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Em 2011, José Paulo Netto. professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

publicou “Introdução ao Estudo do Método de Marx, pela editora “Expressão Popular”, 

obra considerada imprescindível para quem pretende conhecer a teoria social de Karl 

Marx. Esta obra nos oferece uma interessante aproximação com as questões 

constituintes do Método elaborado por Karl Marx,  durante todo o processo de criação 

de uma teoria social que lhe permitisse  a compreensão da relação entre o Estado e a 

sociedade civil na ordem burguesa, sua estrutura e sua dinâmica. 

O livro está organizado em cinco capítulos: Interpretações equivocadas,o método de 

Marx: uma longa elaboração teórica;teoria, método e pesquisa;as formulações teórico-

metodológicas e o método em Marx. Assim, ao longo desta obra, pode se acessar 

questões e  aspectos fundantes  da teoria marxiana como : o processo de  elaboração e 

investigação teórica percorrido por Karl Marx, em mais de 15 anos de formulações e 

pesquisa,  ao contexto sócio- histórico no qual o autor viveu e ainda a formação 

intelectual deste teórico que impactou toda a produção cientifica no campo das ciências 

sociais. 

No tocante às chamadas “interpretações equivocadas” sobre a teoria de Marx, José 

Paulo Netto, pontua algumas questões referentes às deformações oriundas do 

positivismo e por meio de alguns dos  pensadores da Segunda e Terceira Internacional, 

bem como de seus adversários políticos e ideológicos. O resultado deste movimento foi  

entendimento, para algumas correntes teóricas, de que a obra de Marx fosse uma 



“representação simplista : uma espécie de saber total sobre uma teoria geral do ser ( o 

materialismo dialético ) e sua especificação em face à sociedade. 

Outro equívoco apresentado por Netto 2011, que destorce a interpretação da teoria de 

Karl Marx, é o que diz respeito à análise da realidade histórica, evidenciado pela 

seguinte citação: “na análise da história da sociedade parte do fator econômico como 

determinante em relação aos “fatores” sociais, culturais etc”. 

O segundo e o terceiro capítulos do livro tratam de forma mais aprofundada  das 

questões propriamente ditas do Método de Marx. Para Netto 2011,  entender  o papel da 

teoria e do sujeito  na pesquisa é condição preponderante para os pesquisadores que 

optam pela  teoria marxiana.Ainda de acordo com Netto(2011,p21) para Marx, “ 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), ou seja, a teoria ( 

conhecimento teórico) é o próprio conhecimento  do objeto, de sua “ estrutura” e 

“dinâmica”. De acordo com Netto,2011, “ a estruturação da teoria marxiana socorreu se 

especialmente de três linhas-de-força pensamento moderno: a filosofia alemã, a 

economia política inglesa e o socialismo francês. 

Quanto à pesquisa, o autor ressalta que ao se apropriar do método de Marx, o 

pesquisador “deverá ir além da aparência fenomênica e empírica – por onde 

necessariamente se inicia o conhecimento. Afirma que essa aparência seja um nível da 

realidade e, algo importante e não descartável – é apreender a essência ( ou seja: a 

estrutura e a dinâmica) do objeto. Numa palavra; “o método de pesquisa que propicia o 

conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar a essência do objeto”. ( 

Netto, 2011,p.22). Outra questão fundante da teoria marxiana exposta pelo autor é a 

relação sujeito/objeto: para Marx “a relação sujeito/objeto no processo do conhecimento 

teórico não é um de externalidade, tal como se dá, por exemplo, na citologia ou na 

física, antes é uma relação em que o sujeito está implicado no objeto. Por isso mesmo, a 

pesquisa- e a teoria que dela resulta- da sociedade exclui qualquer pretensão de 

“neutralidade” (Netto, 2011,p.23). 

Na obra de Karl Marx, o sujeito é compreendido como ativo e fundamental: “o sujeito 

deve ser capaz de mobilizar um máximo de conhecimentos, criticá-los, revisa-los e deve 

ser dotado de criatividade e imaginação...e perquerir a conexão que há entre elas 

(Marx,1968,p.16). 



E neste processo de elaboração teórica, o pesquisador poderá fazer uso de diversas 

técnicas e instrumentos: observação sistemática e participativa, analise bibliográfica e 

documental, entrevistas, instrumentos quantitativos dentre outros. Para Netto,“a 

orientação essencial do pensamento de Marx era de natureza ontológica e não 

epistemológica (Lukács,1979); por isso o seu interesse não incidia sobre um abstrato “ 

como conhecer”, mas sobre “ como conhecer um objeto real e determinado”- ou como 

para Lenin, 1920, Marx propôs a análise concreta de uma situação concreta. 

No penúltimo capitulo “ As formulações teórico-metodologicas”, Netto nos apresenta 

de forma clara os principais passos da elaboração  teórica realizada por Marx.  

Nos anos 1840 temos o prelúdio das formulações teórico metodológicas de Karl Marx e 

a consolidação da pareceria intelectual com Friedrich Engels. Neste período são várias 

as obras e textos que demonstram o compromisso revolucionário com a época marcada 

por significativas transformações sociais e econômicas e consolidação da ordem 

capitalista. 

Em 1846, na obra Ideologia Alemã, Marx e Engels demarcam que “ as suas análises têm 

pressupostos, mas se trata de pressupostos reais: constituem-nos “ os indivíduos reias, 

sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas por eles já encontradas como 

as produzidas por suas própria ação”( Marx-Engels,2007,p.86-87), ou ainda: “ não é a 

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

(Netto,2011,p.33). Em seguida, Netto, nos apresenta duas ideias fundantes e que 

constituem núcleos básicos do método de pesquisa de Marx da elaboração de Marx: a 

categoria econômica e as relações de produção. 

Segundo Netto (2011,p.45), 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. Deste modo, o conhecimento do concreto opera se envolvendo universalidade, 

singularidade e particularidade.  

Como aponta Netto, o objetivo da pesquisa marxiana é conhecer as categorias que 

constituem a articulação interna da sociedade burguesa e estas são objetivas, reais, 

históricas e transitórias, sendo que as categorias próprias da sociedade burguesa só tem 

validez plena no seu marco ( exemplo: trabalho assalariado). Sabe se que o método de 



Marx é indissociável da teoria. São três as categorias basilares de análise para Marx: 

totalidade - 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. Por fim, a categoria da mediação, que indica as relações 

estabelecidas são mediadas pela estrutura da totalidade. 

Em ordem cronológica, Netto nos apresenta algumas das produções de Marx e Engels: 

Manuscritos econômico-filosófico de 1844, publicados em 1932. Em 1845; A sagrada 

família ou A crítica da crítica da crítica, de 1845; A ideologia alemã ,1845/1846;  

Miséria da filosofia,1847; e no que se refere a questão do método, após 15 anos de 

formulações, Karl Marx , em 1857, o teórico escreve “Introdução”, na qual ele revela 

que estudará uma determinada  histórica de produção material: a produção burguesa 

moderna.( Netto, 2011,p 38). 

Em 1867, Marx nos apresenta Das Kapital – O Capital. Trata se de um conjunto 

de livros no qual o autor realiza uma análise profunda da organização capitalista e suas 

contradições sócio-econômicas. Para ele, o trabalho é uma relação metabólica do 

homem com a natureza, a partir do qual ele extrai os meios de produção e os meios de 

subsistência, para assegurar a sua existência social..   

Este livro apesar de sucinto , nos chama a atenção para a importância da obra de Marx 

para a construção de uma teoria e de um método que possa ser apropriado por 

pesquisadores que buscam compreender as grandes questões sociais. 

Ao considerar que para compreender a estrutura e a dinâmica da sociedade capitalista ,o 

pesquisador deve entender a abstração como “ capacidade intelectiva que permite 

extrair de sua contextualidade, determinada( de uma totalidade) um elemento, isolá-

lo,examiná-lo tendo como cenário o contexto histórico no qual a pesquisa é realizada. 

Neste sentido, a obra de Marx nos oferece as categorias e os instrumentos para a analise 

da sociedade capitalista e de suas instituições e para que os pesquisadores das ciências 

sociais que buscam contribuir para a emancipação  dos sujeitos, por meio da produção 

de um conhecimento que respalde o enfrentamento necessário para a superação desta 

ordem econômica que retira de muitos  a condição de humano.    

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
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