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I- Biografia 

José Paulo Netto é professor e vice-diretor da Escola de Serviço 

social da UFRJ, Doutor em Serviço Social pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC – SP) com a tese  “Autocracia  burguesa  e 

Serviço Social” de 1990.  Algumas publicações: “Ditadura e Serviço Social 

- Uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64”, “Capitalismo 

Monopolista e Serviço Social”, “Crise do Socialismo e Ofensiva 

Neoliberal” e “Democracia e transição socialista”. 

 

II- Introdução 

Em Introdução ao estudo do método da teoria de Marx, José Paulo 

Netto, diz que o método é um dos problemas centrais da teoria social; E 

que na Teoria social de Marx, o método se apresenta como um nó de 

problemas.  

          A questão do método é polêmica porque tem o objeto por natureza, e 

que os problemas estão relacionados com a natureza teórica filosófica e 

com razões ideopolíticas e projetos revolucionários.  

            Marx analisou a sociedade que se fundou no modo de produção 



capitalista, nunca foi obediente á burguesia, buscou a verdade a serviço da 

revolução socialista e dos trabalhadores. Aos 23 anos se tornou doutor em 

Filosofia pela universidade de Jena, em 1847/1844 se confrontou com a 

filosofia hegueliana e sob a influência de Feuerbach começou a revelar seu 

lado pensador. As ciências sociais se utilizam da metodologia, do debate 

metodológico, dos paradigmas (exemplos) nas suas discussões e 

indagações. Há uma polêmica nas ciências, que tem por objeto a natureza 

filosófica. Na teoria social de Marx, a questão do método problematiza, não 

só a natureza teórica e/ou filosófica, mas por razões ideopolíticas, 

vinculados a um projeto revolucionário. Várias foram as reações que o 

projeto revolucionário despertou e continua despertando: uma delas foi a 

perseguição de homens e mulheres, cientistas ou não, por serem marxistas. 

Polêmicas foram surgidas em torno do pensamento de Marx, que se 

colocou inteiramente à busca da verdade na compreensão da sociedade 

burguesa, a favor dos trabalhadores e da revolução socialista. 

III -        Interpretações equivocadas 

A concepção teórico-metodológica de Marx teve várias 

interpretações pela deformação, adulteração e/ou falsificação a que foi 

submetida. Em contradição a esta concepção, foram verificados tanto os 

próprios seguidores de Marx quanto seus adversários e detratores 

(difamadores). As deformações tiveram por base influências positivistas 

(Organização socialista – Segunda Internacional), neopositivistas 

(Organização comunista - Terceira Internacional), culminando na ideologia 

stalinista, que resultou em uma representação simplista da obra de Marx. 

O materialismo dialético (arte de raciocinar) e o materialismo 

histórico seriam aplicados a fim de solucionar os problemas sociais.A 

dialética materialista não se estende apenas ao conhecimento das leis do 

movimento da história humana, mas, igualmente, ao conhecimento da 

história da natureza. Marx  argumentava que uma sociedade socialista seria 

governada pela classe trabalhadora a qual ele chamou de "ditadura do 

proletariado", o "estado dos trabalhadores" ou "democracia dos 

trabalhadores". Ele acreditava que o socialismo viria a dar origem a uma 

apátrida, uma sociedade sem classes chamada de comunismo. Marx nunca 

escreveu um livro dedicado especificamente à metodologia das ciências 

sociais para expor, mas deixou, dispersas por numerosas obras escritas, um 

conjunto de reflexões metodológicas, nas quais desenvolve o seu próprio 



método por meio da crítica ao idealismo especulativo hegeliano e à 

economia política clássica. Essas reflexões são descrições e 

projeções históricas inspiradas nos estudos que fez acerca das 

revoluções francesa, inglesa e norte-americana. 

Segundo Marx é importante examinar os detalhes das diversas 

formações sociais (políticas, jurídicas, estéticas, filosóficas, religiosas etc) 

antes de deduzir suas idéias e estabelecer o fator econômico como 

determinante em relação ao fator social. 

Sobre a crítica dos detratores sobre Marx, ficou estabelecido dois 

eixos temáticos – suposta irrelevância das dimensões culturais e simbólicas 

no universo teórico de Marx; e pretenso determinismo no pensamento 

Marxiano. Estudiosos mostraram a inconsistência dessa crítica. 

 

IV -        O método de Marx: uma longa elaboração teórica 

Marx inicia sua trajetória teórica em 1841, aos 23 anos, a qual 

confronta com a filosofia de Hegel (materialista).Com o estímulo de 

Engels, direciona suas pesquisas (análise da sociedade moderna) por 40 

anos, na década de 40 até sua morte. Marx fez um exame racional e 

consciente dos conhecimentos já existentes e fez uma reelaboração crítica 

da filosofia alemã, da economia política inglesa e o socialismo francês. Fez 

uma análise da sociedade burguesa a fim de descobrir sua estrutura e sua 

dinâmica, por um longo processo de elaboração teórica e uma demorada 

investigação (quase 15 anos). 

 

V -         Teoria, método e pesquisa 

Para Marx, a teoria não se reduz ao exame sistemático das formas 

dadas de um objeto e não é também a construção de enunciados discursivos 

sobre os quais a chamada comunidade científica pode ou não estabelecer 

consensos intersubjetivos. Para ele, o conhecimento teórico é o 

conhecimento do objeto – de sua estrutura e dinâmica – tal como ele é, na 

sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos, das aspirações 

e das representações do pesquisador. Pela teoria, o sujeito reproduz em seu 

pensamento a estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/História
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolução_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolução_Americana_de_1776


O método dialético de Marx difere do hegeliano, cujo processo do 

pensamento resume em que o real é apenas sua  manifestação externa. A 

teoria é o movimento real do objeto transposto para o cérebro do pesquisador – é o real 

reproduzido e interpretado no plano ideal (do pensamento). 

Para Marx o objetivo do pesquisador é apreender a essência do 

objeto, a sua existência objetiva, no plano ideal do pensamento.A pesquisa 

exclui a pretensão de neutralidade/objetividade, mas com uma instância de 

verificação da verdade através da prática social e histórica.Os instrumentos 

e também as técnicas de pesquisa são os mais variados: o sujeito tem que 

apoderar-se da matéria, em seus pormenores. 

Através do movimento do capital, Marx extraiu a lei geral da 

acumulação capitalista, a produção da riqueza social e a reprodução 

contínua da pobreza. 

 

VI -         As formulações teórico-metodológicas 

O método de Marx não resulta de operações repentinas, de intuições 

geniais ou de inspirações iluminadas e momentâneas. Antes, é o produto de 

uma longa elaboração teórico-científica, amadurecida no curso de 

sucessivas aproximações ao seu objeto. 

As formulações teórico metodológicas de Marx iniciam-se no 

segundo terço dos anos 1840. Nesse período acontecem suas primeiras 

aproximações ao materialismo. O livro A sagrada família ou A crítica da 

crítica , de 1845 (MARX;ENGELS, 2003) marca o começo da sua 

colaboração intelectual, confrontando-se com os pensadores alemães 

contemporâneos. É na obra a que se dedica em seguida, A ideologia alemã 

(escrita em1845/1846, mas só publicada em 1932), que surge a primeira 

formulação mais precisa das suas concepções. 
 

O que é a sociedade, qualquer que seja a sua forma?  O produto da 

ação recíproca dos homens. Os homens podem escolher, livremente, esta 

ou aquela forma social? Nada disso. 

As forças produtivas são o resultado da energia errática dos homens, 

mas essa mesma energia é circunscrita pelas condições em que os homens 

se acham colocados, pelas forças produtivas já adquiridas. 

A questão da riqueza material – ou, mais exatamente, das condições 

materiais da vida social –, porém, não envolve apenas a produção, mas 

articula ainda a distribuição, a troca (e a circulação, que é “a troca 

considerada em sua totalidade”) e o consumo. 



 Como bom materialista, Marx separa claramente o que é da ordem 

da realidade, do objeto, do que é da ordem do pensamento (o conhecimento 

operado pelo sujeito): começa-se “pelo real e pelo concreto”, que aparecem 

como dados; pela análise, um e outro elemento são abstraídos e, 

progressivamente, com o avanço da análise, chega-se a conceitos, a 

abstrações que remetem a determinações as mais simples. 
 
 

VII -     O método de Marx 

Para Marx, o método não é um conjunto de regras formais que se 

“aplicam” a um objeto que foi recortado para uma investigação 

determinada nem, menos ainda, um conjunto de regras que o sujeito que 

pesquisa escolhe, conforme a sua vontade, para “enquadrar” o seu objeto de 

investigação. Marx não nos entregou uma lógica, deu-nos a lógica d´O 

capital. Isto quer dizer que Marx não nos apresentou o que “pensava” do 

capital: ele nos descobriu a estrutura e a dinâmica reais do capital. E para 

operar esta reprodução, ele tratou de ser fiel ao objeto: é a estrutura e a 

dinâmica do objeto que comandam os procedimentos do pesquisador. 

Teoricamente é (para usar uma expressão cara ao Professor Florestan 

Fernandes)  - saturar o objeto pensado com as suas  determinações 

concretas - , Marx não opera com definições. A formulação da 

“Introdução” de 1857 é, vista no processo do pensamento de Marx, um 

ponto de chegada e um ponto de partida. É um ponto de chegada, na 

medida em que resulta de todo o trato teórico anterior e, pois, contém uma 

adequação da posição (perspectiva) do pesquisador às exigências do objeto;   

É um ponto de partida, porque assinala um novo tratamento do objeto – que 

vai comparecer nos Elementos fundamentais para a crítica da economia 

política. Encontramos plenamente articuladas três categorias – de novo: 

teórico-metodológicas – que nos parecem nuclear a concepção teórico-

metodológica de Marx, tal como esta surge nas elaborações de e posteriores 

a 1857 (ainda que lastreadas em sua produção anterior). Trata-se das 

categorias de totalidade, de contradição e de mediação (MARCUSE, 1969; 

LUKÁCS, 1970, 1974 e 1979 e BARATA-MOURA, 1977). 

Para Marx, a sociedade burguesa é uma totalidade concreta. Não é 

um “todo” constituído por “partes” funcionalmente integradas. Antes, é 

uma totalidade concreta inclusiva e macroscópica, de máxima 

complexidade, constituída por totalidades de menor complexidade. 

Nenhuma dessas totalidades é “simples”. Mas a totalidade concreta e 



articulada que é a sociedade burguesa é uma totalidade dinâmica – seu 

movimento resulta do caráter contraditório de todas as totalidades que 

compõem a totalidade inclusiva e macroscópica. Enfim, uma questão 

crucial reside em descobrir as relações entre os processos ocorrentes nas 

totalidades constitutivas tomadas na sua diversidade e entre elas e a 

totalidade inclusiva que é a sociedade burguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


