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José Paulo Netto nasceu 1947 em Minas Gerais. Possui doutorado em 

Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com a tese 

Autocracia burguesa e Serviço Social, orientada por Octavio Ianni. Atualmente é 

professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor da Escola 

Nacional Florestan Fernandes, teve experiências como professor em vários países. 

Traduziu obras de Marx, Engels e de autores marxistas e preparou antologias de Marx-

Engels e Lukács. Publicou, entre outros livros, Capitalismo e reificação, Democracia e 

transição socialista, Ditadura e Serviço Social, Marxismo impenitente. Em coautoria 

com Marcelo Braz, Economia política: uma introdução crítica. É também autor de 

Lukács: o guerreiro sem repouso, Capitalismo Monopolista e Serviço Social, O Leitor 

de Marx, Realismo e anti-realismo na literatura brasileira, escrito em coautoria com 

Leandro Konder, Carlos Nelson Coutinho, Gilvan P. Ribeiro e Luiz Sérgio N. 

Henriques.  

No livro intitulado Introdução ao método de Marx, José Paulo Netto 

apresenta etapas do extenso e minucioso estudo de Marx que fundamentou sua a Teoria 

Social. Na obra aqui resenhada, João Paulo Netto traça um caminho para novos leitores 

interessados em conhecer um pouco do método de Marx, além de fornecer uma base 

para iniciar o aprofundamento na leitura do materialismo histórico dialético. 

Logo na introdução, João Paulo Netto aponta para a questão do método em 

Marx como um dos problemas centrais e mais polêmicos da Teoria Social, questão que 

é comum a outros estudos no campo das Ciências Sociais e também aos pressupostos de 

natureza filosófica.  

Para o autor, o método na Teoria Social de Marx apresenta-se como um nó 

que não se limita a razões de natureza teórica, mas abrange também razões 
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ideopolíticas. Por esta teoria vincular-se diretamente a um projeto revolucionário, sua 

análise crítica e teórico-metodológica, por conseguinte, estão em alguma medida 

relacionadas às reações que tal projeto causa nas diferentes esferas da sociedade desde 

suas origens. O autor deixa claro que as questões de natureza ideopolíticas, apesar de 

terem grande relevância e não poderem ser simplesmente desconsideradas, elas não são 

o objeto do presente estudo. 

Segundo Paulo Netto (2011), o estudo das concepções teórico-

metodológicas de Marx apresenta algumas dificuldades relacionadas tanto à própria 

complexidade de seu objeto, quanto às interpretações equivocadas advindas de seus 

adversários e mesmo de seus seguidores. Entre alguns pontos que contribuíram para 

gerar equívocos, Netto (2011) ressalta as concepções positivistas, dominadas por 

pensadores como Plekhanov e Kautsky, além de retornos neopositivistas que resultaram 

em interpretações simplistas da teoria e do método de Marx, culminando posteriormente 

com a ideologia stalinista. O autor especifica como seriam as interpretações simplistas 

do método de Marx: 

Assim, o conhecimento da realidade não demandaria os sempre 

árduos esforços investigativos, substituídos pela simples “aplicação” do 

método de Marx, que haveria de “solucionar” todos os problemas: uma 

análise econômica da sociedade forneceria a explicação do sistema político, 

das formas culturais etc. (PAULO NETTO, 2011). 

 

Nos registros equivocados, que o Paulo Netto (2011) denomina de 

manualescos, Marx aparece como um teórico fatorialista, uma vez que atribuem a seu 

método uma análise da história e da sociedade que situa o fator econômico como o 

determinante único dos fatores sociais, culturais e dos demais. O autor explica que 

Engels discorda veementemente desse tipo de posicionamento, uma vez que tanto ele 

quanto Marx sustentavam a tese de que a produção e a reprodução da vida real apenas 

em última instância determinam a história. 

Assim, também os reducionistas, adversários teóricos de Marx, tentaram 

associar as concepções materialistas da história como explicações monocausalísticas, ou 

seja, aquela que atribuiu tudo a uma única causa. Nesse ponto, salienta Paulo Netto 

(2011) que Lukács (1974) defende a teoria marxiana, indicando que ao contrário da 

ciência burguesa, que efetivamente é monocausalística, Marx busca sempre analisar a 

totalidade. 

Segundo Paulo Netto (2011), os antimarxistas da atualidade tentam 

sustentar suas contraposições às ideias de Marx em torno de dois eixos, o primeiro eixo 
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baseado em uma suposta irrelevância às dimensões da cultura em Marx e o segundo 

eixo, que tenta se firmar no também suposto determinismo da teoria marxiana. Apesar 

de o autor não poder aprofundar na defesa de tais questões no presente estudo, ele 

aponta para a leitura de algumas obras de Marx para que se perceba a inconsistência de 

tais críticas, como, por exemplo, em Marx (1982) na qual se percebe o valor que é dado 

às tradições, e em Marx – Engels (2010) e Lukács, s.d. (2009), estudos que demonstram 

a relevância da arte nas análises de Marx. Paulo Netto (2011) também aponta para obras 

de autores como (Meszáros, 1993, p. 198-202; Wood, 2006, p. 129-154; Borón et alii, 

2007, p. 43-47; Santos, 1995, p. 36-38, 243), que aprofundam na defesa contra o 

segundo eixo de opositores acima citados. 

No tópico, que explicita o percurso da elaboração teórica do método em 

Marx, Paulo Netto (2011) pôde mostrar em poucas palavras como estudos prévios 

analisados criticamente por Marx foram fundamentais em suas elaborações teóricas. O 

autor considera que o percurso teórico de Marx iniciou efetivamente em 1841, quando 

com apenas 23 anos, Marx recebia o título de doutor em filosofia pela Universidade de 

Jena. Marx foi estimulado pelos estudos de Engels a direcionar suas pesquisas para a 

análise da sociedade moderna, delimitando o problema central como: a gênese, a 

consolidação, o desenvolvimento e as condições de crise da sociedade burguesa, 

fundada no modo de produção capitalista. Paulo Netto (2011) mostra que o 

relacionamento de Marx com os grandes pensadores de sua época, sua ativa 

participação nos processos político-revolucionários e sua re-elaboração crítica do 

acúmulo intelectual realizado a partir do Renascimento e do Iluminismo foram 

elementos fundamentais na elaboração de sua teoria.  

De acordo com Lenin, (1977 apud NETTO, 2011), na estruturação de sua 

teoria, Marx parte de três linhas de força do pensamento moderno: a filosofia alemã, a 

economia política inglesa e o socialismo francês. Assim, fazendo elaborações críticas 

mais apuradas a partir do conhecimento já obtido até então, Marx realizou a análise da 

sociedade burguesa, objetivando compreender a sua estrutura e dinâmica. Desta feita, o 

estudo de Marx fundamentou-se em uma longa e minuciosa investigação, que somente 

após 15 anos de pesquisa foram sistematizados. Tal sistematização ocorreu com  

Elementos fundamentais para a crítica da economia política. Rascunhos 1857- 1858 

(Marx, 1982), obra que contém as bases do método que tornou viável a análise 

apresentada em O Capital, bem como, a fundamentação para a Teoria Social de Marx. 
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No tópico teoria, método e pesquisa, Paulo Netto (2011) esclarece sobre o 

significado de teoria para Marx. Em resumo, para esse filósofo a teoria não é tão 

somente o exame sistemático de um objeto por um pesquisador, que a partir de suas 

observações tece explicações com base em hipóteses, que subsequentemente, apontam 

para relações de causa e efeito, postura comumente assumida pelos empiristas - 

positivistas. Em contrapartida, Marx considerava a teoria uma modalidade de 

conhecimento que se distingue de outras modalidades e apresenta algumas 

especificidades.  

A teoria é para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo 

sujeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a 

estrutura e a dinâmica do objeto de pesquisa. E esta reprodução (que constitui 

propriamente o conhecimento teórico) será tanto mais correta e verdadeira 

quanto mais fiel o sujeito for ao objeto. (PAULO NETTO, 2011, p. 21) 

 

Vale ressaltar ainda que o conhecimento do objeto, para Marx, só se inicia 

quando se vai além das aparências imediatas e empíricas do objeto, podendo assim, 

adentrar à sua essência. Para ir mais além, considerando que o objeto de estudo de Marx 

é a sociedade burguesa e que o sujeito (pesquisador) está inexoravelmente inserido nela, 

qualquer neutralidade seria impossível. Mesmo assim, a objetividade científica não se 

perde, uma vez que a teoria tem uma instância que é a prática social e histórica, um 

exemplo disso, está na lei econômica do movimento da sociedade moderna. Para Marx 

o papel do sujeito é ativo e, justamente por isso, o objeto deve ser apreendido como 

processo dinâmico. Paulo Netto (2011) relembra ainda que instrumentos e técnicas 

jamais podem ser confundidos com o método, pois as variadas formas de instrumentos e 

técnicas de coleta de dados podem servir a concepções metodológicas completamente 

diversas.  

Paulo Netto (2011) apresenta também um resumo das formulações teórico-

metodológicas que foram traçadas por Marx em seu longo trabalho crítico-investigativo. 

Com a descrição dos seguintes passos: 

 Entre dezembro de 1843 a janeiro de 1844, em uma crítica à 

filosofia de Hegel, Marx faz reflexões materialistas sob influências de 

Feuerbach; 

 No curso de 1844, ao deslocar-se para a crítica da filosofia para a 

crítica da economia política as reflexões ganham articulação dialética, como se 

percebe nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, só publicada em 1932. 
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Nesse mesmo período, Marx escreve Fenomenologia do Espírito de Hegel, no 

qual demonstra mais domínio de suas categorias; 

 Em 1845, o livro A Sagrada família ou A Crítica da crítica (Marx 

-Engels, 2003) marca o confronto com pensadores alemães contemporâneos a 

eles; 

 Em a Ideologia Alemã (de 1845/1846, só publicada em 1932) 

apresenta-se a primeira formulação mais precisa das suas concepções. Nesta 

obra, Marx e Engels situam seus pressupostos como reais, partindo de homens 

reais, que são produtores de suas representações e de suas idéias e que “Não é a 

consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência.” 

(MARX –ENGELS, 2007 apud NETTO, 2011). E são essas ponderações entre o 

ser e a consciência que permitirão o aprofundamento de Marx na análise da 

sociedade burguesa na segunda metade dos anos de 1840; 

 No texto Miséria da filosofia de 1847, Marx avança na crítica da 

economia política e suas ideias vão ficando cada vez mais elaboradas, tal 

trabalho é uma resposta ao livro a Filosofia da Miséria de P. J. Proudhon. Marx 

também responde em uma carta a esse autor, o qual não considera as instituições 

sociais como produtos históricos, não compreendendo também a sua origem e o 

seu desenvolvimento. Na carta, Marx já demonstrava ter entendimento do objeto 

de estudo, sobre o qual estruturou sua pesquisa; 

 Ao lançar em Miséria da Filosofia suas ideias sobre as forças 

produtivas, as relações sociais, as ideias e os princípios que a elas são 

vinculados. Marx fornece duas determinações teóricas basilares em seu trabalho, 

sendo elas: “As categorias são expressões teóricas, abstrações das relações 

sociais de produção” (Marx, 1847, p. 125 apud Netto, 2011) e a ideia de que “As 

relações de produção de qualquer sociedade constituem um todo” (Marx, 1847, 

p. 126 apud Netto, 2011); 

 As concepções de Marx foram ganhando força ao longo da 

década de 1840, se fortalecendo mais ainda no decorrer das experiências 

políticas e da revolução de 1848, continuando e se intensificando após o início 

de seu exílio em Londres em 1850; 

 Em 1852, vivendo em Londres, Marx teve acesso a uma extensa 

bibliografia de economia política, jornais e revistas com informações 
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permanentes sobre a economia mundial, além de estar no maior centro 

capitalista do planeta naquele momento. Com isso, Marx delimita com precisão 

seu objeto de estudo – a sociedade burguesa;  

 Em 1857, Marx descreve na introdução dessa obra, seu objeto de 

investigação “a produção material”, considerando-a como uma produção social.  

[...] Marx considera que a “produção em geral” é uma abstração, que denota 

apenas um fenômeno comum a todas as épocas históricas, a produção implica 

sempre um mesmo sujeito (a produção humana, a sociedade) e o mesmo 

objeto (a natureza). Este fenômeno confere unidade não é o mesmo que 

identidade: é preciso distinguir “as determinações que valem para a produção 

em geral” daquelas que dizem respeito a certa época; do contrário, perde-se a 

historicidade na análise, e às categorias econômicas atribuem-se vgência e 

valor eternos. (PAULO NETTO, p.37-38, 2011). 

Conforme Paulo Netto (2011), Marx demonstra a desigualdade que há entre 

as relações de produção material e as relações de produção culturais e também jurídicas, 

salientando que a riqueza material ou condições materiais da vida social não envolve 

somente a produção, mas sim outras categorias, tais como a distribuição, a troca, o 

consumo, que são considerados por ele como elementos da totalidade. Por isso, o ponto 

de partida para sua pesquisa foi exatamente a análise da produção das condições 

materiais da vida social. 

Continuando suas explicações sobre o método de Marx, João Paulo Netto 

aprofunda sobre a distinção que Marx faz entre o que é da ordem da realidade, do 

objeto, do que é da ordem do pensamento. Assim, o real e o concreto se apresentam 

inicialmente como dados, por meio da análise, elementos vão sendo abstraídos de 

maneira progressiva, daí chega-se a conceitos, a abstrações que remetem a 

determinações. Ainda para Marx apud Paulo Netto (2011), essa metodologia foi 

necessária, mas mesmo assim, ela está longe de reproduzir o real e o concreto. Pois, 

após chegar às determinações mais simples, o método teria que percorrer o caminho 

inverso, até chegar à população, mas não como uma representação caótica e sim, como 

uma totalidade de determinações e relações diversas.  

Paulo Netto (2011) faz questão de deixar claro o que significa abstração 

para Marx. “A abstração é a capacidade intelectiva que permite extrair de sua 

contextualidade determinada (de uma totalidade) um elemento, isolá-lo, examiná-lo; é 

um procedimento sem o qual a análise é inviável” (PAULO NETTO, p. 44, 2011).  

Tão elaborado foi o método de Marx que Paulo Netto (2011) finaliza 

mostrando que Marx não deixou o que pensava sobre o capital, baseando–se em 
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categorias apriorísticas. Ele revelou-nos a estrutura e a dinâmica reais do capital, ou 

seja, ele não criou um lógica para o capital, ele extraiu do movimento do capital a sua 

lógica.  

Mesmo com pouca leitura sobre a obra de Marx, não podemos hesitar em 

dizer que ele foi “O homem certo, na hora certa”, por ter elaborado de maneira clara, 

crítica e brilhante uma síntese reflexiva real sobre a sociedade burguesa. E o valor 

teórico-metodológico de sua pesquisa, Marx deixa como legado aos novos 

pesquisadores das ciências sociais e da educação. Sendo assim, o livro de José Paulo 

Netto é um convite ao aprofundamento na leitura das obras de Karl Marx, pois muitas 

perguntas inquietam-nos agora. Um dos questionamentos que nos vem sobre as 

especificidades nas análises das diferentes categorias elencadas por Marx, o consumo, o 

dinheiro e especialmente, a indagação: a educação está servindo ao capital? Ela é uma 

das categorias analisadas por Marx?  

 

 

 


