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O livro do professor José Paulo Netto, Introdução ao Estudo do Método de 

Marx, discute alguns pontos da construção do método marxista, apresenta o contexto 

em que o pensador viveu e as referências teóricas que embasaram seus pressupostos 

metodológicos. Com o propósito de trazer elementos para se compreender o 

pensamento de Marx, os aspectos gerais da sua formulação teórica são expostos em 

língua acadêmica de fácil leitura e engajada com a proposta de esclarecer ao leitor como 

o pensamento marxista se construiu. 

Dividido em seis secções, a primeira parte se inicia pela apresentação de 

discussões voltadas para necessidade de haver métodos para o estudo de ciências 

sociais. A importância de compreender o método de Marx se dá porque seu pensamento 

tem despertado reflexões tanto no campo científico, quanto em promover situações que 

resultaram, ao longo da história, em perseguições.  

Ainda dentro desta referência ideopolítica envolvendo o pensamento de Marx, 

Netto esclarece, na seção intitulada “Interpretações Equivocadas”, de forma breve e 

objetiva, que há alguns equívocos quanto ao pensamento de Marx. O enfoque nesta 

secção é voltado a entender como e por que as concepções de Marx têm sofrido algumas 

apropriações de seu conteúdo que não são totalmente condizentes com suas ideias.  

A dificuldade por parte de alguns dos seguidores em apreender a visão marxista 

e a concepção reducionista que deram a obra fomentou algumas interpretações 

equivocada. Parte do equívoco resulta do conceito positivista vigente na época. A 

ideologia stalinista é um exemplo da má compreensão que alguns dos conceitos de 

Marx receberam. Muito se deve ao fato de que sua obra foi amplamente divulgada por 

meio de uma literatura manualesca que propalavam o conhecimento de suas leis como a 

“solução” para todos os problemas.  

A concepção reducionista também é incorporada por adversários de Marx que 

embasaram suas críticas sobre dois eixos temáticos. O primeiro se constrói sobre a 

suposta irrelevância das dimensões culturas e simbólicas na produção intelectual de 

Marx. Netto apresenta algumas refutações a essa crítica, afirmando que Marx 



considerava as tradições em seus textos. O segundo eixo norteador de críticas se 

concentra na afirmação de que o pensador era filiado ao ideal determinista e sua visão 

seria direcionada ao socialismo. Críticas a essas críticas surgiram na pós-modernidade, 

mas Netto não as menciona. Esta seção termina com um convite de Netto para que seu 

leitor conheça a obra marxista sem preconceito, sugere a leitura de autores – nominados 

no livro – e a busca dos próprios títulos de Marx. 

A terceira secção, O Método de Marx: uma longa elaboração teórica”, inicia-se 

com alguns dados biográficos de Marx e a referência ao momento em que ele foi 

percebido como um pensador original. Contudo, o construto teórico de Marx partiu de 

uma compreensão do pesquisador sobre várias correntes de pensamento. Três linhas de 

pensamento subsidiaram sua teoria: a filosofia alemã, a economia política inglesa e o 

socialismo francês. Esta postura em considerar outras teoria é reforçada na afirmação de 

Netto: “Marx não fez tábula rasa do conhecimento existente, mas partiu criticamente 

dele” (p. 4).  

Engel contribuiu significativamente na construção teórica de Marx, 

principalmente no que tange a seus estudos para a análise concreta da sociedade 

moderna. O olhar de Marx sobre o momento histórico que pôs a burguesia no controle 

do modo de produção capitalista servira de base para sua teoria social. Ainda dentro do 

viés biográfico, Netto reafirma o valor expressivo de Marx como pensador para sua 

época e para a releitura do Renascimento e da Ilustração.  

A secção seguinte, Teoria, método e pesquisa, começa com Netto definindo 

teoria para Marx, cuja linha teórica não se reduz aos procedimentos da tradição 

empirista e/ou positivista, nem a construção de enunciados discursivos. Configura-se 

em uma modalidade peculiar de conhecimento e se distingue de outras por vislumbrar o 

objeto na sua existência real e efetiva.  A teoria é “a reprodução ideal do movimento 

real do objeto pelo sujeito que pesquisa” (p. 5).  

Marx distingue seu método do de Engel. Este considera o processo do 

pensamento como o criador do real, e aquele valora a observação do objeto. Assim, para 

Marx, a teoria é o real interpretado no plano do pensamento e o objeto da pesquisa 

independe do pesquisador para existir, todavia sua aparência é essencial para sua 

compreensão. Contudo, o papel do pesquisador é apreender a aparência do objeto pela 

mobilização de conhecimentos e por meio de técnicas mais variadas. 



No seguimento intitulado As formulações teórico-metodológicas, o método de 

Marx resulta de uma longa elaboração teórico-científica sobre o objeto. Suas 

formulações iniciais aproximam-se do materialismo e ganham articulação dialética. É 

neste momento que assume uma postura opositora a alguns pensadores alemães de sua 

época. É de sua leitura da obra A ideologia alemã que surge o enunciado de que homens 

reais são produtores de suas representações. 

O objeto de Marx é a sociedade burguesa, e da crítica da realidade histórica e 

materialista que Marx avança na análise de seu objeto. Para Marx e Engels, o ser social 

resulta do trabalho, que se dinamiza por contradições, e a partir da idéia de que o mundo 

é um conjunto de processos subordinados a constantes mudanças, da intima relação 

entre processo de desenvolvimento e mudança.  

As indagações de Marx sobre a economia política levam-no a uma apreensão de 

seu objeto de pesquisa: a sociedade e suas possibilidades de formas, e a compreensão de 

que a sociedade civil não permite que o sujeito escolha a que força produtiva pode fazer 

parte. Logo, as forças produtivas são o resultado das condições em que foram 

adquiridas.  A alteração destas significa a alteração das relações sociais.  

As idéias que emergem das relações sociais constroem categorias que são 

produtos históricos e transitórios. Entre estas, as categorias econômicas são expressões 

teóricas das relações sociais de produção, e passam a ser os núcleos básicos do método 

de pesquisa de Marx. Todas estas concepções e idéias culminaram na percepção de 

Marx das manifestações das classes fundamentais (burguesia e proletariado). Marx pode 

enfim definir exatamente o seu objeto de estudo e o seu método de investigação. 

A questão das condições materiais da vida social envolve produção, distribuição, 

circulação e o consumo. Para Marx, a produção é consumo e vice-versa, e ambos se 

relacionam à distribuição e à circulação, configurando-se em momentos diferentes 

dentro de uma mesma unidade. Mas, o momento dominante é o da produção. Por isso, 

uma teoria social da sociedade burguesa fundamenta-se na análise teórica da produção 

das condições materiais da vida social.  

Uma vez determinado o seu objeto, Marx caracteriza seu método partindo de 

noções como “real”, “concreto”, “abstração” e “abstrato” para defender que o 

pesquisador parte da materialidade de suas observações para estudar a sociedade. Desse 



modo, o conhecimento teórico é o conhecimento do concreto.  Vale-se do conceito de 

determinações (momento essencial constitutivo do objeto) para defender que o 

conhecimento concreto do objeto é o conhecimento das suas múltiplas determinações. 

Mas para se conhecer o concreto, há de se considerar categorias como universalidade, 

singularidade e particularidade.  

Para alcançar a compreensão do método de Marx, há necessidade de 

compreender a contextualidade que envolve um elemento, que por meio da abstração, o 

analisa com objetivo de estudar a sociedade. O conhecimento teórico baliza-se no 

conhecimento do concreto, que constitui a realidade e do qual se retira determinações. O 

método, para Marx, parte do concreto para o pensamento; logo, o pensamento 

configura-se na abstração do real. 

O objetivo da pesquisa marxiana é conhecer as categorias que compõem a 

articulação interna da sociedade burguesa e que exprimem formas de modos de ser de 

uma sociedade. E dessa organização complexa, a sociedade burguesa emana o maior 

desenvolvimento e a maior categorização. A compreensão dessa organização possibilita 

o estudo de outras menos complexas. Por isso, a indicação do estudo sincrônico e 

diacrônico das categorias para compreender sua relevância no presente e no passado. 

Marx conclui, no estudo da sociedade burguesa, que as categorias são 

historicamente determinadas e se processam na articulação específica que há nos 

distintos desenhos de organização da produção. E foi neste sentido que se ampliou a 

pesquisa de Marx: encontrar a articulação específica que a organização burguesa, 

consequentemente, a de produção, confere às categorias econômicas. 

Finalizando a seção, uma citação de Marx dispõe que na produção social, os 

homens contraem relações de produção independentes da sua vontade, que 

correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas 

materiais e que forma a estrutura econômica da sociedade, que por sua vez, sustenta a 

superestrutura jurídica e política. O modo de produção condiciona a vida social, político 

e espiritual. Porquanto, a consciência dos homens é determinada pelo o seu ser social. 

Em uma certa etapa, essas relações se transformam em grilhões. 

Na secção O Método de Marx, Netto parte de epígrafe “todo começo é difícil em 

qualquer ciência” para justificar a ausência de conjuntos de regras para orientar uma 



pesquisa e de definições para dirigir a investigação. Em defesa de seu trabalho, Netto 

alega que objetivou sumarizar alguns pontos do método. Sua proposta é levar ao leitor 

bases para uma maior reflexão sobre o método de pesquisa. Fica ao leitor o convite para 

descobrir as abstrações sobre o concreto e as determinações que insurgem dele. Para os 

que querem aprofundar no método, resta conhecer o livro “O Capital”, pois não fazê-lo 

incorreria em “adulterar” o pensamento marxista.  

Vale acrescentar que Netto defende que compreender o método de Marx 

equivale a encontrá-lo na investigação. Para tal, Marx vale-se de três categorias:  

totalidade, contradição e mediação. Para compreendê-las, basta partirmos da idéia que a 

sociedade burguesa é um todo complexo, estruturado e articulado. Mas essa totalidade 

se revela dinâmica e desse movimento resultam contradições. E cabe a pesquisa 

descobri-las. Das próprias relações e suas estruturas surgem os sistemas de mediações.  

Articulando estas três categorias – a totalidade, a contradição e a mediação –, Marx 

desvendou a perspectiva metodológica que lhe propiciou o levantamento do seu edifício 

teórico.  

Na última parte do livro, O método de Marx e a pesquisa em Serviço Social, 

Netto menciona o desconhecimento do método por segmentos como o serviço social e 

defende que, em decorrência disso, impõe-se a profissões a não adesão a pesquisa para 

fomentar suas atuações. Graças às transformações na sociedade brasileira provocaram 

novas demandas que estimulou a pesquisa no serviço social. 

Alguns fatores configuraram como obstáculos para inserção da tradição marxista  

no campo do Serviço Social. Com o fim da ditadura, o cenário mudou, ainda que tais 

influências padecessem de inúmeros problemas. Propostas desvinculadas de Marx e 

pressão do neoconservadorismo pós-moderno colocaram em baixa concepções teórico-

metodológicas de Marx. Convergindo suas idéias na proposta de esclarecer a 

importância do método de Marx para a pesquisa, Netto defende a necessidade de criar 

uma cultura investigativa na assistência social, para melhor compreensão da realidade e 

para maior qualificação profissional. Pois, segundo Netto, “não se terá uma prática 

eficiente e inovadora se ela não estiver apoiada em conhecimentos sólidos e verazes” 

(p.21). 
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