
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PESQUISA DO OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO – OBEDUC 

RANIÉRE ANDRÉ FERNANDES. 

 

RESENHA DO LIVRO: INTRODUÇÃO AO METODO DE MARX. 

JOSÉ PAULO NETTO. 

 

Segundo José Paulo Netto em seu, Introdução ao estudo do método de Marx, nas teorias 

sociais a questão de método é um dos problemas centrais, pois toda tentativa séria de aproximação 

da realidade implica em um esforço de clarificação metodológica (p. 08) 

 No que toca a teoria de Marx a questão do método também apresenta problemas, pois sua 

teoria não apenas tenta explicar as relações sociais, mas também possui um projeto revolucionário 

de transformação social, “Marx nunca foi um obediente servidor da ordem burguesa: foi um 

pensador que colocou, na sua vida e na sua obra, a pesquisa da verdade a serviço dos trabalhadores 

e da revolução socialista” ( p. 11). 

 O estudo da concepção teórico-metodológica de Marx apresenta inúmeras dificuldades, que 

vão desde a sua própria complexidade até o tratamento equivocado de sua obra, que vão desde os 

opositores de suas ideias, como por interpretações simplistas de alguns de seus seguidores. 

 No campo marxista, as deformações da teoria de Marx tiveram por base as influências 

positivistas, tais interpretações resultaram num tratamento “simplista da obra marxiana: uma 

espécie de saber total, articulado sobre uma teoria geral do ser (o materialismo dialético) e sua 

especificação em face à sociedade (o materialismo histórico)” (p.12). Isso fez surgir uma série de 

manuais que propunham a simples aplicação do método de Marx e que apenas uma análise 

“econômica” das coisas já forneceria a total explicação da sociedade, (determinismo econômico). 

 Segundo o autor, essas interpretações equivocadas podem ser superadas – supondo-se um 

leitor sem preconceitos com recurso a fontes que operam uma análise rigorosa e qualificada da obra 

marxiana. 

 Para Marx, teoria não se resume ao exame sistemático das formas dadas de um objeto, ela é 

“o movimento real do objeto transportador para o cérebro do pesquisador – é o real reproduzido e 

interpretado no plano do pensamento” ou seja, a teoria marxista propõe conhecimento da estrutura e 

a dinâmica da sociedade. 

 Trata-se de um estudo dialético das ‘coisas’, não como Hegel propôs e sim sua inversão, 

parte-se da “reprodução do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa” ou seja, diferente 

de Hegel que intendia que a ideia, o pensamento são criadores do mundo real, Marx propões o 

contrário, é o mundo real que constrói a ideia, “para mim, ao contrário, o ideal não é mais que o 

material transporto para a cabeça do ser humano e por ele interpretado (Marx, 1968, p.16) 

 Assim o objeto de pesquisa, tem existência objetiva e não depende do pesquisador para 

existir. Para o pesquisador, é importante aprender a essência (a estrutura e a dinâmica do objeto), 

em suma, o método de Marx, “propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar 

a essência do objeto. 



 Mesmo o objeto da pesquisa existir independente da consciência do pesquisador, não existe 

uma relação de externalidade entre objeto e pesquisador, visto que o segundo é parte da dinâmica 

do primeiro (o sistema capitalista), o sujeito está implicado no objeto e por isso a pesquisa não 

possui pretensão de “neutralidade”, mas que no entanto “não exclui a objetividade do conhecimento 

teórico: a teoria tem uma instância de verificação de sua verdade, instância que é a prática social e 

histórica” (p. 23). 

 Nesse sentido, para Marx, a teoria é a reprodução, no plano do pensamento, do movimento 

real do objeto, mas não um reflexo mecânico, apenas com o pensamento espelhado na realidade, 

mas o pesquisador tem papel ativo no objeto de estudo, ele tem papel fundamental no processo de 

pesquisa, “tem que de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas deferentes 

formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão que há entre elas” (Marx, 1968, p. 16). 

O pensamento de Marx era de natureza ontológica e não epistemológica, por isso, o seu 

interesse não incidia sobre um abstrato “como conhecer”, mas sobre “como conhecer um objeto real 

e determinado”. Importava-lhe a lógica de um objeto determinado – descobrir esta lógica consiste 

em reproduzir idealmente (teoricamente) a estrutura e a dinâmica deste objeto. 

Para Marx, deve-se primeiro investigar o objeto, descrevê-lo, compreende-lo em toda a sua 

essência, retira-lo da sua simples aparência, para depois apresenta os resultados que chegou, e assim 

iniciar sua pesquisa propriamente dita (distinção entre método de exposição e método de pesquisa). 

Assim, “o seu interesse (o método marxista) não incidia sobre um abstrato ‘como conhecer’, 

mas sobre ‘como conhecer um objeto real e determinado’” (p. 27). 

O método de Marx “não resulta de operações repentinas, de intuições geniais ou inspirações 

iluminadas, é o resultado de elaboração teórico-científica, amadurecida por sucessivas 

aproximações ao seu objeto” (p. 28). 

Outro elemento essencial para a pesquisa é a capacidade de abstração do pesquisador, que 

nada mais é que “a capacidade intelectiva que permite extrair de sua contextualidade determinada 

(de uma totalidade) um elemento, isolá-lo, examiná-lo; é um procedimento intelectual sem o qual a 

análise é inviável” (p.44). 

Para Marx “o conhecimento concreto do objeto é o conhecimento das suas múltiplas 

determinações”, assim, quanto mais se refletem as determinações de um objeto, tanto mais o 

pensamento reflete a sua riqueza (concreção) real. As “determinações mais simples” estão postas no 

nível da universalidade, na imediaticidade do real, elas mostram-se como singularidades. Assim, o 

conhecimento do concreto opera-se envolvendo universalidade, singularidade e particularidade. 

Assim o pesquisador deve utilizar-se dos mais variados instrumentos e também técnicas de 

pesquisa, desde a análise documental até as formas mais diversas de observação, recolha de dados, 

quantificação etc. Esses instrumentos e técnicas são meios de que se vale o pesquisador para 

apoderar-se da matéria, mas não devem ser de forma alguma, identificados com o método  

É necessário compreender a diferenciação do método de pesquisa e do método de exposição, 

pois, somente com a conclusão da pesquisa, é que o investigador apresenta, expositivamente, os 

resultados a que chegou: “como se vê, para Marx, os pontos de partida são opostos: na investigação, 

o pesquisador parte de perguntas, questões; na exposição, ele já parte dos resultados que obteve na 

investigação”.  



 Conhecer as categorias que constituem a articulação interna da sociedade burguesa é o 

objetivo maior da teoria de Marx. tais categorias são objetivas, reais, históricas e transitórias, sendo 

que as categorias próprias da sociedade burguesa só tem validez plena no seu marco trabalho (p. 

46). 

Por isso é necessário, conhecer a gênese histórica de uma categoria. No entanto, deve-se ter 

claro que a sua gênese não determina o desenvolvimento ulterior de uma categoria. Por isso, “o 

estudo  das categorias deve conjugar a análise diacrônica (da gênese e desenvolvimento) com a 

análise sincrônica (sua estrutura e função na organização atual)” (p.49). 

 Não é possível  compreender que há, em Marx, um método como um conjunto de regras 

formais que se “aplicam” a um objeto que foi recortado para uma investigação determinada sem, 

menos ainda, um conjunto de regras que o sujeito pesquisador escolhe, conforme a sua vontade, 

para “enquadrar” seu objeto de investigação  

O método marxista implica uma perspectiva, do sujeito pesquisador, que o permita extrair 

do objeto as suas múltiplas determinações, que acontece conforme se avança no estudo;. É preciso 

ter a clareza que o método em Marx é indissociável da teoria.  

E é nesta conexão que se apresentam, em Marx, três categorias “que, de acordo com a obra 

de José Paulo Netto, são centrais no pensamento de Marx: totalidade, contradição e mediação. A 

primeira se deve a união dos complexos sociais que se estabelecem na sociedade, uma totalidade 

dinâmica que se articula à categoria da contradição, devido a constante transformação da sociedade; 

a categoria da mediação, que indica as relações estabelecidas são mediadas pela estrutura da 

totalidade. Sendo assim, ao articular estas três categorias, Marx estabeleceu sua perspectiva teórico-

metodológica. 

. Com esses parâmetros, o autor trata de uma das questões mais polêmicas no campo da 

teoria marxista, trazendo esclarecimentos imprescindíveis a todos os leitores da obra de Marx, 

sendo iniciantes ou não, para os que desejar entender a realidade social para nela intervir. 


