ser social, a crescente socialidade de 

todas as categorias, vínculos e relações, não pode se explicitar em linha 

reta, segundo uma ‘lógica’ racional qualquer, mas se move em parte por 

desvios (e até deixando para trás alguns becos sem saída) e, em parte, 

fazendo com que os complexos singulares, cujos movimentos reunidos 

formam o desenvolvimento global, encontrem-se individualmente 

numa relação de não correspondência. Mas tais desvios da grande linha 

do desenvolvimento global conforme a leis dependem todos, sem 

exceção, de circunstâncias ontologicamente necessárias. Por isso, 

quando são estudados e revelados adequadamente, vem à tona a 

legalidade, a necessidade de cada um desses desvios (LUKÁCS, 2012, 

p. 390) 

 

No desenvolvimento desigual expressa-se a heterogeneidade dos complexos que 

integram o ser social, como o trabalho, a linguagem, o Estado, a política, etc. Quanto mais 

desenvolvidas forem as forças produtivas, e consequentemente, mais para longe forem 

deslocadas as barreiras naturais, maior a importância das mediações desempenhadas 

pelos complexos sociais que se diferenciam e se autonomizam do complexo fundador da 

produção material. Esse processo de superação da naturalidade rumo à socialidade, isto 

é, a existência de formas de socialidade cada vez mais complexas, reflete-se justamente 

em seu caráter cada vez mais heterogêneo.  

A desigualdade do desenvolvimento se impõe como uma tendência de 

desenvolvimento histórico concreto justamente porque as legalidades universais 

anteriormente apresentadas não exercem seu poder causal em um vácuo de 

determinações, mas sempre em meio a um conjunto amplo de leis particulares, objetos e 

estruturas sociais, condições históricas únicas, singulares. O arranjo desse conjunto de 

forças é o que confere caráter heterogêneo às formações históricas constituídas a partir 

daquelas condições gerais e também o que, num plano mais concreto, torna igualmente 

diversa a maneira como cada formação histórica se constitui em cada local e momento. 

Por outro lado, à medida em que a própria totalidade em que consiste a sociedade 

amplia seu grau de complexidade, com o aumento da autonomia de complexos 

particulares, intensifica-se a desigualdade possível do desenvolvimento, pois a relação 

entre os complexos pode determinar que eles caminhem no sentido do desenvolvimento 

social em ritmos necessariamente distintos. O desenvolvimento desigual captura 
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justamente a forma necessária como o desenvolvimento de um determinado complexo 

tem por pressuposto a repressão do desenvolvimento de outro. 

O exemplo mais imediato de desenvolvimento desigual é, certamente, o do 

desenvolvimento das nações capitalistas. São muitas as teorias marxistas que mostraram 

que o ritmo desigual de desenvolvimento capitalista das regiões que integram a divisão 

internacional do trabalho não é produto de um arranjo político bem feito num caso e mal 

feito no outro, mas um pressuposto do próprio funcionamento do mercado mundial71. 

Certamente para evitar uma interpretação reducionista da categoria, Lukács prefere 

ilustrar o ponto com dois exemplos que pinça da obra de Marx: a desigualdade do 

desenvolvimento existente entre o complexo da economia e do direito e com a 

desigualdade existente entre o desenvolvimento global da sociedade e o da arte. 

(LUKÁCS, 2012, p. 380-395) Infelizmente, não é possível sequer resumir aqui essas 

ilustrações. 

O que preciso acrescentar agora é que, juntamente ao aumento da heterogeneidade 

do ser social, aumentam também as formas de desigualdade do desenvolvimento, 

retroagindo sobre as tendências do processo global. Novamente, isso em nada altera o 

fato de a unidade do fluxo global ser mantida, tendo sua dinâmica regida pelas legalidades 

gerais aqui examinadas. A compreensão do desenvolvimento desigual como algo 

decorrente da própria estrutura do ser social, serve como modo de evitar a antinomia entre 

a unicidade historicista, caracterizada pela determinação unilateral das legalidades, e a 

irracionalidade do processo global, decorrente da visão anárquica da diferença. O trecho 

a seguir reforça o fato de o desenvolvimento desigual não opor-se à causalidade, mas sim 

ser explicado por ela: 

 

 

Estas [as singularidades] devem sintetizar-se na unidade do fluxo global 

– e tanto mais quanto mais se forem explicitando as categorias sociais 

–, mas seu caráter heterogêneo originário continua a persistir no interior 

destas sínteses e provoca – dentro da legalidade geral do processo 

global – tendências de desenvolvimento desiguais. Por isso, no campo 

da economia, essas desigualdades não implicam a existência de uma 

oposição com a legalidade geral, e menos ainda uma ‘unicidade’ 

historicista ou mesmo uma irracionalidade do processo global. Ao 

 
71 Para citar algumas poucas análises, todas consagradas: a teoria do desenvolvimento desigual e combinado 

de Leon Trotsky (1985); a teoria marxista da dependência de Ruy Mauro Marini, André Gunder Frank, 

Vânia Bambirra, Theotônio dos Santos, e muitos outros; a mais recente, mas já clássica reinterpretação da 

obra de Marx proposta por Lucia Pradella (2014).  
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contrário, são seu necessário modo de manifestação, que decorre da 

própria constituição do ser social (LUKÁCS, 2012, p. 385). 

 

 Para deixar clara a desigualdade do desenvolvimento, cabe recobrar que nenhuma 

das tendências anteriormente referidas se realizam de maneira linear. Deste modo, o recuo 

das barreiras naturais, a redução do tempo de trabalho socialmente necessário e a quebra 

da mudez genérica se impondo como leis históricas é algo ontologicamente distinto da 

compreensão das formas como essas leis se manifestam. Essa diferença, diga-se como 

última palavra, não é algo específico das tendências sociais: a demonstração da lei da 

gravidade é algo distinto da explicação do movimento dos corpos; a demonstração da 

evolução das espécies é algo distinto da gênese de uma espécie qualquer. Assim, a 

desigualdade do desenvolvimento é ela mesma uma linha de desenvolvimento objetivo 

do ser social. 

 

3.5. Considerações finais 

 

 Como procurei demonstrar neste capítulo, nada do que é humano escapa às 

legalidades universais imanentes à natureza humana. A redução do tempo de trabalho 

socialmente necessário, o recuo das barreiras naturais e a quebra da mudez do gênero 

humano, demarcam as possibilidades históricas para a reprodução do ser social.  

Nem mesmo o estranhamento, fenômeno eminentemente histórico-social, 

centrado na individualidade, escapa destas propriedades ontológicas fundamentais – 

objetividade, complexidade, contraditoriedade, historicidade –, e das legalidades a elas 

imanentes. A partir desta conclusão, é possível atestar o equívoco do ponto de vista de 

Bakan (2016) sobre o lugar das opressões na crítica da economia política, à medida que 

a autora nega que estas sejam regidas por legalidades imanentes. 

A tendência à redução do tempo de trabalho socialmente necessário é de grande 

importância por que serve como fundamento histórico-concreto da possibilidade de 

emancipação humana, isto é, da superação das opressões. Ao mesmo tempo, seu caráter 

ontológico permite afirmar, nos marcos da sociedade capitalista, as necessidades 

inerentes ao processo de valorização do valor que tornam necessária a assimilação de 

mulheres e trabalhadores racializados e/ou estratificados conforme o gênero e orientação 

sexual. 

Já a tendência ao recuo das barreiras naturais desempenha um papel fundamental 

no estabelecimento de um quadro analítico que compreenda o sentido social adquirido 
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pelas determinações biológicas, explicitando as diversas formas de seu tornar-se social. 

Esse é o caso de determinações fundamentais para a análise das opressões, pois, conforme 

argumentei, lhes servem como um fundamento histórico concreto. É no quadro do recuo 

das barreiras naturais e da socialização do ser social que se colocam as diferentes e sempre 

renovadas formas de estranhamento e opressão. 

Por último, a tendência à quebra da mudez do gênero humano é fundamental para 

uma tese que tem como problema central a emancipação do ser humano de qualquer 

condição de opressão. A conformação de um gênero humano cada vez mais complexo e 

socializado em sua relação com os entes singulares, no qual está posta a possibilidade 

histórica do reconhecimento genérico, permite que se vislumbre um horizonte histórico 

de uma sociedade livre de opressões. 

A desigualdade do desenvolvimento é a forma de efetivação histórica dessas 

legalidades, que em sua análise desdobrada ensejam formas de divisão social do trabalho 

cada vez mais complexas. Essas, por sua vez, possibilitam a formação de individualidades 

cada vez mais complexas, omnilaterais, para usar a palavra do jovem Marx, e formas cada 

vez mais multilaterais de estranhamento. Tais temáticas serão tratadas no próximo 

capítulo. 
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4. A crítica da economia política como crítica do estranhamento 

 

 Até este momento a presente tese apresentou alguns dos elementos teóricos mais 

gerais, que permitem interpretar a crítica da economia política para além de mera crítica 

da exploração, ou seja, como um escrutínio intransigente da condição humana. Primeiro, 

defendeu-se a existência de uma concepção marxista de natureza humana estruturada 

sobre uma conceituação da essência humana de acordo com o princípio da permanência 

na mudança, rompendo com a definição dada pela economia política burguesa. Feito isso, 

foram expostas algumas tendências gerais de desenvolvimento do ser social, que exercem 

influência sobre a totalidade dos seus fenômenos – inclusive o estranhamento. 

 O último passo para demonstrar a validade da hipótese inicialmente proposta, qual 

seja, aquela que afirma a possibilidade de tratar das opressões a partir da crítica da 

economia política quando se considera esta como uma crítica do estranhamento, é analisar 

os elementos centrais do próprio complexo do estranhamento. Em primeiro lugar, 

considerando que o estranhamento é um fenômeno fundado na personalidade e em sua 

relação com o gênero, é preciso demonstrar a existência de uma teoria marxista da 

personalidade. A personalidade é aqui entendida ela mesma como categoria mediadora 

que, no contexto de formas de sociabilidade cada vez mais complexas, articula a relação 

entre as individualidades e a generidade.  

Já o estranhamento aparece aqui como uma forma de oposição entre a 

personalidade e a generidade, na qual as próprias estruturas sociais inibem, em sua 

condição regular, a explicitação de uma personalidade que incorpore plenamente as 

conquistas do gênero humano. Ou seja, o estranhamento representa uma situação na qual 

constituem-se barreiras sociais à constituição de uma personalidade autêntica, em 

consonância com o grau de desenvolvimento genérico atingido. 

Por último, para demonstrar a possibilidade de tratar das opressões a partir da 

crítica da economia política, é preciso abordar, ainda que de forma breve e geral, a análise 

de formas historicamente concretas de opressão, como a opressão da mulher. Embora o 

presente trabalho não defenda a ideia de acordo com a qual Marx é um teórico de uma 

forma de opressão particular, isto é, que Marx seja um teórico do racismo ou do 

feminismo – Marx é antes de mais nada um crítico do capitalismo –  este passo é 

necessário para demonstrar a validade da hipótese até aqui defendida não como uma 

conjectura filosófica desprovida de sentido prática (uma exortação moral, por exemplo), 
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mas como veículo de compreensão do mundo e da condição das mulheres e dos homens 

que nele vivem. 

 

4.1. A personalidade como categoria social 

 

 No capítulo anterior, ao tratar das legalidades históricas imanentes ao 

desenvolvimento do trabalho, destacou-se o aumento da complexidade e do conteúdo 

social das categorias no decurso do recuo das barreiras naturais em função do 

desenvolvimento das forças produtivas. Ao mesmo tempo, a tendência à conformação de 

um gênero humano não mais mudo estabelece formas de mediação cada vez mais 

complexas entre o gênero humano e a individualidade. Nessa seção, apresento a gênese e 

o desenvolvimento da personalidade humana como um resultado histórico destas 

tendências, defendendo a ideia de que a personalidade seja a determinação da 

subjetividade humana que estabelece a continuidade ante às alternativas pessoais. É nessa 

condição que a personalidade torna-se o meio de elevação à generidade a partir da 

expressão de condições individuais como modalidade do gênero humano (LUKÁCS, 

2013, p. 228). 

 Em momentos historicamente embrionários do desenvolvimento social, nos quais 

indivíduo e generidade encontram-se bastante próximos, a questão da personalidade 

sequer se coloca como um problema histórico-social. Somente na Modernidade, com o 

aumento da autonomia relativa do indivíduo, cujos pressupostos mais imediatos são um 

extenso processo de desenvolvimento das forças produtivas do trabalho humano e a 

alteração na estrutura de classes da qual resultam a classe de trabalhadores assalariados e 

a classe capitalista, a personalidade torna-se central como complexo de problemas 

filosófico e científico72. O fato de que o ser humano realiza em seus atos a sua essência, 

isto é, “que suas ideias, seus sentimentos, suas vivências etc. expressam a sua essência” 

 
72 Aqueles que estranharam a menção à classe de trabalhadores assalariados devem recordar que os 

assalariados são justamente trabalhadores cuja força de trabalho não está, por necessidade, atada a algum 

senhor, nação ou mesmo trabalho concreto. O mesmo se pode dizer do capitalista, cuja condição 

privilegiada não está necessariamente associada a uma forma de propriedade específica ou a uma posição 

social fixa, imutável. No Manifesto Comunista, Marx e Engels caracterizam essa condição abstrata e 

potencialmente volátil da estrutura de classes do capitalismo da seguinte maneira: “Dissolvem-se todas as 

relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas; 

as relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo o que era sólido e 

estável se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado e os homens são obrigados finalmente a 

encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com os outros homens”. (MARX & ENGELS, 

1998, p. 43). 
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(LUKÁCS, 2013, p. 289), não é sequer uma descoberta de Marx, sendo antes um fato 

tomado como ponto de partida por qualquer filosofia próxima da realidade. 

É amplamente conhecida, por exemplo, a análise de Plekhanov (1979) sobre o 

papel do indivíduo na história, de acordo com a qual uma concepção da personalidade 

nos termos da crítica da economia política deveria levar em conta indivíduos 

historicamente influentes, ou seja, personalidades históricas73. Nesse particular, também 

não se pode deixar de registar as contribuições do psicólogo russo Alexei Leontiev 

(1978), além de contribuições do filósofo francês Lucien Seve (1969), dentre tantos 

outros74. 

 Para além das dificuldades inerentes à complexidade do argumento da Ontologia, 

enunciar os traços principais da teoria marxista da personalidade de acordo com Lukács 

é uma tarefa que apresenta uma dificuldade adicional. Isso porque, diferentemente do 

estranhamento, Lukács não dedicou uma seção ou capítulo de sua Ontologia ao tema, 

estando este disperso ao longo das variadas temáticas tratadas no segundo volume da 

obra, além de algumas preciosas indicações de seus Prolegômenos. 

 O primeiro ponto a ser discutido para demonstrar a existência de uma teoria da 

personalidade em Marx é aquele que se refere à sua gênese histórica. Aqui se deve ter em 

conta, ao mesmo tempo, os antecedentes existentes no ser natural, quadro a partir do qual 

se origina o ser social, bem como as diferenças essenciais que se estabelecem em um e 

em outros níveis – isto é, no ser natural e no ser social. Torna-se então fundamental 

compreender, com o auxílio das grandes tendências objetivas previamente mencionadas 

– recuo das barreiras naturais e quebra da mudez genérica – o quadro que explica a 

passagem do indivíduo à individualidade, em outras palavras, do indivíduo à 

personalidade. 

 O indivíduo, enquanto categoria, já faz parte da reprodução filogenética de 

qualquer gênero no ser natural, sendo capturada como categoria biológica. Uma forma 

simples de compreender isso é através de um exemplo extremo, a extinção de uma 

espécie. O gênero animal Phantera onca, cotidianamente conhecido como onça-pintada, 

 
73 Esta teoria é duramente rechaçada por Lukács. Ao comentar sobre a emergência da personalidade como 

problema social, o autor comenta: “Portanto, essa tarefa é socialmente proposta. E seria muito equivocado, 

do ponto de vista de um conhecimento razoável da vida social, seguir a práxis costumeira segundo a qual 

se reserva a categoria da individualidade para os chamados grandes homens, ou no máximo para a 

inteligência” (LUKÁCS, 2010, p. 94). 
74 Existe uma variada produção sobre a teoria da personalidade que escapa ao escopo do presente trabalho. 

As contribuições vão desde Molina (1980), que trabalha o tema da personalidade em uma perspectiva 

althusseriana, até a psicanálise de Wilhem Reich (1932). 
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está no topo da lista dos animais em extinção. A reprodução de um gênero animal 

encontra-se ancorada na reprodução biológica dos exemplares individuais do gênero. Para 

ser mais preciso em termos teóricos, a reprodução ontogenética tem como seu fundamento 

a reprodução filogenética. Já a extinção de um gênero ocorre quando seus exemplares 

individuais não encontram mais no ambiente as condições naturais necessárias para 

reproduzir a sua existência. O tipo de resposta passiva que caracteriza o ser biológico, por 

sua vez, faz com que a ausência destas condições não possa ser superada, levando à 

extinção da espécie. Aqui a reprodução do gênero não demanda uma resposta ativa ao 

ambiente, de modo que a consciência genérica não exerce nenhum papel decisivo para a 

reprodução do gênero – mesmo nos casos em que a reprodução da espécie já conta com 

a arma de uma consciência desenvolvida (como nos primatas superiores), ainda que 

subordinada. 

 No caso do gênero humano, o caráter ativo da resposta origina a transformação 

das condições da sua própria reprodução, conferindo-lhe conteúdo crescentemente social. 

Além disso, já no trabalho mais primitivo, a consciência, através do reflexo, cumpre um 

papel decisivo na execução desta atividade. Tais condições permitem que emerja a partir 

da prática individual um gênero não mais mudo cada vez mais complexo, frente ao qual 

a personalidade se expressa como forma de existência consciente – e, portanto, também 

não mais muda – do indivíduo. Nesse sentido, é possível afirmar que “a personalidade 

constitui um elevar-se à generidade a partir da particularidade singular, que, no quadro 

do ser social, a generidade de modo algum pode ser equiparada à médida das 

particularidades” (LUKÁCS, 2013, p. 228). 

Deste modo, no quadro da reprodução do ser social, o indivíduo forja uma 

individualidade, ou seja, uma personalidade que é resultado de um longo e intrincado 

processo de maturação (LUKÁCS, 2010, p. 129), e ao mesmo tempo parte constitutiva 

do processo histórico global. Entra em cena o modo de ser dos seres humanos como 

individualidades: 

 

O modo fenomênico, o órgão dessa nova forma de reprodução dos seres 

humanos tornada social, é seu modo de ser como individualidades. A 

singularidade meramente natural (biológica) do homem singular 

correspondia ao estágio de reprodução espontânea, superado, em 

princípio, pelo trabalho. Como seu afastamento (jamais seu 

desaparecimento total) é um processo demorado, desigual e 

contraditório – o crescente domínio do social sobre o meramente natural 

– também na vida social o surgimento e a importância subjetiva e 
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objetiva crescente da individualidade têm de ser um processo com tais 

determinações (LUKÁCS, 2010, p. 94). 

 

 O predomínio da socialidade nos processos de reprodução, tanto individuais, 

como globais, significa uma maior diferenciação e pluralidade das atividades práticas dos 

seres humanos. Assim, as individualidades reagem a um número crescente de 

objetificações e alienações do trabalho humano – o que evidentemente possui relação com 

a tendência à redução do tempo de trabalho socialmente necessário à produção dos valores 

de uso –, e envolvendo um número cada vez maior de outros indivíduos (LUKÁCS, 2013, 

p. 432). Também são possíveis reações de aprovação, reprovação, assentimento ou 

consentimento às próprias tendências objetivas de desenvolvimento histórico 

anteriormente listadas, mesmo considerando que os indivíduos efetuam suas escolhas 

“sob pena de ruína” 75. 

O caráter real e concreto da alternativa social exige dos indivíduos escolhas cada 

vez mais heterogêneas e variadas, com uma riqueza de detalhes crescente. A linguagem 

serve de exemplo para demarcar esta diferença, à medida que o sistema de sinalizações 

utilizado no ser biológico associa uma reação a cada situação específica, enquanto a 

linguagem humana permite uma infinidade de respostas, com sentidos variados, para uma 

mesma situação social (LUKÁCS, 2013, p. 424). Essa variedade de decisões alternativas 

por sua vez, origina uma grande diferença das reações exigidas de cada um, e 

consequentemente, das respostas individuais dadas às questões postas pelas tendências 

objetivas de desenvolvimento histórico. Essas reações, nas quais os indivíduos são 

induzidos, quando não forçados a realizar possibilidades até então adormecidas em sua 

natureza, para repetir a expressão de Marx, são a base do fenômeno da personalidade 

(LUKÁCS, 2010, p. 91). 

A personalidade surge, por conseguinte, como forma de estabelecer uma 

continuidade, isto é, um terreno homogêneo, diante de conjunto cada vez mais extenso e 

 
75 Lukács repete muitas vezes na Ontologia essa expressão empregada por Marx e Engels no Manifesto 

Comunista (1998, p. 44), sempre procurando caracterizar o fato de as escolhas humanas terem como 

ambiente as condições causais (tendências) do mundo natural e social que não apenas definem a moldura 

no interior da qual a escolha pode ser exercida, mas provocam consequências que superam as intenções da 

ação. No ser social, observa Lukács, “a necessidade só consegue impor-se ao provocar decisões alternativas, 

isto é, como Marx formula reiteradamente, torna-se efetiva como motivo de decisões ‘sob pena de ruína’. 

Essa nova estrutura não é anulada pelo fato de os pores teleológicos colocarem constantemente em 

andamento cadeias causais, que se impõem com necessidades análogas às dos processos da natureza. Pois, 

todas as vezes que esses nexos causais entram em contato com as atividades humano-sociais, a decisão 

alternativa, a necessidade ‘sob pena de ruína’ tem sua razão de ser, desencadeando, todavia, uma vez mais 

em toda parte cadeias causais ‘naturais’” (Lukács, 2013, p. 590). 
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omnilateral de escolhas e possibilidades que se convertem em ato, ou ao contrário, serem 

condenadas à inatividade. Isso serve também para situações nas quais certas 

possibilidades de desenvolvimento da personalidade são rebaixadas, bloqueadas ou 

afastadas da generidade, diante de condições históricas de opressão e estranhamento. Nas 

palavras de Lukács: 

 

A substância de um homem, portanto, é aquilo que no curso de sua vida 

se encadeia como continuidade, como direção, como qualidade do 

encadeamento ininterrupto de decisões desse tipo. Com efeito, nunca se 

deve esquecer, justamente quando se quer entender o homem 

corretamente em termos ontológicos, que essas decisões determinam 

ininterruptamente a sua essência, conduzindo-a para cima ou para baixo 

(LUKÁCS, 2013, p. 285). 

 

 Deste modo, é possível definir o desenvolvimento da personalidade como um 

resultado objetivo do próprio desenvolvimento social. A conformação de formas de 

sociabilidade cada vez mais complexas e gradualmente menos mudas – o que significar 

dizer que são e têm de ser trazidas à consciência pelos seres humanos em seu agir 

cotidiano – torna necessária a existência de subjetividades igualmente complexas, que 

sejam aptas a homogeneizar uma grande variedade heterogênea de escolhas entre 

alternativas. Assim, a personalidade surge como forma de dar continuidade e sentido a 

essas escolhas do ponto de vista da individualidade, estabelecendo assim sua relação com 

o gênero através da formação de uma particularidade.  

Uma determinação social importante na formação de personalidade, e para a 

compreensão de como essa atua como mediação entre o indivíduo e o gênero, é a divisão 

social do trabalho. A partir da divisão social do trabalho são colocadas questões para os 

indivíduos que trabalham, facultando ou inibindo certos traços na formação de sua 

personalidade. Em outras palavras, somente a partir da divisão social do trabalho o 

indivíduo se move cada vez mais na direção da personalidade (LUKÁCS, 2013, p. 591). 

O fato de que a sociedade se fracione em estamentos, castas ou classes e indivíduos não 

apaga o vínculo existente entre o desenvolvimento da divisão social do trabalho e o 

desenvolvimento da personalidade; ao contrário, explica como a personalidade é 

diretamente afetada pela posição social em que cada indivíduo se encontra. 

De modo geral, e não apenas por conta da estratificação social, a divisão social do 

trabalho frequentemente faz com que a personalidade dos sujeitos sociais se apresente de 

maneira cindida, fenômeno que será mais bem compreendido com a análise do 
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estranhamento. O que interessa aqui é destacar que, diante destas condições históricas, 

frequentemente a homogeneização produzida no plano da personalidade dá origem a 

personalidades contraditórias. Este é, por exemplo, o caso do empregado submisso que 

se apresenta como um chefe de família tirânico, ou um empresário ou político poderoso 

que tem na submissão e no masoquismo o seu maior prazer sexual. 

Esse ponto, assim como a questão da relação nem sempre harmônica entre o 

desenvolvimento da personalidade e o desenvolvimento genérico, será discutido na 

próxima seção, na qual enfoco em maiores detalhes as principais determinações do 

complexo do estranhamento. 

  

4.2. Estranhamento, personalidade e desenvolvimento genérico 

 

 Para Lukács, o estranhamento é um fenômeno exclusivamente histórico-social, 

que se exacerba em certos picos no decurso do desenvolvimento do ser social – como, 

por exemplo, a Antiguidade Clássica e a sociedade capitalista. A partir daí o 

estranhamento assume formas históricas renovadamente diferentes e, seguindo o maior 

desenvolvimento social, mais proeminentes e desigualmente desenvolvidas. Desde já é 

preciso enfatizar que o caráter histórico-social do fenômeno do estranhamento afasta a 

ideia de uma lei geral do estranhamento. Para dizê-lo de modo firme: o estranhamento 

não pode ser tomado como, no caso do existencialismo, uma condição humana universal 

(LUKÁCS, 2013, p. 270). Mas, ao mesmo tempo, também é preciso considerar que isso 

não quer dizer que o estranhamento não seja um fenômeno regido por leis, já que a própria 

desigualdade do desenvolvimento, ao invés de negar o caráter causal do desenvolvimento 

global, acentua-o mais energicamente (LUKÁCS, 2013, p. 580). 

 O autor menciona as formulações de Hegel em A Fenomenologia do Espírito 

(2014) como antecedentes da teoria marxista do estranhamento. Os estranhamentos 

enumerados por Hegel na Fenomenologia – riqueza, poder estatal, etc. – seriam, por 

essência, meramente estranhamentos do pensamento puro. A polêmica contra essa 

concepção de Hegel desempenhou papel fundamental para o pensamento do jovem Marx, 

constituindo-se como temática-chave ao longo de todo o desenvolvimento subsequente 

de seu pensamento. A partir de uma concepção ontológica e de seu método abstrativo, 

Marx pôde localizar o estranhamento como processo real no ser social real do homem 

(LUKÁCS, 2013, p. 578-579). 
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 O objetivo dessa seção é apresentar o lugar ontológico e a essência concreta do 

estranhamento nos marcos da crítica da economia política. Em primeiro lugar, é preciso 

retomar o fato de que o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho humano 

acarreta um incremento imediato na formação das capacidades humanas. Mas também é 

preciso considerar, como já foi exposto em diversas ocasiões, que esse desenvolvimento 

abriga em si a possibilidade de sacrificar indivíduos e até classes inteiras na imposição 

das causalidades imanentes aos atos individuais dos sujeitos desse processo. Isto é, em 

determinadas condições históricas, o desenvolvimento das capacidades genéricas não 

necessariamente leva ao florescimento de personalidades mais ricas: 

 

Contudo – e nesse ponto o problema do estranhamento vem 

concretamente à luz do dia –, o desenvolvimento das capacidades 

humanas não acarreta necessariamente um desenvolvimento da 

personalidade humana. Pelo contrário: justamente por meio do 

incremento das capacidades singulares ele pode deformar rebaixar etc. 

a personalidade humana. (Basta pensar em muitos dos integrantes de 

equipes especializadas da atualidade, nos quais as habilidades 

específicas cultivadas de modo sofisticado têm um efeito altamente 

destrutivo sobre a sua personalidade.) (LUKÁCS, 2013, p. 581) 

 

 Considerando que os antagonismos oriundos da contraditoriedade inerente ao 

desenvolvimento das forças produtivas podem se diferenciar fortemente nos variados 

estágios do desenvolvimento social, a diversidade também pode se fazer presente e de 

modo intenso no estranhamento. Daí decorre a multiplicidade e variedade dos 

estranhamentos, que nem de longe se apresentam através de uma única forma em cada 

período histórico-social. O que importa frisar aqui, enquanto traço comum do fenômeno 

do estranhamento, é o antagonismo entre o desenvolvimento das capacidades humanas e 

o desdobramento da personalidade que se encontra nas bases destes múltiplos modos 

fenomênicos (LUKÁCS, 2013, p. 582). 

 Não é forçado dizer que o estranhamento é, em si, uma categoria que expressa 

uma forma de desenvolvimento desigual, pois se trata de uma relação entre o 

desenvolvimento das capacidades e de sua efetivação nos indivíduos na qual o progresso 

das primeiras tem por pressuposto a repressão da segunda. De modo geral, figuram no 

gênero humano dois tipos de realizações da personalidade que correspondem a situações 

diversas no que se refere ao desenvolvimento social. Encontram-se, de um lado, as 

realizações tacanhas do gênero humano, personalidades nas quais o fundamento objetivo 

é formado pelo baixo patamar de desenvolvimento social. De outro, é necessário 



105 
 

reconhecer que progressos inquestionáveis do ponto de vista objetivo, são acompanhados 

da total deformação da vida humana, sendo este o caso típico do desenvolvimento 

desigual no que se refere ao complexo do estranhamento (LUKÁCS, 2013, p. 586). 

 A variedade, multiplicidade e aparente descontinuidade histórica das formas de 

estranhamento em nada alteram seu caráter unitário. Nesse sentido, nota-se o papel 

reduzido desempenhado pela superação das formas pretéritas de estranhamento sobre as 

novas formas, ainda que estas guardem alguma analogia entre si. Em alguns casos, a 

memória das formas pretéritas de estranhamento previamente superadas serve apenas 

para fazer esquecer o “elemento estranhador” do presente. Ao contrário, é igualmente 

problemático absolutizar o estranhamento como uma condição humana universal, 

fetichizando a oposição entre o indivíduo e a sociedade. 

A despeito de sua generalização para a totalidade dos fenômenos sociais, é preciso 

considerar que o estranhamento nunca se reduz a uma oposição abstrata entre indivíduo 

e gênero, jamais abarcando por inteiro o ser social do ser humano: 

 

A despeito de toda a sua importância, a contradição dialética entre 

desenvolvimento da capacidade e desenvolvimento da personalidade, 

ou seja, o estranhamento, jamais abrange [a] inteira totalidade do ser 

social do homem, mas em contrapartida ele nunca se deixará reduzir (a 

não ser, quando muito, numa deformação subjetivista) a uma 

contraposição abstrata de subjetividade e objetividade, uma 

contraposição abstrata de homem singular e sociedade, de 

individualidade e socialidade (LUKÁCS, 2013, p. 588) 

 

 Por último, é preciso considerar uma determinação fundamental do 

estranhamento, e também da luta pela sua superação: a generidade. Anteriormente, 

argumentei que personalidade é uma forma particular de mediação entre as 

individualidades e o gênero. Mas mesmo nos casos nos quais a generidade é negada 

através das formas parciais de consciência social – como a raça, o gênero, a classe social, 

a nacionalidade, o credo religioso etc. –, ela acaba por expressar-se na própria relação 

estranhada que suscita reações sobretudo por parte dos oprimidos. Ainda que sejam 

submetidos a uma opressão desumanizadora, mulheres, escravizados, imigrantes, pobres 

em geral etc.  permanecem sendo, objetivamente, exemplares do gênero humano. Os 

indivíduos submetidos a opressões manifestam sua consciência e reação ao 

estranhamento sobre o qual tais opressões se fundam através da sua relação com a 

generidade, isto é, reafirmando seu pertencimento ao gênero e, portanto, nesse sentido a 

igualdade humana em meio à diversidade.  
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Na próxima seção pretendo mostrar como as formulações sobre a personalidade e 

o estranhamento podem ser utilizadas para a compreensão dessas situações concretas de 

opressão. Assim, o argumento se encaminha para último passo no sentido de demonstrar 

a possibilidade teórica de tratar do problema das opressões a partir da crítica da economia 

política quando encarada como crítica do estranhamento. 

 

4.3. O lugar das opressões no complexo do estranhamento 

 

 Anteriormente, já mencionei que o presente trabalho não defende a ideia de acordo 

com a qual Marx é um teórico de uma determinada forma de opressão particular. Isto é, 

nega-se aqui que Marx seja um teórico exclusivamente preocupado com do racismo, do 

feminismo ou qualquer outra forma de luta contra uma desumanização específica. 

Embora tenha demonstrado uma preocupação genuína com muitas formas de 

estranhamento e as respectivas opressões, Marx é, acima de tudo, um crítico da condição 

humana estranhada sob vigência das condições históricas do modo de produção 

capitalista. No entanto, para demonstrar a abrangência desse posicionamento crítico, para 

além dos elementos teóricos elencados nas seções anteriores, é preciso encaminhar a 

análise para formas historicamente concretas de opressão, ainda que aqui isso só seja feito 

como ilustração do argumento. 

 É realmente necessário que a crítica da economia política, quando lida com o 

fenômeno das opressões, penetre no terreno concreto em que elas acontecem. Esse não é 

um momento no qual a teoria é submetida a um teste empírico ou ainda um simples descer 

do abstrato teórico ao concreto fenomênico. Acontece que o estranhamento, como 

fenômeno que é sempre multiforme e particular, define-se no plano concreto, sendo, 

portanto, necessário examiná-lo naquele terreno para formular uma teoria adequada a 

cada uma de suas formas específicas. A unidade entre as formas de estranhamento e delas 

com o desenvolvimento global da sociedade, de fato, demanda um argumento mais 

abstrato, cujo delineamento geral espero ter oferecido aqui. O estudo de cada forma 

específica de estranhamento exige concreção, mesmo quando ainda opera em algum nível 

de generalidade. Por exemplo, a opressão das mulheres no período capitalista é uma forma 

geral de estranhamento dessa sociedade, manifestando-se de maneiras diversas ao longo 

de sua história particular. 

 Para demonstrar como esse necessário descer ao concreto pode ser feito a partir 

da formulação mais geral e abstrata produzida nesse trabalho, nessa seção analiso a 
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sujeição da mulher, condição análoga à escravização, tida por Lukács como forma 

ontologicamente mais primitiva de estranhamento, pois já se encontra presente desde o 

nível mais embrionário de desenvolvimento social. Em ambos os casos, há uma situação 

na qual a personalidade do indivíduo é rebaixada em relação ao gênero através da 

exploração e da sujeição, sendo relegados à condição de instrumento vocal. Segundo 

Lukács: 

 

O fato de os exemplos a seguir, extraídos da Antiguidade, se referirem 

predominantemente ao ser da mulher como escrava não muda 

substancialmente nada na essência da coisa: a escravidão e as 

instituições que se assemelham a ela (desde o ius primae noctis até a 

disponibilidade sexual da mulher em relação de serviço até os dias de 

hoje) sempre desempenham um papel importante na história do 

estranhamento da vida sexual (LUKÁCS, 2013, p. 598). 

 

 Aqui Lukács utiliza uma série de exemplos retirados da tragédia grega, que 

expressa esteticamente a relação de certas personalidades típicas diante dos problemas 

histórico-sociais, dentre os quais, obviamente, a questão de gênero. Em A Ilíada, Briseide, 

inicialmente feita escrava por Aquiles, é entregue a Agamenon como espólio de guerra, 

mas por ocasião da reconciliação de ambos, é recebida de volta por Aquiles. Note-se que 

neste enredo a mulher não passa de um objeto transacionável, cujos desejos são 

submetidos aos desígnios de seu proprietário. A capacidade de fala, raciocínio e de 

trabalho, que são atributos que remetem à humanidade, são encarados como que 

condições ocasionais das mulheres. Isso aproxima a condição da mulher à condição do 

escravizado76. A principal diferença se exprime no fato de que a mulher, para além da 

exploração doméstica, tem sua liberdade necessariamente confiscada também no plano 

da sexualidade77. 

 Em primeiro lugar, é preciso considerar que, por ser a relação biologicamente mais 

imediata e elementar, as diferenças de gênero se colocam desde muito cedo como 

questões relevantes no desenvolvimento do ser social – do mesmo modo que a divisão 

 
76 Nunca é demais lembrar que a arte é uma forma de reflexo da realidade. Recorde-se, nesse caso, o 

testamento de Aristóteles, no qual consta a seguinte orientação com relação a sua segunda esposa, Hérpile: 

“Deverão ainda os tutores [‘de meus filhos, de Hérpile e de todos os meus bens’] e Nicanor considerar 

minhas relações com Hérpile (pois foi-me ela leal) e dela cuidar em todos os aspectos. Caso ela deseje um 

esposo, cuidarão para que seja concedida a um homem que não seja indigno de mim” (ARISTÓTELES 

apud BINI, 2007, p. 13-14). 
77 Mas também não devemos esquecer que nos diversos regimes escravistas historicamente existentes a 

exploração sexual dos escravos e, sobretudo, das escravas foi uma realidade. Angela Davis (2018), dentre 

diversos analistas, menciona a utilização do estupro como forma de sujeição e opressão complementar à 

exploração nos regimes escravistas. 
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sexual do trabalho. Não é por acaso que Marx toma a relação entre homens e mulheres 

como índice do desenvolvimento humano, no sentido de sua proximidade ou não com 

formas de generidade mais genuínas. Valendo-se de Engels, Lukács comenta o contexto 

de surgimento do patriarcado como momento no qual tem origem o processo de 

inferiorização da mulher, até hoje não superado: 

 

Do ponto de vista do nosso problema está claro que, de modo geral, 

vista como um todo, ela representa um estranhamento dos dois sexos: 

pois já sabemos que o ato de estranhar outro ser humano 

necessariamente acarreta também o próprio estranhamento (LUKÁCS, 

2013, p. 599). 

  

Primeiro, é preciso considerar que todas as condições de vida que perpassam a 

relação entre homem e mulher são socialmente determinadas. Por essa razão, repetidas 

vezes a tendência básica do desenvolvimento social cria formas estreitas e estranhadas 

para essa relação, mas essas mesmas tendências, não obstante, satisfazem necessidades 

sociais de ordem superior, ou seja, possuem funcionalidade para a reprodução social. O 

matrimônio grego da época do florescimento da pólis, por exemplo, através da 

monogamia, converte a mulher em uma espécie de escrava doméstica estranhada, cuja 

sexualidade era confiscada e a sujeição às vontades do tirano doméstico era total. O 

confisco da sexualidade, é um modo de expressão do dramático bloqueio da personalidade 

feminina e da apropriação de suas capacidades genéricas. 

Na própria Antiguidade, as contradições próprias de sociedade na qual a 

reprodução social tem por pressuposto formas diversas de opressão se expressa também 

nas contradições internas às formas de estranhamento que em que se fundam as opressões. 

Ao mesmo tempo, as necessidades sociais oriundas da reprodução social no 

decurso da Antiguidade clássica manifestaram a necessidade de dar forma à sexualidade 

em um nível humanamente superior. No caso da sexualidade, por exemplo, a contradição 

se expressa através do heterismo. O heterismo, uma forma de prostituição de luxo78 

voltada à satisfação de homens de riqueza e poder, permitia às mulheres o estudo da 

filosofia e o trânsito em ambientes nos quais as esposas estavam proibidas. No entanto, 

como nota Lukács, a tentativa de superação de um estranhamento frequentemente pode 

 
78 Diferentemente das Heteras, que tinham contato com homens de grande poder e riqueza, os populares 

eram entretidos pelas pronói, espécie de prostituição de massas. Umas das heteras mais conhecidas era 

Aspásia, amante de Péricles. 
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fazer com que se caia em outra forma de estranhamento e/ou autoestranhamento. Isto 

mostra como eram estreitos os limites da sociedade grega (LUKÁCS, 2013, p. 610). 

Esse problema aponta para autonomia e a desigualdade do desenvolvimento no 

interior do complexo do estranhamento, o que permite que as opressões se diferenciem, 

ainda que permaneçam ontologicamente interligadas. Esta diferença pode ser percebida 

inclusive através do posicionamento individual diante das situações de opressão. Existem 

indivíduos que combatem o estranhamento em uma dimensão específica do ser social, 

enquanto aceitam outras modalidade de estranhamento sem oferecer qualquer resistência. 

Por exemplo, é um clichê (infelizmente) nos movimentos de trabalhadores a situação em 

que homens que combatem ardorosamente o capital, mas causam, na vida familiar, o 

estranhamento tirânico de suas mulheres e/ou reprimem a sexualidade de seus filhos e 

filhas, o que os leva, para além da opressão de suas companheiras e da prole, ao 

estranhamento de si próprios79. Novamente, a luta contra o estranhamento faz com que se 

caia em outra forma parcial de estranhamento (LUKÁCS, 2013, p. 608)  

Aqui se poderia mencionar, ainda que brevemente, a interessante análise de 

Angela Davis (2018) sobre a luta pelo sufrágio universal nos Estados Unidos, que aponta 

justamente para o fato de os Democratas serem favoráveis ao sufrágio feminino e 

contrários ao sufrágio dos negros, ao passo que os Republicanos eram contrários ao 

sufrágio das mulheres e favoráveis ao sufrágio dos negros. Ou ainda a própria teoria do 

salário psicológico de Du Bois (1998), que explica como trabalhadores brancos podem 

lutar contra a opressão de classe e, ainda sim, reproduzirem em suas condutas 

comportamentos estruturalmente racistas e machistas, que minam a unidade da classe 

trabalhadora na luta de classes. 

Também é oportuno considerar que o progresso econômico foi um veículo, no 

período capitalista, para que se expressasse a autonomia feminina e assim se 

desqualificasse as declarações de inferioridade das mulheres. Mas isso não permitiu a 

elevação da mulher totalmente acima da condição do estranhamento, o que pode ser 

atestado inclusive no terreno da produção material, na estrutura de salários e ocupações. 

Não por outra razão, ao examinar o problema da opressão das mulheres no período 

 
79 Novamente podemos recorrer ao cinema para ilustrar a situação, no caso, o filme Billy Elliot, dirigido 

por Stephen Daldry e lançado no ano de 2000. A trama retrata a história um menino bailarino que precisa 

lidar com o preconceito de uma família na qual pai e irmão mais velho são operários, mineiros, enfrentando 

a histórica greve do início da década de 1980, que entrou para a memória da classe trabalhadora em razão 

da brutal repressão do gabinete Thatcher. Toda a dúvida da família em apoiar a escolha do menino talentoso 

deve-se à associação já em si preconceituosa entre o balé e uma determinada orientação sexual e, pior ainda, 

a repulsa por essa orientação sexual. 
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capitalista, Lukács argumenta que o progresso econômico pouco contribuiu até hoje para 

a melhora da condição das mulheres no sentido da superação das suas formas tradicionais 

de estranhamento (LUKÁCS, 2013, p. 610-611). A conclusão do filósofo marxista, à 

época octagenário, é que a liberdade feminina deve ser reconquistada sobretudo no 

terreno em que mais imediatamente ocorre a sua confiscação, ou seja, no terreno da 

própria sexualidade. Vale a pena acompanhar no original o argumento de Lukács: 

 

A igualdade deve, portanto, ser conquistada sobretudo no terreno 

específico de sua confiscação, no terreno da própria sexualidade. A 

sujeição sexual da mulher certamente constitui uma das bases mais 

fundamentais de sua sujeição em geral, tanto mais que as atitudes 

humanas que lhe correspondem não só desempenham um papel 

importante no mundo de representações e paixões dos homens, mas no 

decorrer de milênios penetraram profundamente na própria psicologia 

da mulher e se incrustaram ali. Por isso, a luta de libertação da mulher 

contra esse seu estranhamento não é, portanto, ontologicamente apenas 

uma luta voltada contra as aspirações de estranhamento que partem do 

homem, mas deve também visar a própria autolibertação interior. Nesse 

aspecto, o moderno movimento sexual possui um cerne decididamente 

positivo, progressista (LUKÁCS, 2013, p. 611). 

 

Naturalmente, Lukács não perde de vista o enquadramento geral da luta pela 

libertação sexual da mulher, reconhecendo esse momento como um ponto de partida 

frutífero e necessário do combate a essa forma específica de estranhamento (aquela que 

resulta na opressão das mulheres). Para além da própria emancipação feminina no plano 

econômico, que põe no centro do debate a forma capitalista de produção, a luta contra a 

opressão das mulheres pressupõe um desdobramento crítico sobre formas de 

estranhamento a ela diretamente associadas, desde o autoestranhamento do homem 

machista até todas as demais formas de estranhamento e opressão baseadas na orientação 

sexual. Não por acaso, ao lidar com o tema Lukács adverte de pronto sobre o risco 

incorrido na ênfase exclusiva no momento puramente sexual dessa luta, o risco de 

substituir, ao menos temporariamente, os estranhamentos à moda antiga por 

estranhamentos à moda atual (LUKÁCS, 2013, p. 611-612). 

O que a análise de Lukács do estranhamento das mulheres demonstra cabalmente 

é que não é possível lidar com esse complexo de problemas de modo simples, a partir de 

lemas gerais e frases de efeito. Uma forma de estranhamento tem sempre relação com 

estruturas e tendências sociais diversas, sendo, portanto, submetida à esfera objetiva da 

necessidade. Por outro lado, e não menos importante, o estranhamento é um fenômeno da 

subjetividade, pressupondo, portanto, uma consciência socialmente determinada que 
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condicione os atos individuais naquela direção que o estranhamento é convertido no 

fenômeno da opressão. Por essa razão, é preciso considerar, em cada momento da análise, 

o elemento subjetivo e sua apropriação individual, como o autor procura sustentar no 

trecho citado a seguir:  

A relação autêntica entre homem e mulher, a plena aplicação à vida da 

unidade de sexualidade e existência humana, existência como 

personalidade, só pode manifestar-se no plano real em cada relação 

individual entre homem concreto e uma mulher concreta. O conhecido 

dito de Engels de que, a despeito da generalidade de toda práxis social, 

a importância dos homens singulares nunca é igual a zero recebe aqui 

uma confirmação na forma de uma intensificação qualitativa, que 

mostra claramente que o polo do homem singular, oposto ao da 

totalidade social, constitui um componente do processo social global 

que não deve ser subestimado e que muitas vezes é decisivo (LUKÁCS, 

2013, p. 613). 

 

A passagem deixa evidente a importância teórica de uma consideração 

materialista sobre o fator subjetivo em uma situação concreta de opressão, além destacar 

a importância da ação individual, considerada como um componente do processo social 

global, para a superação do estranhamento. Do mesmo modo, o caráter histórico e 

concreto desta relação, deixa evidente que somente neste terreno é possível compreender 

o estranhamento em todas as suas intrincadas mediações e determinações teóricas. Ao 

mesmo tempo, e justamente por isso, a luta contra qualquer forma particular de 

estranhamento, e até mesmo enfrentamento ao estranhamento no nível da singularidade, 

servem como ponto de partida para a luta pela emancipação humana. 

 

4.4. Considerações finais 

 

 Ao longo do presente capítulo procurei apresentar ao leitor as principais 

determinações do complexo do estranhamento, quais sejam, a fundamentação do 

fenômeno em uma teoria marxista da personalidade e a contradição entre o 

desenvolvimento do gênero humano e da personalidade. Fenômeno que se generaliza 

socialmente, o descompasso entre a incorporação de novas capacidade ao gênero humano 

e a formação das personalidades, o estranhamento encontra-se presente, em formas 

diversas, em todas as sociedades até então existentes. E deve permanecer, em formas 

possivelmente ainda não conhecidas, mesmo em sociedades que porventura venham a 

substituir o capitalismo. 
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 Embora seja um fenômeno social moralmente deplorável, o estranhamento, bem 

como as respectivas formas de opressão são constitutivos do progresso da história da 

humanidade até os dias de hoje. Nesse processo, os avanços do gênero humano são feitos 

às expensas da personalidade dos indivíduos e até mesmo de estamentos e classes sociais 

inteiras. Como contrapartida da deformação da personalidade dos oprimidos, tem-se a 

elevação parcial e não raramente artificial da capacidade dos opressores, através da 

constituição de formas de personalidade não genuínas, isto é, que não alcançam 

plenamente as capacidades suscitadas no decurso do desenvolvimento genérico, 

justamente porque carecem de relações mais ricas com a parcela da população submetida 

a opressões. 

 Localizado na personalidade, o estranhamento está por detrás de condições de 

opressão com ampla validade histórica no progresso do gênero humano, inclusive até os 

dias de hoje. Desse modo, espera-se ter cumprido os passos necessários para demonstrar 

a validade da hipótese defendida pelo presente trabalho, qual seja, a que defende a 

possiblidade de tratar das opressões quando se encara a crítica da economia política como 

uma crítica do estranhamento. 
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Conclusão – A crítica da economia política como crítica das opressões 

 

 O ponto de partida da argumentação desenvolvida na presente tese foi a afirmação 

teórica, proferida tanto por marxistas como por críticos do marxismo, de que a crítica da 

economia política não seria capaz de lidar com as opressões em suas diversas formas. 

Inicialmente, defendi que a suposta incapacidade do marxismo em lidar com o problema 

abordado tem sua origem na circunscrição da crítica da economia política única e 

exclusivamente à crítica da exploração. Em outros termos, a discussão teria se atentado 

apenas para uma forma específica, ou ainda para uma dimensão específica da opressão, 

aquela relacionada à dominação de classe, e deixado de lado as suas demais dimensões. 

Nessa análise crítica, seriam considerados somente os determinantes econômicos da 

dominação de classe e deixadas de lado questões relativas à subjetividade e à 

personalidade. Não sem razão, o marxismo vulgar, principal signatário dessa posição, é 

acusado de economicismo por parte das filosofias da diferença. 

 A hipótese sobre a inaptidão do marxismo em lidar com a questão se dissemina 

em meio a importantes transformações estruturais na sociedade capitalista, impactando 

sobretudo na morfologia da classe trabalhadora através do aumento de sua 

heterogeneidade. As trabalhadoras e os trabalhadores racializados, imigrantes, e toda 

sorte de oprimidos atraídos para a esfera de valorização do valor, não colocam em cena 

um novo sujeito histórico, mas antes presenciam a intensificação do aproveitamento de 

suas determinações específicas para o impulsionamento da extração de mais-valor. Ao 

mesmo tempo, escancaram-se a incapacidade, e em alguma medida até a cegueira, do 

marxismo vulgar diante do problema em questão, sempre deslocado para um idílico 

horizonte pós-revolucionário. 

 Argumentei que as raízes teóricas desse voltar-se unicamente para as 

determinações econômicas encontram-se na negação da relação da crítica da economia 

com qualquer fundamento filosófico, e, no limite, do marxismo com qualquer tipo de 

filosofia ou questão de natureza filosófica. Ingenuamente ou não, acreditava-se que este 

seria um predicado desejável para uma crítica científica da sociedade capitalista. Com 

isso, entre outras coisas, nega-se a existência de um conceito marxista de natureza 

humana, imprescindível para que a crítica da economia política seja compreendida como 

crítica do estranhamento. O marxismo ocidental, por sua vez, como faz questão de 

destacar Losurdo (2018) em sua esmagadora maioria, tampouco foi capaz de reabilitar a 
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crítica da economia política nesse quesito, como mostra a experiência de Fromm (1968) 

e Althusser (2001; 2015).  

Ao mesmo tempo, nessas mesmas condições, ganham terreno correntes teóricas e 

práticas como as filosofias e políticas da diferença, que tinham como principal objetivo 

lidar com as novas formas de estranhamento que assolavam os indivíduos na 

cotidianidade. Estabelecendo inicialmente uma relação profícua de tensão teórica com o 

marxismo, este referencial prático-político acaba por se afastar do marxismo à medida 

que considera criticamente o marxismo vulgar nos marcos do referido “desafio 

nietzscheano”. O que de início era uma tentativa de afirmar a importância das diversas 

dimensões concretas na análise das opressões, com grandes possibilidades de desencadear 

um movimento interno de renovação do marxismo, no qual a crítica da economia política 

poderia dar sua parcela de contribuição teórica, suscitou, ao contrário, uma ruptura com 

este referencial, e, no limite, a sua interdição para o tratamento do problema. 

Também fiz questão de destacar a existência de enfoques nos quais o marxismo é 

apreendido de maneira muito próxima à formulação da crítica da economia política como 

crítica do estranhamento, no interior dos chamados teóricos anti-opressão. Através de 

uma categorização geral dos posicionamentos existentes acerca das possibilidades 

analíticas do marxismo com o problema das opressões, fiz questão de destacar a 

existência de enfoques nos quais o marxismo é apreendido de maneira muito próxima à 

formulação da crítica da economia política como crítica do estranhamento, no interior dos 

chamados teóricos anti-opressão. 

Aqui existem algumas nuances importantes desta crítica a serem consideradas. Há 

quem acredite, como Silvia Federici (2017) e Cedric J. Robinson (2000), que o marxismo, 

a despeito de sua contribuição metodológica imprescindível, não é capaz de abarcar em 

seu escopo a opressão de gênero ou racial, exatamente por estar circunscrito como uma 

crítica da exploração. Ainda segundo Federici (2017), um dos empecilhos para que o 

marxismo seja capaz de dar conta da questão da opressão das mulheres seria a 

continuidade entre o conceito marxista de natureza humana e aquele tratado na economia 

política clássica.  

Outras contribuições, tais como as de Frantz Fanon (2008), Angela Davis (2018), 

C. L. R. James (2017) e W. E. B. Du Bois (1998), defendem a possibilidade de tratar do 

tema quando se interpreta a crítica da economia política como uma crítica da alienação – 

ou estranhamento, como se adotou preferencialmente neste texto. Este enfoque também 

pode ser encontrado em reflexões contemporâneas, como é o caso de Abigail Bakan 
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(2016), Asad Haider (2019), Silvio Almeida (2018). Nesse sentido, a existência de uma 

análise das opressões a partir da crítica da economia política, tomada como algo mais 

amplo do que uma crítica da exploração, por si só, não é exatamente uma novidade, e não 

poderia constituir, portanto, a contribuição teórica oferecida pelo presente trabalho. 

Dentro dessa produção, que ilustra com maior grau de concreção os problemas teóricos 

tratados na presente tese, privilegiei a crítica à afirmação de Bakan (2016) de acordo com 

a qual o caráter historicamente determinado e particular das opressões fariam delas um 

fenômeno que não seria regido por legalidades gerais.  

Isso jogaria por terra toda e qualquer possiblidade de tratamento teórico das 

opressões a partir da crítica da economia política. Defendendo a existência de uma noção 

marxista de natureza humana, fundada em uma concepção móvel da essência humana, 

consubstanciada no princípio da permanência na mudança, demonstrei a existência de 

certas legalidades imanentes ao trabalho humano. Tomando por base o conceito marxista 

de natureza humana enquanto permanência na mudança e as leis gerais que dele 

decorrem, procurei mostrar que, como todos os fenômenos que dizem respeito à natureza 

humana, o estranhamento também está sujeito à historicidade e a desigualdade do 

desenvolvimento. 

 Diante deste panorama, defendi a possibilidade de tratar do problema das 

opressões a partir da crítica da economia política, desde que ela fosse interpretada como 

momento da crítica do estranhamento, conforme se encontra formulada nos escritos 

maduros de Lukács (2010; 2012; 2013). Para isso, em primeiro lugar, trato de afirmar não 

só a ruptura da concepção de natureza humana de Marx com a dos economistas políticos 

clássicos, mas também a existência de um conceito marxiano de natureza humana. Este 

conceito de natureza humana é justamente aquele que encontra expressão no princípio da 

permanência na mudança, ao qual já fiz referência por diversas vezes. 

O que de mais importante foi dito sobre a relação entre natureza humana, 

estranhamento e sociedade é que não há uma antítese excludente entre leis e história. Em 

outras palavras, o fato de que a natureza humana tenha sido tratada como portadora de 

historicidade e que o estranhamento seja um fenômeno que não possui uma forma 

universal não implica que uma e outro sejam autônomos com relação às tendências que 

caracterizam a sociedade. Isso vale tanto para as poucas tendências que, de fato, podem 

ser consideradas ontológicas, válidas transistoricamente, mas também para as leis 

particulares que caracterizam cada formação histórica específica. Em muitos momentos 

deste trabalho, procurei mostrar como é possível lidar com processos históricos e 
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essências dinâmicas sem prescindir das causalidades, mas, ao contrário, empregando-as 

para sua compreensão. 

O estranhamento é um fenômeno centrado no indivíduo, sendo por isso necessário 

demonstrar que a crítica da economia política permite conceber a individualidade e a 

personalidade como categorias históricas. Surgindo como um resultado objetivo do 

desenvolvimento social, que se expressa em formas de sociabilidade cada vez mais 

complexas, nas quais individualidade e generidade estão cada vez mais distantes, a 

personalidade tem como principal função servir como forma de mediação entre o 

indivíduo e o gênero. Dando continuidade e sentido para uma quantidade de ações e 

reações muito heterogêneas, a personalidade humana serve como importante indicador 

para analisar, através das categorias da crítica da economia política, se a individualidade 

caminha no mesmo sentido ou em sentido oposto ao desenvolvimento das capacidades 

genéricas.  

Tem-se, assim, que o estranhamento caracteriza-se exatamente pela existência de 

estruturas sociais, isto é, tendências sociais objetivas, que obstruem a constituição da 

personalidade de acordo com as capacidades acumuladas no gênero humano. Tendo em 

sua base a oposição entre a personalidade e o gênero, o estranhamento se exacerba em 

certos períodos históricos nos quais a sociedade apresenta maior grau de socialidade. Ao 

mesmo tempo, também é preciso considerar que, à medida que surgem sociedades cada 

vez mais complexas, o estranhamento se generaliza para todas as relações do gênero 

humano, seja ela a sexualidade, as diferenças fenotípicas entre os indivíduos, ou até 

mesmo o plano da alimentação. Dotadas de sentido social, estas determinações podem 

levar as personalidades a se aproximarem de uma generidade genuína, ou afastarem-se 

dela, constituindo-se assim em barreiras para a emancipação humana. 

Esse último é justamente o problema tomado como ponto de partida da presente 

tese – tanto do ponto de vista prático, como do ponto de vista teórico. Nesse particular, o 

presente trabalho pretende ter contribuído para o tratamento teórico do problema das 

opressões, aproximando essa temática da mais poderosa crítica do período capitalista: 

aquela que se inspira na crítica da economia política elaborada por Marx. Isso não 

significa afirmar que Marx tenha sido um teórico das opressões no sentido estrito do 

termo, ou seja, um teórico do racismo ou da opressão de gênero. Significa, na verdade, 

apenas a demonstração de que é possível e necessário abordar teoricamente esse 

problema a partir do marxismo. 
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 Há muitas razões pelas quais devemos encarar essa tarefa de associar a análise 

crítica das opressões com a crítica da economia política de Marx como algo da ordem do 

dia. Dentre essas razões, há uma que me parece mais importante, aquela realmente 

decisiva: se tem algo que o capitalismo demonstra ser capaz de fazer é absorver e atenuar 

reações contra as formas de opressão. Isso ocorre seja pela própria repressão, que mina a 

aspiração dos mais radicalizados no sucesso de sua luta, seja através da cooptação 

objetiva e subjetiva, em geral viabilizada pela abertura de frestas atenuantes na máquina 

da exploração econômica e da uniformização da personalidade. 

Quando uma luta justa e necessária cai no poço da particularidade e perde de vista 

o fato de que a mão, invisível ou não, que prescreve o remédio é a mesma que impede a 

cura da doença, a derrota é estabelecida por antecipação. Não são raras as vezes que a 

própria luta é substituída pela cínica declaração da vitória no terreno arrasado. Enquanto 

alinhavava teoricamente sua poderosa crítica do capitalismo, Marx jamais desdenhou das 

lutas particulares, nem subestimou as mulheres e os homes que nela se engajavam, 

comunistas ou não. Sua teoria, por essa razão, cedeu o terreno necessário para que se 

percebesse a maneira como, no período capitalista, a opressão econômica, a exploração, 

se associa a outras formas de opressão, transformando o progresso material e suas 

consequências subjetivas em meios para o cerceamento do desenvolvimento individual 

da maior parte da população. 

Quando se olha retrospectivamente para a história do marxismo, a ênfase em geral 

recai sobre as vulgarizações de um marxismo oficial que restringiu essa dimensão mais 

ampla da crítica de Marx, convertendo-a em meio para justificação da busca a todo custo 

de um progresso econômico tido como inevitável, da forma como se deu, para o sucesso 

da revolução. Há, no entanto, outra história, outras histórias do marxismo, aquelas de 

mulheres e homens que não abdicaram da ou julgaram secundária a luta contra o racismo, 

contra a opressão das mulheres, a libertação dos povos colonizados, dominados, 

periféricos, depedentes etc. e que, a seu modo, de forma mais ou menos rigorosa, partiram 

de Marx para lidar com formas de estranhamento e opressão. 

Essa tese reivindica e dialoga com este último marxismo. Sem desdenhar de seus 

feitos, de suas conquistas, de suas contribuições, propõe aqui uma maneira de articular de 

modo mais claro e consciente no plano teórico ideias que só externamente se vinculam. 

Essa articulação remete à obra de Marx e, mais especificamente, ao seu fundamento 

ontológico, à visão de mundo que lhe serve de alicerce. O autor que apontou esse caminho 

para os fundamentos tinha consciência da urgência dessa tarefa ainda na década de 1960. 
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É justo encerrar essa tese com uma passagem de certo modo profética na qual ele, lidando 

com a questão do neocolonialismo, antecipa como possível um cenário que hoje parece 

consumado: 

 

As sociedades de hoje, opressoras e oprimidas, estão, pois, como tantas 

vezes no curso da história, diante de um complexo de problemas que é 

impossível solucionar com os meios espirituais disponíveis. O único 

avanço trazido nos últimos decênios – muito importante, aliás – é que a 

crise cada vez mais intensa do capitalismo manipulatório, que produz o 

neocolonialismo, começa a se tornar manifesta. Também aqui não é 

tarefa nossa falar nos métodos, previsões etc. de tais movimentos. Claro 

ficou apenas que, sob as atuais condições, tanto a conscientização da 

base teórica correta da práxis revolucionária como o seu caráter de 

massa, a ela estreitamente ligado, poderá demandar, previsivelmente, 

um lapso de tempo longo, talvez alguns decênios. […] O 

desenvolvimento causal puramente econômico, isento de qualquer 

dimensão valorativa, que até aqui tudo produziu de forma estranhada, 

conseguiu provocar essa integração [entre comunidades humanas] 

apenas como sistema baseado no emprego imediato da violência e 

destinado à exploração e à opressão. Esse espírito imediatista conferiu 

às tendências dominantes de opressão e de exploração uma ideologia 

política que, no capitalismo manipulatório atual, é produto e produtor 

dessa situação. A oposição a esse estado de coisas, a aspiração a uma 

generidade ampla da humanidade, caso se pretenda que ela se torne 

realmente efetiva, deve suplantar esse imediatismo e penetrar na 

essência objetiva do problema para não ser obrigada a trocar, em termos 

meramente táticos, a exploração crua por outra formalmente mais 

refinada (LUKÁCS, 2010, p. 318). 
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