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RESUMO 

Esta tese tem como objetivo uma análise da ontologia do realismo crítico que recorre à obra de 

Karl Marx e às intervenções de György Lukács. A análise se divide em quatro momentos: (i) a 

exposição dos princípios fundamentais do realismo crítico; (ii) os vínculos entre os princípios 

ontológicos do realismo crítico com o pensamento de Marx; (iii) a contribuição de Lukács para 

o estudo da ontologia (iv) as bases ontológicas do método de Marx. O argumento defendido 

afirma o papel decisivo da ontologia apreendida na obra de Marx para a atividade científica e 

para a crítica social.  

 

Palavras-chave: Realismo crítico, Marxismo, ontologia. 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to analyze Critical Realist ontology resorting to Marx’s work and Lukács’ 

interventions. The analysis is divided in four moments: (i) the exposition of Critical Realism 

central principles; (ii) the bonds between the Marxian thought and Critical Realism ontology; 

(iii) Lukács’ contribution to the study of ontology and (iv) the ontological basis of Marx’s 

method. The argument asserts the decisive role of the apprehended Marxian ontology to 

scientific activity and social critique. 

 

Keywords: Critical realism, Marxism, ontology  
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Introdução 

Se este é o nosso projeto como intelectuais socialistas – conquistar a superioridade 

intelectual no socialismo – então está claro por que precisamos levar a filosofia a sério. 

Precisamos levar a filosofia a sério pois é a disciplina que tradicionalmente definiu 

tanto o que constitui ciência ou conhecimento, como quais práticas políticas são 

consideradas legítimas. (Bhaskar, 1989, p.1) 

 

 A intervenção do filósofo inglês Roy Bhaskar direcionada aos socialistas se baseia, em 

particular, na crítica a um movimento reconhecido por Bhaskar como empirista e nominalista 

de meados da década de 1980, o new realism. Porém, sua crítica não se dirige apenas a esse 

movimento. Para Bhaskar, as referências da moda na esquerda ao longo da década de 1970 

eram ditadas pelo estruturalismo idealista e pelo pós-estruturalismo, reconhecendo a ausência 

de princípios filosóficos claramente demarcados que orientassem a prática política dos 

movimentos sociais.  

 Como pode uma corrente tão influente do pensamento social como o socialismo ficar 

amiúde presa, por exemplo, a um pêndulo entre o fundamentalismo e o revisionismo, ou, no 

caso do marxismo, a um conjunto de debates que vão desde uma filosofia da práxis até uma 

teoria econômica? Bhaskar argumenta que esse é um problema associado à falta de uma 

filosofia sistemática orientando a prática socialista. 

 Se tal estado dos problemas internos já não fosse razão suficiente para a crítica de 

Bhaskar, uma segunda razão o faz reivindicar a filosofia: a influência do pós-modernismo nas 

ciências sociais a partir da década de 1970, inclusive entre os marxistas. A oscilação entre o 

empirismo e o idealismo1, tão frequente nas vertentes do socialismo, é a motivação de Bhaskar 

para o projeto filosófico nomeado realismo crítico.  

 O realismo crítico consiste em um movimento filosófico que pretende subsidiar 

atividades científicas emancipatórias, como a teoria marxista. Trata-se de uma filosofia da 

ciência que serve ao socialismo como uma “atividade auxiliar” (underlabour) para a prática 

emancipatória. Bhaskar faz uma analogia com o papel de John Locke no período iluminista 

para defender a relevância de prover à ciência uma fundamentação filosófica sólida e 

 
1 “Assim, entre os intelectuais radicais-chiques, o ‘modismômetro’ variou do estruturalismo idealista e pós-

estruturalismo dos anos setenta e início dos anos oitenta para o assim chamado ‘novo realismo’ empirista de 

meados dos anos oitenta até seu final. Aqueles que resistiram à atração desses modismos, entretanto, perderam a 

confiança face a eles.” (Bhaskar, 1989, p.1) 
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conscientemente construída, afastando a esquerda de concepções filosóficas diletantes e/ou 

conservadoras2. A principal característica do movimento é o tratamento e o reconhecimento 

explícito das formulações ontológicas que orientam a prática científica. 

O termo ontologia tem seu primeiro uso reconhecido no latim moderno do século XVII, 

não ocorrendo no grego homérico, clássico ou helenístico. A palavra deriva do substantivo τὰ 

ὄντα, um nome deverbal a partir do verbo εἰμί (ser ou estar), podendo, portanto, ser traduzido 

por “o ser” (LIDELL & SCOTT, 1996). Desse modo, o neologismo ontologia pode ser 

compreendido como o estudo ou discurso pertinente ao ser, à existência, e, certamente, essa é 

a acepção mais popularizada (e, por que não?, também mais imediata) na tradição filosófica 

moderna3. Na filosofia da ciência, a ontologia mantém esse significado, geralmente inter-

relacionado com as teorias do conhecimento, no modo como o ser determina as possibilidades 

e a forma do conhecimento. 

 Como filosofia da ciência preocupada explicitamente com o tema da ontologia, o 

realismo crítico não visa ocupar o terreno do marxismo ou substituí-lo. O realismo crítico 

oferece uma filosofia da ciência ao marxismo. Por outro lado, poder-se-ia questionar se o 

marxismo necessita de uma filosofia da ciência4. Esse é o tema central desta tese: debater quais 

princípios do realismo crítico são capazes de “iluminar” o pensamento marxista. Muito embora, 

invertendo o raciocínio, pudéssemos indagar: se luzes produzem sombras quando projetadas 

sobre um objeto, quais poderiam ser os elementos sombrios do realismo crítico quando 

projetado sobre o pensamento marxista? 

 Ao se debruçar sobre esse tema, é necessário primeiro reconhecer o caráter 

multifacetado do pensamento marxista. Mesmo considerando somente o marxismo ocidental, 

 
2 “Todos os ensaios reunidos neste volume buscam fazer o trabalho de base [underlabour] – em diferentes níveis 

e de diferentes maneiras – para as ciências, em especial para as ciências humanas, na medida em que eles podem 

iluminar e fortalecer o projeto de autoemancipação humana. Os ensaios tentam, isto é, para as ciências 

explanatórias-emancipatórias atuais, o tipo de ‘limpeza’ do terreno ideológico que Locke se propôs a realizar para 

o filho prodígio da mecânica do século XVII. Tais ciências, que existem apenas parcial e incompletamente, não 

apenas interpretarão, mas ajudarão a mudar o mundo. Porém, elas só o farão sob a condição de interpretarem o 

mundo corretamente. (Bhaskar, 2011, p. xii) 
3 Contudo, os termos que compõem a palavra “ontologia” jamais se encerram na tradição de modo tão direto. τὰ 

ὄντα, em especial, já carregou o sentido de “real”, “verdadeiro”, sentido esse que não escapou à filosofia grega, 

quando foi empregado por Platão para se referir aos objetos “reais” (τὰ ὄντα) cujas sombras se projetavam aos 

presos do mito da caverna (PLATÃO, 1903). 
4 Refiro-me aqui também a uma crítica apresentada ao realismo crítico por Richard Gunn (1989, p. 89): “O 

fundamento da minha discordância de Bhaskar pode ser enunciado de maneira muito simples. Quando Bhaskar 

diz que ‘a esquerda precisa levar a filosofia a sério’, ele parece sugerir que a esquerda em si precisa de uma 

filosofia, sendo sua própria filosofia do Realismo Crítico oferecida para preencher esse suposto hiato conceitual. 

Minha contestação, dirigida a Bhaskar, é a de que a esquerda (Marxista) não precisa de uma filosofia: não há hiato 

conceitual dentro do Marxismo que a ‘filosofia’ deva preencher.”  
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por exemplo, é possível reconhecer que há diferenças filosóficas cruciais entre o marxismo de 

Lukács e Gramsci, e o estruturalismo de Althusser, ou entre ambos os marxismos e o pós-

marxismo. Embora Bhaskar apreenda criticamente diferentes tradições marxistas (BHASKAR, 

1989; 1991), suas análises estão pautadas na interpretação dos textos originais de Marx, em um 

par de considerações essenciais da filosofia do realismo crítico: o reconhecimento de uma 

ontologia e de uma epistemologia baseadas em Marx. Por isso, optou-se por debater os temas 

do realismo crítico também retomando as obras originais de Marx. 

 Em segundo lugar, há o desenvolvimento do próprio realismo crítico em diferentes áreas 

do conhecimento5, como, por exemplo, nos trabalhos do economista inglês Tony Lawson 

(1997; 2003) e da socióloga inglesa Margareth Archer (1995), ou do psicanalista escocês David 

Will (1984). Tais elaborações tomam como base as publicações de Bhaskar das décadas de 

1970 e 1980, com ênfase particular nos temas que envolvem seus princípios ontológicos. São 

essas publicações, especificamente A realist theory of Science (1975) e The Possibility of 

Naturalism (1979), que serão privilegiadas neste estudo. 

 Em terceiro lugar, não se pode deixar que se apaguem as diferenças entre uma filosofia 

da ciência autônoma e o pensamento abrangente do marxismo. Esse contraste redunda, 

sobretudo, no reconhecimento de que, embora o realismo crítico e o marxismo possuam 

propostas distintas, a crítica não pode se reduzir preliminarmente às diferenças de objeto: o 

realismo crítico se ocupa das bases reais do conhecimento, ao passo que o marxismo se dedica 

à análise e crítica da realidade em seu contexto histórico e social específico. Da mesma forma 

que é possível, de modo seletivo, reconstituir os fundamentos do realismo crítico sem 

mencionar a crítica ao capitalismo, é possível apreender a crítica marxista ignorando os debates 

da filosofia da ciência.  

 Seria uma tarefa mais simples afirmar a autossuficiência do marxismo e deixar os 

problemas da filosofia da ciência de lado (inclusive as inúmeras passagens de Marx sobre a 

ciência), porém Bhaskar apresenta argumentos sensíveis ao pensamento marxista que justificam 

o interesse pelo realismo crítico. Por exemplo, é possível afirmar que o marxismo está imune 

às tendências produzidas pelos pensamentos positivista, empirista e idealista?  

 Os debates da filosofia da ciência, por exemplo nas elaborações de Popper, Kuhn e 

Lakatos sobre o caráter social do conhecimento, são recheados de analogias para os conflitos 

 
5 Andrew Collier (1994, p.205-236) sistematiza grande parte das aplicações do realismo crítico nas diferentes 

ciências. 
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do interior da tradição marxista. Disputas similares às da filosofia da ciência ocorrem no 

marxismo, dentre as quais se pode citar os antagonismos entre o “materialismo dialético” e a 

Escola de Frankfurt6, ou entre Gramsci e Althusser.  Debate-se, por exemplo, se o materialismo 

histórico é capaz de fornecer o substrato para uma ciência da natureza, como em Engels, ou 

sustenta as bases históricas do método de Marx em O Capital. Em termos gerais, apreender a 

própria cientificidade de Marx envolve considerações sobre a filosofia da ciência. 

 Se Marx se compromete a fazer ciência em O Capital ao afirmar que “todo começo é 

difícil e isso vale para toda ciência” (grifo meu), sua compreensão da ciência não pode ser 

negligenciada. Se Marx produz ciência, pode-se depreender que ele tem algum posicionamento 

sobre as bases da realidade que permitem o seu conhecimento, isto é, uma ontologia. Isso para 

não falar de sua compreensão do que vem a ser a sociedade, os seres humanos, a relação entre 

ambos, o papel do agir, da consciência etc. 

 A filosofia da ciência é um subdomínio da filosofia, que se desenvolveu entre os séculos 

XIX e XX predominantemente sob influência da tradição positivista. Nesse contexto, a filosofia 

da ciência, por primeiro, se afasta da “metafísica”, e então estabelece critérios de demarcação 

da ciência. Essa delimitação do domínio da filosofia da ciência está associada até hoje à filosofia 

do positivismo lógico ou neopositivismo. Da perspectiva positivista, o desenvolvimento 

autônomo das diversas ciências exigia a sistematização de seus princípios em bases gerais para 

uma teoria do conhecimento unificada. No caso da linha positivista dominante no século XX, 

o neopositivismo, essa exigência foi sistematizada no modelo hipotético-dedutivo, que, 

presumidamente, serviria para orientar e corrigir a produção de conhecimento em qualquer 

domínio das ciências. 

A trajetória da filosofia da ciência revela que as tentativas de restringir e delimitar os 

critérios de cientificidade abriram as portas para a crítica da demarcação entre o científico e o 

não científico, a partir da concepção de mudança de paradigmas de Kuhn (1970), até o 

anarquismo metodológico de Feyerabend (2011) e o construtivismo pós-modernista. As bases 

dessa trajetória crítica fomentam o reconhecimento cada vez mais amplo entre os filósofos da 

ciência de que diferentes “visões de mundo” (weltanschauung) produzem diferentes bases 

científicas. A visão desses autores, conhecidos como relativistas, baseia-se em geral na 

interpretação de que as teorias científicas são necessariamente incomensuráveis por 

 
6 Sobre esse debate, ver Agger (1983). 
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assentarem-se sobre diferentes visões de mundo, o que impossibilitaria a existência de um 

critério científico racional. 

 Em outros termos, para os relativistas, o reconhecimento de diferentes bases ontológicas 

em contextos histórico-sociais distintos relativizou o próprio fundamento do conhecimento, tese 

conhecida como “relativismo epistêmico”. Algumas de suas notórias elaborações são a análise 

do discurso e a retórica das teorias científicas, que foram influenciadas pela filosofia 

hermenêutica de Wittgenstein e se desenvolveram sobre bases subjetivistas.  

Curiosamente, a teoria de Marx foi objeto de crítica dentro da filosofia da ciência, e 

ainda hoje o é: durante a hegemonia positivista, foi alvo de acusações de historicismo e 

utopismo7, ou, atualmente, de ser um teórico racionalista modernista8, eurocêntrico e até mesmo 

racista. Não deve parecer estranho aos leitores marxistas que os critérios de cientificidade e a 

relatividade epistêmica sejam temas presentes em Marx9. Por exemplo, ao referir-se à 

contribuição teórica de David Ricardo, Marx afirma o seguinte: 

Ricardo, converte afinal, conscientemente, a antítese entre os interesses de classe, entre 

o salário e o lucro, entre o lucro e a renda da terra em ponto de partida de suas 

investigações, concebendo essa antítese, ingenuamente, como uma lei natural da 

sociedade. Com isso, porém, a ciência burguesa da economia chegara a seus limites 

intransponíveis. (Marx, 2013, p. 121) 

A perspectiva de que as teorias científicas são, intrinsecamente, a expressão de visões 

de mundo em contextos sociais e históricos particulares são características fundamentais do 

pensamento de Marx, assim como a presença de uma consideração sobre o caráter histórico-

social particular do conhecimento e uma evidente apreciação da racionalidade do 

conhecimento. Na visão de Marx, não há apenas uma perspectiva de classe burguesa, mas 

também uma ciência econômica burguesa; isto é, Marx reconhece seu caráter científico, que 

não se reduz a uma doutrina ou pseudociência. Logo, é possível reconhecer em Marx tanto a 

relatividade epistêmica como um critério de racionalidade científica, que antecipa a dualidade 

 
7 Ver, por exemplo, Popper (2013) 
8 Ver, por exemplo, Amariglio & Ruccio (1994) 
9 A relatividade epistêmica também é um tema abordado por Engels em Anti-Dühring, por exemplo: “Nesse campo 

[da história humana], portanto, o conhecimento é essencialmente relativo, limitando-se a um vislumbre da 

interconexão e das consequências de certas formas de sociedade e de Estado, transitórias por natureza e existentes 

apenas num dado tempo e para certos povos. Portanto, quem aqui sai à caça de verdades definitivas de última 

instância, de verdades autênticas que jamais mudam, retorna de mãos quase vazias, carregando apenas platitudes 

e lugares-comuns de quinta categoria – por exemplo, que os seres humanos de modo geral não conseguem viver 

sem trabalho, que até agora eles geralmente se subdividiram entre dominadores e dominados, que Napoleão morreu 

no dia 5 de maio de 1821 etc.” (Engels, 2015, p.121) 
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entre o empirismo e o relativismo, tão cara ao debate da filosofia da ciência a partir da segunda 

metade do século XX. 

Bhaskar funda uma filosofia da ciência que se opõe tanto à tradição positivista como à 

crítica relativista, no esforço de construir as bases de uma terceira via a essa dualidade. Bhaskar 

recorre a Marx particularmente para formular uma ontologia dos objetos do conhecimento 

humano10. Uma das principais críticas de Bhaskar às demais filosofias da ciência consiste na 

alegação de que elas incorrem na “falácia epistêmica”, o tratamento do que é (ontológico) em 

termos do que se pode conhecer (epistemológico). Na tradição marxista, a temática da ontologia 

foi negligenciada pela maior parte dos autores e correntes. Uma das raríssimas exceções é a 

obra Para uma ontologia do ser social de György Lukács, da década de 1960. Assim como 

Bhaskar, o filósofo húngaro teoriza sobre os princípios ontológicos subjacentes à teoria de 

Marx, reconhecendo o risco de tomá-los por uma teoria do conhecimento (e incorrer na ‘falácia 

epistêmica’)11. 

Preliminarmente, é possível encontrar harmonia entre Bhaskar e Lukács no 

reconhecimento da ontologia de Marx. Porém, ao passo que o projeto de Bhaskar consiste em 

elaborar uma filosofia que sustente uma ciência emancipatória, o projeto de Lukács consiste na 

elaboração de uma ética marxista, em que o ponto de partida é uma formulação sistematizada 

da natureza do ser12. Nesse projeto, Lukács não aborda a ontologia em seu vínculo específico 

com a ciência (como em Bhaskar), mas na abrangente esfera da vida cotidiana, em que a ciência 

 
10 “Claramente, a possibilidade de tal realismo metafísico, em oposição a um realismo ‘interno’, dependerá 

somente da instituição de uma filosofia, em oposição a sociologia (ou história) da ciência. Porém, dentro da 

filosofia, também dependerá da possibilidade de uma ontologia, em oposição à epistemologia. O realismo não é 

uma teoria do conhecimento ou da verdade, mas do ser (embora, como tal, tenha suas implicações 

epistemológicas).  De modo semelhante, uma conduta realista na filosofia da ciência será uma teoria sobre a 

natureza do ser, não do conhecimento, dos objetos investigados pela ciência – grosso modo, ao ponto que eles 

existem e agem independentemente da atividade humana, e, portanto, também dos sentidos-experiência e do 

pensamento.” (Bhaskar, 1989, p.12-13)  
11 “Porém, essa ontologia não pode ser de novo distorcida em teoria do conhecimento. Não se trata aqui de uma 

analogia ontológica com a relação entre a teoria do conhecimento geral e os métodos específicos das ciências 

singulares. Trata-se, ao contrário, do fato de que aquilo que é conhecido numa ontologia geral nada mais é que os 

fundamentos ontológicos gerais de todo ser” (Lukács, 2012, p. 27). 
12 “Suas reflexões em torno do tema da ontologia do ser social, destinadas a ser em um primeiro momento apenas 

considerações preparatórias que funcionariam como fundamentação para sua Ética, terminam logo nos primeiros 

anos em que se dedica à empreitada por se constituírem em um tema autônomo. […] aqui importa apenas destacar 

que Lukács chega às reflexões ontológicas pela convicção de que a compreensão dos fundamentos da prática 

humana tem papel preponderante no interior as questões éticas, tratá-las de modo adequado implica ser capaz de 

delinear com precisão a base ontológica do processo de desenvolvimento do ser social para com isto prospectivar 

as necessárias transformações para a emancipação do homem”. (Fortes, 2016, p.11-12) 
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ocupa um lugar diferenciado, relativamente autônomo13. A ciência não é negligenciada – e são 

muitas as considerações sobre a gênese, o desenvolvimento, o papel social, o caráter 

emancipatório ou manipulatório da ciência etc. –, mas não é tida artificialmente isolada e 

abstraída de sua fundamentação na vida cotidiana. 

O pensador húngaro reconhece a ciência como uma tendência histórica do 

desenvolvimento do ser social pela divisão do trabalho, na separação entre a investigação dos 

meios e a preparação e execução do processo de trabalho14 que, em determinado momento 

histórico, adquire uma autonomia relativa em face do trabalho. Em sua indissociável relação 

com a vida cotidiana, uma das principais proposições de Lukács sobre a atividade científica é 

aquela segundo a qual a ciência não precisa ser corretamente generalizada (pela filosofia ou 

não) para produzir uma prática efetiva, como por exemplo no sistema ptolomaico do período 

medieval: 

A história nos mostra uma infinidade de exemplos de como, em estreita conexão com 

uma falsa teoria, muitos resultados corretos e importantes foram obtidos na prática 

imediata […] recorde-se apenas o sistema ptolomaico que, tendo se mostrado 

cientificamente falso só depois de um longo período, funcionou de maneira quase 

impecável para finalidades práticas (navegação, calendário etc.). (Lukács, 2012, p. 57) 

Com isso, Lukács indica que a prática estabelece o critério absoluto da validade de uma 

teoria: “No trabalho, o pôr em movimento das séries causais fornece o critério para avaliar se 

os espelhamentos dos nexos próprios aos objetos são corretos ou errados”. (Fortes, 2016, p. 

131) Assim, justifica as bases para a análise da atividade científica por meios que não se 

restringem aos termos das teorias do conhecimento, valorizando os fundamentos contidos na 

ontologia do ser social e a capacidade de crítica das bases reais do conhecimento. No devido 

momento, será demonstrado que esse recurso à prática como critério último da verdade nada 

tem a ver com a resolução pragmatista do critério de justificação do discurso científico tão 

recorrente na história das principais tradições da filosofia da ciência burguesa. O propósito aqui 

 
13 “A filosofia e a religião, portanto, percorrem caminhos contrapostos – por princípio – na construção da ontologia. 

Não obstante, apelam para necessidades teóricas e práticas, para a razão, o entendimento e a vida sentimental dos 

mesmos seres humanos. Por isso, tem de surgir entre ambas, dependendo da estrutura e da dinâmica sociais, uma 

relação de aliança ou de concorrência (até de franca inimizade) no hic et nunc [aqui e agora] histórico. A forma 

que essas inter-relações assumem depende, em primeiro lugar, dos problemas histórico-sociais da época. Desse 

modo, é evidente que o nível cognitivo da ciência, condicionado – em última análise – pelo trabalho, e a 

compreensão da realidade pela filosofia, dentro de um dado espaço, cumprem funções motrizes relativamente 

autônomas”. (Lukács, 2012, p. 32) 
14“É, portanto, a partir da tendência intrínseca de autonomização da investigação dos meios, durante a preparação 

e execução do processo de trabalho, que se desenvolve o pensamento cientificamente orientado e que mais tarde 

se originam as diferentes ciências naturais”. (Lukács, 2013, p. 60) 
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é apenas ressaltar que, para Lukács, a questão da validade das teorias está intimamente 

associada à prática humana e, portanto, há uma necessária expressão no campo da ética. 

Embora em projetos distintos, Lukács e Bhaskar se encontram no propósito da 

construção de uma cientificidade com bases ontológicas explícitas. No caso de Lukács, seu 

objetivo é a formulação de uma ética marxista, e no caso de Bhaskar, trata-se da formulação de 

uma filosofia da ciência que oriente uma prática emancipatória. 

Ponderadas essas diferenças, esta tese tem como objetivo uma análise da ontologia do 

realismo crítico que recorre à obra de Marx e às intervenções de Lukács. Essa análise se divide 

em quatro momentos: (i) a exposição dos princípios fundamentais do realismo crítico; (ii) a 

consideração dos vínculos dos princípios ontológicos do realismo crítico com o pensamento de 

Marx; (iii) a contribuição de Lukács para o estudo da ontologia (iv) as bases ontológicas do 

método de Marx. 

Nessa análise, há uma questão que orienta o problema geral: em que medida o projeto 

de Marx pode ser associado ao projeto do realismo crítico, e vice-versa? Marx não entregou a 

filosofia do materialismo histórico pronta ou acabada em uma série de princípios, mas 

entremeada em sua crítica da sociedade capitalista e de diversas ideias científicas, filosóficas 

e/ou políticas de sua época. Engels, por outro lado, fez um tratamento sistemático dessa filosofia 

em Anti-Dühring (1894)15 que orientou boa parte dos desenvolvimentos filosóficos 

subsequentes, como o Materialismo e empiriocriticismo (1909) de Lênin, e as demais tradições 

do pensamento marxista, mas sobre o qual repousa a eterna indagação a respeito da sintonia 

com a perspectiva filosófica de Marx. Considerando esta perspectiva, a questão pertinente aqui 

é:  concordar com o realismo crítico seria, em algum sentido, aprofundar a filosofia de Marx, 

ou o seu oposto? 

As críticas marxistas ao realismo crítico se baseiam no alcance do projeto de Roy 

Bhaskar (GUNN, 1989; MAGILL, 1994; PRADO, 2009). A crítica de Fine (2004; 2006; 2007) 

alega que o tratamento autônomo dos problemas científicos, a partir da separação entre a 

metodologia e a teoria substantiva, é uma das razões para as falhas do realismo crítico, pois a 

 
15 “Marx e eu fomos praticamente os únicos que tomaram da filosofia idealista alemã a dialética consciente e a 

salvaguardaram na concepção materialista da natureza e da história. Porém, de uma concepção dialética e ao 

mesmo tempo materialista da natureza faz parte a familiaridade com a matemática e a ciência da natureza. Marx 

foi um matemático de mão-cheia, mas só conseguimos acompanhar as ciências naturais de modo parcial, 

descontínuo e esporádico”. (Engels, 2015, p. 34)  
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filosofia da ciência acaba por se confinar no terreno metodológico.16 De acordo com Fine, seria 

inviável reconhecer como realista e crítica uma filosofia que se afasta dos problemas sociais 

concretos. 

Há também entre os marxistas aqueles que apresentam uma convergência maior com as 

teses do realismo crítico. Alex Callinicos, por exemplo, sugere a interlocução, talvez até a 

concordância, mas sem aderir completamente à filosofia17. Bob Jessop afirma que a obra de 

Marx poderia ser (anacronicamente!) enquadrada naquilo que hoje se chama realismo crítico18, 

não considerando, portanto, essa adesão substancialmente problemática. O marxista ecologista 

John Bellamy Foster (2000, p.6-8) concorda com a tese defendida por Bhaskar de uma ontologia 

materialista com bases naturalistas em Marx, e argumenta em favor dela principalmente por sua 

capacidade de penetração no debate científico com o positivismo hipernaturalista e a 

hermenêutica antinaturalista. Andrew Collier (1990) parte do sistema filosófico de Bhaskar 

para elaborar sua versão do projeto do socialismo científico, tendo como base a premissa de 

que, para uma prática política emancipatória, é necessária uma filosofia política bem fundada 

que a ilumine. 

 Um esforço para sistematizar esse debate é apresentado por Brown, Fleetwood & 

Roberts em uma coletânea de artigos sobre o tema no livro Critical realism and marxism (2002). 

No centro do debate está o reconhecimento da crescente influência do realismo crítico em 

diversas áreas do conhecimento e a possibilidade de conciliação das teses do realismo crítico e 

do marxismo. Nessa obra, Steve Fleetwood argumenta que uma filosofia marxista da ciência é 

necessária e que o realismo crítico seria a resposta mais adequada, uma vez que o a filosofia 

materialista não apresenta uma correspondência clara e sistemática entre os pronunciamentos 

 
16 “Em suma, o realismo crítico parece não estar a par dos desenvolvimentos internos e circunjacentes à Economia 

que são alavancas potencialmente eficazes para a crítica às correntes convencionais e para a busca de alternativas. 

Isto ocorre porque [o realismo crítico] confinou-se à metodologia às custas de uma teoria substanciada.” (Fine, 

2004, p. 214) 
17 “Pensei ser um por um longo tempo um crítico-realista com um “c” e “r” minúsculos. Em outras palavras, 

eu concordo bastante e fui muito influenciado pela ampla concepção de ciências que o Roy desenvolveu, 

particularmente nos seus escritos dos anos setenta. É importante destacar o que me parece os três aspectos mais 

importantes desses textos. Primeiro, a realidade concebida como complexa, estruturada e multinível. […] Em 

segundo lugar, a ampla concepção de realidade se propõe a ser cabível numa forma modificada do mundo social, 

em que a operação dos poderes subjacentes é dependente da atividade dos seres humanos. Em terceiro lugar, a 

ciência em si é concebida como uma atividade social relativamente autônoma, cuja habilidade de captar a estrutura 

do real depende de sua capacidade de intervir na natureza para criar sistemas fechados que permitam testar teorias. 

Isso, portanto, é o que eu entendo por realismo crítico, e eu sempre pensei que esse conceito de ciência articula e 

desenvolve a concepção de ciência implícita em O Capital de Marx. (Bhaskar & Callinicos, 2003, p.90) 
18 “Mas Marx certamente trabalhou dentro do que, atualmente, chamaríamos de tradição do realismo crítico; ele 

se comprometeu arduamente tanto à discussão sobre agência como à forma à estrutura – e a sua interação dialética.” 

(Jessop, 2014, p. 1) 
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teóricos e a prática política. Andrew Brown, em contraposição, argumenta que os principais 

temas enfatizados pelo realismo crítico já estão devidamente tratados no interior da tradição 

marxista, levantando a possibilidade de sistematizá-los no próprio interior do marxismo, sem a 

necessidade de recorrer a uma filosofia da ciência. 

 Assim, há muito espaço para o debate da relação entre o projeto de Roy Bhaskar e o 

pensamento marxista. Diante das questões aqui apresentadas e do debate estabelecido, esta tese 

se organiza da seguinte forma: no primeiro capítulo, apresentam-se os princípios gerais da 

filosofia do realismo crítico, com ênfase em seus mais importantes fundamentos ontológicos; 

no segundo capítulo, discutem-se os pressupostos ontológicos de Marx à luz dos elementos 

oferecidos pelo realismo crítico; no terceiro capítulo, apresenta-se os princípios ontológicos 

fundamentais de Marx à luz dos estudos de György Lukács, com o objetivo de debater  a relação 

entre as ontologias propostas por Bhaskar e Lukács.  No quarto capítulo, discute-se uma 

interpretação do método de Marx, a partir das indicações de Bhaskar para uma conexão entre 

ontologia e método. Por fim, são apresentadas considerações sobre o projeto de uma ontologia 

para o marxismo. 
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1. Luzes para uma prática emancipatória: a filosofia para a ciência 

do realismo crítico 

 

Apresentação 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as principais características do projeto filosófico de 

Roy Bhaskar, isto é, a filosofia da ciência do realismo crítico, com ênfase particular em seus 

princípios ontológicos. Para isso, contextualiza-se inicialmente a formulação desse 

pensamento, recompondo os principais momentos de constituição, desenvolvimento e 

consolidação do movimento filosófico liderado por Bhaskar, assim como o surgimento de suas 

aplicações nas teorias científicas (seção 1.1.). Em seguida, caracterizam-se os elementos 

centrais do realismo crítico, isto é, sua ontologia (seção 1.2.), subdivida nos temas da ontologia 

geral, ontologia social, o modelo de dinâmica social e a ação humana; os desdobramentos da 

ontologia para a teoria do conhecimento (seção 1.3.), subdivididas nos temas da causalidade e 

do método. Por fim, é elaborada uma apreciação crítica da filosofia do realismo crítico (seção 

1.4.). 

 

1.1. A história do realismo crítico 

 

O termo realismo crítico19 remete a uma filosofia da ciência estabelecida durante a 

década de 1970 cujo principal expoente é o filósofo inglês Roy Bhaskar (1944-2014). A 

relevância dessa filosofia, principalmente a partir da década de 1990, pode ser ilustrada pela 

fundação da Associação Internacional para o Realismo Crítico (sigla IACR, em inglês), pela 

volumosa literatura inspirada pela tradição filosófica do realismo crítico e, no campo mais 

próximo à ciência econômica, pela formação do grupo de ontologia social de Cambridge  (sigla 

CSOG, em inglês), liderado pelo metodólogo Tony Lawson. 

O uso do termo “realismo” no realismo crítico remete a uma característica filosófica 

associada à afirmação de que há coisas (ou objetos do mundo) que não dependem da mente ou 

consciência humana para existirem. Em outros termos, existem objetos que são, como diz 

Bhaskar, intransitivos, numa analogia com o sentido gramatical de não dependerem de 

complementos para assegurar uma existência em si. Essa denotação do realismo, portanto, não 

 
19 Não confundir com o realismo crítico associado à filosofia da percepção em autores como Roy Wood Sellars e 

Nicolai Hartmann. 
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está (nem poderia estar) associada a uma tradição filosófica específica, como o positivismo ou, 

de modo mais geral, o empirismo, pois caracteriza a independência do objeto do conhecimento 

com relação à consciência humana. Já o termo “crítico” refere-se a uma postura mais reflexiva 

sobre as regras da atividade científica, por exemplo, na análise dos pressupostos e no escrutínio 

das teorias científicas, além de referir-se ao pensamento crítico nas análises sociais. 

Apesar do termo “realismo crítico” ser a denominação mais consolidada, diversos 

termos estão associados a essa filosofia. São eles “realismo transcendental”, “naturalismo 

crítico”, “realismo crítico dialético” e “realismo crítico dialético transcendental”, os quais 

remetem a diferentes problemas específicos no interior da filosofia da ciência e a diferentes 

fases do pensamento de Bhaskar20. 

O realismo crítico inclui uma gama de autores filiados a diferentes correntes teóricas no 

campo das ciências sociais. Andrew Sayer, Bob Jessop e Andrew Collier são exemplos de 

pensadores marxistas que se dedicaram ao desenvolvimento do realismo crítico. A partir da 

década de 1980, o realismo crítico adquire notoriedade na economia a partir de uma visão 

contrária ao mainstream econômico, em particular entre os economistas pós-keynesianos, sob 

o esforço de Tony Lawson e o grupo de realismo formado na Universidade de Cambridge. 

Nesse caso, são abrigadas sob o guarda-chuva do realismo crítico perspectivas muito diversas, 

algumas delas não-marxistas ou mesmo antimarxistas (schumpeteriana, por exemplo), de modo 

que o realismo crítico é definido deflacionada e negativamente, em termos da recusa 

(metodológica) da perspectiva ortodoxa da ciência econômica. 

Uma peculiaridade sobre o realismo crítico é que ele não pode ser caracterizado como 

uma tradição “rígida”, como se ilustra pela formação diversa de seus expoentes, vindos da 

filosofia da ciência, sociologia, economia, entre outros campos do saber. Isso se dá porque a 

relação dos autores com o realismo crítico ocorre pela congruência com as principais teses de 

Bhaskar, sendo como um recurso filosófico para as suas próprias teorias nos diferentes campos 

do conhecimento. Isso se deve à própria proposta do realismo crítico, de fornecer princípios 

para substanciar as teorias já existentes. 

O propósito do realismo crítico é oferecer alternativas ao positivismo, ao relativismo 

ontológico e ao irracionalismo no campo da filosofia da ciência moderna a partir de uma 

 
20 Bhaskar utiliza o termo “realismo transcendental” para apresentar sua filosofia, em contraposição aos termos 

“idealismo transcendental” de Kant e “realismo empírico”, associado à filosofia de Schlick. O termo “naturalismo 

crítico” aparece em seu segundo livro, na explicação voltada para as ciências sociais. O “realismo crítico dialético” 

e o “realismo crítico dialético transcendental” serão apresentados mais adiante. 
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justificativa para a racionalidade científica e de uma defesa do potencial da ciência de promover 

a emancipação humana (COLLIER, 1994). No tratamento do problema científico, o realismo 

crítico propõe que uma ontologia pretende sustentar a atividade científica, isto é, torná-la 

inteligível.  

 

1.1.1. Bhaskar e sua trajetória21 

 

Ao entrar na Faculdade de Economia como estudante de pós-

graduação, eu estava animado por ter ficado com dois orientadores 

excepcionais: Paul Streeton, que fez o que havia de mais próximo 

naquele contexto a uma crítica filosoficamente sofisticada da teoria 

econômica, ou do que restava dela do ponto de vista da economia do 

desenvolvimento; e Ian Little [...]. Ian Little, que estava em Nuffield, 

não leu nada, e Paul Streeton ignorou o esboço da minha tese por mais 

de um ano. Quando eu finalmente conversei com ele, ele disse: ‘Isto 

não é economia mesmo, sabe?’. (Bhaskar & Hartwig, 2010, p. 30) 

 

Ram Roy Bhaskar é um filósofo inglês nascido em Londres em 1944 e falecido em 2014, 

aos 70 anos, na cidade de Leeds. Bhaskar cresceu em Londres, e suprimiu seu primeiro nome 

“Ram” para reduzir o bullying escolar ocasionado por sua ascendência indiana. Sob influência 

do pai para ser médico, Bhaskar só conseguiu trilhar seu caminho para as ciências sociais ao 

conseguir uma bolsa para o Balliol College, em Oxford, onde estudou um curso interdisciplinar 

de filosofia, política e economia o Philosophy, Politics and Economics (PPE). Seu crescente 

interesse em filosofia o levou a elaborar sua tese na área, primeiramente na pós-graduação em 

economia, onde seu projeto foi rejeitado. Bhaskar migrou para a pós-graduação em filosofia e 

teve sua tese orientada por Rom Harré (com quem teve uma relação muito difícil, por sinal) e, 

curiosamente, sua tese foi rejeitada por ser muito extensa e pouco inovadora. Esse material 

rejeitado deu origem às suas principais obras. (MENON, 2015; VANDENBERGHE, 2016) 

A trajetória intelectual de Bhaskar é marcada por uma associação pouco convencional 

entre o pensamento marxista e a filosofia da ciência, uma relação muito pouco explorada no 

 
21 O estudo dessa trajetória abrange a nota biográfica presente em seu próprio blog 

<https://roybhaskar.wordpress.com/> e contribuições de intérpretes, como Creaven (2002) e Brown (2002). 

Bhaskar & Hartwig (2010) é uma obra que contempla uma série de diálogos entre Mervyn Hartwig e Roy Bhaskar 

sobre a formação do realismo crítico, dotada de uma autoavaliação de Bhaskar sobre a filosofia. 
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marxismo22. Mesmo com a consolidação do realismo crítico como um corpo filosófico próprio, 

Bhaskar manteve a obra de Marx como principal influência na formulação de sua ontologia23, 

ainda que seus principais interlocutores sejam as filosofias científicas do positivismo e do 

relativismo ontológico, objetos diretos de sua crítica. Dessa forma, Bhaskar e o realismo crítico 

também se apresentam como um esforço marxista de intervenção no debate da filosofia da 

ciência, ao menos em seus fundamentos teóricos originais. 

Sua primeira obra, A Realist Theory of Science, publicada em 1975, é uma crítica da 

ciência positivista então hegemônica, com ênfase no combate à matriz empirista. Também é 

uma crítica às posições relativistas e antirrealistas na filosofia da ciência, propondo o realismo 

crítico como uma terceira via. As preocupações de Bhaskar são orientadas para uma visão de 

mundo na qual a atividade prática dos cientistas seja não apenas explicada, mas sustentada por 

uma filosofia da ciência consistente lógica e ontologicamente. Seu principal objetivo nesta obra 

é, em outros termos, o desenvolvimento de uma explicação alternativa para a ciência, sobretudo 

ao positivismo. 

O primeiro livro de Bhaskar foi rapidamente sucedido por um estudo mais específico da 

prática científica nas ciências humanas, The Possibility of Naturalism (1979). Nele, o autor trata 

diretamente do problema de tomar o ser da sociedade como objeto de estudo sob bases 

naturalistas, entretanto sem incorrer numa correspondência acrítica entre natureza e sociedade. 

Em que medida as ciências sociais podem exercer sua atividade se espelhando nas ciências 

naturais? O resultado de sua contribuição repousa principalmente na construção de um modelo 

que quebra as dicotomias entre as ciências sociais e naturais, o modelo transformacional de 

ação social. Similarmente à primeira obra, Bhaskar formula princípios ontológicos que 

oferecem considerações sobre o conhecimento e sua inteligibilidade no caso dos objetos sociais. 

O terceiro livro de Bhaskar, Scientific Realism and Human Emancipation (1986), foi 

originado de rascunhos de planos mais pretensiosos de Bhaskar sobre dialética e materialismo. 

Nesse livro, Bhaskar consolida boa parte de sua crítica dos dois livros antecedentes e incorpora 

questões sobre a ideologia que gostaria de ter desenvolvido anteriormente, dando forma final 

ao que viria a ser conhecido mais adiante como crítica explanatória24. Collier (1994) comenta 

que essa obra perde um pouco da acessibilidade ao público geral pelas tendências do autor em 

 
22 Sheehan (1993) relata como a tradição soviética do marxismo participou ativamente nos debates da filosofia da 

ciência. 
23 Ver principalmente a teoria social elaborada em Bhaskar (2005). 
24 Bhaskar (2011, p.80) reconhece que o marxista Roy Edgley teve um papel fundamental nessa contribuição. 
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condensar o seu pensamento complexo em fórmulas simples, porém pouco familiares. Embora 

essa obra seja uma das exposições mais originais de Bhaskar, é amplamente reconhecida como 

uma leitura muito complicada. Nessa obra, a crítica explanatória é apresentada como resultado 

de um esforço para dissolver dicotomias de longa data da filosofia da ciência, como entre fatos 

e valores, teoria e prática e entre explanação e emancipação. 

Sete anos depois, Bhaskar publica Dialectic: the pulse of freedom25 (1993), em uma 

tentativa de articular seus principais argumentos em contraposição à dialética hegeliana, em 

particular à ênfase de Hegel na unidade (Bhaskar contrapõe com a diferença) e na totalidade 

abrangente, singular e completa (Bhaskar contrapõe com uma concepção de totalidade parcial, 

aberta e incompleta) (BROWN, 2002). O realismo crítico aqui, segundo Bhaskar, deveria ser 

caracterizado como “realismo crítico dialético”, principalmente ao levar em consideração que 

não foram todos os membros do realismo crítico que acompanharam esse desenvolvimento de 

sua filosofia, embora a teoria apresentada seja convergente com os principais temas das obras 

anteriores de Bhaskar. O filósofo inglês aborda a relação entre unidade e diferença da dialética 

a partir da abordagem dos problemas ontológicos, afastando-se de eventuais posições dualistas 

que poderiam ser depreendidas de suas obras anteriores26. 

Esse livro inspirou alguns desenvolvimentos no marxismo, como sua teorização de um 

princípio ontológico denominado “ausência real”, que levou autores marxistas como Chris 

Arthur à elaboração de uma noção (polêmica, por sinal) de valor como “forma espectral”27. A 

 
25 Nesse meio tempo, em 1989, Bhaskar lança seu quarto livro, Reclaiming Reality, uma coletânea de artigos 

escritos pelo autor entre 1975 e 1989 e que refletem o desenvolvimento de suas ideias ao longo dos três livros 

publicados. Em 1991, o autor publica Philosophy and the Idea of Freedom, em que discute também elementos 

subjacentes à sua primeira fase e oferece uma crítica direta ao filósofo Richard Rorty. Esses dois livros apresentam 

indícios dos estudos de Bhaskar sobre a dialética na década de 1980, caminho que Hartwig denomina de “segunda 

fase” do Realismo Crítico e que se concretizaria em 1993 com a publicação da obra mencionada no texto.  
26 Brown (2002, p.42) exemplifica essa questão a partir da relação entre estratos da realidade: “A noção de 

estratificação estrutura as noções dialéticas de unidade e diferença. Por um lado, como membros iguais da mesma 

hierarquia, os estratos possuem um aspecto de unidade (o dualismo ou o pluralismo são rejeitados). Por outro lado, 

os estratos não são idênticos ou redutíveis um ao outro; eles têm um aspecto de diferencia (o reducionismo é 

rejeitado).” Nessa contraposição, Bhaskar contrasta com Hegel ao enfatizar a diferença sobre a unidade, a partir 

da sua interpretação que assume que uma das principais falhas de Hegel é a ausência de reconhecimento de estratos 

em relativo isolamento, isto é, sem uma identidade clara com outros estratos. Bhaskar se aproxima de temas como 

a metarrealidade, uma hierarquia de estratos que permite a emergência de novos estratos, sem necessariamente um 

começo e um fim, ou seja, abertas e incompletas (BROWN, 2002, p. 42). 
27 “Se o valor de uso for ‘suspenso’ pela duração da troca, essa ‘ausência’ equivale não a uma destruição, mas a 

um ‘distanciamento’ [...] o corpo material de uma mercadoria aparece na troca, mas somente como um ‘portador’ 

de valor, com o seu valor de uso substancialmente deslocado. Como diz Roy Bhaskar, aquilo que está ausente em 

um nível, região ou perspectiva pode estar presente em outro; essa é a ‘dualidade da ausência’. Valor e valor de 

uso não são duas propriedades diametralmente opostas de uma mercadoria, como Norte e Sul. Eles são contrários 

imediatos. Quando há valor, não há valor de uso: se há valor de uso, o valor é nada: –– duas regiões diferentes do 

ser nas quais aquilo que está presente em uma região está ausente na outra.” (Arthur, 2004, p. 156) Embora não 
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ausência expressa a não-existência de uma forma explícita ou implícita em uma relação. Por 

exemplo, a interpretação proposta, o valor de uso existe “em ausência” no valor – isto é, quando 

não é um, é o outro –, de modo que um está sempre contido no outro como uma possibilidade. 

O que está em questão aqui, em termos gerais, é o reconhecimento ontológico da ausência, isto 

é, a ausência como uma propriedade intrínseca da realidade. Bhaskar produz uma ampla crítica 

à filosofia ocidental a partir disso, rechaçando aquilo que ele denomina de “monovalência 

ontológica”, isto é, uma visão puramente positiva da realidade (BHASKAR, 2008b)28. Essa foi 

a primeira “virada” no pensamento de Bhaskar, na qual se inclui também o livro Plato Etc.: 

The Problems of Philosophy and Their Resolution (1994), em que o autor aplica suas 

conclusões gerais da dialética à análise da filosofia ocidental, além de esclarecer alguns 

princípios desenvolvidos anteriormente. 

A segunda “virada” no pensamento de Bhaskar ocorreu na passagem do século XX para 

o XXI. Em 2000, Bhaskar publica From East to West: Odyssey of a Soul, que representou uma 

ruptura de Bhaskar com seu pensamento original. Nessa e em suas obras subsequentes, Bhaskar 

estabelece a existência de Deus como categoria fundamental do universo, afastando-se das 

temáticas contidas no núcleo teórico do realismo crítico e, portanto, daquelas que interessam a 

esta tese. Porém, é impossível evitar a seguinte indagação: essas tendências espiritualistas de 

Bhaskar estão, de alguma forma, contidas, ainda que de modo latente, em seus trabalhos 

seminais? Bhaskar (2002, p. ix), já em sua virada espiritual, indica que há um mundo objetivo 

da ilusão em que vivemos, elemento relacionável com uma noção de que a realidade empírica 

é falsa, mistificada. Por outro lado, a noção de Deus como a estrutura básica da existência 

humana e do mundo é inspirada na sua concepção de estratificação. Assim, “a virada espiritual” 

é um tema de relativo interesse para quem estuda o realismo crítico.  

Muitos adeptos notórios do realismo crítico, como Andrew Sayer, Tony Lawson e Bob 

Jessop, optaram por não considerar esse momento do autor como parte da filosofia crítico-

realista, uma vez que Bhaskar envereda por uma trilha muito controversa e, para muitos, em 

frontal oposição ao que havia defendido até então. Mesmo entre os que se dedicaram ao estudo 

detido desta obra, como Creaven (2010), é possível perceber a reação negativa à direção adotada 

por Bhaskar na virada do século, caracterizando-a como uma reconstrução teológica da filosofia 

 
seja o tema central dessa tese, é válido ressaltar que tal posição me parece falha ao excluir a possibilidade que 

ambos os processos ocorram simultaneamente. 
28 Para um aprofundamento nesse tema produzido desde um ponto de vista marxista, recomenda-se a leitura do 

sociólogo inglês Sean Creaven (2002; 2007). 
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apresentada pelo realismo crítico, que ficou conhecida como “realismo crítico dialético 

transcendental”. Essa ruptura de Bhaskar, porém, contou com algumas adesões, como as de 

Margareth Archer, Mervyn Hartwig e Andrew Collier29. A designação “realismo crítico 

transcendental dialético” foi substituída posteriormente pelo termo “filosofia da 

metarrealidade” 30, tema ao qual Bhaskar se dedicou até o fim de sua vida, em 2014.  

 

1.1.2. Aplicações do realismo crítico 

 

 O realismo crítico se apresenta como uma alternativa para aqueles que rejeitam (1) as 

teses empiristas em geral e positivistas em particular e (2) não admitem o relativismo. Assim, 

essa filosofia alcança adesões na teoria social até mesmo entre os positivistas e construtivistas 

mais críticos, além de marxistas, weberianos etc. Na economia, tornou-se curiosamente (e 

bizarramente, considerando que se trata de uma proposta de construção de uma ontologia – 

visão de mundo) uma espécie de berço para uma pluralidade heterodoxa, abrangendo pós-

keynesianos, marxistas, austríacos e institucionalistas. O realismo crítico fornece inspirações 

em diferentes áreas, como na política, biologia, feminismo, ecologia e linguística.  

 Collier (1994, cap. 7) apresenta as principais contribuições do realismo crítico em três 

áreas: linguística, psicanálise e economia, que serão brevemente comentadas aqui, com 

destaque particular para a economia. Sobre a linguística, o autor se dedica ao trabalho de Trevor 

Pateman (1987), que incorpora muitos dos temas do realismo crítico à tradição inaugurada por 

Noam Chomsky, principalmente no reconhecimento da gramática como uma estrutura 

irredutível e incapaz de ser inferida meramente pela experiência. Além disso, reconhece que os 

eventos linguísticos ocorrem em sistemas abertos, e que os contrafactuais identificados na 

experiência não excluem ou invalidam as tendências existentes na linguagem. 

 Na psicanálise, Collier indica o trabalho do psiquiatra e psicanalista escocês David Will 

(1984) como um daqueles que teoriza os princípios da psicanálise a partir do realismo crítico. 

Nesse caso, trata-se muito mais de sustentar a cientificidade da psicanálise mesmo após as 

críticas positivista e popperiana. Nessas críticas, como o conhecimento da psicanálise não se 

 
29 Ver, por exemplo, as obras Critical Realism and God (ARCHER, COLLIER & PORPORA, 2004) e Critical 

Realism and Spirituality (HARTWIG & MORGAN, 2012). 
30 São eles: From Science to Emancipation (2002), Reflections on Meta-Reality (2002) e The Philosophy of meta-

Reality (2002). 
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verifica diretamente na experiência (ou em Popper, não é diretamente falseável), ele seria 

inválido. Com a crítica da denominada falácia epistêmica, Bhaskar torna-se um autor capaz de 

fornecer à psicanálise elementos que justifiquem sua cientificidade, em particular assumindo a 

distinção entre mecanismos, eventos e experiências. Will também se aproxima da análise da 

ação humana de Bhaskar. 

 Na economia, as intervenções de Tony Lawson abarcam o enriquecimento filosófico 

das teorias econômicas (na metodologia da economia) por meio de uma teorização realista dos 

objetos da economia, como a natureza do dinheiro, do mercado e da troca, e a formação de uma 

militância intelectual em favor do pluralismo metodológico em economia (LAWSON, 1997; 

2003; 2015). Seu diagnóstico básico, em conjunto aos demais realistas de Cambridge, indica 

que a economia contemporânea é marcada por uma “negligência da ontologia”, isto é, é carente 

de considerações e do debate sobre a natureza dos objetos da economia. Em particular, a 

corrente ortodoxa é negligente com a ontologia ao enfatizar a epistemologia, incorrendo assim 

na falácia epistêmica. 

 Lawson se diferencia de Bhaskar inicialmente ao argumentar que a crítica popperiana 

ao positivismo não eliminou um aspecto estrutural da produção de teorias: o “dedutivismo”. 

Este, por sua vez, é caracterizado pelo uso do modelo hipotético-dedutivo e suas variantes. Uma 

das implicações do uso desse modelo é, segundo Lawson (1997), considerar a economia um 

sistema fechado, em que se isola a própria realidade nas condições experimentais, em 

detrimento da concepção de um sistema aberto, que levaria em consideração essa realidade. 

 Em sua abordagem realista da economia, Lawson se utiliza da pergunta transcendental31 

de Bhaskar para questionar, por exemplo, a natureza do dinheiro. Lawson (2016, p.6) elabora a 

questão: “Primeiro, identificar o conjunto de funções fundamentais do dinheiro e colocar a 

‘questão ontológica’, em outros termos, perguntar: que propriedades um objeto ou coisa deve 

ter para ser definido como dinheiro de forma que permita oferecer tais funções com êxito?”. 

Lawson, no caso, identifica quatro propriedades: unidade contábil, depósito de valor, meios de 

pagamento e meio de troca. Essas propriedades apresentam-se como condições de existência 

 
31 Como será apresentado mais adiante, a pergunta transcendental-realista consiste em refletir sobre as 

propriedades de um determinado objeto que permitem a sua apreensão pelo conhecimento humano. 
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do dinheiro. Sua conclusão é que a principal função do dinheiro é atuar como meio de 

pagamento, e ser unidade contábil comum uma pré-condição32. 

 Na formação de uma iniciativa em favor de uma heterodoxia plural na economia, 

Lawson foi um dos protagonistas na formação da Associação pela Economia Heterodoxa (sigla 

AHE, no inglês), e desde então, tem se engajado em um projeto que seria um “guarda-chuva” 

abrangendo diversas tradições heterodoxas, como o institucionalismo, feminismo, marxismo, 

entre outros, incluindo teorias conservadoras fora do mainstream, como o keynesianismo, o 

schumpeterianismo e a escola austríaca. Assim, Lawson busca o reconhecimento de elementos 

da formação de uma unidade heterodoxa, em meio às diferenças de cada tradição. A proposta 

realista para a ciência econômica fornecida por Tony Lawson se desdobra em um conjunto de 

teorias econômicas alegadamente menos dogmáticas, mais críticas com relação ao uso irrestrito 

da matemática e à validade dos experimentos (LAWSON, 2015, p.206).  

Não se trata da proposta de uma teoria econômica singular, uma vez que Lawson 

defende uma orientação ontológica para as teorias heterodoxas que se apresente crítica ao 

individualismo, mais plural e pretensamente mais explicativa (em detrimento da previsão) dos 

fenômenos econômicos. Com isso, pretende formar uma unidade denominada economia 

heterodoxa, com base em sua crítica da teoria econômica ortodoxa33. A resolução 

epistemológica se apresenta, com o argumento de Lawson (2015), como uma disputa prioritária 

do realismo crítico, uma crítica à economia por sua “ideologia matemática”34 e sua ontologia 

individualista. 

 Outros trabalhos sintetizam as contribuições do realismo crítico na sociologia 

(ARCHER et. al., 1998) e no marxismo (BROWN, FLEETWOOD & ROBERTS, 2002). As 

aplicações do realismo crítico e os debates posteriores da filosofia de Bhaskar podem ser 

 
32 “O raciocínio ontológico, portanto, me leva a observar que a função principal do dinheiro é como meio de 

pagamento geral, uma vez que uma unidade contábil comum é uma pré-condição, e qualquer coisa que possa ser 

considerada dinheiro já será uma forma de valor confiável.” (Lawson, 2016, p. 12). 
33 “Especificamente, eu notei em diversas passagens que cada tradição heterodoxa isolada tende a enfatizar várias 

características da realidade social consideradas fundamentais ou de interesse significativo (mesmo que as 

tentativas de teorizar a respeito dessas características sejam altamente variáveis e disputadas). Eu proponho agora 

que cada tradição heterodoxa isolada seja identificada precisamente por tais características gerais e ênfases, 

concebidas como tópicos constitutivos de pesquisa”. (Lawson, 2015, p. 46)  
34 “Primeiramente, e sobretudo, quero brevemente sugerir uma ideologia alternativa, uma versão de ideologia (um 

conjunto de crenças tácitas manifestas como normais ou neutras sem questionamento) que, a meu ver, permeia a 

academia de economia, uma [ideologia] que é amplamente difundida e que, sem dúvida, tem um papel contributivo 

importante nas deficiências da disciplina. Mas esse é um conjunto de crenças que não afeta diretamente a natureza 

do sistema econômico subjacente, de maneira alguma. Ao contrário, é precisamente a doutrina que prega que toda 

economia séria deve ser feita na forma de modelagem matemática.” (Lawson, 2015, p. 152, itálicos no original). 
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acompanhados na publicação anual do Journal of Critical Realism (publicado entre 1998 e 2002 

sob o nome de Alethia), além da série de publicações da editora Routledge (Routledge studies 

on critical realism). Além de publicar e reeditar os livros de Bhaskar e os textos clássicos do 

realismo crítico, a Routledge já lançou mais de trinta livros sobre o tema, incluindo teorias das 

artes, feminismo e gênero, ética, saúde e desigualdade a partir da matriz do realismo crítico.  

 É possível debater os antagonismos gerados por essa aplicação em diferentes vertentes 

teóricas e suas consequências para o próprio realismo crítico. Esse debate só é possível na 

medida em que se apresenta a filosofia e projeto do realismo crítico por completo. De todo 

modo, vale adiantar que os antagonismos são relativamente acalentados pela penetração obtida 

pelo realismo crítico no debate das diferentes atividades científicas, ressaltando o impacto dos 

argumentos da teoria de Bhaskar.  

As luzes do realismo crítico no terreno filosófico-científico evitam a afirmação de uma 

economia, sociologia ou biologia crítico-realista, sendo possível enfatizar a presença, em 

determinadas correntes dessas e de outras áreas, do enriquecimento filosófico a partir de seus 

temas. Por outro lado, as aplicações do realismo crítico revelam uma de suas sombras: como 

pode uma filosofia da ciência que tem por proposta orientar uma prática social emancipatória 

abranger em sua influência — ou ainda mais crítico, substanciar — teorias conservadoras? Para 

responder a essa questão, faz-se necessário primeiro esmiuçar qual é a proposta do realismo 

crítico para as ciências. 

 

1.2. As sombras do conhecimento: a realidade 

 

Em retrospecto, eu posso reconstruir isso de forma mais racional 

agora. Eu fui da economia para a filosofia da ciência, mas quando se 

olha os livros-textos de filosofia da ciência, com seus Poppers e 

Hempels, tampouco se pode ver qualquer coisa sobre o mundo real – 

não quando eles falam sobre explicação e conformação e falsificação 

e afins. Então eu voltei à filosofia e critiquei a falácia epistêmica, em 

outras palavras, a negação da ontologia, em suas raízes. (Bhaskar & 

Hartwig, 2010, p. 32) 

 

O realismo crítico se firmou como uma “terceira via” no debate da filosofia da ciência. 

As duas vias tradicionais desse debate, o positivismo e o relativismo, são sujeitos à crítica 
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apresentada pelo realismo crítico, ainda que a ênfase recaia predominantemente sobre o 

primeiro35. Essa “terceira via” é crítica ao debate tradicional da filosofia da ciência, indicando 

que 1) o debate da filosofia da ciência não contém muitas referências à relação autônoma da 

natureza com o sujeito cognoscente; 2) o debate científico carece de conteúdo de “realidade” e 

relevância prática; 3) o debate da filosofia da ciência tem implicações decisivas no campo 

político-ideológico. 

Essa “terceira via” também é uma forma de o marxismo intervir no debate da filosofia 

da ciência, uma vez que o realismo crítico está diretamente ligado à teoria marxista (BROWN, 

FLEETWOOD & ROBERTS, 2002). A concepção de uma “filosofia da ciência marxista” é um 

objeto de controvérsia no marxismo. No verbete escrito por Roy Edgley no Dicionário do 

pensamento marxista sobre filosofia, há uma definição do marxismo como um movimento 

político prático e da teoria marxista como uma ciência social, e que Marx se afastou da filosofia 

ao perceber que “a filosofia ‘se realizava’ não na própria realidade, mas em outra forma de 

teoria, a ciência. A ciência é, dentre todos os tipos de teoria, a que mais se aproxima da realidade 

e a mais capaz de retratá-la” (Edgley, 1988, p.152). 

Edgley argumenta que Marx se afastou do terreno filosófico para a construção de uma 

teoria científica porque a filosofia se legitima como ideia no interior das próprias ideias, e que 

não há necessidade intrínseca de fundamentar a ciência em uma filosofia (uma filosofia da 

ciência, por exemplo); por outro lado, há um vínculo na ciência inevitável e explícito com a 

realidade material. Nesse mesmo dicionário, o verbete “teoria do conhecimento” escrito por 

Roy Bhaskar afirma que não há uma explícita filosofia da ciência em Marx, mas que é possível 

reconstruí-la a partir da análise de sua teoria36. (BHASKAR, 1988a) 

 O realismo crítico ofereceu uma resposta direta (e marxista) às tradições filosóficas da 

ciência estabelecidas como suas formulações hegemônicas, criando uma interlocução em uma 

área que não é tão explorada amplamente pelo marxismo37. As razões pelas quais o marxismo 

não tem tanta penetração neste terreno, além da natural rejeição do pensamento marxista em 

 
35 A razão é simples. As teses relativistas, no fim das contas, rebaixam os critérios científicos, de modo que o 

característico da atividade científica perde seu sentido perante qualquer outra forma de se conhecer.  
36 “É um truísmo dizer que as tensões entre positivismo e hegelianismo, ciências sociais e filosofia da história, 

marxismo científico e crítico (ou humanista, ou historicista), materialismo e dialética etc., presentes no pensamento 

marxista, têm raízes nas ambivalências e tendências contraditórias dos próprios escritos de Marx. Apesar disso, é 

possível reconstruir, a partir de sua obra, perspectivas (a) da teoria do conhecimento e (b) sobre a teoria do 

conhecimento, que transcendem e parcialmente explicam as dicotomias do marxismo”. (Bhaskar, 1988b, p.374) 
37 Sheehan (1993) argumenta que o marxismo soviético participou ativamente dos debates da filosofia da ciência 

na primeira metade do Séc. XX, a partir de pensadores como Bukharin, Bernal, Haldane e Caudwell, ressaltando 

a participação de Bukharin no Congresso Internacional de História da Ciência de 1931 em Londres. 
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qualquer disciplina pelos “consensos” da ortodoxia, é a existência de um conjunto heterogêneo 

de interpretações, muitas das vezes antagônicas, na composição do marxismo. A diversidade 

de matrizes intelectuais no marxismo, embora possa ser apreendida como enriquecedora em 

muitos aspectos, em particular na constante reflexão crítica de seus pressupostos ou por não 

seguir dogmatismos e orientações gerais, é negativa quando se observa como uma totalidade 

pouco uniforme, ou até mesmo indefinida e ambígua no que concerne aos seus princípios 

filosóficos. Claro, pode-se argumentar que isso está relacionado com a abordagem textual das 

questões filosóficas por Marx, ao não deixar seus princípios filosóficos acabados ou 

sistematizados separadamente (se foi um ato deliberado ou não, é um debate). 

Todavia, para Roy Bhaskar e os filósofos do realismo crítico, a teoria de Marx é mais 

que uma ciência na medida em que se pode, a partir da análise, reconhecer uma teoria do 

conhecimento e uma ontologia. Se há uma teoria do conhecimento ontologicamente fundada e 

ela é minimamente satisfatória na orientação da prática científica, sua extensão pode abranger 

não só a teoria marxista, mas outras teorias. Por outro lado, o marxismo não se reduz à prática 

científica, ele pretender orientar teoricamente formas diversas de prática, de maneira que o 

marxismo não pode – nem poderia ser – reduzido a uma teoria do conhecimento38. 

Para compreender em que medida o projeto do realismo crítico se insere no debate da 

filosofia da ciência e o quanto “ilumina” o marxismo, as propostas do realismo crítico serão 

apresentadas a seguir. Primeiramente, as atenções serão concentradas na caracterização da 

ontologia e, posteriormente, nos desdobramentos dessa ontologia para a teoria do conhecimento 

(seção 1.3.).  

A caracterização da ontologia de Bhaskar tem uma orientação explícita para a falta de 

realismo das ciências; uma sombra que paira sobre o conhecimento, qual seja, a própria 

realidade. A filosofia da ciência costuma traduzir a realidade em termos do que se pode 

conhecer da realidade, reduzindo o real ao conhecimento humano. A teoria do conhecimento 

de Bhaskar, ao reconhecer essa distinção, oferece alternativas à compreensão da causalidade, 

da totalidade, do método científico e da análise experimental que, por sua vez, são orientadas à 

luz da realidade, isto é, de modo ontologicamente realista. 

 

 
38 Essa tensão entre a teoria do conhecimento e o marxismo é mencionada por Bhaskar nos verbetes “ciência” e 

“teoria do conhecimento” do Dicionário do pensamento marxista (BHASKAR, 1988a; 1988b). 
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1.2.1. Ontologia geral 

 

 O realismo crítico oferece um conjunto de respostas para as questões ontológicas 

subjacentes às diferentes teorias científicas sobre a natureza e a sociedade. A principal questão 

é como é possível conhecer a realidade, ou em seus termos, quais propriedades a realidade 

possui que tornam possível conhecê-la? Essa questão não é própria da filosofia da ciência de 

Bhaskar; ela pode ser identificada, em diferentes formas, nas próprias raízes do pensamento 

ocidental39.  

Atualmente, a matriz do debate está principalmente associada à tese de Duhem-Quine40 

sobre a inexistência de testes científicos cruciais, seguramente isentos e definitivos, uma vez 

que todo teste empírico requer um conjunto de suposições que podem não ser testáveis, 

suposições essas que poderiam, por exemplo, afirmar as expectativas do cientista com relação 

ao seu experimento. Consequentemente, a tese de Duhem-Quine abriu as portas para o 

reconhecimento de diferentes ontologias associadas às práticas científicas e, com ele, o debate 

sobre a impossibilidade do conhecimento objetivo. Esse problema filosófico se consolidou na 

filosofia da ciência na segunda metade do século XX com a tese da incomensurabilidade de 

paradigmas de Thomas Kuhn (1970) e os debates entre Popper (2004), Lakatos (LAKATOS & 

MUSGRAVE, 1979) e Feyerabend (2010; 2011). O debate entre esses autores expressa um 

dualismo entre a tese que sustenta a racionalidade científica e a tese que reconhece que toda 

teoria científica tem como base uma visão de mundo singular. 

 A primeira tese é caracterizada no pensamento de Bhaskar como “racionalismo 

julgamental”41, e a segunda como “relatividade epistêmica”. Bhaskar propõe a tese de uma 

ontologia realista que contemple tanto o racionalismo julgamental como a relatividade 

epistêmica. Hartwig (2015) denomina essas três teses de “santíssima trindade” do realismo 

crítico: (1) a possibilidade do racionalismo julgamental; (2) a efetividade da relatividade 

 
39 “Essa questão tem uma longa pré-história, desde a objeção de Aristóteles à doutrina de Platão sobre as essências 

ou formas transcendentais (suprassensoriais), e depois continuada – por filósofos desde Kant até os atuais – em 

várias tentativas de justificar alguma teoria do conhecimento compatível com o realismo, sem contudo se opor 

frontalmente aos céticos. Entretanto, tais tentativas sempre envolveram uma redefinição do problema de modo a 

levantar questões ontológicas em termos epistemológicos, invertendo assim a ordem tradicional de prioridades.” 

(Hartwig, 2015, p. 335) 
40 Pierre Duhem (1861-1916) e Willard Quine (1908-2000).  
41 O termo original é “judgemental rationalism”, que já foi traduzido em alguns artigos na língua portuguesa como 

“racionalismo julgamental”, embora o termo “julgamental” não exista nos dicionários da língua portuguesa, 

constituindo um anglicismo. Não se optou pela tradução do termo como “racionalismo crítico”, pois além de se 

afastar do significado próprio de “judgemental”, poderia causar confusões devido ao seu uso associado à filosofia 

de Karl Popper. 
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epistêmica e (3) a necessidade de uma ontologia realista. Nesta seção, a ênfase consiste na 

caracterização da ontologia realista. A relatividade epistêmica e o racionalismo julgamental são 

apresentados na seção seguinte, sobre os desdobramentos epistemológicos do realismo crítico.  

A ontologia realista de Bhaskar é marcada pelo reconhecimento das propriedades 

ontológicas dos objetos do conhecimento, as quais permitem a inteligibilidade da atividade 

científica, de modo que ela não seja absurda ou trivial42. Essa ontologia parte de uma 

caracterização de duas dimensões dos objetos do conhecimento43, às quais Bhaskar atribui as 

denominações transitiva e intransitiva. Os objetos transitivos do conhecimento abrangem 

ideias, teorias, conceitos etc. que expressam o mundo na consciência e, por conseguinte, 

dependem do pensamento humano e, portanto, dos próprios seres humanos para existirem. 

Esses objetos contrastam com os objetos que não dependem do pensamento humano para sua 

existência, como as propriedades químicas, o universo e o mecanismo de propagação da luz na 

natureza, e até mesmo as relações e estruturas sociais que, uma vez postas, objetivadas, são 

condições antecedentes dadas do pensamento e da prática subsequente. Estes últimos são 

denominados objetos intransitivos do conhecimento. Os objetos intransitivos constituem a 

realidade em-si, não como um ente uno e compacto, mas sim estratificado em domínios 

diversos. 

Os objetos intransitivos são aqueles não dependem de nosso conhecimento verdadeiro 

ou falso44 sobre eles para que existam45. Por exemplo, independente de compreendermos 

 
42 A necessidade de garantir a inteligibilidade da atividade científica advém de uma formulação realista da dedução 

transcendental de Kant (2001, A 84-130/ B 116-169). A dedução transcendental é definida por Kant como a 

“explicação do modo pelo qual esses conceitos [do conhecimento humano] se podem referir a priori a estes objetos 

[da experiência]” (Kant, 2001, A 85/B 117). A pergunta formulada por Kant a partir da dedução transcendental é: 

“Se perguntarmos […] se há alguma coisa distinta do mundo que contenha o fundamento da ordem do mundo e 

do seu encadeamento segundo leis universais, a resposta será: sem dúvida. Efetivamente, o mundo é um somatório 

de fenômenos; deve portanto existir, para esses fenômenos, um fundamento transcendental, isto é, um fundamento 

simplesmente pensável pelo entendimento puro”. (Kant, 2001, A 696/ B 724, grifos no original)  
43 Essa caracterização dos objetos do conhecimento distingue radicalmente as possibilidades imanentes aos 

objetos, suas propriedades (o seu em-si), das possibilidades dos seres humanos de conhecerem as propriedades de 

tais objetos (o para-nós), abrindo perspectivas para a alegação da existência de mecanismos reais não capturáveis 

pela ciência ao menos em seu estágio atual. Além disso, essa caracterização oferece reflexões sobre a capacidade 

do ser humano de direcionar intencionalmente a ciência aos seus interesses. 
44 Collier (1994, p.51) enfatiza particularmente essa questão de um critério de verdade subjacente: “como realismo, 

[o realismo crítico] reconhece que a ciência é sobre algo, e sobre algo que existe independentemente da ciência; e 

como falibilista, reconhece que a ciência de qualquer época pode estar errada sobre seu objeto. Os ‘resultados’ da 

investigação científica em qualquer época são um conjunto de teorias sobre a natureza do mundo que são 

presumivelmente a melhor aproximação para a verdade sobre o mundo”. 
45 No extremo, esse argumento defende que os objetos intransitivos podem ser incognoscíveis. Isto é, não há nada 

garantindo que a realidade-em-si seja completamente acessível para nós, ao conhecimento humano, uma vez que 

a realidade é independente dele. Ademais, a possibilidade de ampliar o conhecimento humano é dependente do 

próprio desenvolvimento social, de modo que o campo do incognoscível se altera historicamente. 
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adequadamente ou não, a gravidade continua atuando sobre os corpos, a água continua sendo 

composta por duas partes de hidrogênio para uma de oxigênio etc. Similarmente, nas 

sociedades, as relações sociais não esperam pelo conhecimento humano adequado sobre elas 

para constituírem-se como relações sociais46. 

Os objetos transitivos são caracterizados por Bhaskar como causas materiais 

aristotélicas, isto é, como pressupostos cognitivos da própria produção de conhecimento47. São 

as condições básicas da ciência, como o domínio de métodos, modelos e fatos estabelecidos 

que constituem a causa material da ciência.  As teorias são constituídas de objetos transitivos, 

por exemplo, as bases da linguagem (vocabulário, estrutura gramatical), conhecimento 

acumulado (teorias antecedentes, técnicas intergeracionais), analogias (teorias e processos de 

outras fontes de saber e da prática), fatos históricos (interpretações de acontecimentos) etc.  

A partir da distinção entre os objetos do conhecimento, Bhaskar argumenta que há uma 

parcela do real que não depende do conhecimento humano, isto é, a realidade (intransitiva) 

independente da consciência humana sobre ela, que pode ser interpretada em um contexto social 

e histórico pelo conhecimento humano (transitivo)48. Assim, “a ciência deve ser vista como um 

processo social, cujo objetivo é a produção de conhecimento sobre os mecanismos de produção 

dos fenômenos da natureza – os objetos intransitivos de investigação”. (Bhaskar, 2005, p.13). 

Portanto, há uma distinção ontológica entre a realidade em-si e o conhecimento da 

realidade (para-nós). Bhaskar se afasta imediatamente das concepções ontológicas idealistas ao 

reconhecer essa distinção, principalmente porque não há nenhuma determinação causal 

intrínseca entre a realidade-em-si e os caminhos do conhecimento. Os caminhos do 

conhecimento dependem da percepção humana sobre os objetos, e essa percepção, 

historicamente determinada, pode ou não levar à identificação dos objetos intransitivos. 

A percepção humana, por sua vez, está imediatamente associada à experiência. O ser 

humano interpreta a realidade ao seu redor a partir das experiências. Suas experiências têm 

 
46 As particularidades dos objetos intransitivos da sociedade são elaboradas na seção subsequente. 
47 Para ilustrar com exemplos, a causa material necessária de uma cadeira de madeira é a madeira, para um rio é a 

água, sendo assim, a causa material captura a composição material do objeto que faculta que ele seja o que 

realmente é e pode vir a ser. Por analogia, a causa material da produção de conhecimento são ideias antecedentes, 

sejam elas teorias ou não. 
48 “Qualquer filosofia da ciência adequada deve ser capaz de sustentar e reconciliar ambos os aspectos da ciência; 

isto é, mostrar como a ciência, que é um processo transitivo e dependente de conhecimento pré-existente e da 

atividade eficaz do ser humano, possui objetos intransitivos que não dependem de um ou de outro. Isto é, ela deve 

ser capaz de sustentar tanto (1) o caráter social da ciência e (2) a independência da ciência dos objetos do 

pensamento científico.” (Bhaskar, 2008a, p. 14) 
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como base os antecedentes do conhecimento produzido pela atividade humana, podendo 

identificar aquilo que ocorre independentemente da existência humana (as reações químicas, as 

leis físicas etc.). Isso pode ser ilustrado de modo simples: um médico de determinada 

especialização – um/a obstetra, por exemplo – é treinado/a a ter uma percepção aguçada. 

Enquanto o olho de um leigo vê um borrão num ultrassom, o/a especialista vê um casal de 

gêmeos. 

Diante da análise da percepção humana, os objetos do conhecimento podem ou não ser 

acessados pela experiência. Desse modo, a natureza dos objetos do conhecimento é 

estratificada, havendo uma distinção entre o que é percebido e existente. Deve-se, no entanto, 

primeiro reconhecer a diferença entre o que é possível de se experimentar, mas não é capturado 

pela experiência humana (os eventos), e o que é experimentado: 

Os eventos, portanto, são categorialmente independentes das experiências. Poderia 

haver um mundo de eventos sem experiências. Tais eventos constituiriam efetividades 

não percebidas e, na ausência dos homens, imperceptíveis. Admitida a possibilidade de 

um mundo sem percepções, que é pressuposta pela inteligibilidade das percepções 

científicas efetivas, não há razão para que não possa haver, em um mundo que contém 

percepções, eventos que não são percebidos e, dadas as nossas capacidades atuais ou 

permanentes, imperceptíveis. Além disso, o conhecimento teórico de tais eventos pode 

ser possuído ou não, e pode ou não ser atingíveis. (Bhaskar, 2008a, p. 22) 

Essa distinção pode ser exemplificada pela descoberta da célula. Se o ser humano não 

havia produzido até o século XVII instrumentos adequados para descobrir o metabolismo 

celular, esse evento ocorria na realidade, mas não era uma experiência humana. O metabolismo 

celular não passou a existir quando o ser humano a reconheceu experimentalmente, mas, a partir 

do momento em que o reconheceu, utilizando, por exemplo, o microscópio e as bases científicas 

da época, passa a se constituir como um evento acessível e, portanto, como uma experiência. 

Em segundo lugar, há uma distinção ontológica entre os eventos e os mecanismos 

geradores dos eventos. Essa distinção pode ser ilustrada a partir do exemplo de um investigador 

que faz o experimento de soltar um objeto de uma determinada altura para perceber os efeitos 

da gravidade. Nesse experimento, ele é o agente causal da sequência de eventos, mas não o 

causador da lei. O que esse investigador consegue revelar é que, sob determinadas condições 

experimentais, o efeito da lei da gravidade é diretamente identificável pela via empírica. 

Entretanto, isso não significa que a lei seja empírica ou mesmo efetiva, mas sim que ela pertence 

a um domínio distinto ao dos eventos. Em outras palavras, o investigador consegue 

experimentar os produtos ou efeitos das leis, mas nunca a própria lei, que em outras 
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circunstâncias ou condições experimentais (invariância empírica, por exemplo), não seria 

identificada devido à ausência de evidências experimentais49. 

A distinção entre mecanismos, eventos e experiências implica a possibilidade efetiva de 

leis existentes neste exato momento que não são capturáveis pela atual experiência humana. 

Essa distinção ontológica proposta por Bhaskar indica que o objetivo da ciência é compreender 

os mecanismos geradores dos eventos, não somente os eventos e as experiências, e que os 

mecanismos são os principais objetos de interesse da ciência50. 

Essa distinção ontológica implica que, para se conhecer a realidade, a humanidade não 

pode se limitar à experiência ou aos padrões de eventos, uma vez que é capaz de conhecer os 

seus mecanismos geradores. Para esclarecer essa distinção, Bhaskar desenvolve uma concepção 

de realidade estratificada em que a realidade é composta das categorias das experiências, dos 

eventos e dos mecanismos. Essas categorias constituem, em correspondência, a três domínios 

sobrepostos da realidade, os domínios do empírico, efetivo e real: 

Argumentei que as estruturas causais e os mecanismos gerativos da natureza devem 

existir e agir independentemente das condições que permitem aos seres humanos acessá-

los, de modo que é preciso supô-los estruturados e intransitivos, isto é, relativamente 

independentes dos padrões de eventos e, da mesma forma, das ações humanas. De modo 

semelhante, argumentei que os eventos devem ocorrer independentemente das 

experiências pelas quais eles são apreendidos. Por conseguinte, estruturas e mecanismos 

são reais e distintos dos padrões de eventos que geram; da mesma forma que os eventos 

são reais e distintos das experiências pelas quais são apreendidos. Mecanismos, eventos 

e experiências, portanto, constituem três domínios sobrepostos da realidade, a saber, os 

domínios do real, do efetivo e do empírico. (Bhaskar, 2008a, p. 46) 

 Esses estratos diferenciam as formas de acesso ao conhecimento humano: o estrato 

empírico contém os objetos apreendidos pela percepção humana, dispondo-se, portanto, ao 

conhecimento imediato e mais sensível; o estrato efetivo abrange objetos, relações e processos 

não necessariamente percebidos, mas potencialmente acessíveis à percepção (a queda de uma 

 
49 Isso possui desdobramentos para a análise da causalidade em Bhaskar, como sua crítica do modo como a relação 

causal é entendida no positivismo. 
50 “O mundo consiste em mecanismos, não em eventos. Tais mecanismos se combinam para gerar o fluxo dos 

fenômenos que constituem os estados e acontecimentos efetivos do mundo. Eles podem ser considerados reais, 

mas raramente são de fato manifestos e ainda mais raramente são identificados de modo empírico pelos seres 

humanos. Eles são os objetos intransitivos da teoria científica. São totalmente independentes dos seres humanos – 

como pensadores, agentes causais e perceptivos. Tais mecanismos não são incognoscíveis, embora seu 

conhecimento dependa uma rara combinação de habilidades intelectuais, prático-técnicas e perceptivas. Não são 

construtos artificiais. Nem tampouco formas platônicas. Pois, na experiência, podem se tornar manifestos aos seres 

humanos. Por conseguinte, não estamos aprisionados em cavernas, feitas por nós ou pela natureza. Não estamos 

condenados à ignorância. Mas tampouco somos espontaneamente livres. Essa é a árdua tarefa da ciência: a 

produção de conhecimento sobre aqueles mecanismos da natureza, duradouros e continuamente ativos, que 

produzem os fenômenos de nosso mundo”. (Bhaskar, 2008a, p.37) 



37 

 

pedra em lugar ermo), de maneira que podem ser alcançados diretamente pelo conhecimento, 

caso ainda não o tenham sido; o estrato do real diferencia-se pelos poderes causais de 

mecanismos geradores de eventos, de acesso mediado ao conhecimento humano por não se 

constituírem em si de modo empírico, de modo que não podem ser diretamente percebidos (mas 

sim indiretamente, pelos efeitos que provocam). 

Assim, Bhaskar enfatiza a distinção entre o que é propriamente ontológico, a “dimensão 

intransitiva” da realidade, daquilo que o conhecimento humano consegue apreender desse 

mundo intransitivo a partir do seu caráter social e histórico, o propriamente epistemológico ou 

“dimensão transitiva” da realidade51. O vínculo entre as duas dimensões, transitiva e 

intransitiva, se expressa na medida em que a dimensão transitiva se desenvolve, por meio do 

escrutínio científico, com a identificação (na verdade, a conjectura sobre a existência) dos 

mecanismos causais, as explicações e, finalmente, o teste empírico. 

A concepção estratificada da realidade (em leis e mecanismos, eventos e experiências) 

permite uma crítica às principais filosofias da ciência. Essa crítica parte do que Bhaskar 

denominou de falácia epistêmica. Ao não reconhecerem o caráter estratificado da realidade, as 

tradições filosóficas empiristas e idealistas são dotadas de uma ontologia em comum, baseada 

na noção de “mundo empírico”, ou seja, elas se baseiam em uma interpretação ou teoria sobre 

a realidade na qual os objetos do conhecimento são idênticos aos fenômenos empíricos. As 

principais características dessa ontologia são “o uso da categoria da experiência para definir o 

mundo”; “a visão que ser experimentado ou experimentável”  como “uma propriedade essencial 

do mundo” e; “a negação das circunstâncias (socialmente produzidas) nas quais a experiência 

de fato é epistemicamente significativa na ciência” (Bhaskar, 2008a, p. 18). Essa ontologia não-

estratificada pode ser caracterizada como “realismo empírico”. 

Assim, a falácia epistêmica “consiste na visão de que proposições sobre o ser podem 

ser reduzidas a, ou analisadas em termos de, proposições sobre o conhecimento, isto é, que 

questões ontológicas sempre podem ser transpostas em termos epistemológicos” (Bhaskar, 

2008a, p.26). A ciência que incorre nessa visão, em vez de reconhecer que é a estrutura da 

realidade que permite que determinados objetos sejam experimentáveis ou acessíveis ao nosso 

conhecimento, assume que o conhecimento humano é o delimitador do domínio da realidade, 

 
51 “A DI [dimensão intransitiva] é sinônimo de ontologia. Mais especificamente, ela se refere aos objetos de 

qualquer investigação humana no domínio do real, teórica ou prática. A DT [dimensão transitiva], por sua vez, é 

sinônimo do processo epistemológico de qualquer investigação, mas, por força de lógica, ela deve se estender de 

modo a incorporar tudo o que for atualmente afetado pela práxis humana.” (Hartwig, 2015, p. 264) 
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como se a realidade fosse determinada pela estrutura da ciência52. A falácia epistêmica rompe 

com a dimensão intransitiva ao reduzir o real à experiência humana (“desrealização da 

realidade”53) e, na filosofia moderna, toma também a forma de falácia linguística: a análise do 

ser como o discurso sobre o ser (BHASKAR, 2008b, p. 192), por exemplo, na afirmação 

emblemática de Wittgenstein (2001, p. 56) que “a essência de uma proposição é a essência de 

toda descrição, e, portanto, a essência do mundo”. 

Ou seja, Bhaskar afirma com a tese da falácia epistêmica que, em última instância, boa 

parte das tradições filosóficas tomam um pressuposto ontológico antropocêntrico54 de que a 

realidade experimentada pelos seres humanos é idêntica à realidade-em-si. A experiência é 

parte da realidade, mas não abrange sua totalidade. Bhaskar (1989, p. 10; 2009, p. 3) afirma que 

sua proposta de ontologia pode ser considerada uma “revolução copernicana” na medida em 

que reposiciona o lugar do ser humano na natureza, só que do ponto de vista filosófico55. As 

luzes filosóficas da ontologia do realismo crítico, em outras palavras, indicam para a prioridade 

ontológica do ser sobre as possibilidades cognitivas do ser humano: 

Para o empirismo, a ordem natural é o que se dá na experiência; para o idealismo, é o 

que formamos ou construímos; para o realismo, a experiência é reconhecida como 

pressuposto da investigação causal da natureza, mas nosso conhecimento dela é 

socialmente produzido com os recursos cognitivos à nossa disposição, com base no 

efeito dessas investigações. Para o realismo, é a natureza do mundo que determina suas 

possibilidades cognitivas para nós; é a humanidade que é o fenômeno contingente na 

natureza e o conhecimento humano que é, numa escala cósmica, acidental. […] 

Qualquer investigação desse teor já tem como pressuposto uma ontologia intransitiva 

(e, portanto, não antropocêntrica) de estruturas transfactuais potentes e ativas. Essa 

ontologia é realismo. E é uma condição necessária para a ciência. Porém, permanece 

em aberto a extensão, as formas e os efeitos com os quais a ciência se dará nos 

laboratórios e salas de aula, nas revistas e colóquios, nos seminários e debates de nossas 

ciências efetivas, historicamente determinadas. (Bhaskar, 2009a, p. 68). 

 

 
52 “Equivale dizer, não é o caráter da ciência que impõe um determinado padrão ou ordem sobre o mundo; mas a 

ordem do mundo que, sob determinadas condições, torna possível o grupo de atividades que denominamos 

‘ciência’. Do fato que a natureza do mundo só pode ser conhecida a partir da (um estudo da) ciência não se segue 

que sua natureza seja determinada pela (estrutura da) ciência”. (Bhaskar, 2008a, p.20)   
53 Bhaskar (2009a, p. 171). 
54 Collier (2003) utiliza o termo “ontocentrismo” como antônimo do termo “antropocentrismo” ao qual Bhaskar 

se refere aqui.  
55 Duayer afirma que a “Revolução [copernicana de Bhaskar] consiste em remover o sujeito do centro do universo 

e admitir que o mundo é muito mais do que as impressões e sensações que dele temos. Só por efeito deste 

deslocamento, torna-se possível transcender os termos do debate sobre a objetividade de nosso conhecimento do 

mundo, que hoje se resolve no intercâmbio exclusivo entre significante e significado, deixando de fora o referente 

– o mundo”. (Duayer, 2012a, p. 22) 
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A partir do conceito de realidade estratificada (os domínios do empírico, efetivo e real) 

Bhaskar justifica que há uma multiplicidade de mecanismos na natureza. Se houvesse só um 

mecanismo na natureza, o conhecimento humano não precisaria da atividade experimental para 

isolar seus efeitos, a correspondência seria direta, o que não há sentido algum. A atividade 

experimental só faz sentido diante dessa multiplicidade, uma vez que nela se isola o efeito de 

outras leis para capturar as propriedades causais de um mecanismo em particular (COLLIER, 

1994, p. 45-49). O termo utilizado por Bhaskar para descrever essa multiplicidade de leis são 

as camadas ou estratos (strata), que permitem uma ordenação hierárquica das diferentes 

camadas da natureza. 

Se há uma hierarquia de leis, pode-se conjecturar que há uma lei na camada mais geral 

da natureza que explica todas as outras. Por exemplo, tanto as leis da vida orgânica como as 

leis da esfera inorgânica poderiam ser explicadas a partir das leis da física. Embora haja alguma 

relação, Bhaskar argumenta que não se pode reduzir as leis de uma camada à outra, isto é, 

explicar as leis da biologia em termos das leis da física. Esse reducionismo não é aceitável por 

Bhaskar pois cada camada da realidade tem suas legalidades próprias, denominadas 

propriedades emergentes. Precisamente, a emergência significa que (i) há uma relação de 

dependência entre a camada emergente e a camada da qual emergiu, a camada basal; (ii) essa 

dependência implica que mudanças na camada basal afetam a camada emergente e (iii) que as 

legalidades da camada emergente não podem ser reduzidas aos termos da camada basal. 

 Por exemplo, a vida humana. Sabe-se que o ser humano é um ser biológico e, portanto, 

está de acordo com as leis da biologia. Mas a partir do momento em que se reconhece que o ser 

humano é também ser social (camada emergente), outros mecanismos surgem, como as 

legalidades próprias da vida social que não são explicadas em termos da biologia (camada 

basal). A vida biológica tem prioridade (antecedência causal) ontológica sobre a vida social: 

para constituir seus atos sociais, o ser humano precisa comer, beber, se reproduzir etc. Além 

disso, há uma prioridade ontológica interna à própria camada (subcamadas), leis mais gerais de 

uma camada que possuem antecedência causal a outras leis internamente. 

 Bhaskar exemplifica a emergência a partir de um fenômeno observável na química, uma 

reação química. Essa camada observável da realidade, “NaOH + HCl → NaCl + H2O” é 

explicada pela teoria do número atômico e da valência (primeiro mecanismo), que é explicada 

pela teoria da estrutura atômica e dos elétrons (segundo mecanismo), que é explicada pelas 

teorias em disputa da estrutura subatômica (terceiro mecanismo). O terceiro mecanismo, o mais 
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geral, pertence à camada basal, da qual emergiu o segundo mecanismo; a camada do segundo 

mecanismo é base para a camada emergente do primeiro etc.  

 Com o conceito de prioridade ontológica delineado, Bhaskar afirma que nas camadas 

bases estão contidas (ainda que de modo latente, como possibilidades) as condições de 

existência das camadas emergentes, de modo que as camadas emergentes são necessariamente 

relacionadas com a camada basal (ou sua raiz). Por outro lado, uma camada basal pode existir 

sem a camada emergente. Brown (2002, p. 40) exemplifica: “os constituintes do neurônio não 

necessariamente produzem a mente. Hidrogênio e oxigênio não necessariamente produzem 

água etc.” ou seja, a relação entre a camada base e a emergente é assimetricamente interna: a 

camada emergente é necessariamente (internamente) relacionada com a camada base, mas a 

camada base é contingentemente (externamente) relacionada com a emergente (BROWN, 

2002; COLLIER, 1994, p. 130-134).  

 Bhaskar afirma que as camadas mais superficiais da realidade são aquelas compostas 

por experiências e eventos, acessíveis diretamente a partir do conhecimento humano. Se todos 

os eventos são produzidos por leis e combinações de leis, há uma prioridade das leis sobre os 

eventos. Com efeito, conhecer os eventos não significa conhecer as leis que os causam. Por 

exemplo, é possível entender que a água ferve em determinada temperatura sem saber que a 

água depende de uma ligação entre dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, ou é possível 

manipular o fogo sem conhecer a lei da combustão. Mas o fogo depende da lei da combustão, 

e a água depende da ligação química, ou seja, a lei é interna à experiência, mas inacessível 

imediatamente na e pela experiência.  

 Esses princípios ontológicos gerais são as bases do realismo crítico. Todavia, embora 

haja uma série de considerações sobre a sociedade, por exemplo, na qualidade sócio-histórica 

do conhecimento apresentada no conceito de dimensão transitiva, essas considerações ainda 

não consolidam a ontologia social de Bhaskar. A ontologia social de Bhaskar, cujas bases são 

apresentadas em The possibility of naturalism, oferece uma explicação para o que seria o objeto 

intransitivo das ciências sociais, assim como os princípios ontológicos da relação entre as 

estruturas sociais e a ação humana. 

 

1.2.2. Ontologia social 
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Bhaskar introduz sua análise da ontologia social a partir do problema do naturalismo56 

nas ciências: em que medida é possível estudar os fenômenos sociais da mesma maneira que os 

fenômenos naturais? Esse problema tem uma longa tradição de debates na filosofia das ciências 

sociais e pode ser representado, segundo Bhaskar (2005), pela disputa entre dois polos — uma 

tradição naturalista e uma tradição antinaturalista. 

O polo naturalista afirma que as ciências são unificadas por seus princípios positivistas, 

ou seja, pela via das diretrizes metodológicas. Essas diretrizes metodológicas são baseadas, em 

última instância, na noção de lei estabelecida por David Hume57. O polo antinaturalista, por sua 

vez, reconhece uma ruptura entre o método das ciências naturais e sociais. Essa ruptura é 

afirmada basicamente pela diferença do objeto das ciências sociais comparado ao das ciências 

naturais, dotado de particularidades que não permitem a unidade. O polo antinaturalista, 

segundo Bhaskar, possui suas raízes na hermenêutica teológica de Friedrich Schleiermacher, 

mas adquiriu sua notoriedade com as obras de Max Weber e com o idealismo transcendental de 

Kant. Em termos gerais, há um polo positivista e um polo hermenêutico58. 

Bhaskar propõe um naturalismo antipositivista, baseado na ontologia realista 

apresentada na subseção anterior. Esse naturalismo contempla uma unidade metodológica 

relativa entre as ciências naturais e sociais, reconhecendo uma peculiaridade metodológica 

devido à diferença entre os objetos dessas ciências. Bhaskar propõe uma orientação naturalista 

que não incorra em (i) reducionismos, isto é, posições científicas indiferentes às 

particularidades dos diferentes objetos das ciências, nem (ii) cientificismos, isto é, posições 

científicas que neguem diferenças expressivas no método das ciências sociais e naturais 

(BHASKAR, 2005, p. 3-4). Essa proposta é denominada naturalismo crítico. 

Utilizando-se dos princípios ontológicos gerais, Bhaskar se pergunta quais seriam os 

objetos intransitivos das ciências sociais. Pode parecer incongruente questionar qual seria o 

objeto da ciência social antes de qualquer qualificação sobre a ciência social. É possível advertir 

 
56 Bhaskar (2009b, p. 67) afirma que o naturalismo tem três conotações distintas: “1. A dependência da vida social, 

e de maneira mais abrangente, da vida humana, da natureza (qual seja, o materialismo ontológico); 2. As 

suscetibilidades da sociedade e da natureza às explicações de mesmo teor essencial (isto é, cientificamente); 3. O 

caráter cognitivo das declarações como fatos e valores, em particular na ausência de um abismo intransponível 

entre eles como é defendido por Hume, Max Weber e G.E. Moore”. Suas preocupações, afirma Bhaskar, estão 

associadas à segunda conotação. 
57 Essa noção de lei humeana é apresentada mais adiante nos desdobramentos epistemológicos do realismo crítico. 
58 Bhaskar (2005, p. 1) afirma que esses dois polos possuem um paralelismo com o debate marxista entre o 

materialismo dialético (no polo naturalista) e o marxismo ocidental de autores como Lukács, Sartre e a Escola de 

Frankfurt (no polo antinaturalista). O autor parece desconsiderar o tratamento do naturalismo apresentado por 

Lukács em Para uma ontologia do ser social, incompatível com a polarização mencionada. Lukács reconhece uma 

ontologia da natureza pressuposta na ontologia social, porém não reduz uma à outra indicando um vínculo 

naturalista e, ao mesmo tempo, uma diferenciação a partir das legalidades próprias da vida social. 
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que, para Bhaskar, sobretudo por ser ele um filósofo da ciência, a compreensão do que vem a 

ser o objeto da ciência social (ou do conhecimento) tem por pressuposto uma definição clara 

do que é a ciência social. Porém, definir a ciência antes do seu objeto oferece um grande risco, 

o de reduzir o objeto ao que podemos conhecer acerca dele, isto é, o erro filosófico que Bhaskar 

denominou como falácia epistêmica. Esse é um procedimento comum da filosofia, como 

salienta Collier (1994, p.137): “desde Descartes, tem sido comum perguntar primeiro o que 

podemos conhecer, para só depois perguntarmos como as coisas são”. 

Os objetos intransitivos, como a gravidade e o som, são propriedades da realidade, não 

dependem do conhecimento humano sobre eles, ainda que o conhecimento humano possa 

alcançá-los. Os objetos sociais independentes do conhecimento humano são objetividades: 

resultados da articulação espontânea das práticas dos seres humanos que retroagem sobre eles 

como condição objetiva de sua prática, de maneira que, por exemplo, a linguagem, a economia 

global ou as relações de troca, existem de forma relativamente independente dos processos 

cognitivos dos indivíduos, e formam os objetos intransitivos das ciências sociais. 

Essa ontologia social de Bhaskar (2005) pode ser sintetizada na afirmação de que o 

objeto das ciências sociais são as relações sociais, ou mais precisamente, as relações entre 

indivíduos, indivíduos e natureza, e as relações deriváveis dessas relações59. Para exemplificar 

essa concepção, observa-se o caráter intransitivo das relações de troca. Em algum momento da 

história humana em diferentes lugares, os seres humanos começaram a trocar entre si. As 

relações de troca estabelecidas não possuem nenhum vínculo intrínseco com o conhecimento 

humano sobre a troca, suas peculiaridades etc. De fato, as teorias da troca só passam a existir 

depois de as relações de troca já existirem como parte das relações humanas, post festum. É 

possível trocar sem nenhuma explicação sobre como funcionam as trocas, da mesma forma que 

há uma linguagem sem teoria da linguagem etc. e ainda assim, vale enfatizar, o conhecimento 

humano dessas relações se mostra somente como uma possibilidade60.  

 
59 “A sociologia como tal não está interessada em comportamento de grande escala, de massa ou de grupo 

(concebidos como o comportamento de grandes números, de massas ou de grupos de indivíduos). Ao contrário, 

está interessada, ao menos paradigmaticamente, nas relações persistentes entre indivíduos (e grupos) e nas relações 

entre estas relações (e entre tais relações e a natureza, e os produtos de tais relações)”. (Bhaskar, 2005, p. 31) Uma 

observação: é bastante controverso o uso de Bhaskar do termo “sociologia” como sinônimo para teoria científica 

sobre a sociedade, teoria social, pois obviamente esse uso traz à mente a divisão estanque e artificial da ciência em 

disciplinas autônomas, típica do positivismo. 
60 Vale ressaltar que para qualquer relação, as pessoas conhecem os processos pelo qual se inserem, contudo esse 

não é o aspecto destacado aqui. Destaca-se que é desnecessário para que essas relações ocorram uma teoria que as 

ampare. 
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A ontologia relacional de Bhaskar tem inspiração direta em diversas passagens do 

pensamento de Marx61. Essa ontologia inspirada em Marx é contrastada com diferentes 

ontologias do pensamento social62, como a utilitarista, a apresentada por Weber e a de 

Durkheim. Bhaskar sistematiza essas diferentes posições no quadro abaixo, reproduzido do 

texto original. 

Tabela 1. Quatro tendências no pensamento social (Bhaskar, 2005, p.34) 

 Método Objeto 

Utilitarismo Empirista Individualista 

Weber Neokantiano Individualista 

Durkheim Empirista Coletivista 

Marx Realista Relacional 

Obs: Conceitos de método (epistemologia social) fundamentados na ontologia geral; conceitos de objeto 

(ontologia social) fundamentados na epistemologia geral. Fonte: (Bhaskar, 2005, p.31) 

Bhaskar extrai, a partir dessa sistematização, uma dualidade das teorias sociais: entre o 

coletivismo e o individualismo. Sobre o individualismo, tomando Weber e os utilitaristas63 

como referência, Bhaskar afirma que é impossível explicar a sociedade em termos individuais 

uma vez que toda ação individual pressupõe o seu contexto social64. O individualismo 

reconhece a sociedade como produto deliberado das ações individuais, e, consequentemente, 

toma a sociedade como agrupamentos de indivíduos.  

 
61 Por exemplo, na seguinte passagem: “A sociedade não consiste em indivíduos, mas expressa a soma de vínculos, 

relações em que se encontram esses indivíduos uns com os outros. É como se alguém quisesse dizer: do ponto de 

vista da sociedade, não existem escravos e cidadãos: ambos são seres humanos. Pelo contrário, são seres humanos 

fora da sociedade. Ser escravo e ser cidadão são determinações, relações sociais dos seres humanos A e B”. (Marx, 

2011a, p.325) 
62 “Durkheim combinou uma concepção coletivista de sociologia com uma metodologia positivista, Weber 

combinou uma metodologia neokantiana com uma concepção de sociologia ainda essencialmente individualista. 

[…] É tão fútil tentar sustentar um conceito do social com base na categoria do grupo, como tentar sustentar um 

conceito de necessidade com base no conceito de experiência. Penso que Marx tentou de fato combinar uma 

ontologia realista e uma sociologia relacional.” (Bhaskar, 2005, p. 33) 
63 Bhaskar se refere em particular a David Hume (1711-1776), Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill 

(1806-1873). 
64 “[…] todos os predicados que designam propriedades especiais a pessoas pressupõem um contexto social para 

seu emprego. Um homem tribal implica uma tribo, descontar um cheque implica um sistema bancário. A 

explanação, por subsunção a leis gerais, por alusão a motivos e regras, ou por redescrição (identificação), sempre 

envolve predicados irredutivelmente sociais.” (Bhaskar, 2005, p. 30) 
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Bhaskar também contrapõe a concepção coletivista de Durkheim. Durkheim se afasta 

do individualismo ao reconhecer que o objeto das ciências sociais não são os indivíduos, mas 

exatamente o que é externo ao indivíduo em um grupo ou coletivo65. Bhaskar (2005, p. 33) 

afirma que Durkheim enfatiza o conceito de grupo derivado da natureza coletiva dos fenômenos 

sociais, o que leva a uma ênfase no comportamento de larga escala, comuns aos grupos de 

indivíduos. Bhaskar se opõe ao coletivismo de Durkheim por este teorizar as relações 

duradouras a partir do fenômeno coletivo; na ontologia relacional de Bhaskar, o fenômeno 

coletivo é uma expressão das relações duradouras. 

Em ambos os casos, no individualismo e no coletivismo, o empirismo associado se torna 

uma limitação, sendo este o objeto da crítica de Bhaskar. O método empirista, ao assumir a 

ontologia não-estratificada do realismo empírico, compreende o objeto das ciências sociais em 

termos individuais ou coletivos, o que limita sua análise às contingências do plano empírico: 

os comportamentos dos indivíduos ou os fatos sociais. 

Opondo-se a essas duas tendências da análise social, a alternativa proposta por Bhaskar 

(e que torna a atividade científica inteligível) contempla diferentes estratos da realidade social. 

Do mesmo modo que leis e mecanismos produzem os eventos que podem ser captados pela 

experiência humana, as relações sociais produzem os eventos sociais que podem ser captados 

pela experiência.   

Collier (1994, p.140) adverte que não se deve compreender as relações em um 

“atomismo relacional”, mas em um conceito mais amplo de estrutura social, como a síntese das 

relações entre relações e o conjunto das relações66.  As relações, portanto, constituem as leis e 

os mecanismos da sociedade. Bhaskar afirma que a sociedade consiste em relações e não em 

indivíduos67, no mesmo sentido da afirmação de que “a realidade (ou o mundo) consiste em 

 
65“Reconhece-se um fato social pelo poder de coerção externo exercido ou suscetível de ser exercido sobre os 

indivíduos; e a presença desse poder se reconhece, por sua vez, seja pela existência de qualquer sanção 

determinada, seja pela resistência que o fato opõe a toda iniciativa individual que tenda a violentá-lo. Contudo, 

pode-se defini-lo também pela difusão que apresenta no interior do grupo, desde que, de acordo com o que foi 

dito, tenha-se o cuidado de acrescentar como sua segunda e essencial característica a de que ele existe 

independentemente das formas individuais que assume ao se difundir” (Durkheim, 2011, p. 22). 
66 “Se um atomismo de indivíduos é insustentável, um ‘atomismo de relações’ igualmente seria. Relações 

pressupõem outras relações, relações são relacionadas com outras relações. A malha de relações constitui a 

estrutura da ‘sociedade’. É possível enfatizar o estudo das relações (que devem se manter durante as mudanças de 

indivíduos), ou os indivíduos (que circulam entre as redes de relações que é a sociedade)”. (Collier, 1994, p.140) 
67 Vale ressaltar que há um risco interpretativo, no sentido de que indivíduos e eventos não sejam igualmente 

necessários na análise. Pode-se, por exemplo, considerar que o indivíduo e os eventos não constituem seus 

respectivos objetos, são mistificações etc., o que o próprio Bhaskar não permitiu, no primeiro caso, ao desenvolver 

um modelo de ação social e, no segundo, ao tomar a experiência como ponto de partida.  
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mecanismos, não em eventos” (Bhaskar, 2008a, p.37). Bhaskar enfatiza que, embora seja óbvio 

que só há sociedade onde há indivíduos, os elementos característicos da sociedade em sua 

totalidade são as relações sociais. 

O argumento de Bhaskar, se concluirmos aqui que essa é a sua ontologia social, ficaria 

incompleto. Isso porque a caracterização do objeto intransitivo das ciências sociais não explica 

ou justifica a natureza e a dinâmica das relações. Em outros termos, como relações emergem e 

desaparecem? Ou, como afirmar a existência de objetividades sem recorrer à subjetividade e à 

objetivação? Para isso, Bhaskar oferece uma explicação para a dinâmica social, isto é, como a 

ação humana está associada ao conjunto das relações sociais. Em sua explicação, o filósofo 

inglês defende o conceito de intencionalidade apresentado por Marx, elaborada em seu Modelo 

transformacional de ação social (MTAS), apresentado a seguir. 

 

1.2.3. Dinâmica social 

 

De modo que o necessário era realmente um realismo transcendental 

para as ciências sociais que fosse de certo modo independente do 

realismo crítico existente, e, novamente, o que fiz foi criticar uma 

premissa que seria aceitável a pessoas de praticamente qualquer lugar. 

Essa premissa foi a agência intencional. Eu preciso dizer 

“praticamente qualquer lugar” porque havia positivistas que a 

negavam, e é por isso que eu precisei de uma abordagem dupla do 

argumento transcendental derivado da agência intencional e uma 

crítica imanente das antinomias às quais a teoria social e a ciência 

social estavam presas.” (Bhaskar & Hartwig, 2010, p. 76) 

 

 No MTAS, a agência intencional estabelece o vínculo e as diferenças ontológicas entre 

pessoas e sociedade, sendo o elemento central para explicar a dinâmica social. Porém, antes de 

alcançar esse elemento explicativo da teoria de Bhaskar, é necessário estabelecer como (i) a 

concepção relacional está associada ao MTAS; (ii) quais são as principais antinomias das teorias 

sociológicas sobre a dinâmica social e (iii) a crítica do realismo crítico a essas teorias. 

De acordo com a concepção relacional, as formas sociais, por exemplo, os livros, o 

dinheiro e as fábricas, possuem um ser social distinto do seu ser material (BHASKAR, 2005, 

p. 43-44). O seu ser social consiste em regras sociais que abrangem as relações entre pessoas, 

das pessoas com a natureza e com suas próprias relações. Para a explicação da dinâmica social, 

essas formas sociais particulares são partes de relações persistentes e duradouras. Por exemplo, 

qualquer mercadoria possui uma dimensão material constituída pelas suas propriedades físicas, 
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químicas etc. e uma dimensão social constituída pelas relações sociais de troca nas quais se 

insere. 

 As ciências sociais têm diferentes modelos que explicam a relação entre indivíduos e 

sociedade, e Bhaskar parte da crítica a eles para a formulação do seu modelo. O filósofo inglês 

identifica antinomias na teoria social predominante, com base em dois estereótipos que 

abrangem uma variedade de escolas do pensamento social. O primeiro estereótipo é o da 

dinâmica social “voluntarista”, uma dinâmica social marcada pelo nexo causal do indivíduo 

para (ou determinando) a sociedade, representada por Weber. O segundo estereótipo é o da 

dinâmica social da “reificação”, marcada pelo nexo causal da sociedade para (ou determinando) 

o indivíduo, representado por Durkheim. Esses dois estereótipos são representados por Bhaskar 

nos seguintes diagramas: 

Sociedade 

 

Indivíduo 

 

Modelo I: O estereótipo weberiano 

“Voluntarismo” 

Sociedade 

 

Indivíduo 

 

Modelo II: O estereótipo durkheimiano 

“Reificação” 

 
Diagrama 1. Estereótipos da dinâmica social. Fonte: Bhaskar (2005, p. 34) 

 No estereótipo weberiano, a sociedade é compreendida como a consequência não-

intencional dos atos intencionais humanos produzidos pelo comportamento individual. No 

estereótipo durkheimiano os sujeitos humanos são apresentados como meros artefatos de uma 

estrutura social coercitiva, constituída como objetivação externa aos indivíduos. 

 Bhaskar reconhece um terceiro estereótipo que sintetiza essas duas perspectivas, o 

modelo de Peter Berger, que se baseia na concepção de que a sociedade determina o indivíduo, 

que determina a sociedade, que determina o indivíduo… em uma dinâmica que Bhaskar 

denomina “identificação ilícita”. Embora pareça resolver68 o dualismo do voluntarismo e da 

reificação, Bhaskar afirma que ele incorre nos problemas dos outros dois estereótipos:  

Acredito que esse modelo [de Berger] é seriamente enganoso. Pois encoraja, de um lado, 

um idealismo voluntarista para nosso entendimento da estrutura social e, de outro, um 

determinismo mecanicista com relação ao nosso entendimento das pessoas. Ao procurar 

 
68 “[…] esse esquema parece capaz de fazer justiça tanto aos aspectos subjetivos e intencionais da vida social como 

à externalidade e ao poder coercitivo dos fatos sociais. E, assim, parece evitar ao mesmo tempo quaisquer 

implicações voluntaristas da tradição weberiana e qualquer reificação associada à tradição durkheimiana. Pois 

agora é traçada uma distinção categorial entre fatos naturais e sociais, na qual estes últimos – mas não os primeiros 

– dependem essencialmente da atividade humana”. (Bhaskar, 2005, p. 35) 
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evitar os erros de ambos os estereótipos, o Modelo III [de Berger] logra somente 

combiná-los. Pessoas e sociedade não são, como sustentarei, relacionadas 

“dialeticamente”. Não constituem dois momentos de um mesmo processo. Pelo 

contrário, referem-se a tipos de coisas radicalmente diferentes. (Bhaskar, 2005, p. 36) 

 

O modelo transformacional da ação social proposto por Bhaskar é uma solução para o 

dualismo dos dois primeiros estereótipos, sem incorrer nos equívocos do modelo de Berger. 

Bhaskar contraria os três estereótipos com a afirmação de que o objeto das ciências sociais não 

é o resultado das ações sociais individuais, nem uma estrutura independente das ações 

individuais, nem uma combinação dinâmica de ambos os determinismos. No modelo de 

Bhaskar, pessoas e sociedades não são dois momentos do mesmo processo, mas distintos e 

relacionados de modo realmente dialético.   

Bhaskar argumenta que as estruturas sociais condicionam a ação humana, mas jamais a 

determinam. O filósofo inglês exemplifica essa condicionalidade a partir de três atos 

característicos da ação humana, “falar, fabricar e fazer”: “falar requer uma linguagem, a 

fabricação, materiais; ações, condições; o agir, recursos; a atividade, regras” (Bhaskar, 2005, 

p.37). A linguagem, os materiais, as condições, os recursos e as regras são pressupostos para 

falar, fabricar e agir, mas que de forma alguma determinam como o indivíduo vai falar, fabricar 

ou fazer. Pode-se, no máximo, alegar a existência de um domínio de possibilidades para a ação 

humana, porém jamais em um sentido determinista. 

O modelo transformacional de ação social tem os seguintes pressupostos: (1) a 

sociedade é condição para a ação social e (2) a ação social é condição da sociedade. Se de (1), 

não há como compreender uma ação humana sem as condições sociais existentes, e se toda ação 

humana é sobre um objeto, o ser humano pode somente reproduzir e transformar a sociedade, 

mas jamais criá-la. Assim se confirma a condição (2), de forma que a ação humana pressupõe 

a sociedade69.  

A sociedade é, ao mesmo tempo, uma condição sempre presente (causa material) e 

continuamente reproduzida (ou transformada) pelo produto da ação humana. A prática humana 

é tanto trabalho (isto é, atividade consciente de produção), como reprodução das condições de 

 
69 “Deve-se dizer: [os seres humanos] a reproduzem ou transformam. Em outras palavras, se a sociedade sempre 

já está feita, então qualquer práxis humana concreta ou, se preferir, qualquer ato de objetivação pode apenas 

modificá-la; e a totalidade de tais atos a mantém ou a transforma. A sociedade não é o produto da atividade dos 

seres humanos (não mais do que a ação humana, como vou argumentar, é completamente determinada por ela). A 

sociedade está para os indivíduos, portanto, como algo que eles nunca produzem, mas que só existe em virtude de 

sua atividade”. (Bhaskar, 2005, p. 36) 
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produção (isto é, sociedade). A ação humana, portanto, é caracterizada pelo “notável fenômeno 

da intencionalidade”70 que tem sempre como base as formas e estruturas sociais postas na ação.  

Esse argumento soa muito similar a quem conhece a famosa passagem de Marx que 

afirma que “Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea 

vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas 

lhes foram transmitidas assim como se encontram.” (Marx, 2011b, p. 25). Ao mesmo tempo em 

que se reconhece o caráter teleológico do agir individual, se reconhece também que não há 

teleologia da sociedade (ou da história), indicando uma distinção entre a ação humana 

intencional e o efeito do conjunto de ações intencionais individuais na sociedade. 

Bhaskar argumenta que há um hiato e uma conexão ontológica entre sociedade e 

pessoas. Ele percebe que a sociedade tem propriedades distintas da ação humana, e que não se 

pode igualar, reduzir ou explicar uma em termos da outra. Ao mesmo tempo, sociedade e ação 

humana se conectam de forma que uma não existiria sem a outra. Assim, o modelo de ação 

social reconhece a ação humana do seguinte modo: as pessoas agem por suas razões, e ao agirem 

dessa forma nos revelam as bases sociais da ação intencional. 

O filósofo inglês reconhece que a ação humana é constrangida pela sociedade, que, por 

sua vez, é resultado não-intencional das ações humanas. Essa é a dualidade da estrutura. Por 

outro lado, toda ação humana intencional sobre os objetos, isto é, a práxis humana, envolve 

necessariamente um ato intencional do indivíduo e uma reprodução não-intencional da 

sociedade, caracterizando assim também a dualidade da práxis. Nos termos de Bhaskar: 

A sociedade é a condição (causa material) sempre presente e o resultado continuamente 

reproduzido da agência humana. E a práxis é trabalho, produção consciente, e 

reprodução (normalmente inconsciente) das condições de produção, ou seja, a 

sociedade. É possível se referir à primeira como a dualidade da estrutura e à última 

como a dualidade da práxis. (Bhaskar, 2005, p. 37-38) 

O vínculo entre as estruturas sociais e a ação humana pertence a um terreno mediador 

no qual determinadas práticas se conformam na estrutura social, ou seja, adquirem sua forma 

 
70 “A ação humana é caracterizada pelo notável fenômeno da intencionalidade. Tal fenômeno parece depender da 

particularidade de que as pessoas são coisas materiais dotadas de um certo grau de complexidade neurofisiológica 

que as habilita não apenas, como os demais animais superiores, a iniciar mudanças de uma maneira intencional e 

a monitorar e controlar seus desempenhos, mas também a monitorar o monitoramento desses desempenhos e a 

serem capazes formular comentários sobre eles. Essa capacidade de monitoramento de segunda ordem também 

torna possível um comentário retrospectivo sobre as ações, o que confere um estatuto especial à interpretação da 

pessoa sobre seu próprio comportamento, fato que é reconhecido pelas boas práticas de todas as ciências 

psicológicas”. (Bhaskar, 2005, p.38) 
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social e persistem como tal. Esse terreno mediador é denominado sistema de posição-prática71, 

definido pelas posições ocupadas por indivíduos e suas práticas em virtude dessas posições.  

O sistema de posição-prática traz à memória uma advertência de Marx no prefácio da 

primeira edição de O Capital, em que afirma que as figuras do capitalista e proprietário 

fundiário “constituem a personificação de categorias econômicas, portadoras de determinadas 

relações e interesses de classe” (Marx, 2013, p.80). Nesse sentido, tanto Bhaskar como Marx 

reconhecem o caráter objetivo das relações sociais, em oposição ao estereótipos do 

individualismo  e estruturalismo. O MTAS é representado a partir do seguinte diagrama:  

 

Diagrama 2. O modelo transformacional de ação social (MTAS). Fonte: adaptado de Bhaskar (2005, p. 40; 2009a, p. 85) 

Bhaskar faz quatro advertências quanto à aplicação dos métodos das ciências naturais 

nas ciências sociais no modelo transformacional de ação social. São elas: 1) dependência da 

atividade: as estruturas sociais só existem por conta das atividades que as condicionam, 

permitindo-as ou constrangendo-as; 2) dependência conceitual: a atividade humana é 

intencional somente na medida em que se fundamenta nas crenças dos agentes, de modo que as 

atividades sociais dependem dos conceitos estabelecidos pelos indivíduos; 3) dependência 

espaço-temporal: a atividade social ocorre em espaço e tempo delimitados, uma restrição 

 
71 “[…] as estruturas sociais (a) são continuamente reproduzidas (ou transformadas) e (b) existem apenas em 

virtude de e são somente exercidas na ação humana (em suma, elas requerem ‘funcionários’ ativos). Combinando 

esses requisitos, fica evidente que precisamos de um sistema de conceitos mediadores que perpassem ambos os 

aspectos da dualidade da práxis, designando as ‘vagas’ na estrutura social, por assim dizer, em que os sujeitos 

ativos têm de se inserir a fim de reproduzi-la; isto é, um sistema de conceitos que determine o ‘ponto de contato’ 

entre a agência humana e as estruturas sociais. Tal ponto, ligando a agência à estrutura, deve, ao mesmo tempo, 

perdurar e ser imediatamente ocupado pelos. Está claro que o sistema de mediação de que precisamos é o de 

posições (lugares, funções, regras, tarefas, deveres, direitos etc.) ocupados (preenchidos, assumidos, exercidos 

etc.) pelos indivíduos e de práticas (atividades etc.) em que eles se engajam em virtude de sua ocupação dessas 

posições (e vice-versa). Denominarei este sistema de mediação de sistema de posição-prática. Tais posições e 

práticas, para que sejam individualizadas de qualquer forma, só podem sê-lo de maneira relacional”. (Bhaskar, 

2005, p.44) 
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apresentada no domínio social e 4) dependência das relações sociais: a atividade social ocorre 

somente quando agentes ocupam posições e se dedicam a práticas postas, podendo reproduzir 

ou transformá-la. A rede de relações formadas entre as posições-práticas é a própria estrutura 

social, reproduzida e transformada pela ação humana. (BHASKAR, 2009a, p. 88) 

Essa síntese conclui os principais argumentos da ontologia social de Bhaskar. Seu 

desenvolvimento não se encerra em The possibility of naturalism pois é acompanhado de 

aprofundamentos em Scientific realism and human emancipation, em particular na articulação 

dialética do modelo72. Também não se pode deixar de mencionar que o modelo 

transformacional de ação social foi uma influência decisiva nas bases realistas da “abordagem 

morfogenética” de Margareth Archer (1995).  

Na próxima seção, apresenta-se a teoria de Bhaskar sobre a ação humana, denominada 

materialismo de forças emergentes sincrônicas (do inglês, Synchronic Emergent Power 

Materialism). Embora o filósofo inglês deixe evidente, no modelo transformacional, que a ação 

humana é marcada pela intencionalidade, ele explica — de maneira polêmica — que há uma 

relativa autonomia da subjetividade, caracterizada pelas propriedades emergentes da mente, 

apresentadas a seguir.  

 

1.2.4. Ação humana 

 

O conceito de atividade intencional de Bhaskar é simultaneamente externo e interno à 

esfera social, ao designar a existência de um hiato e uma conexão ontológica entre a mente 

humana e as bases sociais da ação humana73. Bhaskar argumenta que há, ao mesmo tempo, um 

vínculo e uma autonomia relativa entre a subjetividade e a objetividade. Para explicar esse hiato 

e conexão, é necessário apresentar o conceito “psicológico” que encerra o seu argumento da 

ontologia social. Nesse momento da análise, vale ressaltar, Bhaskar esmiúça seus argumentos 

 
72 Esses desenvolvimentos podem ser exemplificados pelo “cubo social” de Scientific realism and human 

emancipation (BHASKAR, 2009a) e nos “quatro planares do ser social” de Dialectic: the pulse of freedom 

(BHASKAR, 2008b). 
73 Bhaskar se utiliza da divisão entre psicologia e sociologia para abordar essa questão, reforçando as divisões 

disciplinares existentes. Contudo, o autor não questiona essa visão estanque e rígida das ciências alimentada pela 

tradição positivista, objeto de suas críticas. 
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da irredutibilidade ontológica da sociedade às pessoas e vice-versa, com referência a outro 

debate da filosofia, o problema mente-corpo74.   

A ação humana para Bhaskar depende de uma associação entre a mente e a habilidade 

de manipular símbolos criativamente. Ou seja, trata-se de alguma propriedade que as mentes 

possuem que as permitem alcançar criativamente possibilidades ainda inexistentes. Para 

Bhaskar, essa propriedade da mente é a eficácia causal das razões (ou motivações), que gera a 

atividade intencional. Em outras palavras, são aqueles motivos, crenças e desejos fortes o 

suficiente para impulsionar o agir. 

Argumento que o comportamento humano intencional é causado, e é sempre causado, 

por razões, e é somente por serem causados por razões que podem ser caracterizados 

como intencionais. O agente (e outros) podem ou não estar cientes das razões que 

causam seu comportamento intencional. (Bhaskar, 2005, p.89) 

Segundo Bhaskar, as razões pelas quais a atividade intencional ocorre não podem ser 

reduzidas à psicologia, à fisiologia ou ao desenvolvimento da matéria, o que o conduz a um 

conceito de sistema psicológico aberto que é determinado também por fatores não-psicológicos. 

Bhaskar defende um conceito de agir humano que contempla a subjetividade do pensar diante 

do agir (o fator psicológico) e a objetividade do agir condicionado e modificador da natureza 

(o fator não-psicológico): 

O conceito de pessoa, em seu emprego convencional, é um conceito unitário de uma 

entidade cujos dois tipos de predicados (material e psicológico) são cabíveis. Já que 

pessoas agem, parece óbvio que as primeiras forças que se devem notar são aquelas 

implicadas pela noção de atividade de uma pessoa. Contudo, práxis, fazer ou agir, 

tipicamente consiste em uma intervenção causal no mundo natural (material) sujeito à 

possibilidade de um monitoramento reflexivo dessa intervenção (Bhaskar, 2005, p.89, 

itálicos do autor) 

Assim, a ciência da psicologia depende das condições materiais, isto é, não há uma ação 

humana sem referência às objetividades (formas sociais) que a condicionam. A ação humana 

não é meramente um ato físico (a partir da ativação de neurônios e respectivos movimentos); 

nem meramente um ato psicológico (uma decisão da mente); nem meramente um ato 

sociológico (justificado pelas estruturas sociais). É, em oposição, a conjugação sincrônica de 

forças diversas, que se combinam conformando a motivação para agir e impulsionando a 

própria ação. 

 
74 O problema mente-corpo põe questões referentes à explicação da consciência a partir da relação entre mente, 

corpo e suas respectivas propriedades. Tais questões se referem à distinção entre estados mentais e físicos, por 

exemplo: estados mentais influenciam estados físicos, vice-versa ou são coisas inteiramente distintas? 

(ROBINSON, 2017)  
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Bhaskar faz uma advertência sobre o tratamento autônomo da psicologia nessa análise. 

A divisão entre a parte “psicológica”, a parte “fisiológica” e a parte “sociológica” da sua teoria 

da ação humana induzem o entendimento de que a psicologia em sua definição seria demarcada 

em um terreno que não contemplasse os fenômenos sociais:  

É algumas vezes afirmado que eu ofereci apoio filosófico para uma psicologia autônoma 

que não recorre a explicações sociológicas. Isso não é verdade. Não tenho vínculo algum 

com a noção de uma psicologia autônoma nesse sentido. Eu falo de “autonomia” da 

psicologia e do psicológico em The Possibility of Naturalism, mas somente no âmbito 

de que, mesmo restrito pelo sociológico e pelo psicológico, não se pode reduzir a eles. 

(Bhaskar & Hartwig, 2010, p. 83) 

É válido enfatizar que a análise adota um expediente similar àquele referente à análise 

da estrutura da realidade (na ontologia geral) e da estrutura social (na ontologia social). No caso 

das pessoas, há uma estrutura não-observável que gera efeitos observáveis (eventos). Essa 

estrutura é a mente. Bhaskar reconhece que a mente é identificada por seus efeitos, o 

pensamento, que é uma força emergente e real gerada pelo cérebro.  

De acordo com o modelo, o pensamento causa a atividade humana intencional que, por 

sua vez, afeta objetos reais que, por sua vez, retroagem sobre o pensamento. Isto posto, a 

implicação direta é que somente sob interação causal o conhecimento é adquirido. Com isso, 

percebe-se que os objetos são (por natureza) independentes dos processos do conhecimento. 

Em síntese, a realidade é independente da mente75. Isso reforça a tese da falácia epistêmica, 

que afirmações sobre os objetos reais (ontológicas) são irredutíveis a afirmações do processo 

de aquisição do conhecimento (epistemológicas). 

Embora não seja o desenvolvimento mais marcante de Bhaskar para o legado do 

realismo crítico, a teoria da ação humana do filósofo inglês tem como característica advertir 

que, ao examinar a intencionalidade, o modelo de ação social não incorre em um dualismo 

idealista ou em um materialismo reducionista do debate mente-corpo da filosofia76. Uma crítica 

semelhante é apresentada pela teoria do “naturalismo biológico” de Searle (2007). Brown 

(2002) enfatiza esse momento da análise de Bhaskar por abranger boa parte da estrutura 

 
75 “O realismo crítico e o realismo crítico dialético articulam uma noção particular de independência da mente com 

relação aos objetos do pensamento. Um objeto, sua natureza e existência, não dependem da concepção [humana] 

desse objeto. O processo de obter conhecimento sobre um objeto é irrelevante para a natureza do próprio objeto. 

Em particular, a natureza do objeto é inerentemente fora dos limites da cognição humana. Um objeto pode, por 

exemplo, ser uma entidade não-espacial, como uma força, mas que não tem efeito sobre unidades espaciais”. 

(Brown, 2002, p. 49) 
76 Nesse debate, associado ao problema mente-corpo da filosofia, o dualismo idealista refere-se à separação entre 

mente e corpo como substâncias diferentes, e o materialismo reducionista refere-se à explicação da mente em 

termos do corpo (cérebro etc.). 
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conceitual do realismo crítico, como, por exemplo, o realismo ontológico, a falácia epistêmica, 

a relatividade epistêmica, o relativismo julgamental e a emergência, temas que serão 

apresentados na seção a seguir, que trata mais diretamente das consequências da ontologia para 

a atividade científica. 

 

1.3. O conhecimento à luz da realidade 

 

A ciência tal como delineada por Bhaskar em seus princípios ontológicos é um processo 

social que visa o conhecimento das leis e mecanismos que produzem os fenômenos sociais e 

naturais. O debate da epistemologia é desenvolvido por Bhaskar a partir da reflexão sobre as 

práticas científicas que produzem conhecimento e seus respectivos pressupostos sobre a 

realidade. 

Nesse debate, o antagonismo é historicamente expresso pela disputa entre o 

racionalismo e o empirismo. Essa disputa se refere à magnitude da análise experimental no 

processo de conhecimento. O racionalismo, grosso modo, defende que os princípios racionais 

derivados da lógica e da matemática são os fundamentos dos processos de geração do 

conhecimento, sem a necessidade de qualquer referência à experiência. O empirismo, em 

contraposição, tem como principal tese a afirmação de que a experiência é a fonte última de 

todos os conceitos e conhecimento. (BLANSHARD, 2016; MARKIE, 2017) 

O realismo crítico se distingue dessas correntes ao reconhecer que, embora ambas 

tenham a capacidade de produzir conhecimento, elas são enfáticas em suas teses mutuamente 

excludentes. Além disso, ambas as teorias não reconhecem o caráter social do conhecimento, 

em contraposição à explicação do realismo crítico, a qual tem como princípios ontológicos 

básicos a distinção entre os objetos intransitivos e transitivos do conhecimento, e a realidade 

estratificada em leis, eventos e experiências. Com base em tais princípios, é construída uma 

nova explicação para a atividade científica: 

O objetivo da ciência é descobrir os mecanismos de produção dos fenômenos da 

natureza; e o faz por meio de um conhecimento dialético da taxonomia (ou descritiva) 

e da explanação, no qual os princípios conflitantes do empirismo e do racionalismo 

podem ser reconciliados,  uma dialética que prescinde de um fim previsível. (Bhaskar, 

2008a, p. 240) 

 A partir do reconhecimento da ontologia realista, o caráter sociocultural e situado 

historicamente do conhecimento envolve uma aceitação da relatividade epistêmica, ou seja, 
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que o conhecimento humano envolve perspectivas particulares, o que não impede a existência 

de critérios para os julgamentos de afirmações científicas, o racionalismo julgamental. Esse 

tripé — ontologia realista, relatividade epistêmica e racionalismo julgamental —, já 

mencionado anteriormente, forma o que é batizado de “santíssima trindade” do realismo crítico. 

 A relatividade epistêmica é derivada do realismo ontológico e do modelo 

transformacional de ação social77. Do primeiro, deriva-se a distinção entre a realidade em-si e 

o conhecimento humano, uma vez que em cada momento da história o ser humano possui bases 

(causas materiais aristotélicas) distintas para a produção do conhecimento, podendo, por 

exemplo, alterar as condições de se conhecer partes diferentes da realidade-em-si, como os 

átomos e o universo, em diferentes formas. Do segundo, deriva-se a noção de que há uma 

ciência estabelecida (forma social) que é reproduzida e modificada pela atividade social dos 

cientistas, uma vez que a atividade científica é produção, isto é, atividade humana intencional. 

 A relatividade epistêmica poderia implicar a ausência de critérios racionais para a 

atividade científica, isto é, o relativismo julgamental (a partir da tese da incomensurabilidade, 

o irracionalismo), tese negada por Bhaskar. O relativismo julgamental “afirma que todas as 

crenças (afirmações) são igualmente válidas, no sentido que não há base (racional) para preferir 

uma à outra” (Bhaskar, 2005, p. 63). A prova que Bhaskar oferece para a inviabilidade do 

relativismo julgamental consiste em tomar duas teorias pretensamente incomensuráveis e 

distinguir seus sentidos (os termos e as definições dessas teorias) de seus referentes (objeto). 

Diferentes sentidos podem ter o mesmo objeto, por exemplo, o papa, o pontífice, o santo padre, 

o sumo pontífice, o vigário de cristo etc. possuem a mesma referência, o líder da igreja católica.  

Bhaskar afirma que, se a incomensurabilidade ocorre em seus sentidos, é possível julgar 

qual das concepções é mais completa e precisa (i.e., possui maior poder explanatório) perante 

o referente. Collier (1994, p. 91) exemplifica com as teorias de Lavoisier e de Priestley: 

“Lavoisier pôde explicar mais com sua teoria do oxigênio que Priestley com sua teoria do ar 

deflogisticado. Então, era racional escolher a teoria de Lavoisier”. 

 
77 “A relatividade epistêmica é acarretada tanto pelo realismo ontológico como pela concepção transformacional 

da atividade social: ela respeita a distinção entre a lógica e a referência das proposições, ao passo que insiste que 

toda declaração é feita num tempo histórico. Tal princípio não acarreta nem sustenta (ainda que isso fosse 

logicamente possível) a crença na doutrina do relativismo julgamental. Pelo contrário, está claro que, se há a 

possibilidade de ação, deve haver também a possibilidade de se preferir uma crença (sobre dado domínio) a outra; 

e que tal atividade em determinada prática é tipicamente codificável na forma de sistemas de regras, as quais 

implícita ou explicitamente devem ser seguidas. (Bhaskar, 2005, p. 63) 
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Se a incomensurabilidade é no referente, isto é, as teorias possuem objetos distintos, as 

teorias não combatem entre si e a incomensurabilidade (entre elas) é irrelevante. É como se, por 

exemplo, a comparação entre a teoria dos custos de produção e a medicina alternativa tivesse 

alguma repercussão. A incomensurabilidade que é relevante para os processos de conhecimento 

é aquela que apresenta um conflito na designação ou interpretação do objeto, por exemplo, o 

jesus histórico ou religioso, o formato da Terra, a origem do universo, a economia etc. 

Ou seja, no caso da incomensurabilidade dos sentidos, o relativismo julgamental não é 

representativo porque sempre há um referente em comum, o objeto, que permite um critério de 

comparação entre as teorias. No segundo caso, da incomensurabilidade de objetos, o problema 

é irrelevante para o conhecimento. É possível notar uma hierarquia nas teses de Bhaskar: a 

relatividade epistêmica só é possível por causa do realismo ontológico (distinção entre o 

conhecimento humano e a realidade-em-si), e o racionalismo julgamental só é possível porque 

as diferentes teorias tratam de um mesmo objeto (relatividade epistêmica). 

 O empirismo e o racionalismo não reconhecem a relatividade epistêmica, o que leva a 

posições estanques e extremadas em seus critérios de racionalidade científica. O critério de 

racionalidade científica do filósofo inglês, o racionalismo julgamental, é caracterizado pelo 

poder explanatório das teorias científicas. Bhaskar exemplifica esse critério: 

Compare então as seguintes versões sobre o que ocorreu na Alemanha sob o regime 

nazista: (α) ‘o país foi despovoado’; (β) ‘milhões de pessoas morreram’; (γ) ‘milhões de 

pessoas foram mortas’; (δ) ‘milhões de pessoas foram massacradas’. Todas as 

afirmações são verdadeiras. Mas (δ) não é apenas a descrição mais avaliativa, mas 

também a melhor (isto é, a mais precisa e exata) do que realmente aconteceu. (Bhaskar, 

2005, p. 64) 

 Todas as afirmações são verdadeiras, mas a afirmação (α) não revela o que ocorreu com 

esse povo; na afirmação (β) não há nada que torne explícito que os humanos foram 

assassinados; na afirmação (γ) não se revela o caráter brutal e violento dessas mortes. Dentre 

essas afirmações, há uma com maior poder explanatório: (δ). Bhaskar contempla tanto uma 

hermenêutica como um critério de objetividade: “a ciência não é somente sobre um objeto, mas 

para um público” (Idem, p. 64, itálicos no original). 

 Essa associação com a tradição hermenêutica deve ser feita com uma advertência 

exposta em seu realismo ontológico, qual seja a defesa da objetividade. Os vínculos do realismo 

crítico com a tradição hermenêutica podem ser delimitados em três aspectos: (i) o caráter 

previamente interpretado da realidade social, isto é, sempre carregado de conceitos, linguística 

e valores; (ii) o caráter carregado de pressupostos da investigação; (iii) o caráter contextualizado 
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das expressões e enunciados, tanto na realidade social como nas ciências sociais (BHASKAR, 

2005, p. 23; HARTWIG, 2015, p. 230-231). 

 Bhaskar adota uma postura crítica com relação à tradição hermenêutica, em particular 

por seu caráter antirrealista, caracterizado pelo desdobramento da relatividade epistêmica em 

um relativismo julgamental. Ele admite a importância da hermenêutica, o que não impede o 

reconhecimento de uma realidade intransitiva e a possibilidade do escrutínio científico. No 

argumento de Bhaskar, o reconhecimento dessa realidade intransitiva e do escrutínio científico 

envolvem uma explicação sobre a atividade experimental, o método e sua inteligibilidade, 

apresentados a seguir. 

 

1.3.1. Causalidade 

 

O caráter estratificado da realidade e sua independência com relação aos processos de 

conhecimento são os princípios ontológicos necessários para caracterizar a concepção crítico-

realista de causalidade. A causalidade pode ser definida pela forma característica da ação de 

um objeto em virtude de suas estruturas intrínsecas. Por exemplo, quando uma folha cai, ou um 

carro se move, ou uma pessoa fala, esses eventos ocorrem por conta de suas estruturas, mas 

poderiam também não ter ocorrido: a folha pode não cair, o carro ficar parado, a pessoa ficar 

em silêncio. As estruturas delimitam os poderes causais, que são possibilidades de gerar eventos 

que podem ou não serem exercidas.  

Toma-se aqui o exemplo de um veículo. O veículo é usado para locomoção por possuir 

uma estrutura determinada (múltipla). Isso não significa que ele deixe de ser veículo quando 

está parado, o que nos permite pensar que possa existir um veículo que, desde que foi 

construído, nunca se locomoveu. A moral da história é que o exercício da causalidade é 

contingente, enquanto os mecanismos que ativam a causalidade são intrínsecos ao objeto, ao 

veículo no caso.  

O acionamento do poder causal depende de condições diversas, algumas das quais 

meramente ocasionais, como um motorista que deseja usar o veículo, um espaço adequado, uma 

condição climática favorável, um motor abastecido etc. Essas condições, por sua vez, estão 

associadas a outras estruturas, e permitem uma concepção de multiestruturas tanto 

horizontalmente – isto é, um fenômeno ou estrutura está diante de diferentes poderes causais – 

como verticalmente – isto é, esse mesmo fenômeno ou estrutura pode estar também subordinado 
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a estruturas mais gerais. Collier (1994) exemplifica este último caso com uma reação química, 

que é irredutível a um mecanismo do átomo, que por sua vez é irredutível ao mecanismo dos 

elétrons, e assim se sucede com a estrutura atômica, em que não se reduz os mecanismos aos 

da subestrutura atômica. 

Um simples evento, por exemplo, comer um sanduíche, envolve uma série de estruturas 

e poderes causais. Essas estruturas podem ser, por exemplo, a estrutura biológica (os poderes 

causais das necessidades biológicas), a estrutura social (os poderes causais das formas sociais 

envolvidas); a estrutura mental (os poderes causais da mente). A causalidade depende, portanto, 

de uma série de condições estruturais que podem ou não se apresentar. No realismo crítico, a 

causalidade é, com efeito, uma possibilidade real. É uma possibilidade porque pode ou não vir 

a produzir os efeitos que é capaz de produzir, o que significa que é ocasional que as leis se 

manifestem em eventos.  Os eventos, mesmo produzindo efeitos, operam em meio a outras 

estruturas causais da realidade, sendo o fluxo de eventos disponível à percepção o resultado do 

efeito articulado de múltiplos, por vezes contrapostos, mecanismos.  

Por se estar diante de um arranjo com diferentes estruturas sobre os objetos estruturados 

– de uma estrutura (totalidade) de estruturas ou conjunto de cadeias causais –, Bhaskar explica 

as relações causais em termos de tendências. Em suas palavras: “As tendências devem ser 

consideradas como forças ou obrigações de uma coisa que podem ser exercidas sem se 

manifestar em um produto particular” (Bhaskar, 2008a, p.3). Portanto, segundo Bhaskar 

(2008a, p.8), as tendências “podem ser possuídas, mas não exercidas, exercidas, mas não 

realizadas, e realizadas, mas não percebidas pelo homem; elas também podem se transformar”. 

Em particular sobre este último aspecto, Bhaskar afirma que a transformação da tendência 

ocorre caso a natureza do objeto se altere. 

O conceito de leis como tendências abarca uma crítica à concepção de causalidade 

associada ao Tratado da natureza humana (1739) de David Hume, elemento central da ciência 

positivista. De acordo com a interpretação positivista da teoria humeana das leis causais, a 

causalidade se refere a uma regularidade ou conjunção constante de eventos, tendo sua forma 

clássica no enunciado da lei causal “se x, então y”. Vale advertir, todavia, que designar essa 

teoria diretamente a Hume é objeto de controvérsias. Marques (2011, p.1) argumenta que:  

O interesse de Hume não é fazer uma teoria da causalidade enquanto tal, mas explicar 

como chegamos a adquirir nossas crenças causais, ou seja, como somos levados a 

acreditar, por exemplo, que um copo irá cair ao chão se eu o largar, antes mesmo de tê-

lo largado. Nesse sentido, a questão que Hume investiga não é metafísica, mas 
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psicológica. Ela diz respeito ao funcionamento da mente humana. Para Hume, não 

chegamos a essas crenças por nenhum raciocínio dedutivo a partir dos princípios acima, 

mas apenas pela experiência e pelo hábito. (Marques, 2011, p.1)  

A teoria humeana das leis causais está associada originalmente ao modo como as 

pessoas apreendem mentalmente os nexos entre os objetos, diferentemente da interpretação 

proposta pelos teóricos positivistas do conhecimento: a afirmação de que os nexos causais são 

reconhecidos a partir de conjunções constantes de eventos percebidas na experiência, com a 

elaboração de enunciados do tipo “se… então…”. A passagem do tratado de Hume que faculta 

essa interpretação pelos teóricos do conhecimento é a seguinte: 

É apenas pela EXPERIÊNCIA, portanto, que podemos inferir a existência de um objeto 

da existência de outro. A natureza da experiência é a seguinte. Lembramo-nos de ter 

tido exemplos frequentes da existência de objetos de uma certa espécie; e também nos 

lembramos que os indivíduos de uma outra espécie de objetos sempre acompanharam 

os primeiros, existindo em uma ordem regular de contiguidade e sucessão em relação a 

eles. […] . Recordamo-nos, igualmente, de sua conjunção constante em todos os casos 

passados. Sem mais cerimônias, chamamos à primeira de causa e à segunda de efeito, e 

inferimos a existência de uma da existência da outra. Em todos os casos com base nos 

quais constatamos a conjunção entre causas e efeitos particulares, tanto a causa como o 

efeito foram percebidos pelos sentidos, e são recordados […] descobrimos sem querer 

uma nova relação entre a causa e o efeito […] tal relação é a CONJUNÇÃO 

CONSTANTE. Contiguidade e sucessão não são suficientes para nos fazer declarar que 

dois objetos são causa e efeito, a não ser que percebamos que essas duas relações se 

mantêm em vários casos. Podemos ver, agora, a vantagem de ter abandonado o exame 

direto dessa relação, com o intuito de descobrir a natureza daquela conexão necessária 

que constitui uma parte tão essencial dela. (Hume, 2000, p. 116, grifos do original) 

 A relação entre os eventos observáveis que são apreendidos pela experiência humana 

de Hume não distingue ontologicamente os mecanismos geradores de eventos dos eventos, de 

modo que as leis pertencem ao mesmo plano empírico dos objetos sensíveis. Por isso, sua 

ontologia se reduz a somente um plano, a realidade empírica. Collier (1994) critica Hume por 

não distinguir claramente “o que sabemos de x” do que “é x”, isto é, a distinção entre o 

conhecimento do objeto e o objeto em si. A ausência dessa distinção seria a responsável pela 

noção de realidade reduzida à categoria da experiência.  

As leis causais não podem ser uma sequência de eventos experimentados pela 

observação humana porque elas ocorrem independentemente da percepção humana delas. 

“Experiências e invariâncias (conjunções constantes de eventos) dependem, em geral, da 

atividade humana. Mas leis causais não” (Bhaskar, 2008a, p. 24). Ou seja, a possibilidade limite 

de um mundo sem experiências contida no realismo ontológico é desconsiderada na causalidade 

humeana, e a consequência é a veiculação de uma noção de realidade parcial, uma realidade 

antropocêntrica que se limita à experiência humana da realidade, em detrimento da ideia de 
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uma realidade potencialmente acessível pela experiência humana, mas independente dela. 

Todavia, para explicar como as tendências podem ser reconhecidas a partir da experiência, é 

preciso explicar como as leis, mecanismos, eventos e experiências se articulam na realidade 

estratificada, formando uma totalidade.  

A totalidade é uma categoria que Bhaskar desenvolve sob a influência da obra de Marx 

para, como ele, referir-se basicamente ao modo como as estruturas e os objetos do mundo, as 

leis e mecanismos causais e fenômenos articulam-se entre si conformando um objeto único, 

precisamente a totalidade78. O ponto de partida é a hierarquia e interrelação entre as leis e 

mecanismos causais. Brown sugere essa caracterização: 

O mundo social79 não é uma massa de eventos separados, nem é uma estrutura 

homogênea. Para o realismo crítico, ele é constituído de diversas estruturas em que os 

mecanismos resultantes geram um fluxo de eventos efetivos. Cada estrutura (e seus 

mecanismos resultantes) deve ser individualmente analisada uma vez que é sui generis, 

requisitando termos únicos e conceitos adequados à sua natureza. (Brown, 2002, p.26) 

Dessa forma, a articulação das estruturas que são compostas de leis e mecanismos 

causais gera os eventos. Como essas estruturas não são imediatamente acessíveis 

(necessariamente não-observáveis), elas não podem ser efetivamente conhecidas a partir da 

experiência imediata, embora possam ser reconhecidas empiricamente de modo indireto pelos 

efeitos que causam. 

O princípio subjacente à concepção de totalidade em Bhaskar é que, se a experiência é 

contingente, o todo não pode ser o somatório das experiências e eventos, mas sim um “todo 

complexo e causalmente eficaz” (Bhaskar, 2005, p.59). A totalidade é um complexo de 

estruturas articuladas que geram eventos e experiências, e pode ser apreendida a partir da noção 

de sistemas abertos que podem ser isolados para o conhecimento da estrutura, os sistemas 

fechados. 

 Bhaskar (2005, p. 55) argumenta que, excetuando a astronomia, toda atividade 

experimental é produzida e controlada por meio de isolamentos (closure), de modo que a 

conjunção constante de eventos reconhecida na teoria causal humeana (no estereótipo “se… 

então…”) se torna possível. Ou seja, nos sistemas abertos, os objetos da análise experimental 

estão sujeitos a uma multiplicidade de mecanismos causais, mecanismos estes que produzem 

eventos, que podem ou não ser capturados a partir de regularidades empíricas em determinadas 

 
78 A dialética de Bhaskar (2008b) caminha nessa direção, uma vez que ela se esforça em revelar como as estruturas 

emergem e se diferenciam, estabelecendo a dinâmica interna aos estratos. 
79 Nesse caso, aplica-se também o mundo natural. 
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condições. Essas condições são as condições de isolamento, a partir das capacidades da 

atividade científica de abstrair ou efetivamente controlar os diferentes efeitos que ocorrem sobre 

um objeto em sistema aberto, formando um sistema fechado. Esse sistema fechado ocorre de 

modo que a clausula coeteris paribus80 se torna um critério satisfatório para a validade da lei 

identificada. 

Assim, a atividade experimental isola os efeitos de determinados mecanismos causais 

(do sistema aberto) para encontrar uma regularidade, criando um sistema fechado e controlado. 

Em um laboratório, como é possível ao cientista afirmar a validade da lei para fora das 

condições experimentais que ele criou e controlou? Isto é, como a atividade experimental pode 

explicar algo além do sistema fechado em que se encontra? Por exemplo, se o cientista quer 

validar os efeitos de dependência de uma droga em um experimento, com pacientes internados 

e isolados da vida social (sistema fechado), qual seria a validade desse experimento para a 

realidade social (sistema aberto)? É razoável presumir, ou até mesmo bem provável, que fora 

daquelas condições experimentais, seus resultados sejam distintos ou até mesmo antagônicos. 

Bhaskar argumenta que a ausência de uma distinção categorial entre leis e experiências 

representa um dilema ao empirista81: ou a lei identificada só vale para as condições 

experimentais, e não se explica a realidade de modo universal/geral, ou sua lei opera em um 

sistema aberto, mas não é diretamente acessada empiricamente. A crítica de Bhaskar ao 

empirismo se baseia em dois princípios desse pensamento: a invariância empírica, isto é, as 

leis são ou dependem de regularidades empíricas, e a falsificação (ou confirmação de 

evidência), isto é, as leis são falseadas (ou confirmadas) pelas suas evidências.   

Com o conceito de leis como tendências, as ciências amparadas pelo realismo crítico 

superam esses princípios, uma vez que não há uma necessária contrapartida entre leis e 

experiências verificáveis em um sistema aberto, isto é, não há a necessidade de se justificar uma 

lei a partir de um contrafactual empírico. O princípio da invariância é rejeitado pois, por um 

lado, as regularidades empíricas nem sempre são identificadas em sistemas abertos (pense, por 

exemplo, em uma regularidade que só se observada em laboratório) e, por outro lado, as 

regularidades empíricas em sistemas abertos nem sempre são leis (pense, por exemplo, na 

regularidade em que a cada hora que passa, milhares de pessoas morrem).  Na totalidade, as 

 
80 Coeteris paribus, também grafado ceteris paribus é uma expressão do latim amplamente traduzida como “tudo 

mais constante”, e é geralmente utilizada para explicar a relação entre dois entes ou objetos desconsiderando os 

efeitos ou influências de outros entes ou objetos. 
81 Ver Bhaskar (2005, p. 55-58). 
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experiências podem ser e geralmente são afetadas por diferentes cadeias causais, o que inclui 

também a nossa percepção. O exemplo clássico dessa afirmação é a lei do valor de Marx, em 

que a legalidade não necessariamente tem uma contrapartida empírica (no movimento dos 

preços), ainda que seja possível reconhecer seus efeitos empiricamente a partir de tendências 

mais gerais, que resultam nos preços. Na atividade experimental, a tendência é a forma de agir 

de um mecanismo causal – revelada ou não – que torna possível aquela experiência particular. 

Em suma, para um conjunto de leis, o produto é o fenômeno, ou seja, seu resultado. 

Cada lei gera uma ou mais partes dos efeitos presentes no fenômeno, que podem ou não ter uma 

contrapartida empírica. Assim, a pergunta sobre como conhecer as leis que produzem os 

fenômenos pode ser elaborada, a partir do método sistematizado por Bhaskar a partir do 

operador lógico conhecido como retrodução. 

 

1.3.2. Método 

 

 O método utilizado por Bhaskar pode ser caracterizado a partir do argumento 

apresentado nas primeiras páginas de sua primeira obra, A Realist Theory of Science, e figura 

de maneira recorrente em todas as suas obras. Em particular, importa para a circunscrição do 

procedimento metodológico implicado pela ontologia do realismo crítico a questão que orienta 

toda a atividade teórica, tanto nas ciências da natureza, quanto nas ciências sociais: quais são 

as condições do mundo que tornam a ciência possível. 

A forma como Bhaskar compreende a resposta à pergunta considerada fundamental em 

sua filosofia da ciência também é, até algum ponto, comum às diversas ciências. Isso se deve 

ao fato, sobretudo, de que, tanto na análise da natureza como da sociedade, o autor recusa o 

empirismo, mas não nega o ponto de partida (e chegada) empírico da ciência. Esse caminho do 

empírico ao transcendente ganha expressão no plano metodológico na demonstração de que a 

retrodução é o procedimento lógico adequado para transitar desde o plano das consequências 

empíricas até o plano das causas transempíricas. Como diz o próprio Bhaskar, a retrodução 

“parte da descrição de um fenômeno para a descrição de algo que o produz ou as condições 

para que ele ocorra” (Bhaskar, 2009, p.7). 

Isso naturalmente tem uma série de pressupostos ontológicos sobre os quais muito já se 

falou: por exemplo, a existência de leis que podem ser descobertas. Outra condição é que as 

leis descobertas tenham sua validade para fora das condições experimentais. Poderíamos 
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elencar, agora voltando a atenção para o sujeito cognoscente, as capacidades humanas de 

manipular os objetos do conhecimento e desenvolver técnicas adequadas ao conhecer e formas 

de retenção e transmissão do conteúdo apreendido.  

 De fato, se tomada em contraste com outros operadores lógicos conhecidos, sobretudo 

com a dedução, o que marca a peculiaridade da retrodução não é exatamente uma característica 

lógica, mas sim seu fundamento ontológico. No raciocínio dedutivo, as conclusões são extraídas 

por meio da validade de suas premissas, sendo o cerne para a construção de teorias no método 

positivista. Por exemplo, considerando a premissa de que “todo humano é mortal”, sabendo que 

“Charles Darwin é humano”, a conclusão extraída é que “Charles Darwin é mortal”. Acontece 

que tanto as leis que são formuladas ou propostas dedutivamente, concebidas como conjunções 

constantes entre eventos, quanto as premissas e os testes jamais deixam o terreno empírico, a 

não ser para deixar também a realidade e apresentarem-se como meras conjecturas mentais. 

Algo semelhante, embora inverso, ocorre no método indutivo.82 Com efeito, no conjunto 

formado pela dedução/indução, que caracteriza a proposta metodológica das formas mais bem 

acabadas de positivismo, a ciência só perde o contato com o terreno empírico quando 

admitidamente perder também o contato com a realidade. 

 Para Bhaskar, a grande momento da produção teórica é efetivamente a retrodução. Essa 

produção, no entanto, envolve quatro momentos, abreviados como DREI: descrição, 

retrodução, elaboração e identificação (BHASKAR, 2009a, p. 46). Descreve-se o 

comportamento daquilo que se quer identificar como uma legalidade, para então questionar as 

condições de existência ou funcionamento dessa lei (retrodução). Ao reconhecer essas 

condições, são elaboradas e eliminadas explicações alternativas, identificando os mecanismos 

causais (idealmente, em um ambiente empiricamente controlado). Para todo objeto de estudo, 

como há diferentes condições que tornam aquela lei um evento percebido (no plano da 

experiência, é claro), a decomposição das condições de existência do objeto em suas várias 

determinações se torna uma tarefa necessária, assim como a organização dessas condições de 

acordo com sua importância para a lei conjecturada. Sumariamente, as bases cognitivas 

disponíveis são utilizadas para formular modelos plausíveis de identificação dos mecanismos 

desconhecidos que geram padrões identificados nos fenômenos (Idem, p. 72). 

 
82 O raciocínio indutivo é utilizado nesse método para a verificação ou falseamento das premissas, de modo que a 

premissa exemplificada, “todo humano é mortal”, é corroborada por uma vasta quantidade de observações que 

garantem a qualidade da premissa, denominada assim como uma hipótese verificável ou forte. Premissas com 

pouca corroboração empírica, por outro lado, são definidas como inconclusivas ou fracas. 
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Nos termos próprios da concepção de realidade estratificada, fica mais claro que a 

retrodução é o movimento teórico do “efeito” em um estrato empírico para a sua “causa” no 

estrato real. Por isso, a retrodução sempre envolve a pergunta sobre quais são as condições de 

existência de um evento ou objeto, analisando o caráter contraintuitivo e contrafactual das 

experiências. Por exemplo, experimentos de drogas em pessoas a partir de ensaios clínicos que 

se revelam inconclusivos – apesar de todos os controles – podem estar negligenciando a 

presença de um ou mais poderes causais não devidamente percebidos ou contemplados, como 

estruturas sociais e psicológicas das pessoas envolvidas no experimento. 

A partir desse exemplo é possível abordar outra questão pertinente à análise de Bhaskar: 

a distinção da análise entre fenômenos puramente naturais e fenômenos sociais. O isolamento 

na análise de fenômenos sociais é recusado na medida em que se torna impossível separar o 

indivíduo de seus vínculos sociais (BHASKAR, 2005, p. 50-53). Além disso, nas ciências 

sociais, a própria análise é parte do seu objeto, ou seja, é interna a ele. É impossível recriar um 

domínio isolado da sociedade em laboratório sem alterar o funcionamento mesmo do objeto (no 

caso, as relações sociais)83, de forma que a conjunção constante de eventos desejada pela 

experiência humeana não pode sequer ser produzida, ao contrário do que sugerem as teorias 

empiristas do método científico. Desse modo, a ciência social só é possível em sistemas abertos. 

Destaca-se que a realidade empírica é o ponto de partida e o ponto de retorno do 

processo de conhecimento, uma vez que, após a compreensão das leis e dos mecanismos, volta-

se ao fenômeno. Uma vez feitas hipóteses sobre as leis e os mecanismos causais, elas devem 

ser testadas empiricamente. Na ausência do experimento, as hipóteses são testadas pelo grau 

relativo de poder explanatório com relação ao fenômeno específico84. Por exemplo, uma 

eventual conjectura sobre o funcionamento da economia, digamos, a lei tendencial de queda da 

taxa de lucro, tem de ser capaz de contribuir para a explicação da trajetória da taxa de lucro, 

inclusive, ou talvez principalmente, nos períodos longos em que a taxa de lucro não cai. Isso 

requer evidentemente uma série de considerações sobre as condições particulares em que essa 

tendência geral se efetiva. 

 

 
83 “O principal limite epistemológico do naturalismo não é imposto pelo caráter necessariamente imperceptível 

dos objetos da investigação científica social, mas pelo fato de que eles apenas se manifestam em sistemas abertos; 

isto é, sistemas nos quais não se pode obter regularidades empiricamente invariáveis. Uma vez que sistemas sociais 

não são espontaneamente, tampouco podem ser experimentalmente fechados.” (Bhaskar, 2005, p. 49). 
84 Ver Bhaskar (2009) e Brown (2002, p. 31-32). 
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1.3.3. A crítica explanatória 

 

 A crítica explanatória, em sua definição mais geral, é a crítica de concepções a respeito 

de um fenômeno que se propõe a explicar as razões pelas quais uma crença falsa é assumida 

como verdadeira, o que significa dizer explicar as bases sociais que favorecem à fluência social 

de uma falsa crença. Na concepção de Bhaskar, uma crença ou teoria falsa reconhecida 

socialmente como verdadeira é denominada ideologia (BHASKAR, 2005 p. 133). A crítica 

explanatória dispensa o momento propriamente teórico da crítica, mas não limita o domínio da 

crítica à teoria, ocupando-se das condições sociais subjacentes à teoria. A crítica explanatória é 

uma das principais “luzes” projetadas por Bhaskar desde a filosofia da ciência para as práticas 

emancipatórias. 

 O argumento-chave por detrás da defesa da crítica explanatória é o de que as ideias 

sempre habilitam uma prática, logo valoram positivamente determinadas formas de ação e 

negativamente outras. A valoração positiva de um modo de ver e agir sobre o mundo implicado 

por uma teoria pode ser questionada caso se possa demonstrar que a teoria é falsa. E, 

considerando que um modo de agir sobre o mundo produz efeitos reais, há de se indagar sobre 

os eventuais beneficiados de tais ações. É por essa razão que a demonstração da falsidade da 

teoria está diretamente associada, para Bhaskar, com o julgamento negativo de práticas, estados 

do mundo e valores. Não há, para ele, de um lado, a crítica das ideias e, de outro, a crítica dos 

valores, das práticas e dos estados de mundo. Todas essas coisas são associadas, seja essa 

associação tornada visível e consciente ou omitida e varrida para debaixo do tapete da 

insustentável neutralidade científica. 

 Assim, a aceitação de uma teoria falsa não dependeria primordialmente de seu poder 

explicativo, mas de sua capacidade, como forma social, de preencher alguma necessidade posta 

pela própria sociedade.  A crítica das teorias, ao tomar a teoria como objeto social de estudo, 

revela a possibilidade de se criticar as ideias associadas às formas sociais. Nos termos de 

Bhaskar:  

A consideração de que a matéria das ciências sociais não somente inclui objetos sociais, 

inclusive crenças e suas causas sociais, mas que as crenças sobre tais objetos permitem 

uma crítica explanatória sobre falsas (ou inadequadas)  consciências e sobre o ser, 

acarreta julgamentos de valor e de ação sem paralelo no campo das ciências naturais. 

(Bhaskar, 2009a, p. 90) 

 Um exemplo de crítica explanatória, apresentado por Bhaskar (2005, p. 57) e 

reproduzido por Collier (1994, p. 172), consiste no tratamento da forma salário desenvolvida 
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por Marx. A forma salário só ocorre em contextos nos quais os trabalhadores, ainda que livres 

de formas de sujeição pessoal, não possuem os meios de produção, de modo que necessitam 

vender a sua força de trabalho. A separação entre os meios de produção e o trabalhador não é 

uma condição posta na natureza humana, mas uma condição social adquirida em seu 

desenvolvimento histórico. 

 A proposição de que “o salário é o valor pago pelo trabalho” é, conforme o argumento 

de Marx, uma ideia falsa na medida em que: (i) o que se compra não é o trabalho, mas a força 

de trabalho; (ii) a força de trabalho só pode ser uma mercadoria quando os trabalhadores não 

são proprietários dos meios de produção; e (iii) somente uma porção do produto do trabalho 

retorna ao trabalhador. Teorias que assumem o salário como pressuposto de suas análises, por 

conseguinte, atuam no sentido da reprodução das estruturas sociais existentes queiram ou não, 

tenham consciência disso ou não. Por conseguinte, a crítica dessas teorias envolve também a 

crítica das formas de ser assumidas pelas teorias (no caso, o salário), mas também das estruturas 

sociais e práticas associadas a essa categoria, como as próprias relações trabalhistas da 

sociedade capitalista, a jornada de trabalho, as crenças e valores dos trabalhadores etc. 

 O caráter emancipatório a que Bhaskar se refere na crítica explanatória envolve a 

transformação social, pois se o momento propriamente explanatório da crítica consegue 

associar a concepção sob crítica às necessidades da reprodução, pode-se passar da crítica teórica 

(a alegação da falsidade) para a crítica das estruturas sociais, o que implica uma sua valoração 

negativa. Naturalmente, as práticas que se baseiam na concepção sob crítica também são 

valoradas negativamente, o que confere à crítica explanatória um imediato caráter prático, para 

não dizer político. Nas palavras de Bhaskar: 

Minha opinião é que o tipo qualitativamente especial de se tornar livre, ou de libertação, 

que é a emancipação, a qual consiste na transformação, na autoemancipação dos 

agentes envolvidos, partindo de uma fonte de determinação indesejada e desnecessária 

para uma fonte de determinação desejada e necessária, é tanto prevista como 

logicamente acarretada por uma teoria explanatória, mas que só pode se efetivar na 

prática. A emancipação, como é definida, depende da transformação das estruturas, e 

não da alteração ou do melhoramento do estado de coisas. Neste sentido especial, a 

política ou prática emancipatória necessariamente é tanto assentada sobre a teoria 

científica como é revolucionária em objetivo e intenção. (Bhaskar, 2009a, p. 115, grifos 

no original) 

 Assim, o caminho emancipatório apresentado por Bhaskar a partir da filosofia da ciência 

abarca tanto a crítica das formas de consciência, como a crítica das relações reais que 

produzem essas formas de consciência e as tornam socialmente necessárias. A unidade dessas 

duas críticas é a crítica explanatória. Como dito, a crítica explanatória de Bhaskar assume um 
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horizonte emancipatório, conduzindo o argumento do campo teórico para o campo da ética e 

apagando a antinomia entre fatos e valores. Vale assinalar que o projeto de Bhaskar, em 

diversos momentos, se associa ao Iluminismo, em particular à visão de que o conhecimento 

científico deve orientar a emancipação humana. 

 É preciso, com efeito, perceber que, para se elaborar uma crítica explanatória, é 

necessário que uma teoria ou crença falsa seja amplamente assumida como verdadeira e que a 

estrutura social seja um fator causal expressivo para a persistência dessa crença ou teoria falsa. 

Isso já foi afirmado e está sendo reforçado, mas se pode agora acrescentar que o juízo falso da 

teoria implica uma avaliação ética negativa da estrutura que a produz e demanda. A própria 

estrutura social, por atuar negativamente sobre a capacidade humana de compreender o mundo, 

funciona de modo a limitar o escopo da prática humana possível. Em posse dessa avaliação, é 

possível inferir práticas emancipatórias alternativas para a transformação dessas estruturas, 

práticas essas que receberiam um julgamento ético positivo. 

 

1.4. Considerações sobre o realismo crítico 

 

O trabalho de Bhaskar oferece a possibilidade de um novo começo. Isso acontece, 

primeiramente, porque evita as alternativas do irracionalismo e a concepção positivista 

de racionalidade, cujo dilema assolou a filosofia moderna. Por outro lado, está 

comprometido com o exercício desimpedido da razão, com a crença de que a ciência 

pode nos oferecer uma aguçada percepção sobre a natureza das coisas, e com o 

interesse no potencial da razão e da ciência para a emancipação humana. Nesse 

sentido, o realismo crítico é herdeiro do Século das Luzes: na primeira página de 

Reclaiming Reality, Bhaskar cita o lema de Kant ‘Sapere aude! Tenha coragem de usar 

sua própria sabedoria’. (Collier, 1994, p. ix) 

 

Neste capítulo, foram apresentados os principais temas abordados pela filosofia da 

ciência do realismo crítico, a partir das contribuições do filósofo Roy Bhaskar e de seus 

intérpretes. A apresentação foi subdivida em uma contextualização de seu pensamento 

(subseção 1.1.), os princípios ontológicos examinados à luz dos problemas do conhecimento 

(subseção 1.2.) e suas orientações mais voltadas para os problemas da prática científica 

(subseção 1.3.). Essa subdivisão não pode ser tratada de modo completamente rígido, uma vez 

que a própria ontologia já apresenta em si implicações inadiáveis para as teorias do 

conhecimento, e sua teoria do conhecimento é indissociável dos princípios ontológicos 

defendidos pelo filósofo inglês. 
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O realismo crítico pode ser apresentado, em síntese, como uma alternativa no campo 

filosófico às principais dicotomias associadas às teorias do conhecimento (positivismo x 

relativismo, empirismo x racionalismo, individualismo x estruturalismo etc.). Ele também 

oferece uma crítica dessas dualidades com base no princípio ontológico da distinção entre a 

realidade em-si e o conhecimento da realidade (ou dimensão intransitiva e transitiva, 

respectivamente), que se desenvolve na crítica da ontologia do realismo empírico implícita 

nesses dualismos. 

Em segundo lugar, o realismo crítico oferece uma poderosa luz para a atividade 

científica a partir de sua crítica do modelo de causalidade humeana. Por exemplo, a distinção 

ontológica entre leis, eventos e experiências permite aos cientistas estabelecerem análises 

críticas dos modelos positivistas em suas ciências, bem como empregar a ontologia proposta 

pelo realismo crítico para julgar e produzir uma crítica de teorias consagradas na economia, na 

biologia, na linguística e nas ciências sociais. 

Em terceiro lugar, o realismo crítico fornece uma conexão entre a crítica teórica e 

filosófica e um projeto de emancipação humana a partir da crítica explanatória, um modo de 

analisar crenças, científicas ou não, e um caminho para a transformação das estruturas e 

restrições sociais que impedem a emancipação. Neste particular, o realismo crítico se aproxima 

deliberadamente do Iluminismo no sentido de que o conhecimento é capaz de fornecer as bases 

para uma prática emancipatória, eliminando (assim como em Bacon) a fonte dos erros 

científicos herdados do passado.   

Uma apreciação da contribuição do realismo crítico que leve em conta essas três 

considerações abarca sua influência (i) no domínio da filosofia, (ii) para as ciências e (iii) para 

os projetos humanistas. As duas primeiras contribuições refletem o sucesso de A realist theory 

of Science – a obra mais influente de Bhaskar; todavia, seu projeto emancipatório ainda não é 

explícito nessa obra, e o termo é sequer mencionado. O projeto emancipatório só começa a ser 

delineado em The possibility of naturalism e se consolida em Scientific realism and human 

emancipation. 

Essa fragmentação temática é uma das responsáveis pelos desenvolvimentos 

contraditórios do projeto de Roy Bhaskar, uma vez que as aplicações do realismo crítico 

defendem um enriquecimento filosófico substantivo para as atividades científicas, mas nem 

sempre promovem ou mesmo reivindicam seu potencial emancipatório. Nesse sentido, é 

comum que o realismo crítico ofereça reflexões expressivas para as atividades científicas que, 



68 

 

todavia, não se desdobram efetivamente em uma crítica expressiva e subversiva (como a 

associada ao marxismo).  

Embora seja possível afirmar que o projeto emancipatório já estava contido 

implicitamente nas primeiras páginas de sua defesa do seu realismo ontológico, a verdade é que 

o desenvolvimento da filosofia de Bhaskar não internalizou suficientemente essas 

considerações. Há, de fato, uma vertente do realismo crítico sem qualquer compromisso com a 

formulação de um projeto emancipatório. Esse é o caso, por exemplo, de seu emprego por 

tradições conservadoras da economia (p.ex. a escola austríaca e a schumpeteriana), no qual o 

realismo crítico funciona como uma espécie de verniz filosófico para aprimoramento e 

justificação do discurso como algo que se pretende explanatoriamente superior.  

Isso não é uma questão que pode ser reduzida à falta de clareza do filósofo inglês, mas 

envolve a natureza e o desenvolvimento do seu próprio objeto de estudo. O tratamento dos 

problemas filosóficos em sua primeira obra não possui vínculos suficientes com os objetivos 

de sua teoria para a prática social porque seu objeto, a atividade científica, se apresenta 

autônoma no complexo da realidade social, da maneira como ele a concebe, é claro.  

O tratamento autônomo da atividade científica, sem a devida ênfase na conexão com as 

condições da prática social mais cotidiana, dificulta os objetivos de quem deseja, desde o 

primeiro momento, propor e justificar cientificamente um projeto emancipatório 

descompromissado com a reprodução da sociedade em uma forma pré-determinada. A própria 

relevância da ciência na totalidade social é condicionada ao momento histórico, elemento que 

Bhaskar sem dúvidas reconhece, mas que poderia ter levado em conta desde o começo. Ele 

poderia, desde o primeiro momento, ter indagado sobre a própria relevância social da 

explanação na atividade científica e da explanação científica na vida social: isto é, quais 

condições sociais favorecem ou dificultam a busca pela verdade como um fim em si mesmo. 

Em particular, o autor toma a prática científica como um pressuposto a ser justificado, e procura 

fundamentar essa tarefa com a elaboração uma filosofia da ciência ontologicamente orientada. 

Contudo, se o seu legado se reduz a isso, o realismo crítico só se mostra uma filosofia da ciência 

sofisticada, o que certamente minimiza a implicação prática, ético-política, do conjunto da obra. 

O realismo crítico, dessa forma, é tomado como uma filosofia da ciência que se opõe às 

correntes dominantes da disciplina, e a relação entre uma filosofia da ciência e um projeto 

emancipatório acaba por ser rompida, como efetivamente se revela no movimento filosófico 

hoje em dia. Todavia, o realismo crítico ainda hoje tem potencial para se firmar como uma 
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teoria social crítica da filosofia da ciência que põe em si uma alternativa emancipatória. Para 

isso, um caminho é a própria crítica da filosofia da ciência, formulando questões sobre a própria 

gênese e desenvolvimento da ciência em meio aos complexos da vida social. 

Se há algum autor que tenha feito uma crítica da filosofia, de seu caráter escolástico, 

idealista, diletante e eventualmente pedante, esse autor é Marx. Em vários momentos desse 

texto, sugeriu-se que a ontologia defendida por Bhaskar e pelo realismo crítico poderia 

contribuir para tornar explícito o fundamento ontológico da obra de Marx e assim criar 

condições para uma renovação da tradição marxista. Agora, talvez, se possa dizer o oposto. 

Sobretudo em suas últimas obras, Bhaskar afastou sua filosofia de uma matriz na qual a prática 

transformadora era não apenas justificada, mas reivindicada como indispensável para a 

emancipação humana. Isso torna necessário iluminar a filosofia de Bhaskar com as luzes do 

marxismo. Dentre os marxistas, aquele que se ocupou da ontologia da sociedade de modo mais 

direto e profundo foi György Lukács, razão pela qual a tomaremos como uma formulação que 

complementa e eventualmente corrige as insuficiências do realismo crítico. 
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2. Marx segundo Bhaskar 

Apresentação 

Este capítulo tem por objetivo apresentar um novo entendimento sobre a concepção de ciência 

de Marx, na medida em que está assentada em bases ontológicas. À luz da filosofia da ciência 

do realismo crítico, serão debatidas as bases ontológicas contidas nos textos do pensador alemão 

que permitem uma apreciação inovadora de sua cientificidade. Essa linha de pensamento afasta 

os princípios científicos de Marx de interpretações empiristas, sejam elas positivistas ou 

relativistas. Com esse objetivo, contextualiza-se inicialmente a relação entre Marx e o realismo 

crítico, especificando os temas que Bhaskar associa ao marxismo. Ao fim do capítulo, analisam-

se as principais contribuições da leitura de Bhaskar para a tradição marxista, em particular, suas 

intervenções em defesa do caráter sui generis da ciência em bases ontológicas de Marx. 

 

2.1. As bases marxistas do realismo crítico 

 

Vale registrar de forma resumida aqui que o RC [realismo crítico] tem uma 

dívida significativa com Marx por, entre outras coisas, conceitos implícitos das 

dimensões transitiva e intransitiva; os domínios do real e do efetivo; a 

transfactualidade e a tendência; a concepção relacional de formas sociais; a 

santíssima trindade do racionalismo julgamental, relatividade epistêmica e 

realismo ontológico. (Hartwig, 2015, p. 100) 

 

 As principais teses do realismo crítico, expostas no capítulo anterior, oferecem uma 

nova perspectiva para a cientificidade. A cientificidade não é mais definida pela universalidade 

de um método científico, como na tradição positivista, tampouco pela rejeição de critérios de 

cientificidade, como nas formulações relativistas.  A filosofia da ciência de Bhaskar assume 

como ponto de partida o fato de que o conhecimento possui dois lados: é simultaneamente sobre 

um objeto e alvo de disputas interpretativas no campo social. A solução de Bhaskar para as 

dicotomias entre o positivismo e o relativismo é uma ciência explícita e conscientemente 

assentada sobre uma ontologia. 

Essa noção de cientificidade encontra sua principal inspiração na trajetória intelectual 

de Marx, em cuja obra Bhaskar encontra as bases ontológicas que fundamentam sua filosofia. 

O pensador alemão, desde os seus primeiros trabalhos conhecidos da juventude, demonstra 

preocupações que são indubitavelmente ontológicas. Marx elabora, ao longo de sua trajetória, 



71 

 

um conjunto de afirmações ontológicas que são aproveitadas e, eventualmente, aprimoradas na 

ciência de O Capital. O argumento que se segue neste capítulo é o de que Marx elabora uma 

ciência indissociável de seus princípios ontológicos, o que podemos denominar como 

“cientificidade ontologicamente orientada”. 

 Roy Bhaskar e os principais pensadores associados ao realismo crítico reconhecem que 

boa parte de suas contribuições estão embasadas nos escritos de Marx. No marxismo, é possível 

ilustrar a notoriedade de Bhaskar por sua contribuição ao conhecido Dicionário do pensamento 

marxista (BOTTOMORE, 1988), no qual assina os verbetes “ciência”, “contradição”, 

“determinismo”, “empirismo”, “idealismo”, “materialismo”, “realismo”, “teoria do 

conhecimento” e “verdade”. Nessa contribuição, Bhaskar se apresenta como um conhecedor do 

pensamento de Marx e das principais correntes do marxismo. 

Com o realismo crítico, Bhaskar procura aproximar o marxismo do debate da filosofia 

da ciência. Seu argumento, de fato, tem como objetivo fundar uma filosofia científica tomando 

o marxismo como principal influência85. Apesar de não debater diretamente com as diferentes 

vertentes do marxismo em suas principais obras, Bhaskar identifica as principais influências do 

marxismo para seu projeto (e suas críticas a essa tradição) em Philosophy and the idea of 

freedom (1991). 

Por outro lado, Bhaskar oferece uma crítica a correntes marxistas diversas, em meio à 

qual enfatiza a diversidade das interpretações do pensamento de Marx86. Segundo Bhaskar, há 

interpretações positivistas de Marx, as quais contrastam com interpretações hegelianas, ou, no 

caso do materialismo dialético, o debate que pende ora para o “materialismo”, ora para a 

“dialética”. Nos embates interpretativos, é recorrente a separação artificial entre, por exemplo, 

um Marx “cientista” e um Marx filósofo ou, ainda, “revolucionário”. Segundo Bhaskar, tais 

dicotomias afastam a tradição marxista da totalidade do pensamento do autor. 

Para Bhaskar, é possível superar as dicotomias do marxismo com a formulação de uma 

filosofia científica com base na ontologia presente na obra de Marx87. São eles: (i) a função da 

 
85 Bhaskar (2005, p. 45) exemplifica um dos vários momentos em que se distingue o realismo crítico de Marx, em 

particular, na compreensão do materialismo. 
86 Ver Bhaskar (1991, p.162-164) 
87 “Uma razão para isso [referindo-se aos equívocos do jovem Lukács, Gramsci, Korsch, Kolakowski e Schmidt] 

é, sem dúvidas, que Marx nunca internalizou em uma relação sistemática as duas dimensões, em termos do que 

ele pensava sobre o conhecimento humano, isto é, a dimensão intransitiva da objetividade e a dimensão transitiva 

da prática. Principalmente, ele nunca estabeleceu claramente a distinção teórica (direção que ele estava tateando 

na introdução dos Grundrisse de 1857) entre os dois tipos de objetos do conhecimento, o objeto transitivo da 
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objetividade, definida por Bhaskar como o reconhecimento de formas de ser relativamente 

autônomas, associada à dimensão intransitiva do realismo crítico e (ii) a abordagem da 

atividade humana na produção de formas sociais, inclusive nos processos de conhecimento, 

associada à dimensão transitiva do realismo crítico88. 

Segundo Bhaskar, identificar a originalidade do realismo de Marx é uma das principais 

dificuldades para se reconhecer a cientificidade sui generis do pensador alemão. Embora a 

crítica vigorosa de Marx ao idealismo seja amplamente difundida pelos intérpretes marxistas, a 

crítica de Marx ao empirismo é, segundo o filósofo inglês, menos valorizada, o que dificultaria 

a apreensão da originalidade do realismo de Marx (Bhaskar, 2013, p. 63). A cientificidade de 

Marx tem diferentes interpretações dentro e fora do marxismo, inclusive em versões 

positivistas, deterministas etc.89  

De acordo com Bhaskar, a originalidade do realismo de Marx encontra-se sobretudo na 

distinção ontológica entre leis, eventos e experiências. Desse modo, seria um equívoco afirmar 

que a cientificidade de Marx se reduziria à capacidade de orientação prática de suas 

intervenções. No entanto, para reconstituir os princípios ontológicos de Marx à luz da ontologia 

apresentada por Bhaskar, é mais adequado, como se espera demonstrar, tomar como ponto de 

partida a bipartição dos objetos do conhecimento nas dimensões transitiva e intransitiva. Esse 

é o fundamento ontológico primário sobre o qual se a assentam as demais teses ontológicas 

defendidas pelo filósofo inglês, como o caráter estruturado da realidade, a possibilidade do 

naturalismo nas ciências sociais, a emergência e as leis de tendência, o modelo transformacional 

da ação social e a concepção relacional das ciências sociais.  

 
produção de conhecimento, que é o produto social ativamente transformado no processo cognitivo, e o objeto 

intransitivo do conhecimento produzido, que é uma estrutura eficaz ou mecanismo independente [relativa ou 

absolutamente], transfactualmente eficaz. Como a originalidade de Marx se baseia nos conceitos de práxis e de 

processo de trabalho, se torna fácil para seu realismo se perder, ser vulgarizado ou ser assimilado àquele de alguma 

tradição filosófica pré-existente (por exemplo, o kantismo)”. (Bhaskar, 1991, p. 165)  
88 Reconhecer aspectos da dimensão intransitiva, porém negligenciando a dimensão transitiva, é, segundo 

Bhaskar, recair no materialismo cru. Reconhecer aspectos da dimensão transitiva, por outro lado, negligenciando 

a dimensão intransitiva, significa incorrer no risco de um idealismo sofisticado. Bhaskar argumenta que ambas as 

posições são inconsistentes com o duplo afastamento de Marx (de Feuerbach e Hegel) em sua juventude. Bhaskar 

reconhece que esse duplo afastamento em sua juventude tem importância decisiva para a construção de O Capital, 

sua obra madura, argumentando em favor da continuidade, ou melhor, do amadurecimento de Marx, sem uma 

ruptura rígida. 
89 Em sua Para uma ontologia do ser social, Lukács (2012; 2013) também reconhece os problemas das concepções 

positivistas e empiristas muitas vezes atribuídas ao pensamento de Marx. Para resgatar o pensamento autêntico de 

Marx, livrando-o dessas deformações, Lukács propõe uma explicação sobre a natureza desses desvios 

interpretativos pela retomada da ontologia marxiana. 
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A reconstrução da relação entre a ontologia de Bhaskar e o pensamento de Marx, 

todavia, tem os seus desafios: não há uma obra em que Bhaskar associe sistematicamente as 

referências a Marx em sua filosofia90. Em A realist theory of Science, por exemplo, Marx sequer 

aparece nas referências. O capítulo dois de The Possibility of Naturalism, intitulado Societies, 

é uma exceção, em que as referências diretas e citações a Marx explicitam as bases da 

concepção relacional e do modelo transformacional de ação social. Todavia, é possível 

recuperar os princípios ontológicos de Marx na obra de Bhaskar, ainda que essa relação não 

seja explorada explicitamente pelo filósofo inglês.  

Bhaskar tem uma tese sobre o desenvolvimento do pensamento de Marx: o filósofo 

alemão parte da filosofia em direção à ciência fundamentada numa ontologia91. Essa tese sugere 

que há, no pensamento de Marx, um crescente engajamento na ciência, sem contudo abandonar 

as questões ontológicas que desenvolvia em seus textos filosóficos, desde seus primeiros 

escritos conhecidos, como sua tese de doutoramento, perpassando a crítica do idealismo na 

década de 1840, até a crítica da Economia Política e das relações burguesas em sua obra magna, 

O Capital.  

A tese de Bhaskar versa sobre o amadurecimento contínuo da ontologia de Marx, cujo 

realismo parte de um realismo simples (noção de independência entre realidade e 

conhecimento) para um realismo científico (nos termos de Bhaskar, a irredutibilidade 

ontológica entre mecanismos e formas fenomênicas, aparências ou eventos). Esse argumento 

será apresentado na seção a seguir, retomando diversas ilustrações da obra de Marx. Em 

seguida, na seção 2.2., serão discutidos os elementos da teoria social de Marx que inspiraram 

as formulações de Bhaskar.  

 
90 Em uma análise retrospectiva do período em que escreve sua tese de doutorado, que viria a ser as bases de A 

realist theory of Science e The possibility of Naturalism, Bhaskar (BHASKAR & HARTWIG, 2010, 33), 

reconstitui suas principais influências, indicando o vínculo explícito do modelo transformacional de ação social e 

Marx, mas também que a distinção ontológica entre leis, eventos e experiências têm como cenário o estruturalismo 

de Lévi-Strauss, Chomsky e Althusser (este último, nos anos 1960-70, era uma figura influente entre os marxistas 

ingleses). Outros temas centrais da ontologia do realismo crítico, por outro lado, não têm essa herança tão direta 

da tradição marxista, como a linguística e a hermenêutica, influenciadas por Wittgenstein, e a noção de 

transcendência, inspirada em Kant. A concepção de Bhaskar do caráter social do conhecimento, por exemplo, tem 

como base as obras de Kuhn e Feyerabend. (BHASKAR & HARTWIG, 2010, 33) 
91

 Murray (1988, p. 87) explica esse movimento da filosofia para a ciência: “Com A Sagrada Família e A Ideologia 

Alemã, Marx completou parcialmente o projeto de uma nova ciência esboçado em sua dissertação de doutorado. 

Nesses trabalhos, Marx analisou a forma como a falha dos jovens hegelianos ao criticar a lógica na filosofia de 

Hegel os levou a parodiar o ser humano que queriam melhorar.  Com os estudos mais substanciais de Hegel na 

Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e nos Manuscritos de Paris, esses escritos conduziram Marx ao foco 

primário de A Ideologia Alemã, o conhecimento científico. Os anos de 1846-1847 marcam um ponto de virada na 

direção das investigações de Marx para o conhecimento científico, na medida em que suas preocupações mudam 

da crítica da filosofia para a crítica da economia política”. 
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2.2. Os fundamentos e a crítica que inspiraram Bhaskar 

 

Acredito ser impossível entender a tecnologia, a mecânica ou quaisquer dos 

processos que Marx se pôs a analisar sobre o processo de trabalho, e que 

normalmente seriam entendidos como parte de estruturas materiais da 

sociedade sem levar em consideração o papel da intencionalidade humana. 

Eles são materializações, externalizações da intencionalidade humana, e a 

intencionalidade humana criativa é força motriz e alicerce de sistemas 

monstruosos e reificados como o capitalismo, da mesma forma que produz 

belas poesias e música ou mesmo a ciência em sua melhor forma. Há uma 

impressionante falta de reflexão na invocação do materialismo como conceito 

guarda-chuva. Nós não entendemos o materialismo de verdade, é um conceito 

surpreendentemente subanalisado. Nós não compreendemos o que significa ser 

materialista. (Bhaskar, 2012, p. 179) 

 

 Marx não empregou o termo “ontologia” corriqueiramente ao longo de sua trajetória 

intelectual; porém, pode-se reconhecer princípios ontológicos em suas afirmações, na medida 

em que se referem à natureza das formas de existência natural e social e dos processos de 

produção e reprodução da vida humana. Além disso, é possível apreender seus princípios 

ontológicos em passagens sobre a ciência (verdade, objetividade etc.) e na exposição de Marx 

sobre as interpretações, tendências, sentimentos ou teorias sobre essa realidade.  

Trata-se, por um lado, do que existe independentemente do conhecimento humano, o 

que faz parte da realidade em-si, e, por outro lado, refere-se também às formas de consciência 

humana sobre a realidade em-si e ao caráter social das teorias científicas. Ambos os sentidos 

são abordados na ontologia de Bhaskar a partir da distinção entre objetos transitivos e 

intransitivos do conhecimento. Uma afirmação clássica do realismo ontológico de Bhaskar é a 

da existência de formas sociais independentes do conhecimento humano sobre essas formas, 

que responde à questão sobre o que é “intransitivo” (em-si) na sociedade. Bhaskar defende que 

as estruturas sociais, compostas de relações, são relativamente autônomas, dissociadas dos 

processos de conhecê-las. 

O filósofo norte-americano John Searle (2006) faz uma indagação semelhante, 

questionando a respeito da existência dos objetos do cotidiano que não dependem da opinião 

dos indivíduos sobre eles para existirem: os Estados Unidos, o dinheiro, o resultado do jogo de 

futebol. Por mais que o indivíduo discorde, por exemplo, de que há uma fronteira territorial 

(física ou não-física) entre os estados do Brasil, elas não perdem sua existência social, tampouco 

isso impede que ações generalizadas da sociedade se baseiem nessa existência. 
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2.2.1. As bases do desenvolvimento realista de Marx 

 

No pensamento de Marx, a alegação da existência de formas sociais relativamente 

autônomas pode ser encontrada em seus primeiros escritos conhecidos, como em sua tese de 

doutoramento sobre a filosofia da natureza dos autores gregos. Marx planejava estudar a 

filosofia grega a partir de dois períodos dessa filosofia, em um trabalho extenso que incluiria 

também escolas como a estoica e a cética92. Entretanto, o que se apresentou em sua tese foi 

somente uma parcela da filosofia grega, a relação entre a filosofia de Demócrito e um de seus 

sucessores, Epicuro. Mesmo com a ênfase nesses dois autores, Marx faz reflexões ao longo da 

tese que são relacionadas ao contexto mais amplo do projeto original, como revelam as 

perguntas centrais do trabalho: 

Ademais, por que razão os sistemas que surgiram depois de Aristóteles encontraram 

seus fundamentos praticamente prontos no passado? Por que Demócrito se associa com 

os cirenaicos, e Heráclito, com os cínicos? Será por acaso que, em epicuristas, estoicos 

e céticos, estão representados de modo completo todos os aspectos da autoconsciência, 

só que cada um como uma existência específica? (Marx, 2018, p. 31) 

 Havia, na época de Marx, uma interpretação antiga segundo a qual Epicuro teria 

plagiado Demócrito, em particular na física. Esse foi o tema do segundo capítulo de sua tese. 

Nele, Marx apresenta suas discordâncias com essa interpretação hegemônica, e as desenvolve 

no capítulo terceiro. O ponto central do argumento de Marx é que, embora seus atomismos 

pareçam similares, o que os separa é uma diferença ontológica fundamental. Marx explora essa 

diferença ontológica à luz de temas como a verdade, o pensamento e a realidade. O primeiro 

momento da dissertação em que Marx discute o estatuto ontológico da concepção de Demócrito 

dos átomos e de sua relação com os fenômenos é o seguinte: 

Por um lado, a manifestação sensível não competiria aos átomos em si. Ela não é 

manifestação objetiva, mas aparência subjetiva. “Os verdadeiros princípios são os 

átomos e o vácuo; tudo mais é opinião, aparência”. “O frio só existe na suposição, o 

calor só existe na suposição; o que de fato existe são os átomos e o vácuo”. Em 

consequência, dos muitos átomos na verdade não advém um só, mas, “pela união dos 

átomos, cada qual parece se tornar um só”. Por conseguinte, por meio da razão deve-se 

contemplar exclusivamente os princípios que, já por causa de sua pequenez, são 

inacessíveis ao sentido do olho; eles até se chamam ideias (Marx, 2018, p. 38-39). 

 
92 “O tratado que aqui torno público é um tratado antigo e deveria encontrar lugar em uma exposição geral das 

filosofias epicurista, estoica e cética, em cuja execução não posso pensar no momento devido a ocupações políticas 

e filosóficas de natureza bem diferente”. (Marx, 2018, p. 25) 
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 Marx argumenta que, em Demócrito, a aparência mutável dos objetos do conhecimento 

humano resulta na impossibilidade de que eles existam objetivamente, sendo puramente 

subjetivos (conhecimento para nós, na dimensão transitiva).  Já o que existe objetivamente, ou 

melhor, o que constitui a realidade, são átomos e vácuo (realidade em-si). Marx identifica uma 

contradição nas duas afirmações de Demócrito: uma vez que se reduz toda a experiência à mera 

aparência, a realidade passa a ser considerada como bipartida em dois mundos (um subjetivo e 

um objetivo; um falso e um verdadeiro). A bipartição é contraditória na filosofia de Demócrito, 

pois o que existe fora do pensamento (a realidade sensível, o fenômeno) é ilusório e o que existe 

objetivamente (o real) é produzido pelo pensamento (razão, conceito de átomo). De acordo com 

Marx: “Demócrito converte, por conseguinte, a realidade sensível em aparência subjetiva; mas 

a antinomia, banida do mundo dos objetos, existe agora na própria consciência de si, onde o 

conceito do átomo e a intuição sensível cruzam as armas” (Idem, p.145). 

   Fica claro, portanto, que Marx já demonstra em seus primeiros escritos uma afinidade 

com as questões ontológicas e produz uma análise crítica da filosofia de Demócrito, ao defender 

que ela se assenta numa contradição. É evidente que essa análise crítica, ainda muito prematura, 

ocorre sob notável influência da filosofia hegeliana. Todavia, tal influência não impediu Marx 

de contrariar a tese hegeliana da similaridade entre as teorias atômicas de Demócrito e Epicuro.  

A negação da tese da similaridade das teorias atômicas está sinalizada em suas primeiras 

elaborações sobre Epicuro, em meio às quais Marx afirma que “[…] Epicuro nega o juízo 

distintivo para não ser obrigado a reconhecer qualquer necessidade” (Marx, 1972, p. 151). A 

explicação causal em Epicuro tem como principal objetivo a satisfação do sujeito, que jamais é 

contrariado pela percepção sensível. Ou seja, as pessoas criam as explicações causais para 

satisfazer sua vontade de conformar aquilo que percebem.  As causalidades objetivas da 

realidade sensível são, para Epicuro, objetividades alheias à nossa explicação93, e a tentativa de 

Demócrito de explicar as causas da realidade sensível a partir do átomo é um modo de suprir 

sua necessidade de estabelecer vínculos causais. Assim, Epicuro nega a determinação objetiva 

 
93  “Vê-se que não há interesse em examinar as razões reais dos objetos: trata-se meramente de uma tranquilização 

do sujeito que explica. Ao admitir todo o possível como possível, o que corresponde ao caráter da possibilidade 

abstrata, evidentemente o acaso do ser apenas é traduzido em acaso do pensar. A única regra que Epicuro prescreve, 

‘a explicação não pode contradizer a percepção sensível’ é óbvia, pois o abstratamente possível consiste justamente 

em estar livre de contradição, que, portanto, deve ser prevenida. Por fim, Epicuro admite que sua modalidade 

explicativa visa tão somente à ataraxia da autoconsciência, não ao conhecimento da natureza em si e para si.” 

(Marx, 2018, p. 53) 
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de Demócrito, embora a reconheça no terreno subjetivo.  Marx sistematiza as diferenças entre 

os autores: 

Vemos, portanto, os dois homens se contrapondo, passo a passo. Um deles é cético, o 

outro é dogmático; um considera o mundo sensível como aparência subjetiva, o outro, 

como manifestação objetiva. Aquele que considera o mundo sensível como aparência 

subjetiva apoia-se na ciência natural empírica e em conhecimentos positivos e 

representa a inquietude da observação experimentadora que aprende em toda parte e 

que digressa para a vastidão. O outro, aquele que considera como real o mundo que se 

manifesta, despreza a empiria; ele corporifica a tranquilidade do pensamento satisfeito 

consigo mesmo, a autonomia que ex principio haure seu saber de dentro de si mesma. 

Porém, a contradição atinge um plano ainda mais elevado. O cético e empírico, para o 

qual a natureza sensível é aparência subjetiva, analisa-a do ponto de vista da 

necessidade e procura explicar e apreender a existência real das coisas. Por sua vez, o 

filósofo e dogmático, para o qual a manifestação é real, vê em toda parte apenas acaso; 

sua modalidade explicativa tende, muito antes, a suprimir toda a realidade objetiva da 

natureza. Parece haver certa distorção nesses antagonismos. (Marx, 2018, p.54) 

 A dissertação de Marx revela a precocidade de seu interesse por análises de elevado teor 

ontológico, contemplando a explicação do ser, sua relação com a consciência e a afirmação da 

existência de uma realidade independente das formas de consciência. Seria prematuro extrair 

desses elementos uma ontologia original de Marx, porém é possível perceber desde cedo a 

atenção peculiar de Marx ao materialismo de Epicuro. No primeiro caderno de seus materiais 

preparatórios para a tese, de 1839, Marx revela um interesse singular no termo ontologia: 

Para desenvolver a filosofia de Epicuro e a dialética que lhe é imanente, é essencial 

reter esse ponto: dado que o princípio é um princípio representado que se comporta 

relativamente ao mundo concreto sob a forma do ser, a dialética, essência interna destas 

determinações ontológicas tomadas como a forma do absoluto vã em si mesma, só se 

pode se desenvolver na medida em que essas determinações, por serem imediatas, 

entram necessariamente em colisão com o mundo concreto e revelam, no seu 

comportamento específico em relação a ele, que apenas são forma fictícia, exterior a si 

mesma, da sua idealidade, ou melhor, que não existem enquanto pressupostos mas sim 

enquanto idealidade do concreto. (Marx, 1972, p. 13) 

 Nota-se que o mundo concreto e suas representações ideais, ou os vínculos gerais entre 

a realidade em-si e o nosso conhecimento sobre ela, são tomados desde cedo como um problema 

e objeto de pesquisa em Marx.  

Lukács (2012, p.283-284) destaca outra passagem da tese de doutorado de Marx que 

torna explícita a existência de uma realidade social objetiva (ou intransitiva, para usar a 

denominação de Bhaskar). No trecho, apresentado no último apêndice de sua tese de 

doutoramento, intitulado “crítica da polêmica de Plutarco contra a teologia de Epicuro”, Marx 
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debate a prova ontológica da existência de deus defendida por Immanuel Kant94. Em síntese, 

Kant alega que é possível demonstrar que a humanidade nutre um conceito de deus, mas não 

assegura que, apenas por isso, deus tenha uma existência em si, de maneira que seria necessário 

recusar a prova ontológica de sua existência. Assim, para Kant, o único recurso analítico para 

comprovar a existência de deus é a lógica. 

Após defender que a demonstração lógica de Kant é tautológica, partindo de uma 

representação arbitrária e subjetiva, Marx defende a prova ontológica da existência de deus com 

um argumento que, diga-se de passagem, nitidamente se assemelha à afirmação de Bhaskar que 

as formas sociais têm um ser social distinto do seu ser material95. Nas palavras de Marx:  

Ou as provas da existência de Deus não passam de tautologias vazias — por exemplo, 

a prova ontológica nada diz além disto: “O que represento para mim como real (realiter) 

é para mim uma representação real” que atua sobre mim, e nesse sentido todos os 

deuses, tanto os pagãos como os cristãos, tiveram existência real. O velho Moloque não 

reinou? O Apolo de Delfos não constituiu um poder real na vida dos gregos? Nesse 

ponto, tampouco a crítica de Kant significa algo. Se alguém imaginar que possui cem 

táleres, se essa representação não for para ele uma qualquer, uma representação 

subjetiva, se ele acreditar nela, os cem táleres imaginários terão para ele o mesmo valor 

de cem táleres reais. (Marx, 2018, p. 133) 

 Para Marx, deus tem uma existência social real, uma existência social autônoma como 

a de outras formas de pensamento, formas essas que se apresentam como fundamentos e 

motivações da prática social independentemente de seu caráter verdadeiro ou falso96. Assim, 

Deus existe porque sua representação possui influência social suficiente para mobilizar a prática 

humana, isto é, as pessoas agem considerando que deus existe (ou seja, tem eficácia histórica). 

Para dizê-lo em uma palavra, é uma categoria. 

 

 
94 Kant afirma na Crítica da Razão Pura (2001) que existem três provas possíveis da existência de Deus a partir 

da razão especulativa: a ontológica, a cosmológica e a físico-teológica. Entretanto, o autor também revela que, no 

desenvolvimento dessas demonstrações, que se baseiam em análises lógicas, em juízos sintéticos e analíticos, 

nenhuma delas garante a existência de Deus.  
95 Ver Bhaskar (2005, p. 43-44) 
96 “O que é dominante, nessa passagem, é a realidade social enquanto critério último do ser ou do não-ser social 

de um fenômeno; contudo, é trazida aqui à superfície uma problemática vasta e profunda, que o jovem Marx, 

naquele momento, ainda não estava em condições de dominar metodologicamente. Por um lado, do espírito global 

da tese de doutorado decorre que Marx não admite a existência de nenhum Deus; por outro, do fato de que 

determinadas representações de Deus tenham uma efetiva eficácia histórica deveria decorrer para elas um tipo 

qualquer de ser social. Marx coloca já aqui, portanto, um problema que mais tarde, quando ele se tornar economista 

e materialista, terá grande importância em sua obra: a função prático-social de determinadas formas de consciência, 

independentemente do fato de elas, no plano ontológico geral, serem falsas ou verdadeiras.” (Lukács, 2012, p. 

284) 
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2.2.2. A crítica do idealismo em bases realistas 

 

Em A Sagrada Família (1844), o primeiro trabalho conjunto de Marx e Engels, os 

autores se dedicam à crítica da filosofia especulativa, uma de suas primeiras críticas em bases 

realistas. Seu alvo direto é a teoria de Bruno Bauer que, influenciado pela herança hegeliana e 

pela Revolução Francesa, defende a libertação pela consciência filosófica como solução para 

os problemas sociais da Alemanha, por meio da “espiritualidade” e do reconhecimento 

intelectual, atribuindo o papel transformador aos filósofos. Marx e Engels se opõem a essa 

proposta, defendendo que o proletariado deveria ser o agente emancipatório.  

Marx e Engels demonstram que o argumento da filosofia especulativa é fundado no 

conceito de identidade entre o ser e a consciência, e o contrapõem com o argumento de que a 

consciência é uma condição da atividade humana.  A consciência tem sempre um referente 

externo – é consciência de algo, portanto, de um objeto – e não pode ser confundida ou fundida 

com ele. Por isso, há, necessariamente, algum elemento objetivo na atividade consciente do ser 

humano, em função do qual afirmam que “a teoria é o conhecimento das condições práticas”. 

Quando desprezam a distinção ontológica entre realidade em-si e conhecimento humano 

da realidade, os filósofos incorrem numa inversão mística: isto é, partem das próprias ideias e 

não da realidade, sobrepõem as construções ideais à realidade, como se a realidade fosse criada 

por suas ideias. Ou seja, Marx e Engels criticam a perspectiva desses filósofos de que a 

realidade é um produto de generalizações abstratas do conhecimento humano. Por exemplo, os 

autores ironizam o filósofo que, ao ver peras e maçãs, julga criar a “fruta” como uma 

propriedade, uma abstração não somente presente nas peras e maçãs, mas que tem o poder de 

manifestar seu verdadeiro ser externa e independentemente às/das frutas concretas97. Não 

suficiente, o filósofo especulativo transforma essa substância em sujeito, como se a propriedade 

“fruta” originasse a maçã, a pera etc., não somente levando uma formulação ideal humana para 

 
97 “Quando, partindo das maçãs, das peras, dos morangos, das amêndoas reais eu formo para mim mesmo a 

representação geral ‘fruta’, quando, seguindo adiante, imagino comigo mesmo que a minha representação abstrata 

‘a fruta’, obtida das frutas reais, é algo existente fora de mim e inclusive o verdadeiro ser da pera, da maçã etc., 

acabo esclarecendo – em termos especulativos – ‘a fruta’ como a ‘substância’ da pera, da maçã, da amêndoa etc. 

Digo, portanto, que o essencial da pera não é o ser da pera, nem o essencial da maçã é o ser da maçã. Que o 

essencial dessas coisas não é sua existência real, passível de ser apreciada através dos sentidos, mas sim o ser 

abstraído por mim delas e a elas atribuído, o ser da minha representação, ou seja, ‘a fruta’. É certo que meu 

entendimento finito, baseado nos sentidos, distingue uma maçã de uma pera e uma pera de uma amêndoa, contudo 

minha razão especulativa considera esta diferença sensível algo não essencial e indiferente. Ela vê na maçã o 

mesmo que na pera e na pera o mesmo que na amêndoa, ou seja ‘a fruta’. As frutas reais e específicas passam a 

valer apenas como frutas aparentes, cujo ser real é ‘a substância’, ‘a fruta’.” (Marx, 2003, p. 72) 
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a realidade, como também a compreendendo como parte ativa dessa realidade98. Essa, inclusive, 

é uma crítica semelhante à de Feuerbach sobre a inversão entre sujeito e predicado. (MARX & 

ENGELS, 2003, p.74-75) 

Em suma, Marx e Engels criticam as concepções segundo as quais o conhecimento sobre 

a realidade corresponde à essência da realidade, da qual o mundo objetivo é apenas produto 

(idealismo hegeliano), pois é uma manobra de reduzir o mundo à forma como se pode conhecê-

lo. Bhaskar é um dos muitos comentaristas que chamou a atenção para esse elemento tão 

característica da filosofia de Marx: 

A crítica de Marx ao idealismo, que incorpora uma crítica vigorosa ao apriorismo 

racionalista, consiste em um movimento duplo. No primeiro, o momento 

Feuerbachiano, as ideias são tratadas como produtos de mentes corpóreas finitas. Esse 

momento inclui críticas às inversões sujeito-predicado de Hegel, à redução do ser ao 

conhecer (a ‘falácia epistêmica’), e à separação da filosofia da vida social (a ‘ilusão 

especulativa’). No segundo momento, distintivamente marxiano, essas mentes 

corpóreas são, por sua vez, concebidas como produtos, ainda que parciais, de arranjos, 

historicamente em desenvolvimento, das relações sociais. (Bhaskar, 1991, p. 163) 

Em A Miséria da Filosofia (1847) é possível mais uma vez reconhecer indícios da forma 

como Marx concebe o processo de conhecimento e sua relação com a realidade em-si. Como 

se sabe, essa obra tem como interlocutor principal o socialista francês Proudhon, cujas ideias 

buscam amparo na filosofia de Hegel. Dividido em dois capítulos, “A descoberta científica” e 

“A metafísica da Economia Política”, seu conteúdo é rico para a consolidação de sua 

perspectiva realista, especialmente na relação entre método e “metafísica” no segundo capítulo. 

No texto, Marx reconhece que a Economia Política compreende as categorias do movimento 

real da economia burguesa99, e que Proudhon sequer reconhece esse movimento real, ao 

compreendê-lo, assim como Hegel, como o movimento da razão pura. O movimento categorial 

em Proudhon é então puramente lógico, divorciado da compreensão das necessidades e 

conexões reais. 

Nesse caso, Marx critica a lógica (ou dialética) característica do método de Proudhon, 

que se apresenta como uma linguagem ou ideia humana sem âncora na realidade. É como se, 

ao reconhecermos formas geométricas e números, o hexágono e o número cinco ganhassem 

vida. Porém, por mais que se identifique em mais de um objeto, por exemplo, as formas 

 
98 Cabe ressaltar que Marx não está aqui criticando a abstração per se, mas a forma como é utilizada (abstração 

pura).  
99 Marx, como já mencionado anteriormente, reconhecia nos Manuscritos Econômico-Filosóficos que a Economia 

Política parte da realidade material, porém de forma problemática por tomar a propriedade privada e outras 

categorias econômicas como pressupostos.  
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hexagonais nos favos de mel e nos cristais, ou cinco dedos nas mãos e nos pés, não se segue 

que essas descrições formais existam na realidade, de forma “pura”, independente dos objetos. 

O cerne da crítica, portanto, é a “inversão mística” de Proudhon: uma falsa equivalência entre 

a ideia e a realidade, em que a primeira não deriva da segunda, mas o contrário. 

Uma das obras mais comentadas de Marx e Engels por Bhaskar é A Ideologia Alemã 

(1845-46). O filósofo inglês afirma que a obra contém uma série de proposições explícitas que 

fundamentam a forma de realismo destacada pela filosofia do realismo crítico (o realismo 

ontológico) e, como se percebe na passagem a seguir, reconhece a ruptura de Marx e Engels 

com perspectivas filosóficas diversas: 

Marx (e Engels) geralmente associam o dogmatismo ao idealismo e ao racionalismo, e 

o ceticismo ao empirismo; em A Ideologia Alemã (1845-6), eles rejeitam firmemente 

ambos. Suas premissas, eles declaram, não são “dogmas arbitrários”, mas podem ser 

verificados “de maneira puramente empírica”. Ao mesmo tempo, eles ridicularizam o 

tipo “novo filósofo revolucionário”, que julgam que “os homens se afogaram na água 

apenas porque estavam possuídos pela ideia de gravidade”. Assim, por um lado (na 

dimensão transitiva), eles inauguram a ideia do marxismo como um programa de 

pesquisa empiricamente em aberto; e, por outro lado (na dimensão intransitiva), eles 

registram seu compromisso com uma ontologia objetiva de estruturas transfactualmente 

ativas. (Bhaskar, 1991, p. 168) 

Um dos pontos mais enfatizados por Bhaskar (1991) é que, no período precedente à 

produção de O Capital, Marx resolve suas diferenças com os principais projetos filosóficos de 

sua época. Esse “acerto de contas” se apresenta em uma série de advertências contidas em suas 

obras mais conhecidas. Um dos momentos mais enfatizados por Bhaskar desse “acerto de 

contas” em A Ideologia alemã, se dá no contraste do pensamento filosófico e especulativo com 

a “vida real” e sua expressão na “ciência real”: 

Ali onde termina a especulação, na vida real, começa também, portanto, a ciência real, 

positiva, a exposição da atividade prática, do processo prático de desenvolvimento dos 

homens. As fraseologias sobre a consciência acabam e o saber real tem de tomar o seu 

lugar. A filosofia autônoma perde, com a exposição da realidade, seu meio de 

existência. Em seu lugar pode aparecer, no máximo, um compêndio dos resultados mais 

gerais, que se deixam abstrair da observação do desenvolvimento histórico dos homens. 

Se separadas da história real, essas abstrações não têm nenhum valor (Marx e Engels, 

2007, p. 95).  

A filosofia idealista pressupõe, por definição, o afastamento das relações reais e se atém 

às representações criadas em seu próprio interior: generalizações abstratas que, se separadas do 

real, “não têm nenhum valor”. Para Marx e Engels, esse afastamento é impossível, pois não 

pode existir uma filosofia divorciada da realidade, a não ser como formulação diletante da 

burguesia de um país capitalista atrasado, por exemplo. Esse é o principal aspecto enfatizado 
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por Bhaskar ao examinar o realismo dos textos e Marx da década de 1840. Voltaremos a tratar 

de A Ideologia Alemã mais adiante, pois essa obra é central para a formulação do modelo de 

dinâmica social de Bhaskar. 

 

2.2.3. A crítica à naturalização do capital 

 

Desde os seus primeiros estudos sobre Economia Política, Marx percebeu que os 

economistas projetavam as categorias e relações próprias da sociedade capitalistas para outras 

formações sociais ou mesmo para o plano ontológico geral. É possível encontrar exemplos da 

crítica que o autor dirige a essa concepção que naturaliza as relações sociais capitalistas 

literalmente em todos os seus escritos sobre o tema. Uma crítica particularmente ilustrativa é 

aquela que se encontra nos Grundrisse, a obra que contém os primeiros rascunhos preparatórios 

de O Capital.  

 Tomemos, por exemplo, o manuscrito intitulado “Bastiat e Carey”, em que Marx 

discorre criticamente sobre a interpretação anistórica destes dois economistas, um francês e um 

americano, cujas análises da Economia Capitalista refletem os contextos histórico-sociais 

distintos de seus países.100 Partindo de Carey, o ponto central da crítica é justamente a seguinte: 

em sua análise, o economista norte-americano naturaliza as relações de produção burguesas tal 

como se desenvolveram na sociedade norte-americana – uma sociedade que, em sua forma 

moderna, já nasceu burguesa, uma vez que não foi precedida pelo feudalismo em seu território. 

Ou seja, Carey reconhece na sociedade norte-americana um conjunto de relações sociais que, 

em seu juízo, não dependeu do desenvolvimento prévio, de modo que as relações burguesas 

nos Estados Unidos emergiram de forma espontânea e natural, diferentemente do 

desenvolvimento burguês na Europa, que ainda carrega heranças feudais. 

Em sua crítica a Carey, Marx analisa as contradições da visão aistórica do economista 

americano. Carey abstrai das relações sociais burguesas os elementos que ela mesmo produz, 

como o Estado burguês, e atribui esses elementos a uma herança das velhas sociedades101. Marx 

 
100 Ambos se apresentam contrários aos trabalhos da Economia Política que amparam visões socialistas a partir de 

David Ricardo. Essas tendências socialistas, que certamente não eram nutridas pelo economista inglês defensor da 

burguesia, tem como base a relação antagônica entre capital e trabalho em sua obra Princípios de Economia 

Política e Tributação (1817). 
101 “Para Carey, o efeito perturbador de influências tradicionais sobre as relações naturais da sociedade burguesa, 

influências que não emergiam de seu próprio seio, reduz-se em última instância à influência do Estado sobre a 
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contraria essa perspectiva defendendo que as relações do Estado moderno emergem das 

próprias relações burguesas, de modo que esse afastamento do Estado como o resquício do 

feudalismo é falso do ponto de vista científico. Carey, que idealiza a sociedade americana, vê 

nela harmonia, e responsabiliza o domínio inglês do mercado mundial pelas desarmonias 

existentes nos Estados Unidos: 

Todas as relações que lhe parecem harmônicas no interior de determinadas fronteiras 

nacionais ou, inclusive, na forma abstrata de relações universais da sociedade burguesa 

– concentração do capital, divisão do trabalho, assalariado etc. –, parecem-lhe 

desarmônicas ali onde se apresentam em sua forma mais desenvolvida – em sua forma 

de mercado mundial –, como as formas internas que produzem o domínio da Inglaterra 

sobre o mercado mundial e que, como efeitos destrutivos, são a consequência desse 

domínio. É harmônico quando, no interior de um país, a produção patriarcal dá lugar à 

produção industrial, e o processo de dissolução que acompanha esse desenvolvimento 

é apreendido exclusivamente por seu aspecto positivo. Mas se torna desarmônico 

quando a grande indústria inglesa dissolve a produção nacional estrangeira patriarcal, 

pequeno-burguesa ou outras formas que se encontrem em estágios inferiores. (Marx, 

2011a, p. 30) 

Nota-se que o processo de emergência histórica das relações examinadas por Marx é o 

fio condutor para a crítica e para a afirmação do caráter científico de seu pensamento. O 

mercado mundial nada mais é que uma categoria emergente das relações burguesas, assim como 

a grande indústria e o monopólio, tendências presentes nas próprias relações burguesas. Isto é, 

Carey tenta afastar do domínio de relações burguesas aquelas relações que produzem as 

“desarmonias” do capitalismo, “desarmonias” que o economista inglês atribui a resquícios de 

relações feudais102. 

A perspectiva científica de Marx pressupõe, naturalmente, bases ontológicas distintas 

com relação àquelas pressupostas na análise de Carey. Enquanto Marx sai em busca da 

articulação histórica das categorias econômicas e de seu vínculo com a realidade social 

capitalista, Carey toma a realidade sensível da sociedade americana “na pureza de suas 

relações”103, desarticulada de seu processo histórico – como disse o próprio Marx, “a 

universalidade de Carey é a universalidade de um ianque” (Marx, 2011a, p. 31). 

 
sociedade burguesa, a suas intervenções e ingerências. […] As relações burguesas consideradas em si mesmas, 

i.e., após a dedução das influências do Estado, sempre confirmarão de fato as leis harmônicas da economia 

burguesa”. (Marx, 2011a, p. 29) 
102 “O que Carey não compreendeu é que essas desarmonias do mercado mundial são unicamente as expressões 

adequadas das últimas desarmonias que [são] fixadas nas categorias econômicas como relações fixas ou que tem 

uma existência local em menor escala” (Marx, 2011a, p. 30). 
103 Marx reconhece que a obra de Carey, embora se trate de uma formulação empirista que se limita aos Estados 

Unidos, tem o “mérito de expressar em forma abstrata as grandes relações americanas e, inclusive, em oposição 

ao velho mundo (Marx, 2011a, p. 31). 
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A crítica de Marx a Bastiat, o economista francês, segue um expediente similar. A 

França encontrava-se, no período em questão, com uma sociedade burguesa menos 

desenvolvida que o pujante capitalismo inglês. Bastiat enxerga no exemplo inglês a solução 

para o desenvolvimento francês: abertura comercial, diminuição da intervenção do Estado com 

a finalidade de se revelar a harmonia capitalista existente na Inglaterra que, na França, estava 

enfraquecida pelo Estado. O Estado é mais uma vez acusado de causar a desarmonia, de impedir 

o vicejar da harmoniosa concorrência. 

Em Bastiat, a análise das relações capitalistas é reduzida a um problema nacional, e o 

Estado que emerge dessas próprias relações, no caso da França, o protecionista, torna-se a raiz 

dos seus problemas. No plano de fundo do conceito de Bastiat, encontra-se uma sociedade 

idealizada, quiçá fantasiada. Assim, Marx faz sua crítica ao economista francês tendo como fio 

condutor da análise, mais uma vez, as bases ontológicas de sua concepção de ciência: 

Bastiat oferece, ao contrário [de Carey], uma história fantástica, com abstrações ora na 

forma de raciocínio, ora na forma de presumidos acontecimentos que, todavia, não 

ocorreram nunca em lugar nenhum, da mesma forma que o teólogo trata o pecado ora 

como lei da essência humana, ora como a história do pecado original. (Marx, 2011a, p. 

32) 

Portanto, Bastiat é criticado por Marx por incorrer no idealismo, imputando à realidade 

situações hipotéticas que nunca se revelaram concretas. A crítica de Marx a Bastiat não se reduz 

inicialmente a uma análise da sua teoria econômica (ele a toma em sequência, na análise da 

concepção de salários de Bastiat). Pelo contrário, ela inicia pelo método analítico do economista 

francês, e principalmente pelo contexto que orienta o significado de suas ideias: o atraso francês 

e a interpretação deste atraso pelos socialistas franceses. 

A crítica de Marx aos economistas Bastiat e Carey envolve, em síntese, um tipo de 

crítica científica que não se limita a examinar eventuais problemas lógico-descritivos da 

elaboração teórica em questão, mas indaga sobre os pressupostos da realidade social que são 

seu fundamento histórico-concreto. O escrutínio dos fundamentos concretos de uma teoria 

refere-se, em particular, à compreensão da dinâmica e gênese das relações analisadas, e nesse 

quesito, Bastiat e Carey são objetos de crítica por conta da negligência com o caráter histórico 

da realidade: 

Por conseguinte, ambos são igualmente anistóricos e anti-históricos. No entanto, o 

momento anistórico de Carey é o princípio histórico atual da América do Norte, ao passo 

que o elemento anistórico em Bastiat é mera reminiscência da moda francesa de 

generalização do século XVIII. Carey, portanto, é informe e difuso, Bastiat, afetado e 

lógico do ponto de vista formal. O máximo que consegue Bastiat são lugares comuns 
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expressos de maneira paradoxal, polidos em facetas. Em Carey, algumas teses gerais 

são antecipadas em forma axiomática. Elas vêm seguidas de um material informe, a 

compilação como prova – a matéria de suas teses não é de modo nenhum elaborada. Em 

Bastiat, o único material – abstraindo de alguns exemplos locais ou de fenômenos 

ingleses normais dispostos de maneira fantástica – consiste só das teses gerais dos 

economistas. A principal antítese de Carey é Ricardo, em síntese, os modernos 

economistas ingleses; a de Bastiat, os socialistas franceses. (Marx, 2011a, p. 32) 

Agora, quando se menciona os Grundrisse e se pensa em concepção de ciência, a 

referência mais imediata é o caderno que ficou conhecido como Introdução de 1857.104 Nesse 

caderno, Marx apresenta parte da definição de seu objeto, a produção material, e do 

desenvolvimento de questões metodológicas, por exemplo, o ponto de partida da análise e o 

processo de abstração. Como não poderia deixar de ser, Marx toma como interlocutor principal 

a Economia Política, concentrando as atenções em particular em seu modo de tomar a aparência 

da realidade pela realidade em-si. Com essa constatação Marx afirma que os economistas 

políticos partem de uma representação ideal ou ilusória do ser humano que postula uma natureza 

humana independente dos laços sociais, compatível com os valores da sociedade burguesa. 

Na sociedade burguesa, os valores individuais são exaltados de modo que o 

conhecimento humano sobre sua própria história pode se assentar sobre valores individuais. Por 

exemplo, o amplo emprego do romance Robinson Crusoé nas analogias econômicas da época, 

um romance cujo protagonista é representado como um indivíduo alheado das relações sociais 

e até mesmo excluído do processo histórico, reflete a identificação com a prioridade do 

indivíduo sobre o coletivo na sociedade burguesa. 

Para questionar essa representação ideal do ser humano, Marx ressalta o caráter histórico 

da condição humana: “quanto mais fundo voltamos na história, mais o indivíduo, e por isso 

também o indivíduo que produz, aparece como dependente, como membro de um todo maior” 

(Marx, 2011a, p. 40), isto é, os laços de dependência social dos seres humanos se apresentam 

de modo explícito na observação do passado. A aparência do desprendimento dos laços naturais 

na sociedade burguesa, simbolizada na figura de Robinson Crusoé, é a projeção da 

individualidade burguesa na ficção. Nas palavras de Marx, na sociedade burguesa, o indivíduo 

“aparece desprendido dos laços naturais” e esse isolamento é necessariamente aparente pois o 

ser humano é um animal social. Mesmo quando isolado, o indivíduo é isolado em determinadas 

condições sociais (por exemplo, o personagem Robinson Crusoé escreve em inglês, e não em 

 
104 Trata-se de uma introdução projetada para a sua obra Contribuição para a Crítica da Economia Política que 

foi suprimida por Marx: “Suprimo uma introdução geral que esbocei porque, depois de refletir bem a respeito, me 

pareceu que antecipar resultados que estão para ser demonstrados poderia ser desconcertante e o leitor que se 

dispuser a me seguir terá que se decidir a se elevar do particular ao geral”.  (Marx, 2008, p. 46) 
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uma língua própria). Com isso, Marx conclui que a concepção de isolamento do indivíduo é 

produzida justamente  em determinadas relações sociais, as mais desenvolvidas até então105 no 

que se refere à interdependência dos indivíduos, um paradoxo que se expressa nas formas de 

consciência da sociedade burguesa. 

Esse conceito do indivíduo natural, basilar na sociedade burguesa, é criticado por Marx, 

uma vez que implica a naturalização das relações econômicas burguesas, projetando-as para 

além do seu domínio histórico. Em contraposição, a investigação de uma categoria econômica 

compreende, para Marx, sua análise “em determinado estágio de desenvolvimento social”. Com 

base nesse critério, Marx discorre sobre os desafios metodológicos da Economia Política, dentre 

os quais se destaca a abstração ou apropriação ideal “razoável” do seu objeto, a produção 

material. 

 

2.2.4. A distinção categorial entre leis, eventos e experiências 

 

 Se há algo que é claro na curta seção sobre método da famosa Introdução de 1857 é que 

Marx (2011a) concebe a realidade não como exaurida pela experiência, ou como achatada num 

único plano existencial, mas como estratificada. A conhecida passagem abaixo, por exemplo, 

dificilmente faria algum sentido caso o autor não fundamentasse seu pensamento numa 

ontologia assentada sobre esse pilar: 

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade 

da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como processo da 

síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante seja o ponto de partida 

efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição e da representação. 

(Marx, 2011a, p. 54) 

  Podemos aqui aproveitar a formulação de Bhaskar para interpretar esse trecho. O 

concreto, se compreendido como o conjunto de eventos ou o estrato efetivo da realidade 

(incluindo as experiências), é constituído pela articulação de múltiplos mecanismos causais na 

ontologia do realismo crítico – a “síntese de múltiplas determinações” de que fala Marx. O 

conhecimento das tendências é, portanto, mediado pela realidade concreta; em outras palavras, 

as leis são inacessíveis imediatamente. Nos termos de Bhaskar, o ponto de partida é a 

experiência, sendo que, por meio da retrodução, conjectura-se a respeito das leis e dos 

 
105 Nos termos de Marx: “a época que produz esse ponto de vista, o ponto de vista do indivíduo isolado, é 

justamente a época das relações sociais (universais desde esse ponto de vista) mais desenvolvidas até o presente” 

(Idem, p. 40) 
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mecanismos causais que produziram aquela experiência. Desse modo, Bhaskar sistematiza e 

torna acessível uma explicação ontológica. O conceito de tendências que afasta Marx das 

concepções empiristas, pode ser encontrado em uma série de exemplos106 nos Grundrisse, como 

na citação abaixo: 

O capital, portanto, da mesma maneira que, por um lado, tem a tendência de criar 

continuamente mais trabalho excedente, tem a tendência complementar, por outro, de 

criar mais pontos de troca; i.e., considerado aqui do ponto de vista do mais-valor 

absoluto ou do trabalho excedente, de causar mais trabalho excedente como 

complemento para si mesmo; no fundo, de propagar a produção baseada no capital ou 

o modo de produção que lhe corresponde. A tendência de criar o mercado mundial está 

imediatamente dada no próprio conceito do capital. Cada limite aparece como barreira 

a ser superada. De início, o capital tem a tendência de submeter cada momento da 

própria produção à troca, e de abolir a produção de valores de uso imediatos que não 

entram na troca, i.e., justamente a tendência de pôr a produção baseada no capital no 

lugar de modos de produção anteriores, do seu ponto de vista, espontâneos e naturais. 

(Marx, 2011a, p. 332) 

 Esse exemplo extraído do capítulo do capital dos Grundrisse demonstra como, para 

Marx, uma legalidade do capitalismo só pode ser exercida por meio de tendências. Cada 

tendência, por sua vez, pode ou não se expressar no plano empírico porque todo fenômeno se 

manifesta diante de múltiplas tendências, ou, como Marx apresenta no Livro III de O Capital, 

outras tendências que podem reforçar, contrapor, minimizar ou anular, dentre outras 

possibilidades, os resultados empíricos.  

 O processo de conhecimento de tendências em Marx apresenta duas características que 

Collier (1994) afirma ser apropriadas pelo realismo científico. Trata-se da transfenomenalidade 

e da contrafenomenalidade, que são modos de enriquecer a compreensão das leis de tendência 

em Marx: 

Transfenomenalidade, ir além das aparências: o conhecimento pode não se referir 

apenas àquilo que aparece, mas a estruturas subjacentes que perduram mais do que 

aquelas aparências, gerando-as ou tornando-as possíveis. Podemos ter conhecimento, 

não só de ações, mas de personagens; não só de eventos históricos, mas de sistemas 

sociais; não só de semelhanças familiares, mas da estrutura molecular do DNA. 

Contrafenomenalidade: o conhecimento da estrutura profunda de algo pode não 

somente ir além, mas também contradizer as aparências. É bem sabido que Marx 

indicava que essa era precisamente a capacidade da ciência pela qual a 

contrafenomenalidade se tornava necessária: sem a contradição entre a aparência e a 

realidade, a ciência seria redundante, e nós poderíamos nos guiar pelas aparências. 

(Collier, 1994, p. 6-7) 

 
106 Ver também Marx (2011a, p. 323-324) 
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 Esses dois aspectos sistematizados por Collier referem-se i) à distinção entre leis, 

eventos e experiências; ii) às contradições do realismo empírico, por tomar a aparência do 

fenômeno como o próprio fenômeno. Bhaskar enfatiza que os processos de conhecimento, para 

Marx, são fundados em bases empíricas, porém sua crítica aos empiristas está intimamente 

vinculada “a seu compromisso metodológico com o realismo científico implícito em O Capital, 

junto a alguns aperçus filosóficos fragmentários” (Bhaskar, 1991, p. 163). O fato de Marx não 

ter concebido leis como relações entre eventos permite que ele reconheça o estatuto ontológico 

e, portanto, epistemológico do domínio empírico da realidade sem incorrer numa forma 

qualquer de empirismo107. 

Para Bhaskar, o objeto de O Capital são as relações, contradições e tendências do modo 

de produção capitalista, e não propriamente a práxis humana (Idem, p. 164). Todavia, mesmo 

Bhaskar reconhece que, sendo a crítica explanatória uma caracterização sistemática do 

procedimento crítico adotado por Marx, sua teoria crítica contém necessariamente implicações 

para a práxis humana.  Bhaskar está ciente de que, em O Capital, Marx se opõe à economia 

vulgar e à Economia Política. Em sua oposição à primeira, Marx demonstra o caráter científico 

de seu pensamento e, contra a segunda, oferece uma explicação das relações reais em um 

conjunto de categorias historicamente fundadas e não redutíveis à aparência, assim como as 

estruturas causais e os mecanismos geradores da vida capitalista (Idem, p. 166).  

De modo polêmico e temerário, Bhaskar afirma que Marx, ao longo de sua obra, se 

afasta do debate filosófico que marca a primeira fase de seu trabalho para, abruptamente, aderir 

a uma linha positivista108 em sua segunda fase, na qual a ciência se sobrepõe em maior ou menor 

grau à filosofia. É realmente estarrecedor que um autor que reclama o legado da crítica madura 

de Marx para elaborar uma filosofia da ciência antipositivista qualifique essa crítica madura 

 
107 Vale reforçar que Bhaskar afirma, no entanto, que há uma assimetria nas críticas de Marx ao idealismo em 

relação às críticas ao empirismo. Se, por um lado, as críticas ao idealismo deságuam na elaboração de seu objeto 

científico materialista, sua crítica aos empiristas, por outro lado, é que bebe da estruturação de sua proposta 

epistemológica. Sua crítica aos idealistas, mais textualmente direcionada e à luz do realismo simples, é por isso 

mesmo mais amplamente consolidada no interior do marxismo, segundo Bhaskar. A crítica aos empiristas, em 

comparação, seria mais oblíqua à medida que é consequência da exposição de sua proposta científica. O realismo 

científico é o que, por sua vez, diferenciaria a ciência de Marx das outras ciências (com ênfase nas empiristas), 

segundo Bhaskar (1991, p. 169). 
108 “Entretanto, o caráter peculiar da trajetória de Marx da filosofia para a ciência foi tal que, novamente, no caso 

de seu realismo científico, a natureza de seu compromisso com o aspecto intrínseco permaneceu sem teorização. 

De fato, após uma fase jovem precoce na qual Marx visualiza a efetivação da filosofia no proletariado e por meio 

do proletariado, suas opiniões expressamente articuladas sobre a filosofia são abruptamente contidas numa 

segunda fase positivista, na qual a filosofia parece ser, em maior ou menor grau, suplantada pela ciência. (Bhaskar, 

1991, p. 169) Bhaskar justifica o emprego do termo positivismo com base no seguinte fragmento: “Ali onde termina 

a especulação, na vida real, começa também, portanto, a ciência real, positiva, a exposição da atividade prática, do 

processo prático de desenvolvimento dos homens.” (Marx, 2007, p. 95) 



89 

 

como positivista. Entretanto – e sabe-se lá como isso se arranja com o julgamento mencionado 

–, Bhaskar reconhece esse movimento da filosofia para a ciência como o processo pelo qual 

Marx amadurece e expande suas bases ontológicas. Marx jamais renunciou às suas bases 

filosóficas, ao contrário do que defende uma interpretação puramente cientificista, corriqueira 

entre intérpretes do autor, e, para Bhaskar, é justamente essa a originalidade de sua concepção 

científica.  

Deixando de lado a qualificação absurda de Marx (velho ou novo, pouco importa) como 

positivista, pode-se encontrar em sua obra uma ilustração a respeito dessa conexão entre 

filosofia e ciência que caracteriza sua concepção científica.  Por exemplo, logo nas primeiras 

páginas do prefácio da primeira edição (1867), é possível identificar i) as bases empíricas da 

sua cientificidade (p.e., a forma-mercadoria do produto do trabalho); ii) o paralelismo 

metodológico entre o tratamento dos objetos sociais e naturais do conhecimento, quando 

reconhece que, para os primeiros, “não há microscópio ou reagente químico”, e, igualmente, 

quando delimita seu objeto de estudo à Inglaterra, à guisa do que faz o físico ao isolar os 

processos naturais (MARX, 2013, p. 78). Ainda no prefácio da primeira edição, Marx é taxativo 

ao identificar como propósito de seus estudo científico a busca pelas tendências que constituem 

a sociedade capitalista e o caráter social e histórico do seu objeto, como se pode perceber nos 

conhecidos trechos a seguir: 

Na verdade, não se trata do grau maior ou menor de desenvolvimento dos antagonismos 

sociais decorrentes das leis naturais da produção capitalista. Trata-se dessas próprias 

leis, dessas tendências que atuam e se impõem com férrea necessidade. (Marx, 2013, p. 

78) 

Meu ponto de vista, que apreende o desenvolvimento da formação econômica da 

sociedade como um processo histórico-natural, pode menos do que qualquer outro 

responsabilizar o indivíduo por relações das quais ele continua a ser socialmente uma 

criatura, por mais que, subjetivamente, ele possa se colocar acima delas. (Idem, p. 80) 

Pode-se concordar com Bhaskar quando ele retoma conceitualmente a máxima do Livro 

III de Marx para caracterizar a distinção ontológica entre leis (causas) e eventos e experiências 

(consequências): “se a aparência e a essência coincidissem, a ciência seria supérflua”. No 

Capítulo X do Livro I de O Capital, por exemplo, há uma passagem em que Marx elabora em 

mais detalhes essa distinção. Nela, Marx adverte sobre as leis tendenciais e, em seguida, 

examina a distinção ontológica entre leis e experiências: 

É preciso que as tendências gerais e necessárias do capital sejam diferenciadas de suas 

formas de manifestação. Não nos ocuparemos, por ora, do modo como as leis imanentes 

da produção capitalista se manifestam no movimento externo dos capitais, impondo-se 

como leis compulsórias da concorrência e apresentando-se à mente do capitalista 
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individual como a força motriz de suas ações. Porém, esclareçamos de antemão: só é 

possível uma análise científica da concorrência depois que se apreende a natureza 

interna do capital, assim como o movimento aparente dos corpos celestes só pode ser 

compreendido por quem conhece seu movimento real, apesar de sensorialmente 

imperceptível. (Marx, 2013, p. 391) 

Dentre as muitas passagens em que Marx defende o caráter tendencial das leis, essa se 

desataca pela clareza com a qual o autor trata do papel da experiência. Marx inclusive apresenta 

uma analogia com as ciências naturais, como a astronomia, em que há um movimento real 

“sensorialmente imperceptível” que produz o movimento aparente (o fundamento da 

experiência).  

Em suma, Marx concebe a realidade como estratificada em domínios diversos. As leis 

tendenciais articulam-se entre si constituindo, em condições particulares, arranjos que 

provocam cursos de eventos determinados. Esses fenômenos são a forma externa das próprias 

tendências tal como se apresentam aos sentidos humanos, constituindo assim a base de nossa 

experiência. Há, no entanto, uma diferença ontológica entre os fenômenos, sua aparência e a 

experiência, tal como há uma diferença entre as causas tendências e suas consequências. Parece 

ser dispensável tornar explícito aqui, mais uma vez, a influência deste raciocínio sobre a 

concepção de Bhaskar de uma realidade estratificada nos domínios do real, do efetivo e do 

empírico. 

 

2.2.5. A concepção relacional de sociedade 

 

É indubitável que, não importa o que mais tenha sido, Marx foi um pensador que tomou 

como objeto a sociedade, particularmente na configuração histórica de sua época, ainda hoje 

vigente: o capitalismo. A crítica da Economia Política, em particular, é dedicada de forma quase 

exclusiva ao modo de produção capitalista e às ideias que mobilizam a prática social no sentido 

de sua reprodução, sejas elas ideias correntes ou já retrabalhadas na abstração teórica própria 

da ciência. No que se refere à dinâmica dessa sociedade, todas as leis descobertas e apresentadas 

por Marx são leis pertinentes a essa formação histórica, que caracterizam, portanto, sua 

peculiaridade diante das outras formações históricas.  

Esta análise da sociedade capitalista não dispensa, no entanto, uma consideração a 

respeito da sociedade enquanto tal, entre outras razões porque a análise social tem sempre de 

partir de uma prévia delimitação do objeto (a sociedade, no caso, em uma forma determinada), 
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mesmo quando essa prévia delimitação é apenas pressuposta. A importância epistemológica 

dessa consideração geral (ontológica) a respeito da sociedade pode ser facilmente apontada, 

bastando para isso recuperar o sentido geral da crítica de Bhaskar (1979, Capítulo 2) ao 

atomismo social e ao correspondente individualismo metodológico: caso a sociedade fosse, de 

fato, uma soma de indivíduos, a análise da sociedade capitalista, por exemplo, deveria partir, 

como ocorre nas correntes dominantes da ciência econômica, da racionalidade individual. 

Bhaskar aprendeu com Marx, no entanto, que essa concepção individualista da 

sociedade toma como dadas as estruturas sociais que não apenas limitam e constrangem a 

prática individual como dão sentido aos próprios atos. Foi também na obra de Marx que Bhaskar 

encontrou a alternativa ao atomismo social: a concepção ontológica da sociedade que ele 

denominou de relacional. Embora não tenha escrito uma ontologia social, há muitas passagens 

em obras importantes de Marx nas quais a concepção relacional de sociedade pode ser 

reconhecida. Por exemplo, nos Grundrisse, Marx critica a teoria de Proudhon que trata a 

sociedade e a subjetividade dos indivíduos como sinônimos. Segundo sua crítica, o que 

Proudhon qualifica de “social” exclui os principais elementos da análise social, justamente as 

relações sociais: 

A assim chamada consideração sob o ponto de vista da sociedade nada mais significa 

do que perder de vista as diferenças, justamente as diferenças que expressam a relação 

social (relação da sociedade burguesa). A sociedade não consiste em indivíduos, mas 

expressa a soma de vínculos, relações em que se encontram esses indivíduos uns com 

os outros. É como se alguém quisesse dizer: do ponto de vista da sociedade, não existem 

escravos e cidadãos: ambos são seres humanos. Pelo contrário, são seres humanos fora 

da sociedade. Ser escravo e ser cidadão são determinações, relações sociais dos seres 

humanos A e B. O ser humano A enquanto tal não é escravo. É escravo na e pela 

sociedade. O que o senhor Proudhon diz aqui do capital e do produto equivale a dizer 

que, para ele, do ponto de vista da sociedade, não existe nenhuma diferença entre 

capitalistas e trabalhadores, uma diferença que só existe precisamente do ponto de vista 

da sociedade.) (Marx, 2011a, p. 325) 

 De fato, seria impossível não associar passagens como essa à concepção relacional da 

sociedade proposta por Bhaskar, entre outras razões porque está explícito que se inspira 

diretamente na obra de Marx109. Agora, o que importa aqui destacar é que a concepção 

relacional da sociedade tem como implicação evidente que os objetos do conhecimento social 

são necessariamente históricos.   

 No prefácio de O Capital, ao delimitar o objeto da obra, Marx novamente evidencia a 

sua concepção relacional de sociedade. O processo de abstração generalizante necessário para 

 
109 Ver Bhaskar (2005, p. 28) 
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a produção de uma teoria científica exige, por conseguinte, que os indivíduos sejam tomados 

pela posição que ocupam num conjunto de relações historicamente pré-estabelecidas. Nas 

palavras do autor: 

Para evitar possíveis erros de compreensão, ainda algumas palavras. De modo algum 

retrato com cores róseas as figuras do capitalista e do proprietário fundiário. Mas aqui 

só se trata de pessoas na medida em que elas constituem a personificação de categorias 

econômicas, as portadoras de determinadas relações e interesses de classes (Marx, 

2013, p. 80, grifo meu).  

Desde uma perspectiva teórica, isso significa que as relações sociais não são a rigor 

travadas entre indivíduos, mas sim entre as posições que os indivíduos ocupam em sociedade. 

A máxima de Bhaskar sobre a sociedade – “a sociedade não é formada por indivíduos (ou, 

mesmo, de grupos), mas expressa a soma das relações nas quais os indivíduos (e grupos) estão 

inseridos” (Bhaskar, 2005, p. 28) – acentua que o central para a análise da sociedade é a 

capacidade dos indivíduos em atuar por meio de relações nas quais ocupam posições pré-

estabelecidas, como trabalhadores, cidadãos, vendedores, compradores etc. Essas posições 

definem os limites (tanto no sentido da restrição quanto da habilitação) da atuação dos sujeitos, 

e justamente assim a causalidade é exercida na sociedade sobre o seu elemento dinâmico, a 

ação humana teológica. 

Bhaskar, em seu modelo transformacional de ação social, defende que os indivíduos 

estão, invariavelmente, condicionados por estruturas. Esse condicionamento, contudo, não 

tolhe completamente a agência dos indivíduos: as estruturas estabelecem os limites do agir 

(restringindo-o e facultando-o), mas não elimina a possibilidade de escolha entre alternativas. 

Há, portanto, dois planos da realidade social, um estrutural, outro teleológico, entre os quais se 

interpõe um sistema de mediações: o sistema de posição-prática ou de práticas posicionadas, na 

denominação de Bhaskar. De modo sucinto, o sistema de práticas posicionadas reconhece que 

há posições sociais duradoras exercidas pelos indivíduos em suas relações sociais: por exemplo, 

professor-estudante, capitalista-trabalhador, pai-filho etc.  “Tais posições e práticas, se têm de 

ser individualizadas de algum modo, só podem sê-lo de maneira relacional”. (Bhaskar, 2005, 

p.44) 

Cabe ressaltar que isso não significa uma negação da subjetividade ou individualidade 

de cada capitalista (ou do trabalhador), mas o reconhecimento do condicionamento social que 

constrange essa subjetividade. Independentemente do quão complacente ou rude seja cada 

capitalista individual, se ele remunera adequadamente ou não seus trabalhadores etc., para que 
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ele exista como capitalista, o indivíduo, por definição, deve acumular riqueza para que assuma 

esse papel nessa sociedade. 

 

2.2.6. Trabalho, teleologia e consciência: elementos centrais da ontologia marxiana 

 

As críticas apresentadas por Marx e Engels na obra A Ideologia Alemã (1845/46) são 

enfatizadas por Bhaskar como um marco teórico das bases ontológicas da teoria de Marx. Os 

autores contrariam tanto argumentos materialistas como idealistas, desenvolvendo elementos 

originais. Entre outras coisas, A Ideologia Alemã contém uma crítica ao materialismo antigo 

que considera a realidade um mero objeto de contemplação, sem espaço para uma explicação 

da consciência. Nesse sentido, Marx e Engels argumentam em favor do caráter intrínseco da 

consciência, isto é, alegam que a consciência desenvolvida é uma propriedade humana 

necessária.  

Porém, Marx e Engels advertem que não se pode postular uma dependência mútua entre 

consciência e realidade (como em Hegel), na qual o mundo sensível é produzido pela 

consciência (Ideia), e a realidade sua mera expressão. Esse argumento idealista é identificado 

por Marx e Engels nos escritos de Bruno Bauer e Max Stirner. A crítica de Marx e Engels ao 

idealismo hegeliano pode ser ilustrada na seguinte passagem: 

A fraseologia filosófica sobre uma questão real é, para ele [Hegel], a própria questão 

real. Consequentemente, por um lado, em vez de homens reais e suas consciências reais 

de suas relações sociais, que aparentemente os confrontam como algo independente, ele 

tem a mera fraseologia abstrata: a autoconsciência, assim como, em vez da produção 

real, ele tem a atividade dessa autoconsciência, tornada independente; por outro lado, 

em vez da natureza real e das relações sociais realmente existentes, ele tem o resumo 

filosófico de todas as categorias filosóficas ou os nomes dessas relações na fraseologia: 

a substância, pois Bruno, juntamente com todos os filósofos e ideólogos, erroneamente 

considera os pensamentos, as ideias – a independente expressão intelectual do mundo 

existente – como a base desse mundo existente. (Marx & Engels, 2007, p. 100-101) 

O argumento apresentado por Marx e Engels, em oposição ao materialismo antigo e ao 

idealismo, se embasa na ideia de que a história humana tem por pressuposto suas relações com 

o mundo por meio da produção material. Segundo Marx e Engels:  

O primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a existência de 

indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, pois, a organização corporal 

desses indivíduos e, por meio dela, sua relação dada com o restante da natureza. 

Naturalmente não podemos abordar, aqui, nem a constituição física dos homens nem as 

condições naturais, geológicas, oro-hidrográficas, climáticas e outras condições já 

encontradas pelos homens. Toda historiografia deve partir desses fundamentos naturais 

e de sua modificação pela ação dos homens no decorrer da história. 
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Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou pelo que se 

queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir dos animais tão logo começam a 

produzir seus meios de vida, passo que é condicionado por sua organização corporal. 

Ao produzir seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, sua própria vida 

material. (Marx & Engels, 2007, p.87, itálicos no original) 

O ser humano interage com os objetos e tem como condição para sua ação os objetos 

com os quais pode interagir. Ao interagir, ele cria no mundo coisas até então inexistentes, que, 

por sua vez, alteram as condições materiais do mundo110. Essa tese sobre a capacidade humana 

de transformar conscientemente a realidade por meio da atividade produtiva é o elemento 

central da ontologia social de Marx (e Engels). A conhecida passagem a seguir mostra com 

clareza como Marx e Engels eram conscientes do caráter central da atividade produtiva humana 

na sociedade e, como reflexo, em sua reprodução teórico-filosófica: 

O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da 

própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles têm de reproduzir. Esse 

modo de produção não deve ser considerado meramente sob o aspecto de ser a 

reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é, muito mais, uma forma 

determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, um 

determinado modo de vida desses indivíduos. Tal como os indivíduos exteriorizam sua 

vida, assim são eles. O que eles são coincide, pois, com sua produção, tanto com o que 

produzem como também com o modo como produzem. O que os indivíduos são, 

portanto, depende das condições materiais de sua produção. (Marx & Engels, 2007, p. 

87) 

  Em suma, na afirmação, de caráter ontológico, de que os seres humanos são o que 

produzem, Marx e Engels expressam o caráter prioritário do trabalho na determinação da vida 

social, no sentido amplo de produção e reprodução humana. Assim, durante a reprodução 

material, o ser humano revela seu caráter ativo, transformador do meio, sem perder jamais seu 

vínculo com a realidade material111.  

Em O Capital, essa concepção da atividade produtiva humana é desenvolvida, sobretudo 

na primeira seção do Capítulo V. Nela, Marx parte da caracterização da atividade do trabalho 

como a relação geral do ser humano com a natureza (MARX, 2013, p. 255), o fundamento 

biológico da interação com o ambiente. O pensador alemão reconhece os seguintes elementos 

 
110 Ao manipular adequadamente o fogo, por exemplo, o ser humano tem a possibilidade de criar necessidades 

ainda desconhecidas (derreter objetos, ferver coisas, aquecer ambientes etc.), que modificam sua ação, atuam sobre 

ele. 
111 “Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias e assim por diante, mas os homens reais, 

ativos, tal como são condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo 

intercâmbio que a ele corresponde, até chegar às suas formações mais desenvolvidas. A consciência 

não pode jamais ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu processo de vida real. Se, em 

toda ideologia, os homens e suas relações aparecem de cabeça para baixo como numa câmara escura, este 

fenômeno resulta do seu processo histórico de vida, da mesma forma como a inversão dos objetos na retina resulta 

de seu processo de vida imediatamente físico”.  (Marx & Engels, 2007, p. 94) 
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nessa caracterização: a atividade orientada para um fim, o seu objeto e os seus meios. Para 

alcançar tal compreensão geral do ser humano, Marx recorre, por contraste, à natureza biológica 

do ser. Nesse sentido, o estrato biológico do ser é capaz de fornecer as bases que explicam o 

estrato emergente, subordinado, da realidade social. 

Marx compara, portanto, a atividade humana com a atividade dos animais. Porém, ao 

afirmar que a aranha executa operações semelhantes ao tecelão, a abelha ao arquiteto, entre 

inúmeros exemplos que Marx poderia ter utilizado,  a atividade humana e a atividade animal se 

distinguem pelo fato de que o resultado da atividade humana já existia antes de sua execução; 

isto é, o ser humano idealiza, representa previamente sua atividade (Idem, p. 255-256). Por isso, 

o que dota a atividade humana de sua condição peculiar é o que Lukács (2013, p. 98-100) 

chamou de posição da finalidade: a definição ideal do fim que serve de resultado a ser 

perseguido na prática e, portanto, de critério de julgamento da adequação dos seus momentos 

objetivos e subjetivos.  

É evidente que a concepção da atividade produtiva humana inspira a forma como 

Bhaskar caracterizou a ação humana condicionada pelas estruturas sociais. Aqui é preciso 

salientar que o modelo transformacional da ação social de Bhaskar pretende e, de fato, consegue 

sustentar uma explicação para a mudança e para a história (BHASKAR, 2005, p. 40). Nela, o 

filósofo inglês cita a seguinte passagem de Marx como a mais próxima à concepção de história 

presente em seu modelo: 

A história nada mais é do que o suceder-se de gerações distintas, em que cada uma delas 

explora os materiais, os capitais e as forças de produção a ela transmitidas pelas 

gerações anteriores; portanto, por um lado ela continua a atividade anterior sob 

condições totalmente alteradas e, por outro, modifica com uma atividade 

completamente diferente as antigas condições” (Marx & Engels, 2007, p. 40) 

 O conceito de história que Marx e Engels apresentam é indissociável da caracterização 

do ser humano como um ser ativo cuja agência é condicionada externamente. Isso não significa 

que essas condições não mudem (inclusive pela própria ação humana), mas que, 

invariavelmente, o ser humano se depara com condições materiais que delimitam o domínio de 

sua ação. 

Partindo dessa explicação a respeito dos pressupostos da história humana, Marx e 

Engels iniciam uma explicação para a subjetividade e a consciência. A consciência112 é 

 
112 “A consciência é, naturalmente, antes de tudo a mera consciência do meio sensível mais imediato e consciência 

do vínculo limitado com outras pessoas e coisas exteriores ao indivíduo que se torna consciente; ela é, ao mesmo 
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condição da atividade produtiva, um elemento que atua como meio entre a necessidade e a 

satisfação da sua necessidade. A consciência humana se desenvolve e se aperfeiçoa conforme 

as necessidades e os imperativos materiais, que obrigam a uma divisão do trabalho; contudo, a 

real divisão do trabalho ocorre quando se diferenciam o trabalho manual e o trabalho intelectual. 

É no trabalho intelectual que a consciência pode se emancipar do mundo, representando coisas 

que são possibilidades do mundo material ainda não realizadas (MARX & ENGELS, 2007, p. 36). 

Nessa divisão do trabalho entre manual e intelectual reside a gênese da autonomização (relativa) 

da produção intelectual que culmina na ciência. 

Por outro lado, é possível que a consciência incorra em apropriações pouco precisas do 

objeto, que, contudo, são capazes de fornecer respostas efetivas aos problemas práticos, 

imediatos. Por exemplo, a imprecisão da teoria astronômica do século XV, problemática para 

as práticas atuais, não invalida a eficácia de sua aplicação prática durante as grandes 

navegações. A “autonomização” da consciência, que é o procedimento fundamental à ciência e 

à filosofia, entretanto, não subtrai da consciência seu caráter de atividade mediadora, tampouco 

seu condicionamento material. As ideias e pensamentos possíveis estão delimitados pelas bases 

naturais e sociais de um período social e historicamente determinado. Essa caracterização da 

consciência em A Ideologia Alemã permite a superação do problema filosófico da dualidade 

entre o ideal e o real. Marx e Engels contrapõem-se, por exemplo, à separação de Platão entre 

o mundo ideal e o mundo real, bem como a toda a tradição que assume essa perspectiva. O 

rompimento com essa possibilidade de dois mundos não-interligados ocorre por meio da defesa 

de que a consciência não subsiste sem suas bases materiais: a consciência tem sempre um 

referente objetivo na realidade. O locus do contato entre esses dois mundos é a prática humana. 

Ideias são apropriações do real, e nunca perdem esse referente. 

Essa superação da dualidade entre ser e consciência que caracteriza a peculiaridade 

mesma da prática humana expressa-se em todos os domínios da produção social, inclusive, é 

claro, na produção teórica. Quanto tratam da filosofia e da ciência, por essa razão, Marx e 

Engels procuram sempre estabelecer a conexão do pensamento com a realidade, mediado pela 

prática cognitiva. Assim, a defesa preliminar de Marx e Engels de um posicionamento científico 

 
tempo, consciência da natureza que, inicialmente, se apresenta aos homens como um poder totalmente estranho, 

onipotente e inabalável, com o qual os homens se relacionam de um modo puramente animal e diante do qual se 

deixam impressionar como o gado; é, desse modo, uma consciência puramente animal da natureza (religião 

natural) – e, por outro lado, a consciência da necessidade de firmar relações com os indivíduos que o cercam 

constitui o começo da consciência de que o homem definitivamente vive numa sociedade”. (Marx & Engels, 2007, 

p. 35) 
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da sua teoria se baseia no vínculo indissociável da ciência com os objetos da realidade, inclusive 

o contexto social. Desse modo, as ciências são ao mesmo tempo vinculadas a um objeto real, 

mas também parte ou resultado de condições históricas.  

 

2.2.7. Crítica explanatória  

 

 Desde muito jovem, Marx tinha o hábito de indagar a respeito do fundamento social 

das ideias sob crítica, tanto no que se refere à procedência das ideias quanto no que se refere ao 

seu poder de irradiação. Se se toma, por exemplo, os Manuscritos de 1844, há diversos 

procedimentos críticos que alcançam esse plano. Por exemplo, numa passagem, o pensador 

alemão afirma partir “dos pressupostos da economia nacional113” (idem, p. 79), de sua 

linguagem e de suas leis, inclusive a propriedade privada. Partindo desses pressupostos, Marx 

analisa as relações reais, mas consegue extrair de sua análise conclusões distintas daquelas 

obtidas pelos economistas políticos.  Até aí, a crítica parece se limitar ao plano lógico-teórico. 

Todavia, esse nível de crítica é apenas uma parte do procedimento crítico de Marx. Ao analisar 

a Economia Política, ele reconhece que essa ciência tem suas bases na realidade material, porém 

adverte que a Economia Política entende essas bases materiais como definitivas, insuperáveis: 

“A economia nacional parte do fato dado e acabado da propriedade privada” (Idem, p. 79). 

Ou seja, a tradição central da ciência econômica, de modo acrítico e aistórico, toma um 

aspecto do conjunto de relações de uma sociabilidade específica, assume esse aspecto como 

uma condição natural da existência humana e acaba não dando conta dos próprios fenômenos 

que procura explicar, posto que tais fenômenos são produto de um processo histórico. A 

passagem abaixo pretende ilustrar a forma como esse tipo de crítica comparece nos 

Manuscritos: 

A economia nacional [forma como se designava a Economia Política na época] não nos 

dá esclarecimento algum a respeito do fundamento da divisão entre trabalho e capital, 

entre capital e terra. Quando ela, por exemplo, determina a relação do salário com o 

lucro de capital, o que lhe vale como razão última é o interesse do capitalista; ou seja, 

ela supõe o que deve desenvolver. Do mesmo modo, a concorrência entra por toda parte. 

É explicada a partir de circunstâncias exteriores. […] a troca parece a ela um fato 

meramente acidental. (Idem, p. 79) 

 
113 Marx se refere ao que hoje se denomina de economia política clássica. 
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A resposta dada por Marx a esses problemas da Economia Política está em suas próprias 

bases ontológicas: trata-se de uma fantasia sobre a realidade social em que as relações burguesas 

ocorrem e sempre ocorreram de tal modo, como em um estado primitivo imaginário. É uma 

proposição indiferente ao processo histórico a partir do qual as relações capitalistas emergiram. 

Assim, é possível compreender que as formas materiais existentes são consequências de 

propriedades emergentes de momentos anteriores, como o monopólio, a corporação e a 

propriedade feudal.  

O procedimento crítico que se encontra em qualquer texto da juventude de Marx é 

reproduzido ao longo de toda a sua produção intelectual. Por exemplo, no posfácio da segunda 

edição de O Capital, em que Marx aborda com sarcasmo o desenvolvimento disciplinar da 

Economia Política na Alemanha, país na qual seria uma “ciência estrangeira”, reproduzida sem 

a originalidade de um pensamento alemão próprio. Quando surgiu a oportunidade de criar o 

estudo imparcial na Alemanha, a Economia Política já estava contaminada pelo horizonte 

burguês. Marx contrasta essa situação tardia com a de Ricardo e Smith, economistas que 

escreveram suas obras quando a “luta de classes ainda não estava desenvolvida”. Ainda assim, 

Ricardo, que escreve no começo do século XIX, já entrevia os limites dos antagonismos entre 

trabalhadores e capitalistas114. Essa postura é completamente distinta da assumida pelos 

vulgarizadores da Economia Política, que encontraram seu espaço na “economia científica 

burguesa”: “Não se tratava mais de saber se este ou aquele teorema era verdadeiro, mas se, para 

o capital, ele era útil ou prejudicial, cômodo ou incômodo, se contrariava ou não as ordens 

policiais” (Marx, 2013, p.86). Em outros termos, há uma distinção clara em Marx entre a 

cientificidade115 da Economia Política (historicamente situada), seu realismo relativamente 

limitado pelas condições da época, e a sua versão vulgar que, mesmo diante de antagonismos 

cada vez mais explícitos, os ignora em favor de uma classe particular. 

 
114 “Tomemos o caso da Inglaterra. Sua Economia Política clássica coincide com o período em que a luta de classes 

ainda não estava desenvolvida. Seu último grande representante, Ricardo, converte afinal, conscientemente, a 

antítese entre os interesses de classe, entre o salário e o lucro, entre o lucro e a renda da terra em ponto de partida 

de suas investigações, concebendo essa antítese, ingenuamente, como uma lei natural da sociedade. Com isso, 

porém, a ciência burguesa da economia chegara a seus limites intransponíveis. Ainda durante a vida de Ricardo, e 

em oposição a ele, a crítica a essa ciência apareceu na pessoa de Sismondi. A época seguinte, de 1820 a 1830, 

destaca-se na Inglaterra pela vitalidade científica no domínio da Economia Política”. (Marx, 2013, p.121-122) 
115 Além disso, indica também as tendências dessa cientificidade, como ressalta Duayer: “[Marx] mostra que, 

quanto mais se desenvolve o modo de produção capitalista, mais a economia converte-se em ciência do capital. 

Quanto mais o capital se torna relação social predominante, menos crítica se torna a Economia Política. Quanto 

mais a luta de classes muda de eixo, e a luta não é mais contra a aristocracia, mas contra o proletariado, mais a 

Economia Política assume a naturalização das relações capitalistas apontadas acima e, em consequência, menos 

crítica é e tem de ser” (Duayer, 2001, p.19). 
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 Os elementos analíticos expostos nos últimos parágrafos apresentam as bases da crítica 

explanatória, denominação que Bhaskar propõe para caracterizar justamente o procedimento 

crítico habitualmente adotado por Marx. Para criticar as estruturas sociais, Marx expõe os 

modos de reprodução da sociedade e as formas de consciência da Economia Política vinculadas 

a essas estruturas. Bhaskar enumera as diferentes dimensões da crítica em O Capital: 

O Capital tem por subtítulo “uma análise crítica da produção capitalista”. É a um e só 

tempo uma crítica à Economia Política burguesa; uma crítica às concepções econômicas 

da vida cotidiana, que, segundo Marx, a Economia Política burguesa somente reflete ou 

racionaliza; e uma crítica ao modo de produção que torna tais concepções necessárias 

para os agentes que nela atuam. É a estrutura dessa crítica tripla que fornece a chave 

para a análise da ideologia nos escritos econômicos maduros de Marx. (Bhaskar, 2005, 

p. 74) 

 Ao se deter sobre o caráter ontológico da crítica da sociedade capitalista de Marx, 

Bhaskar evidencia a capacidade da crítica explanatória de orientar uma nova práxis humana. 

Ou, nos termos de Duayer, a crítica ontológica de Marx é elaborada como uma condição 

necessária para a prática emancipatória, ainda que insuficiente por si: 

O mundo do capital, para ser reproduzido pela prática teleológica dos sujeitos, gera e ao 

mesmo tempo necessita de uma determinada ontologia ou, caso se queira, de um certo 

composto de ontologias, que referenda tais práticas reprodutivas. Por contraste, as 

práticas emancipatórias dessa forma de sociabilidade, práticas efetivamente 

transformadoras, têm de estar fundadas em outra ontologia. Uma ontologia crítica da 

primeira. Segue-se, portanto, que a crítica ontológica é condição necessária, ainda que 

não suficiente, para a emancipação de estruturas sociais estranhadas, opressoras, 

iníquas, infames. (Duayer, 2012b, p. 41) 

 É bem conhecido o nexo entre a obra teórica de Marx e seu projeto político. O que deve 

ficar claro aqui – e a formulação de Bhaskar tem imenso valor por essa razão – é que as duas 

coisas não são momentos opostos externamente conectados. A obra teórica de Marx consiste 

numa crítica em que as concepções sob crítica são associadas a instâncias opressivas da 

sociedade capitalista. Com efeito, esse tipo de procedimento não poderia senão levar a um 

julgamento negativo das fontes das formas de consciência mistificadas e, finalmente, da defesa 

de uma práxis transformadora. Não há, portanto, uma crítica teórica dissociada de uma crítica 

social, mas sim dois níveis de um mesmo procedimento crítico, ao qual Bhaskar atribuiu a 

denominação crítica explanatória. 

 

2.3. As implicações do realismo crítico para o marxismo 
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A interpretação da obra de Marx pelo realismo crítico tem consequências para os debates 

no interior do pensamento marxista. O principal deles diz respeito às bases ontológicas do 

pensamento de Marx, que foram assimiladas de diferentes modos pela tradição marxista. 

Bhaskar atribui os equívocos do marxismo à falta de um tratamento textual sistemático por 

Marx sobre sua ontologia (BHASKAR, 1991, p. 169). Em outras palavras, salvo passagens 

dispersas ao longo de suas obras, o pensador alemão não elabora em minúcias as bases 

ontológicas de sua ciência, o que pode ser a fonte das dicotomias da tradição marxista.  

O filósofo inglês parte da tentativa de Engels, ainda no final do século XIX, de 

caracterizar o marxismo como uma ciência116. Na opinião (polêmica) de Bhaskar, Engels teria 

sido responsável pela negligência com os princípios ontológicos que definem a visão de mundo 

articulada a partir da obra de Marx, dando origem ao que ficou posteriormente caracterizado 

como “materialismo dialético”. Embora, ainda segundo Bhaskar, Engels tivesse o objetivo de 

firmar o caráter autônomo do marxismo como ciência, ele se baseia numa ontologia 

hipernaturalista que não condiz com a ontologia contida em O Capital. A consequência disso 

teria sido uma regressão ao materialismo que Marx já havia criticado, isto é, um “materialismo 

contemplativo”. Outras consequências foram “a absolutização ou fechamento dogmático do 

conhecimento marxista e a transfiguração do status quo (ao reconciliar com a visão do 

marxismo soviético)” (Bhaskar, 2011, p. 96). 

 Em outros termos, na breve crítica que Bhaskar direciona a Engels (e a outros autores 

que seguiram essa tendência, incluindo Kausky, Plekhanov e Lênin117), discute-se como a 

ontologia de Marx é assimilada de maneira incompleta pelas tendências científicas da época, 

assim como pelas interpretações evolucionistas de sua obra. 

 Essa é uma das razões pelas quais o realismo crítico se constitui como uma filosofia da 

ciência que enfatiza o caráter autêntico da ontologia de Marx. Bhaskar é enfático sobre as 

influências filosóficas externas que estruturaram boa parte do marxismo, tendo o positivismo 

como uma das principais influências. 

 
116 Segundo Bhaskar, o pensamento de Engels é dotado de quatro características principais: “1) Uma concepção 

positivista da filosofia com uma metafísica pré-crítica das ciências. 2) Uma incômoda síntese de uma cosmologia 

não-reducionista (emergentista) e uma dialética monística (processual) do ser. 3) Apropriação de uma ontologia 

dialética universal em proveito de uma epistemologia reflexionista, na qual o pensamento é concebido como um 

espelhamento ou cópia da realidade. 4) Uma crítica vigorosa do subjetivismo e uma ênfase na necessidade natural 

combinada a uma ênfase na refutação prática do ceticismo”. (Bhaskar, 1991, p.170) 
117 Lênin, segundo Bhaskar, adere aos princípios metodológicos de Engels, ainda que tenha como peculiaridade 

“insistir no caráter prático e interessado das intervenções filosóficas e numa concepção mais clara da relativa 

autonomia de tais intervenções a partir da ciência cotidiana” (Bhaskar, 1991, p.171) 
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 Na leitura de Bhaskar, a tentativa de restauração do marxismo por Lukács (cuja vasta e 

complexa obra, construída até 1971, é limitada ao trabalho de 1923, História e Consciência de 

Classe), Korsch e Gramsci118 propõe uma leitura diametralmente oposta à de Engels. Bhaskar 

alega que esse esforço de restaurar o marxismo acabou por entendê-lo como uma filosofia 

autossuficiente, minimizando o teor explicitamente científico de O Capital e de outras obras. 

Esse esforço, entretanto, tem como grande mérito o resgate da teoria do fetichismo da 

mercadoria, que havia ficado submersa até então no cientificismo positivista que contaminou o 

marxismo119.   

 Numa interpretação bastante controversa do pensamento de Lukács, Bhaskar revela-se 

crítico da concepção totalizante, ou mais especificamente, da “supremacia do todo sobre as 

partes” elaborada em História e Consciência de Classe. Isso realmente salta aos olhos porque 

o próprio Bhaskar defende a concepção de totalidade e, portanto, a existência de uma unidade 

na diferença. Bhaskar ressalta que o elemento faltante na ontologia totalizante de Lukács é a 

estrutura. Além dessa crítica específica, Bhaskar afirma que a concepção de Lukács conduz a 

uma concepção marxista que (a) confunde a ciência com a versão do positivismo e (b) contrapõe 

fortemente o pensamento dialético e analítico120.  

O ponto de Bhaskar, no entanto, é o seguinte: a concepção de totalidade e a concepção 

do proletário como sujeito-objeto idêntico da história tornaram a ontologia do jovem Lukács 

idealista121. Isso o leva a concluir que a cientificidade em História e Consciência de Classe 

 
118 Apesar de mencionar o papel de Korsch nessa inversão, Bhaskar não desenvolve precisamente uma análise do 

seu pensamento. Por isso, apesar de mencionar o autor, não são tecidos comentários sobre sua contribuição. 
119 Segundo Bhaskar, o pensamento de Lukács, Korsch e Gramsci possui as seguintes características: “(1) o 

historicismo, a identificação do marxismo como uma expressão teórica da classe trabalhadora e uma ciência natural 

como a ideologia burguesa, implicando no colapso do aspecto intrínseco do processo de trabalho cognitivo, junto 

à rejeição do marxismo como uma ciência social e em favor do marxismo como uma filosofia autossuficiente e 

autônoma ou teoria social, com um ponto de vista totalizante compreensivo de si próprio; (2) o antiobjetivismo e 

antirreflexionismo, baseado na ideia da constituição prática do mundo, levando ao colapso da efetiva neutralização 

da dimensão intransitiva da ciência e um idealismo epistemológico correspondente, além de um relativismo 

julgamental; (3) a recuperação dos aspectos subjetivos e críticos do marxismo (incluindo no caso de Lukács, uma 

redescoberta de um ingrediente essencial da teoria de Marx: a doutrina do fetiche), submergida no cientificismo 

positivista da Segunda Internacional”. (Bhaskar, 1991, p.172) 
120 Bhaskar não entra em detalhes sobre essa afirmação. Todavia, vale advertir que qualquer desconexão entre 

dialética e análise em uma obra reconhecida como o marco do resgate da influência da dialética de Hegel sobre o 

pensamento de Marx pudesse produzi-la é uma consideração no mínimo questionável. 
121 Bhaskar tem, no entanto, razão ao afirmar que Lukács rechaça, em História e Consciência de Classe, a 

interpretação de Engels: “Se Engels sem querer estabeleceu o processo naturalizado da história como um ‘novo 

absoluto’, Lukács tentou mostrar que o objetivo da história era a verdadeira realização do absoluto que Hegel 

procurou em vão na filosofia contemplativa, mas que Marx encontrou na Economia Política: sua descoberto do 

destino e papel do proletariado como um sujeito-objeto idêntico da história. Tanto em Engels quanto em Lukács, 

a história efetivamente se esvaziou da substância – em Engels, por ser interpretada ‘objetivamente’ em termos das 

categorias do processo universal; em Lukács, por ser ‘subjetivamente’ concebida como mediações ou momentos 
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seria dissolvida por dois conceitos: “1) a de uma natureza epistemicamente inerte, sem qualquer 

relação integrada para a dialética da emancipação humana; 2) como um domínio da alienação 

na história humana, prévio à conquista da autoconsciência proletária”. (Bhaskar, 1991, p.175)  

 Sobre o pensamento de Gramsci, Bhaskar argumenta que a realidade-em-si, objetiva, 

torna-se uma intersubjetividade universal, ou seja, um consenso cognitivo, uma crença ou 

produto social. Bhaskar considera essa posição idealista e passível da mesma crítica sarcástica 

que Marx fez a Proudhon em A Miséria da Filosofia. Nessa crítica, Marx afirma que Proudhon 

seria capaz de argumentar que a circulação sanguínea deriva da teoria de Harvey, e não o 

inverso122. Bhaskar retoma essa crítica traçando um paralelismo com a teoria da práxis de 

Gramsci, que ao abarcar as teorias científicas na superestrutura, rejeita, em sua visão, a 

possibilidade de uma realidade objetiva, reduzindo assim a ciência a um procedimento 

meramente histórico, sem possível calço na realidade em-si. 

 Em termos gerais, a crítica de Bhaskar aos projetos de Lukács, Korsch e Gramsci pode 

ser resumida com o argumento de que o resgate do pensamento humanista de Marx não pode 

vir desacompanhado da explicitação dos fundamentos ontológicos de sua construção científica, 

de modo que as bases ontológicas para a crítica que orienta a emancipação estão sempre 

associadas ao seu realismo científico. 

 Diante do que foi dito, não surpreende que Bhaskar reconheça na figura de Althusser 

uma reinserção da cientificidade de Marx no interior do debate marxista: “O marxismo é, 

novamente, o lugar de uma ciência ou grupo de ciências (assim como em Althusser, uma 

filosofia produzida)” (Bhaskar, 1991, p.180). Para Bhaskar, Althusser toma elementos de Marx 

que tornam possível, a partir de uma reapropriação crítica123, resgatar seu projeto científico. De 

 
de um ato incondicionalmente completo da autorrealização, que foi seu terreno lógico”. (Bhaskar, 2011, p.124) 

No posfácio comemorativo da edição de 45 anos da obra, entretanto, Lukács oferece uma crítica impiedosa da 

obra da juventude, na qual rejeita, dentre outras coisas, o emprego da noção hegeliana de sujeito-objeto idêntico e 

a separação radical entre a natureza e a sociedade. Ver Lukács (2003). 
122 William Harvey (1578-1657) foi um médico inglês que desenvolveu as primeiras análises do sistema 

circulatório sanguíneo compreendendo adequadamente a função do coração no bombeamento do sangue para todo 

o corpo. 
123 Bhaskar caracteriza três elementos do pensamento de Althusser: “1) Uma nova concepção antiempirista e anti-

historicista da totalidade social. Esses giram em torno do conceito de ‘sobredeterminação’. 2) Uma espécie de 

racionalismo científico, que é influenciado por Espinosa pela ‘epistemologia histórica’ convencionalista do 

filósofo da ciência Bachelard e pela metapsicologia de Lacan; geralmente impregnada no ambiente estruturalista 

(e pós-estruturalista) do período. No racionalismo althusseriano a dimensão intransitiva é efetivamente 

neutralizada, resultando em um idealismo autoexplicativo e latente. 3) Rudimentos de uma crítica da epistemologia 

tradicional aliados a um colapso, nos trabalhos iniciais, de um aspecto extrínseco da ciência (‘teoricismo’). Isso se 

segue em seu período posterior, por uma ênfase na heteronomia e caráter partidário da filosofia. Isso é reposto em 

sua produção teórica final por um deslize historicista-sociologista, no qual o aspecto intrínseco da ciência é perdido 

e as categorias epistemológicas são utilizadas apenas ironicamente”. (Bhaskar, 1991, p. 180) 
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acordo com Bhaskar, Althusser apresenta uma concepção de totalidade que é previamente dada, 

sobredeterminada, complexa, descentralizada e estruturada. Para Bhaskar, dois desses conceitos 

são os mais relevantes: o da totalidade estruturada e o da totalidade sobredeterminada124. O 

primeiro permite discutir a causalidade estrutural, um dos principais temas do realismo crítico, 

e o segundo consiste “[…] na necessidade, na investigação de qualquer nível ou nexo da 

realidade social, de pesquisar pelas causas geradas internamente e interconectadamente, assim 

como externamente e analiticamente separáveis” (Bhaskar, 1991, p.181).125  

 A reapropriação crítica de Althusser defendida por Bhaskar leva em consideração a 

problemática distinção do filósofo francês entre realidade e pensamento que, segundo o filósofo 

inglês, culmina em um idealismo (por exemplo, na “teoria do discurso”). Para Bhaskar, a 

relação entre ciência e filosofia de Althusser é igualmente problemática. Dessas diferenças, a 

mais incompatível com o realismo crítico é o estruturalismo (que poderia facilmente ser 

classificado no estereótipo da “reificação” da análise social de Bhaskar). Bhaskar argumenta 

que a postura de Althusser contra o “historicismo”, tomada em um sentido amplo, conduz a um 

afastamento das implicações práticas da teoria de Marx, reconhecidas na defesa da crítica 

explanatória.  

 Num balanço geral conclusivo, pode-se dizer que o realismo crítico se constitui como 

uma filosofia da ciência (ou programa de pesquisa) baseada tanto no caráter sui generis da 

ciência-ontologia de Marx, como em um projeto emancipatório vinculado a esse caráter 

científico-ontológico. Bhaskar em diversos momentos enumera os pares dimensão 

intransitiva/transitiva, objetividade/historicidade ou cientificidade/práxis; a síntese dessas 

dualidades está na crítica explanatória, isto é, na crítica teórica que abrange a crítica das próprias 

relações reais e que torna explícitas as bases para a ação emancipatória. Essa síntese é não 

somente análoga, mas inspirada no procedimento crítico de Marx em O Capital, quando, a partir 

da crítica da Economia Política, desvela as contradições reais da sociedade capitalista. Deste 

modo, por mais problemática que seja a própria interpretação de Bhaskar de sua relação com a 

 
124 “A conquista mais importante de Althusser certamente diz respeito a sua tentativa em capturar com o conceito 

– impropriamente denominado – de sobredeterminação: (a) determinações múltiplas de eventos e fenômenos 

geralmente em sistemas abertos; e (b) a determinação desses eventos e os mecanismos e estruturados que os geram 

em uma ‘unidade estrutural’ da conjuntura (ou convergência de mecanismos) em um nexo de estruturas em uma 

totalidade (não-expressiva, autoestruturada); e (c) a determinação hierárquica dessas unidades ou totalidades, na 

medida em que forças causais diferenciais (e mesmo uma determinação estrutural natural) são consistentes com a 

necessidade conjunto e paridade existencial de seus elementos”. (Bhaskar, 2011, p.188) 
125 Essa anotação de Bhaskar é, de fato, curiosa, considerando a crítica que dirigiu a Lukács, porque é justamente 

essa concepção de totalidade que o filósofo húngaro defende desde a juventude (embora, ao contrário, não seja 

claramente o caso de Althusser, conhecido pela concepção reificada das estruturas que conformam a totalidade). 
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obra de Marx e, principalmente, com o marxismo, o fato é que sua filosofia da ciência consegue 

superar boa parte das dualidades do pensamento marxista, provendo uma interpretação original 

e rigorosa de Marx, a qual é necessária para uma restauração do pensamento e do projeto 

emancipatório de Marx na atualidade.  
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3. Lukács e as bases ontológicas do pensamento de Marx 

Apresentação 

Neste capítulo, será oferecida uma síntese do argumento por meio do qual Lukács, em sua Para 

uma ontologia do ser social, procura tornar explícita os “princípios ontológicos fundamentais” 

contidos na obra de Marx. O capítulo contém ainda uma comparação das ontologias propostas 

por Lukács e Bhaskar. Para isso, recorremos aos próprios princípios ontológicos fundamentais 

de Marx identificados por Lukács (seção 3.1) e à sua concepção de ciência derivada desses 

princípios (seção 3.2). A comparação entre os princípios ontológicos de Lukács e de Bhaskar, 

apresentados na seção 3.3, é um esforço de síntese de seus argumentos, ponderando as 

diferenças de escopo dos projetos inaugurados pelo filósofo húngaro e pelo filósofo inglês. O 

objetivo é aproveitar essas contribuições como fundamento para restaurar as bases ontológicas 

do pensamento de Marx para o marxismo. 

 

3.1. Marx e os princípios ontológicos do ser social 
 

Exatamente desde Marx foi superada aquela dualidade entre filosofia e ciência que 

ainda era dominante em Hegel, que, apesar de algumas de suas considerações críticas 

geniais sobre problemas singulares importantes, levou de muitas formas a uma atitude 

prepotente inaceitável da filosofia em relação às ciências; porém, a filosofia de modo 

algum deve renunciar à consideração crítica dos resultados da pesquisa científica. […] 

a filosofia pode e deve exigir apenas que cada ciência não incorra num antagonismo 

com a peculiaridade do ser, cujas leis ela está tentando desvelar. (Lukács, 2013, p. 456) 

 

 György Lukács (1885-1971) foi um filósofo marxista húngaro, cuja notoriedade no 

século XX se deveu em particular à crítica do marxismo ortodoxo, a interpretação da obra de 

Marx cujos contornos foram definidos a partir da II Internacional e transformada em “teoria 

oficial” com o estalinismo. Seu livro de 1923, História e consciência de classe, é uma das obras 

mais influentes para a tradição marxista e, sem dúvidas, a obra mais conhecida do autor. As 

principais características dessa obra são o resgate da teoria do fetiche de Marx (e seus temas 

associados, a alienação, a reificação e a consciência) e a concepção de sujeito-objeto idêntico 

(fortemente influenciada por Hegel). Essa última foi alvo de autocrítica do autor em seu 



106 

 

prefácio da edição comemorativa de 1967126. Nessa autocrítica, Lukács enfatiza o objetivo de 

proceder com o resgate das bases ontológicas de Marx: 

Quis então registrar por escrito e para o público minha nova posição. Essa tentativa, 

contudo, não pôde ser concluída, pois nesse ínterim o manuscrito se perdeu. Não me 

preocupei muito na época: encontrava-me ébrio de entusiasmo pelo novo começo. Mas 

via também que isso só podia fazer sentido com base em novos estudos bastante amplos, 

que seriam necessários muitos desvios para me colocar em condição de apresentar 

adequadamente, de maneira científica e marxista, aquilo que na História e consciência 

de classe seguia por uma trilha equivocada. Já mencionei um desses desvios: aquele que 

partia do estudo de Hegel, passando pelo projeto de obra sobre economia e dialética, até 

chegar à minha atual tentativa de uma ontologia do ser social. (Lukács, 2003, p. 47) 

 Oldrini (2013, p.14) destaca que História e Consciência de Classe contém uma profunda 

transformação no pensamento do filósofo húngaro pelo tratamento ontológico da “totalidade” 

como categoria, como um meio para a “compreensão das leis do desenvolvimento objetivo do 

real”. Essa transformação já implicava uma crítica contumaz ao pensamento marxista 

dominante até então, possibilitando uma reinterpretação radical da teoria de Marx que se 

livrasse, por exemplo, do reducionismo economicista. 

 Em Para uma ontologia do ser social (2012), Lukács também expressa a preocupação 

em fazer um acerto de contas com as interpretações dominantes da obra de Marx, inclusive 

naquelas que se inspiravam em sua obra-prima da juventude. O elemento fundamental dessa 

nova apreciação crítica é reconhecimento de que há uma base ontológica diferenciada e original 

contida na teoria social de Marx. O filósofo húngaro afirma que, na filosofia, as bases 

ontológicas estão associadas a dois extremos: ou uma ontologia generalista que não diferencia 

o ser social, ou uma visão “que não tem mais o caráter de ser”, sendo antiontológica127, portanto. 

Ambas as perspectivas negligenciam o problema ontológico das legalidades específicas do ser 

social e acabam por abordar essas diferenças em termos puramente gnosiológicos ou 

epistemológicos.128 

Lukács destaca, como características centrais da ontologia definida a partir dos 

princípios ontológicos fundamentais de Marx, o caráter de totalidade do ser e a emergência 

como fundamento de sua dinâmica. Lukács refere-se, em sua explicação, a três estratos do ser: 

 
126 Não somente no prefácio de 1967. Há também um “acerto de contas” com a filosofia de Hegel no terceiro 

capítulo de Para uma ontologia do ser social, “A ontologia falsa e a ontologia autêntica de Hegel”. 
127 “Quando os mais importantes filósofos do passado e do presente chegam a tocar em problemas que de fato 

pertencem à ontologia do ser social, na maioria das vezes apresentam a seguinte alternativa: ou o ser social não se 

distingue do ser em geral, ou se trata de algo radicalmente diverso, algo que não tem mais o caráter de ser – como, 

por exemplo, no século XIX, o valor, a validade etc. na forma do tosco contraste entre o mundo do ser material 

enquanto reino da necessidade e um puro reino espiritual da liberdade”. (Lukács, 2012, p. 25) 
128 É válido notar que essa crítica de Lukács tem um paralelo com a “falácia epistêmica” de que falava Bhaskar. 
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a ontologia da natureza inorgânica, a ontologia da natureza orgânica e a ontologia do ser social, 

de modo que a última é fundada nas duas anteriores. A ontologia do ser social, ainda que com 

legalidades específicas, não perde seu vínculo com os demais estratos: 

Por conseguinte, a ontologia geral ou, em termos mais concretos, a ontologia da natureza 

inorgânica como fundamento de todo existente é geral pela seguinte razão: porque não 

pode haver qualquer existente que não esteja de algum modo ontologicamente fundado 

na natureza inorgânica. Na vida aparecem novas categorias, mas estas podem operar 

com eficácia ontológica somente sobre a base das categorias gerais, em interação com 

elas. E as novas categorias do ser social relacionam-se do mesmo modo com as 

categorias da natureza orgânica e inorgânica. (Lukács, 2012, p. 27) 

Se essa passagem de Lukács for traduzida nos termos do realismo crítico (ver seção 

1.2.1), o vínculo expresso entre as três esferas da existência pode ser sistematizado de modo 

que (i) há uma relação de dependência entre o ser social e o ser natural; (ii) essa dependência 

implica que mudanças no ser natural afetam o ser social e (iii) que as legalidades do ser social 

não podem ser reduzidas aos termos do ser natural. Essa concepção emergentista é, portanto, 

assimetricamente interna: o ser social é necessariamente (internamente) relacionado ao ser 

natural, e o ser natural é contingentemente (externamente) relacionado ao ser social. 

Lukács parece, de fato, ter algo idêntico em mente quando afirma que “A indagação 

acerca da especificidade do ser social contém a confirmação da unidade geral de todo ser e 

simultaneamente o afloramento de suas próprias determinidades específicas” (Idem, p. 27). Os 

vínculos e as diferenças entre os estratos ontológicos são pressupostos indispensáveis para 

refletir sobre as bases do conhecimento a partir de Marx. No que se refere à concepção de 

conhecimento implicada pela ontologia marxiana, Lukács destaca a posição central do 

“espelhamento dialético da realidade objetiva” e “o papel da práxis em sentido objetivo e 

subjetivo”. A primeira característica abrange a distinção entre a realidade objetiva e seu 

espelhamento e a segunda característica se refere ao papel da prática humana nesse 

espelhamento, o que é indispensável, entre outras razões, para romper com o caráter mecânico 

(“fotográfico”) de algumas teorias do reflexo129.  

Na teoria de Bhaskar, a primeira característica está associada à sua concepção de 

independência dos objetos do conhecimento (em sua distinção ontológica primária, os objetos 

intransitivos e transitivos do conhecimento), e a segunda característica se apresenta como parte 

 
129 “Em outras palavras, objetivamente o ser social é a única esfera da realidade na qual a práxis cumpre o papel 

de conditio sine qua non na conservação e no movimento das objetividades, em sua reprodução e em seu 

desenvolvimento. E, em virtude dessa função singular na estrutura e na dinâmica do ser social, a práxis é também 

subjetiva e gnosiologicamente o critério decisivo de todo conhecimento correto” (Lukács, 2012, p. 28) 



108 

 

do seu modelo transformacional de ação social. Essas associações entre a ontologia de Lukács 

e Bhaskar estão certamente relacionadas ao fato de que ambos tomaram o pensamento de Marx 

como fundamento de sua própria elaboração. Todavia, o caminho que os autores tomaram e o 

contexto em que reconhecem a mencionada originalidade da ontologia de Marx são bem 

distintos. 

Lukács, por exemplo, trilha o caminho que leva à ontologia de Marx percorrendo 

indícios deixados pelo filósofo neokantiano Nikolai Hartmann.130 Isso certamente permitiu a 

Lukács estabelecer a conexão entre a ontologia e a ética a partir da análise da prática humana, 

embora de modo muito distinto da forma como o fez Hartmann. Bhaskar, por outro lado, afirma 

que suas bases para compreender a noção de ontologia foram as obras de Kuhn e Feyerabend, 

o que certamente explica sua ênfase quase exclusiva na filosofia da ciência. (BHASKAR & 

HARTWIG, 2013, p. 34-36) Como dito, entre ambos há em comum o recurso a Marx e à 

tradição marxista. O mútuo reconhecimento de que, até então, não havia um tratamento 

sistemático da ontologia é o que leva ambos os autores ao projeto de torná-la explícita e 

consciente, ainda que de modos distintos e com ênfases e propósitos bem diferentes. 

 Por exemplo, quando se refere à questão há pouco mencionada, a relação do 

conhecimento com seu referente objetivo, Lukács geralmente parte de elementos centrais da 

concepção filosófica proposta por Marx.  Como assinalam Medeiros e Bonente (2019), Lukács 

recorre neste particular especialmente a duas passagens emblemáticas de Marx: a afirmação de 

que “um ser não objetivo é um não ser” dos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, e a 

afirmação de que “as categorias são formas de ser, determinações da existência” da Introdução 

de 1857. Essas afirmações explicitam o caráter ontológico das proposições de Marx em dois 

momentos distintos de seu pensamento, no debate filosófico da década de 1840 e na elaboração 

de O Capital. Além disso, como Medeiros e Bonente (idem) destacam, as duas passagens 

 
130 O caminho teórico apresentado por Lukács para o reconhecimento das bases ontológicas do pensamento de 

Marx tem como influência a construção ontológica de Nicolai Hartmann. Oldrini (2013, p. 30) é um dos muitos 

autores que ressalta a importância de Hartmann na formulação de alguns princípios da ontologia em Lukács. 

Tertulian (2009) argumenta que a tese de Hartmann da autonomia ontológica da natureza e sua noção de fundações 

naturais para uma ontologia do ser social se assemelham muito às propostas de Lukács. Entretanto, há algumas 

diferenças essenciais entre os dois autores – enfatizadas por Tertulian – que dizem respeito à gênese das categorias 

ontológicas, a articulação dialética entre elas e o papel do trabalho como elemento mediador. Além disso, é válido 

enfatizar, como Fortes (2016, p. 18), que há uma crítica explícita de Lukács a Hartmann, frequentemente 

negligenciada por seus intérpretes. Martins (2013) também comenta sobre as influências do filósofo alemão 

Nicolai Hartmann na construção filosófica de Lukács. 
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identificam com precisão o ponto de ruptura de Marx com as tendências filosóficas de sua 

época. 

 Essa ruptura de Marx prepara o terreno para a fundação de “uma nova cientificidade” 

que, de acordo com Lukács, distingue-se justamente por conter uma orientação ontológica 

consistente e discernível, ainda que nem sempre tornada explícita pelo seu formulador: 

A constatação filosófica de Marx tem aqui, portanto, a função de crítica ontológica a 

algumas falsas representações, ou seja, tem por meta despertar a consciência científica 

no intuito de restaurar no pensamento a realidade autêntica, existente em si […] uma 

cientificidade que, no processo de generalização, nunca abandona esse nível, mas que, 

apesar disso, em toda verificação de fatos singulares, em toda reprodução ideal de uma 

conexão concreta, tem sempre em vista a totalidade do ser social e, com base nela, 

sopesa a realidade e o significado de cada fenômeno singular; uma análise ontológico-

filosófica da realidade em si que jamais vaga, mediante a autonomização de suas 

abstrações, acima dos fenômenos operados, mas, ao contrário, justamente por isso, 

conquistou para si crítica e autocriticamente o estágio máximo da consciência, para 

poder captar todo ente na plena concreticidade da forma de ser que lhe é própria, que é 

específica precisamente dele. Acreditamos que, agindo assim, Marx criou uma nova 

forma tanto de cientificidade em geral quanto de ontologia, uma forma destinada a 

superar no futuro a constituição profundamente problemática, apesar de toda a riqueza 

dos fatos descobertos, da cientificidade moderna (Lukács, 2012, p. 295-296) 

Essa orientação ontológica do pensamento científico de Marx seria inédita, distinta 

portanto daquela que fundamentava as tradições filosóficas até então existentes, sobretudo no 

que se refere à ontologia do ser social. Para reconstituir os fundamentos dessa ontologia, Lukács 

elabora seu argumento de modo a abranger os seguintes aspectos: (i) a explicação para a gênese 

do ser social; (ii) a relação entre essência e fenômeno; (iii) o significado da prioridade 

ontológica;  (iv) a historicidade; (v) o caráter alternativo da prática humana e o valor. O texto a 

seguir procura reconstituir os principais elementos da ontologia do ser social proposta por 

Lukács seguindo esse roteiro que estrutura o argumento original. 

A explicação da gênese do ser social é o ponto de partida para se compreender como 

Marx estabelece a relação ontológica entre natureza e sociedade. Segundo Lukács, essa relação 

tem como elemento fundante o fato de que Marx tenha feito “da reprodução e produção da vida 

humana o problema central” (idem, p.285). Para dar conta da questão, Lukács resgata a 

afirmação de Marx em O Capital de que o trabalho, “como criador de valores de uso”, isto é, 

em seu sentido de atividade humana geral, é “uma condição de existência do homem, 

independente de todas as formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do 

metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana” (Marx, 2013, p. 120). Essa 

afirmação – por sinal, de caráter ontológico explícito – define o modo como os seres humanos 

se relacionam com as bases naturais: por meio do trabalho. 
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É por meio do trabalho que os objetos naturais são convertidos em valores de uso, coisas 

úteis ao ser social, criando assim diversas novas formas que, dotadas de bases naturais, 

adquirem um caráter social. Essa conversão, como ressalta Lukács, é um processo teleológico, 

uma vez que, antes de efetivamente converter os objetos, os seres humanos imaginam, projetam 

e conjecturam o ato da produção. Assim, há uma explicação para a gênese do ser social em que 

o trabalho (processo teleológico) se apresenta como elemento central e preponderante, o que 

equivale a dizer que o processo genético do ser social é um processo teleológico. A partir do 

trabalho, o ser humano intervém no ser natural, formando os objetos e categorias do ser social. 

Assim, o trabalho é a categoria distintiva do ser social. Todavia, é válido salientar que 

Lukács concebe o ser social como totalidade. A sociedade é um complexo formado por 

categorias e estruturas que só podem ser compreendidas no interior da totalidade que formam 

entre si. O trabalho, por exemplo, encontra-se conectado com a linguagem, a divisão do 

trabalho, a cooperação e todas as demais instâncias da existência social. Só é possível isolar 

uma dessas categorias em pensamento, por um procedimento puramente abstrativo.  

O trabalho, nos termos que Lukács recupera de Marx, efetua uma dupla 

transformação131: ao modificar a natureza, o ser humano também cria um conjunto de 

possibilidades de ação, isto é, as bases materiais para outras atividades até então fora do 

domínio de possibilidades, de modo que se transformam as condições da ação (por exemplo, 

nas diferentes formas que a madeira pôde assumir depois da criação do machado). A segunda 

transformação é a da própria natureza, que para além de suas relações do domínio natural, 

passam a ser dotadas de conteúdo propriamente social, quando apropriadas socialmente, é claro 

(por exemplo, quando a madeira se torna um objeto de trabalho humano). 

Assim, observa-se a emergência de categorias dotadas de características cada vez mais 

sociais. Por exemplo, o diamante pode ser analisado como um objeto natural, mas a forma social 

do “diamante”, seus sentidos, funções e simbologia são irredutíveis às suas propriedades 

materiais – embora suas propriedades materiais guardem alguma associação com seu caráter 

social, com o seu valor de uso. Como afirma Lukács: “As formas de objetalidade do ser social 

 
131 “O trabalho dá lugar a uma dupla transformação. Por um lado, o próprio ser humano que trabalha é transformado 

por seu trabalho; ele atua sobre a natureza exterior e modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza, desenvolve 

‘as potências que nela se encontram latentes’ e sujeita as forças da natureza ‘a seu próprio domínio’. Por outro 

lado, os objetos e as forças da natureza são transformados em meios de trabalho, em objetos de trabalho, em 

matérias-primas etc. O homem que trabalha ‘usa as propriedades mecânicas, físicas e químicas das coisas para 

submeter outras coisas a seu poder, atuando sobre elas de acordo com seu propósito’” (Lukács, 2012, p. 286). 
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se desenvolvem à medida que a práxis social surge e se explicita a partir do ser natural, 

tornando-se cada vez mais claramente sociais” (Idem, p. 287). 

Em síntese, o ser social emerge a partir do ser natural (em Lukács, o ser orgânico e o ser 

inorgânico) quando o pôr teleológico do trabalho se efetiva, isto é, quando o ser humano passa 

a intervir no mundo, conferindo realidade à finalidades de início apenas imaginadas. Com esse 

salto ontológico, as formas sociais emergem e, assim, emerge o ser social. Vale advertir, 

entretanto, que a existência do ser social ou até mesmo de formas puramente sociais não alteram 

em nada a condição “de que as categorias e as leis da natureza, tanto orgânica quanto inorgânica, 

constituem uma base em última instância (no sentido da modificação fundamental da sua 

essência) irrevogável das categorias sociais” (Idem, p. 288). Essa relação entre ser emergido, a 

sociedade, e ser antecedente, a natureza, é, conforme observa Lukács, capturada por Marx 

mediante a expressão o “recuo dos limites naturais”:  a tendência ao crescente afastamento do 

ser social na direção de uma sociabilidade cada vez mais pura, que no entanto jamais rompe 

com sua base natural. 

O segundo elemento da ontologia do ser social cujos princípios fundantes, de acordo 

com Lukács, podem ser encontrados na obra de Marx é o tratamento original das antigas 

categorias filosóficas da essência e do fenômeno. A relação entre essência e fenômeno 

identificada em Marx, como ressalta Fortes, “não se encontra imersa na tradição filosófica 

segundo a qual o fenômeno era entendido fundamentalmente como aparência e a essência como 

algo transcendente” (Fortes, 2016, p. 34). 

Lukács argumenta que o fenômeno é resultado de um conjunto de determinações e 

tendências132, de modo que se apresenta como o resultado de diversos efeitos articulados. O 

caráter singular do fenômeno se deve, por conseguinte, ao fato de que umas ou outras 

tendências prevaleçam em contextos particulares numa combinação determinada, 

eventualmente contingente. A essência, por sua vez, é definida como o conjunto de leis ou 

tendências determinantes de uma forma de existência (ou fenômeno) em qualquer contexto nos 

quais ela se faça realmente presente. Na passagem a seguir, Lukács esclarece a vinculação 

 
132 O significado de tendências de Lukács pode ser sintetizado na seguinte passagem: “[…] a tendencialidade, 

enquanto forma fenomênica necessária de uma lei na totalidade concreta do ser social, é consequência inevitável 

do fato de que nos encontramos diante de complexos reais que interagem de modo complexo, frequentemente 

passando por amplas mediações com outros complexos reais; a lei tem caráter tendencial porque, por sua própria 

essência, é resultado desse movimento dinâmico-contraditório entre complexos” (Lukács, 2012, p. 328). 
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existente entre leis tendenciais e sua expressão fenomênica e a relação entre complexos das 

quais se originam tais tendências: 

“[…] a tendencialidade, enquanto forma fenomênica necessária de uma lei na totalidade 

concreta do ser social, é consequência inevitável do fato de que nos encontramos diante 

de complexos reais que interagem de modo complexo, frequentemente passando por 

amplas mediações com outros complexos reais; a lei tem caráter tendencial porque, por 

sua própria essência, é resultado desse movimento dinâmico-contraditório entre 

complexos” (Lukács, 2012, p. 328)   

Portanto, como se pode concluir, o fenômeno implica a essência, a qual não é 

imediatamente acessível devido à subordinação do fenômeno ao contexto. Essa proposição 

guarda uma relação estreita com a famosa afirmação de Marx: “Toda ciência seria supérflua se 

a forma de manifestação e a essência das coisas coincidissem imediatamente” (Marx, 2016, p. 

970). A descoberta da essência, portanto, resulta de um processo de conhecimento das causas 

que provocam um fenômeno e que se situam para além do seu contexto imediato. O 

conhecimento, realmente, seria um empreendimento inalcançável caso não se conseguisse 

reconhecer uma essência causal geral por detrás de fenômenos singularmente ocasionados em 

contextos particulares. Esse caminho na direção do geral e, portanto, da totalidade, é enfatizado 

por Fortes na citação abaixo: 

Cabe ao pensamento determinar a natureza específica de cada complexo ou elemento a 

partir da própria coisa e situá-las em termos de sua real e concreta mobilidade histórica, 

para desse modo poder identificar com clareza aquilo que é pertinente às leis e 

tendências mais gerais de dado processo, assim como elucidar a forma da específica e 

particular de manifestação dessas tendências. Tais determinações somente podem ser 

estabelecidas de modo correto pela via da perspectiva ontológica que se dirige à 

totalidade do complexo do ser social (Fortes, 2016, p. 34-35). 

Na interpretação dos processos de investigação adotados por Marx, Lukács evidencia as 

bases ontológicas da relação fenômeno-essência necessárias para apreender cientificamente um 

objeto. Todavia, uma vez que Lukács não apaga as diferenças entre a realidade-em-si e o 

conhecimento humano sobre esta, o filósofo húngaro adverte que a reprodução ideal da 

realidade (ou o espelhamento), com base na ontologia marxiana, não se afasta dos vínculos 

ontológicos que pressupõem a existência de uma realidade objetiva. Em outras palavras, embora 

se diferencie do ser, o pensamento sempre se direciona a ele. Isso serve de gancho para tratar 

do terceiro fundamento da ontologia do ser social proposta por Lukács a partir da base legada 

por Marx: a prioridade ontológica. 

Considerando o que foi dito, o ponto é relativamente simples: a relação entre ser e 

conhecimento deve ser compreendida como uma relação de antecedência histórica e causal e 
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não nos termos dos princípios hierárquicos dos sistemas idealistas. A definição de prioridade 

ontológica, que dá forma a esse modo de compreender a relação entre dois polos de uma relação 

reflexiva,133 é apresentada por Lukács do seguinte modo: 

Quando atribuímos uma prioridade ontológica a determinada categoria com relação a 

outra, entendemos simplesmente o seguinte: a primeira pode existir sem a segunda, 

enquanto o inverso é ontologicamente impossível. É o que ocorre com a tese central de 

todo materialismo, segundo a qual o ser tem prioridade ontológica com relação à 

consciência. Do ponto de vista ontológico, isso significa simplesmente que pode haver 

ser sem consciência, enquanto toda consciência deve ter como pressuposto, como 

fundamento, algum ente. (Lukács, 2012, p. 307) 

A ilustração mais importante da prioridade ontológica é aquela que Marx atribui ao 

complexo do trabalho no interior da totalidade que constitui o ser social. O trabalho se apresenta 

como categoria central134 no pensamento de Marx não por uma hierarquia sistemática ou por 

um juízo de valor, mas pelo fato de  que, no interior do ser social, a produção e reprodução da 

vida humana é o seu determinante em última instância e, portanto, pressuposto de todo agir. A 

passagem abaixo ilustra esse ponto: 

Quando Engels, em seu discurso fúnebre a Marx, fala do “fato elementar […] de que os 

homens precisam em primeiro lugar comer, beber, ter um teto e vestir-se, antes de 

ocupar-se de política, de ciência, de arte, de religião etc.”, ele está falando 

exclusivamente dessa relação de prioridade ontológica. E o próprio Marx o afirma com 

clareza no prefácio a Sobre a crítica da Economia Política. É sobretudo importante o 

fato de ele considerar “o conjunto das relações de produção” a “base real” a partir da 

qual se explicita o conjunto das formas de consciência; e que estas, por seu turno, são 

condicionadas pelo processo social, político e espiritual da vida. (Lukács, 2012, p. 308) 

Para o argumento do presente trabalho, o que, no entanto, importa é o seguinte: o 

reconhecimento da prioridade ontológica é uma das condições necessárias para conceber o 

processo de conhecimento numa orientação realista,  uma vez que é indispensável que se 

reconheça a prioridade ontológica do ser sobre o processo que permite conhecê-lo. O processo 

de conhecimento é tratado, nesse enquadramento, como uma atividade produtiva e sua própria 

 
133 Uma relação reflexiva é uma relação entre duas categorias cuja existência encontra-se, em determinadas 

condições, necessariamente associada entre si. Por exemplo: capital x trabalho assalariado no capitalismo; 

professor x aluno no sistema educacional; marido x mulher na família nuclear burguesa; soldado x oficial nas 

forças armadas profissionais. A própria concepção de prioridade ontológica expressa o caráter contingente das 

relações reflexivas: a polaridade entre as categorias de uma relação reflexiva pode ser exclusiva de um período 

histórico, sendo a prioridade ontológica exercida pela condição antecedente. Mesmo a relação entre ser e 

consciência tem esse caráter histórico, pois no decurso do ser em geral a consciência humana é um mero acidente. 
134 Medeiros (2015) adverte sobre possíveis interpretações que poderiam atribuir à centralidade do trabalho outros 

sentidos, como, por exemplo, na crítica de Postone ao marxismo tradicional, que não se aplicariam ao caso de 

Lukács. “Quando examina o trabalho, então, Lukács não o faz por algum interesse particular nesta categoria, na 

forma específica que ela assume na sociedade capitalista ou mesmo na dinâmica desta formação social. Na 

realidade, seu interesse reside primordialmente na capacidade de revelar, pela inspeção do trabalho, a peculiaridade 

da prática humana enquanto tal e, por seu intermédio, a especificidade da vida social com relação às formas de ser 

a partir das quais ela emerge”. (Medeiros, 2015, p. 8) 
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gênese é ligada ao desenvolvimento do trabalho. Fortes destaca esse elemento da ontologia do 

ser social proposta por Lukács, que possui uma conexão direta com a obra de Marx: 

Trata-se fundamentalmente do reconhecimento ontológico da gênese desse processo de 

apropriação mental dos atributos naturais dos objetos trabalhados, em que se pode 

constatar que o êxito da atividade laborativa, o adequado pôr em movimento dos nexos 

causais naturais tem por pressuposto seu correto espelhamento na consciência. (Fortes, 

2016, p. 90) 

Seria necessário avançar na análise da categoria do trabalho, à qual Lukács dedica 

muitas páginas de sua Ontologia, inclusive um capítulo inteiro, para expor com precisão o nexo 

entre o desenvolvimento da atividade produtiva humana e o conhecimento. Isso, contudo, 

fugiria ao escopo do presente capítulo, que pretende apenas destacar alguns dos princípios 

ontológicos implícitos à obra de Marx que Lukács se apropria como fundamentos de sua 

ontologia do ser social. Neste particular, há um princípio ao qual Lukács confere especial 

ênfase: o princípio ontológico da historicidade.  

Em primeiro lugar, um pressuposto ontológico da própria historicidade é a 

irreversibilidade do tempo135. É possível sintetizar esse pressuposto com as afirmações de que, 

por um lado, a temporalidade de todo ser não faculta a correção do passado, do já ocorrido, e 

que, por outro, o novo sempre surge a partir das determinações existentes no presente.  

Ademais, para existir algo novo, como a emergência de um novo ser, há um processo temporal 

em que o surgimento das legalidades específicas do novo ser ocorre, sendo esse decurso 

temporal maior ou menor conforme os atributos do que é emerge e das condições antecedentes. 

No que se refere à temporalidade, Lukács retoma a conhecida afirmação de Heráclito 

sobre a impossibilidade de se banhar duas vezes no mesmo rio para elaborar um conceito de 

essência que contemple a historicidade. Lukács apresenta uma crítica às tradições filosóficas 

que não apresentaram, tese que pode ser sintetizada, segundo Sérgio Lessa, do seguinte modo: 

Em suma, de Platão a Hegel, a essência foi concebida como portadora de um quantum 

maior de ser que o mundo fenomênico. A esfera fenomênica seria apenas expressão da 

essência, não cabendo à primeira qualquer papel na conformação da última. Sendo a 

essência o ser em sua pureza, em seu estado absoluto, o fenômeno é o momento de 

queda do ser, uma sua aparição fugidia, efêmera - e, portanto, parcial, incompleta, 

restrita etc. Entre essas duas esferas teríamos, sempre segundo as concepções 

tradicionais, uma distinção de estatuto ontológico: o quantum de ser que caberia ao 

fenômeno seria menor que aquele pertencente às determinações essenciais. Por isso, a 

 
135 “Entre as novas contribuições, deve-se assinalar a vigorosa valorização da irreversibilidade enquanto caráter 

definidor da historicidade, categoria considerada fundamental tanto do ser natural quanto do ser social. […] A 

ontologia que ele preconiza concebe o ser como uma interação de complexos heterogêneos, em perpétuo 

movimento e devir, caracterizada por uma mistura de continuidade e descontinuidade, que produz incessantemente 

o novo e cuja característica fundamental é a irreversibilidade”. (Tertulian, 1996, p. 67) 
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essência seria eterna, necessária; e o fenômeno, fugaz, histórico. Entre os pensadores 

modernos, de Locke a Rousseau, a não historicidade da essência se manifesta, na forma 

particular do discurso filosófico de então, no conceito de natureza humana. (Lessa, 

1996, p. 92) 

 Em posição contrária tanto a um essencialismo fixado e aistórico da filosofia moderna, 

bem como a um antiessencialismo positivista ou idealista, a alternativa proposta por Lukács é 

a de uma concepção de essência dinâmica136 que abarca a historicidade por meio do princípio 

ontológico da permanência na mudança. Esse princípio pode ser sintetizado na afirmação de 

que a transformação do próprio ser constitui uma parte essencial de si e de sua preservação 

como aquilo que é137. 

 O movimento do ser, como enfatiza Lukács, não é um transcurso aleatório pelo tempo, 

sendo dotado de uma direção138, o que permite falar de uma concepção objetiva de 

desenvolvimento. Essa afirmação, de acordo com o autor, expressa uma novidade trazida pela 

obra de Marx para a história da filosofia: trata-se da primeira tentativa bem-sucedida de 

conjugar causalidade, historicidade e casualidade (contingência). A historicidade e a 

contingência, para Marx, não é a negação absoluta da causalidade, havendo entre elas uma 

relação propriamente dialética. Isso significa, como dito, que o trânsito do ser pelo tempo não 

é aleatório, mas causalmente determinado pelas estruturas que o constituem. 

Considerando que a permanência na mudança envolve, como a expressão mesma diz, 

mudança, é possível pensar o movimento histórico em termos de desenvolvimento, sem todavia 

recorrer a critérios ou juízos de valor. O desenvolvimento do ser apresenta-se pelo seu 

movimento rumo às determinações, formas e relações cada vez mais complexas e próprias do 

ser em questão. Por exemplo, na investigação da história evolutiva dos animais, o 

 
136 “Com essa transformação do conceito tradicional estático de substância num conceito dinâmico, esse conceito 

– que antes degradava o mundo fenomênico para dar valor única e exclusivamente à substância, mas que agora 

aparece transformado na substancialidade de complexos dinâmicos extremamente diversos entre si – torna-se 

capaz de explicar filosoficamente todas as novas conquistas da ciência e, ao mesmo tempo, de rechaçar todo 

simples relativismo, subjetivismo etc.” (Lukács, 2012, p. 341) 
137 “A respeito da historicidade, vale notar imediatamente que atribuí-la a determinado objeto significa, antes de 

tudo, reconhecer seu contínuo movimento ao longo do tempo (movimento este que não implica, necessariamente, 

a irreversibilidade de processos, sejam eles físicos ou sociais). Nessa afirmação, é preciso dar especial atenção ao 

uso do termo ‘contínuo’, pois uma das condições para que se estabeleça a mudança de um objeto é que este 

continue e permaneça sendo o mesmo objeto, ainda que tenha sofrido alterações substantivas. Só é possível, por 

exemplo, analisar as modificações experimentadas por determinada espécie ao longo do tempo se esta se sustenta 

como mesma espécie. O mesmo se aplica à sociedade: falar das modificações pelas quais passou o capitalismo nos 

últimos anos só faz sentido na medida em que este modo de produção continua a existir”. (Bonente, 2011, p. 13) 
138 “Todavia, a eternidade do movimento não basta para determinar a concreticidade específica da historicidade. 

Nos termos mais gerais possíveis, este implica não só o simples movimento, mas também e sempre uma 

determinada direção na mudança, direção essa que se expressa em transformações qualitativas de determinados 

complexos, tanto em si quanto na relação com outros complexos”. (Lukács, 2012, p. 341) 
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desenvolvimento se expressa pela complexificação das funções motoras, dos sentidos, do 

corpóreo etc. 

 Não há, contudo, um processo teleológico que projete esse desenvolvimento, como uma 

teleologia da natureza ou do cosmos, ou até mesmo a teleologia da sociedade139. O 

desenvolvimento do ser social, por exemplo, “é caracterizado pelo predomínio das categorias 

sociais no processo de reprodução da sua existência, […] pelo contínuo e sempre crescente 

‘afastamento das barreiras naturais’” (Fortes, 2016, p. 202). Ou seja, o ser social mais 

desenvolvido é aquele dotado de um distanciamento das barreiras naturais por meio de formas 

sociais mais complexas; esse é o método de comparação que distingue, por exemplo, sociedades 

mais “primitivas” de sociedades mais “modernas”. 

 Considerando a plasticidade histórica do ser social, seria impossível que a essência que 

permanece em meio à mudança fosse constituída por um conjunto muito amplo de processos. 

Não por outra razão, Lukács reconhece pouquíssimas leis que caracterizam tendências 

ultragerais do ser social. Essas leis são as seguintes: (i) a tendência de afastamento social das 

barreiras naturais; (ii) a redução do tempo de trabalho socialmente necessário para a produção; 

e (iii) a constituição da consciência genérica.  

O afastamento das barreiras naturais é uma lei tendencial verificável ao longo da história 

humana que consiste na crescente socialização dos objetos e relações, resultando em um 

distanciamento das formas exclusivamente naturais. Os objetos naturais, como os minérios, ou 

a terra, na medida em que se tornam valores de uso para o ser humano, adquirem uma forma 

social para além de suas bases naturais, mesmo quando a constituição original do objeto não se 

altera. Por outro lado, esses objetos e relações naturais são dotados cada vez mais de conteúdo 

puramente social, por exemplo, quando se tornam objetos da arte ou do simbolismo humano. 

Quando uma pedra é utilizada como símbolo divino, ou para decoração de um cômodo, ou em 

uma joia, o mineral está manifestando um conteúdo puramente social. Lukács (2007) 

exemplifica o afastamento das barreiras naturais por meio do caráter crescentemente social da 

alimentação e da sexualidade que as afasta de suas bases naturais140. 

 
139 “A dificuldade aqui reside no fato simples, embora nem sempre intuitivo, de que, enquanto a maioria das 

atividades cujo conjunto compõe o movimento da sociedade é certamente de origem teleológica, o somatório 

dessas atividades é feito de conexões causais que em nenhum sentido podem ser de caráter teleológico – e, na 

maioria dos casos, produz resultados inteiramente diversos das motivações iniciais”. (Bonente, 2011, p. 17) 
140 “Quando Marx se refere a um constante ‘recuo das barreiras naturais’, pretende indicar, por um lado, que a vida 

humana (e, portanto, social) jamais pode desvincular-se inteiramente de sua base em processos naturais; mas, por 
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 A redução do tempo de trabalho necessário à produção humana é uma tendência do 

desenvolvimento do ser social amplamente reconhecida. Na medida em que o ser humano, em 

sua relação com os objetos, aprimora suas técnicas e meios de trabalho, a quantidade de trabalho 

necessário para a reprodução humana se torna cada vez menor. A história humana evidencia 

esse processo, mas é valido ressaltar que ele não se efetiva de modo único ou uniforme ao longo 

da história, sendo, contudo, um pressuposto tanto da diversificação da prática humana (e da 

riqueza social) quanto do próprio crescimento populacional. 

Também é muito importante rechaçar qualquer tentativa de transformar essa (ou 

qualquer outra) tendência num enunciado sobre eventos, o que tornaria o aumento das forças 

produtivas e a consequente redução do tempo de trabalho um movimento contínuo, linear, 

sempre presente. Essa (como qualquer outra) tendência governa, no plano ultrageral em que se 

encontra, a história humana, mesmo quando não se efetiva num fluxo de eventos (o que pode 

durar séculos) ou mesmo quando retroage. Isso ocorre, acima de tudo, porque essa tendência 

geral sempre se efetiva em meio a condições históricas particulares e a singularidades. 

 No que se refere à tendência à tomada de consciência do caráter genérico do ser social, 

o que se pode dizer sobre ela, evitando o recurso às categorias filosóficas com as quais Lukács 

lida com o problema (em-si, para-si e para-nós), é o seguinte: a consciência genérica se constitui 

em meio à integração cada vez maior entre as diferentes sociedades, que tem como 

contrapartida dialética a crescente expressão da singularidade humana em personalidade 

individual. Lukács exemplifica essa constituição com a formação do mercado mundial, que 

unifica as diferentes formas do ser social, ao menos no sentido econômico, e estabelece a 

condição para que as diferenças, no limite individuais, sejam reconhecidas como constitutivas 

de um único e multifário gênero. A tendência à transformação do gênero humano de seu estado 

“mudo” originário para um estado autoconsciente é, para dizê-lo sucintamente, o fundamento 

objetivo do projeto ético que Lukács pensou a partir de sua ontologia do ser social141.   

 
outro, quer mostrar que, tanto quantitativa quanto qualitativamente, diminui de modo constante o papel do 

elemento puramente natural (quer na produção, quer nos produtos) e que todos os momentos decisivos da 

reprodução humana - basta pensar em aspectos naturais como a nutrição ou a sexualidade - acolhem em si, com 

intensidade cada vez maior, momentos sociais, pelos quais são constante e essencialmente transformados”. 

(Lukács, 2007, p. 238) 
141 “Apenas os seres humanos cuja necessidade da personalidade é conscientemente orientada para uma tal unidade 

de gênero e exemplar podem superar completamente e de modo efetivo os últimos resquícios de mutismo, podem, 

como personalidades plenamente desenvolvidas, tornar-se sujeitos ativos de uma autêntica história da 

humanidade” (Lukács, 2010, p. 111)   
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 São, em suma, as três tendências que acabamos de apresentar sucintamente que definem 

o ser social, revelando assim o caráter dinâmico de sua essência. Os processos de 

desenvolvimento do ser social e suas leis, por sua vez, não eliminam a heterogeneidade entre 

os complexos que constituem a totalidade do ser social, podendo cada um deles encontrar-se 

em um nível de desenvolvimento distinto a cada época. Essa heterogeneidade é capturada pelo 

conceito do desenvolvimento desigual. Deve-se mais uma vez recordar que as tendências 

universais estão sujeitas às tendências próprias e particulares do período e do local históricos, 

o que pode acarretar contradições. 

Por exemplo, o indivíduo moderno médio não tem as mesmas habilidades de 

sobrevivência em selva que um indivíduo primitivo, inclusive no que se refere à apreensão 

sensorial do ambiente em que se encontra. O desenvolvimento do indivíduo moderno, a vida 

urbana e suas novas capacidades tem por contraponto a repressão de determinadas capacidades, 

neste caso, a de viver fora das condições da vida urbana. Nesse exemplo, trata-se do 

desenvolvimento desigual das próprias habilidades humanas (LUKÁCS, 2012, p. 381). A 

concepção de desenvolvimento desigual, como Bonente (2011) salienta, se opõe tanto às ideias 

simplistas de progresso que negligenciam os retrocessos, como às que reconhecem retrocessos 

no desenvolvimento, mas negam as possibilidades de progresso. 

Dentre os princípios ontológicos fundamentais que Lukács explicita ao examinar a obra 

de Marx, o último que apresentamos aqui é também o que mais suscita polêmica. Trata-se da 

alegação de que a categoria do valor é uma condição de existência da sociedade e, portanto, 

uma determinação ontológica.142 Lukács chega à categoria do valor ao examinar a prática 

humana, que é o motor por trás da dinâmica que constitui, de modo não teleológico, as 

tendências da sociedade acima elencadas e todas as outras (particulares). 

Comparando a análise de Lukács com o referente anterior imediato, o argumento que 

Marx apresenta, por exemplo, no Capítulo V do Livro I de O capital, a grande novidade reside 

 
142 A polêmica gira em torno da alegação de Lukács de que o elemento que exerce prioridade ontológica no 

complexo dos valores humanos, que ele chama de “valor econômico”, é igualmente uma categoria ontológica. O 

“valor econômico” é entendido como tendência à redução do tempo de trabalho necessário à produção da riqueza 

humana e Lukács alega que sua existência acompanha a humanidade desde os primórdios da civilização e 

continuará a acompanhá-la até seus últimos dias. Autores como Mészáros (2015), por exemplo, rechaçaram a 

posição de Lukács com o argumento de que o “valor econômico” assim entendido é uma determinação exclusiva 

do capitalismo, como teria demonstrado Marx em O Capital. Embora não seja possível tratar dessa polêmica aqui, 

pode-se, no entanto, sugerir que Lukács esteja tratando da temática do valor num plano de abstração diferente 

daquele empregado por Marx e propriamente ontológico (no sentido de universal, geral, transistórico). Com efeito, 

uma categoria universal teria adquirido um caráter proeminente e particular no período capitalista. 



119 

 

na ênfase no caráter alternativo da prática teleológica143. Tomando o trabalho (em sua figura 

mais simples) como modelo da prática humana, Lukács argumenta que a elaboração de um 

valor-de-uso qualquer pressupõe uma série de escolhas entre alternativas realmente existentes: 

por exemplo, entre os próprios valores-de-uso a serem produzidos, dos objetos e meios de 

trabalho a serem empregados e do próprio comportamento com essas condições materiais para 

que a posição da finalidade no mundo seja bem sucedida. 

A demonstração de que a escolha alternativa é uma determinação da práxis humana em 

sua forma primária é suficiente para que Lukács revele o valor como categoria transistórica do 

ser social. A palavra valor, nesse contexto propriamente filosófico (da Ética), refere-se ao juízo 

direcionado às finalidades da práxis: a prática teleológica, por definição, persegue finalidades 

e essas finalidades retroagem sobre a consciência do sujeito da práxis como bens, como valores. 

Toda posição de finalidade, portanto, é também o julgamento de um estado do mundo 

(transformado pela atividade teoleológica) como algo positivo e das alternativas como menos 

valiosas. 

Ademais, uma vez que a finalidade adquira caráter de valor, ele retroage sobre o sujeito 

da prática como condição subjetiva das escolhas subsequentes144. No caso do trabalho, definido 

o valor-de-uso, ele retroage como critério da escolha de objetos e meios de trabalho (do seu 

juízo, portanto) e… da própria conduta no processo de trabalho145.  Demonstra-se assim que a 

práxis humana tem como pressuposto julgamento da conduta, sendo essa a origem genética do 

comportamento moral. É justamente assim que Lukács estabelece o nexo entre a sua ontologia 

do ser social e a Ética. 

O reconhecimento da diversidade da prática humana – trata-se, na verdade, de uma 

totalidade parcial, de um complexo – implica o reconhecimento da diversidade dos valores 

sociais – outro complexo. A categoria da liberdade, tal como concebida por Lukács em sua obra 

ontológica (diretamente inspirada na obra de Marx), é aquela que estabelece a mediação entre 

 
143 “Embora todos os produtos do pôr teleológico surjam e operem de modo causal, com o que sua gênese 

teleológica parece desaparecer no ato de sua efetivação, eles têm a peculiaridade puramente social de se 

apresentarem com o caráter de alternativa; e não só isso, pois seus efeitos, quando se referem aos seres humanos, 

têm, por essência, a característica de provocar alternativas”. (Lukács, 2012, p. 343) 
144 “A consciência é, antes de tudo, a forma de reação (de caráter alternativo) a relações concretas objetivamente 

diversas no plano social; e também o campo de ação das alternativas surgidas em cada oportunidade é 

objetivamente delimitado no plano econômico-social”. (Lukács, 2012, p. 401) 
145 “No trabalho, a gênese ontológica do valor – cuja presença efetiva se circunscreve ao ser social – deriva do fato 

de que a alternativa opera como elemento ativo do ser social na determinação do que é útil ou inútil para a 

satisfação das necessidades. O valor confere ao trabalho uma objetividade social e fornece o critério que estabelece 

se as alternativas presentes na posição teleológica e em sua efetivação são adequadas, válidas, e corretas”. (Duayer 

et. al., 2013, p. 23) 
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o complexo das necessidades (naturais e sociais) e o complexo dos valores. Na passagem a 

seguir, Lukács apresenta a categoria da liberdade dessa forma: 

Precisamente essa ligação do reino da liberdade com sua base sócio material, com o 

reino econômico da necessidade, mostra como a liberdade do gênero humano é o 

resultado de sua própria atividade. A liberdade, bem como sua possibilidade, não é algo 

dado por natureza, não é um dom concedido a partir do alto e nem sequer uma parte 

integrante – de origem misteriosa – do ser humano. É o produto da própria atividade 

humana, a qual, embora sempre engendre concretamente algo diferente daquilo que se 

propusera, termina por ter consequências que ampliam, de modo objetivo e contínuo, o 

espaço no qual a liberdade se torna possível; e tal ampliação ocorre, precisamente, de 

modo direto, no processo de desenvolvimento econômico, no qual, por um lado, 

aumenta o número, o alcance etc. das decisões humanas entre alternativas, e, por outro, 

eleva-se ao mesmo tempo a capacidade dos homens, na medida em que se elevam as 

tarefas a eles colocadas por sua própria atividade. Tudo isso, naturalmente, permanece 

ainda no “reino da necessidade” (Lukács, 2007, p. 241). 

 O trabalho humano, que possibilita escolher entre diferentes alternativas, é também um 

ato de liberdade146, “a posição de um fim que põe algo novo, como resultado de ações decididas 

e executadas conscientemente” (Duayer et. al., 2013, p. 23). Por outro lado, o trabalho, como 

atividade de reprodução material da espécie humana em meio a um conjunto de causas 

indiferente aos anseios sociais, tem o caráter de obrigação perpétua. No capitalismo, como 

Lukács enfatiza, esse aspecto negativo do trabalho torna-se ainda mais pronunciado, na medida 

em que a própria produção social se cria de modo espontâneo, e é tomada pelos indivíduos que 

nela vivem como uma “segunda natureza”, uma objetividade intransponível. O socialismo é, 

para o autor, a possibilidade contida no ser social de transformar esse processo espontâneo em 

um processo consciente, pela regulação racional do metabolismo humano com a natureza, pelo 

domínio da economia pelo ser humano: 

Em sentido ontológico objetivo, o caminho que leva ao socialismo é formado pelo 

desenvolvimento, já referido por nós, no qual, por meio do trabalho, do mundo da 

economia que se produz a partir do trabalho, de sua dialética imanente enquanto motor, 

o ser social nasce para sua própria peculiaridade, na qual surge a especificidade do 

gênero humano como gênero consciente, não mais apenas natural e mudo. (Lukács, 

2012, p. 416) 

A partir do conceito de liberdade, deriva-se, por conseguinte, a possibilidade 

emancipatória da constituição consciente do gênero humano, isto é, a realização da liberdade a 

partir do controle do trabalho e reafirmação do trabalho como um ato de liberdade. Essa 

formulação confere um fundamento ontológico à crítica que Marx dirige, em outro plano, à 

 
146 “O trabalho revela o ponto de partida genético da liberdade, e representa outra questão vital na gênese e no 

desenvolvimento do ser social. O fenômeno da liberdade, completamente estranho à natureza, aparece no momento 

em que a consciência decide, em termos alternativos, qual finalidade quer pôr e de que maneira quer transformar 

séries causais naturais em séries causais postas como meios de sua realização” (Duayer et. al., 2013, p. 24) 
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sociedade capitalista, sendo um excelente exemplo da forma como Lukács pretendia, com sua 

ontologia do ser social, renovar a tradição marxista. 

Os princípios ontológicos de Marx, a partir da interpretação de Lukács, permitem ir 

além do reconhecimento da orientação ontológica da ciência inaugurada por Marx. A gênese e 

o desenvolvimento do ser social orientam, no projeto mais ambicioso de Lukács, a formulação 

de uma Ética (TERTULIAN, 1996, p.55). Embora o autor não a tenha concluído, seus indícios 

a partir da ontologia de Marx são evidentes em Para uma ontologia do ser social: uma ação 

ética que tem como finalidade a constituição de um gênero humano para-si, em oposição ao 

estabelecido socialmente pelo gênero humano em-si, uma ruptura com as bases sócio-históricas 

estranhadas que formam os complexos da reprodução social. 

Todavia, embora o objetivo central de Lukács de lançar as bases ontológicas para uma 

Ética147 não tenha atingido seu estágio final, o legado filosófico da obra ontológica é imenso. 

Por exemplo, como se pretende ter demonstrado, a interpretação da forma como Marx concebeu 

e produziu ciência também pode ser tomada como uma iluminação do caminho para se fazer 

ciência, isto é, como uma teoria do conhecimento. Por isso, na próxima seção, são apresentados 

os enunciados de Lukács que situam a ciência no interior da vida social, como um complexo 

do ser social, assim como o seu desenvolvimento até a caracterização da cientificidade autêntica 

em Marx, de acordo com os princípios ontológicos introduzidos nessa seção. 

 

3.2. A interpretação de Lukács da ciência 

 

A economia marxiana está impregnada de um espírito científico que jamais renuncia a 

essa tomada de consciência e de visão crítica em sentido ontológico, acionando-as, 

muito antes, na verificação de todo fato, de toda conexão, como metro crítico 

permanentemente operante. Falando de modo bem geral, trata-se aqui, portanto, de 

uma cientificidade que não perde jamais o vínculo com a atitude ontologicamente 

espontânea da vida cotidiana; ao contrário, o que faz é depurá-la de forma crítica e 

desenvolvê-la, elaborando conscientemente as determinações ontológicas que estão 

necessariamente na base de qualquer ciência. (Lukács, 2012, p. 293) 

 

 
147 “Não é um exagero afirmar que o Lukács maduro apostou todas as suas fichas no projeto de explicitar a 

ontologia do ser social de Marx (e a ética que se desdobrava a partir dela), para que essa ontologia servisse de 

ponto de apoio ao escrutínio crítico das propostas ético-ontológicas concorrentes. Esse trabalho, segundo o autor, 

seria favorecido pelo fato de que todas as concepções marxianas e, em particular, todas as categorias a partir das 

quais essas concepções interpretam e representam o mundo são ‘formas do ser, determinações da existência’” 

(Medeiros, 2011, p.4) 
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A ontologia do ser social elaborada por Lukács possui muitos momentos inovadores. 

Um desses é aquele em que o autor procura dar conta da gênese do pensamento científico. Sem 

qualquer temor de ser tomado como economicista, algo que seria vedado pela perspectiva da 

totalidade, Lukács se vê em condições de demonstrar que o processo do que se origina o 

pensamento abstrato, teórico, com pretensão universal é diretamente associado, em seus 

primórdios sobretudo, à produção material humana e à atividade prática correspondente, o 

trabalho. 

A ciência, em suma, possui suas raízes no trabalho, mas adquire autonomia relativa por 

conta do desenvolvimento e autonomização de dois momentos do processo de trabalho: a 

preparação dos meios e a execução da atividade. O que se pode destacar aqui como elemento 

mais importante deste processo é a generalização do conhecimento utilizado para uma 

consecução de uma finalidade determinada. Esse conhecimento, se resulta na bem-sucedida 

realização da prática laborativa, pode ser diretamente utilizado para a realização de outras 

finalidades ou, a partir de analogias e desdobramentos investigativos, assimilado por outras 

atividades e aplicado de diferentes modos. É justamente aí que reside a gênese do pensamento 

científico, na medida em que a generalização do conhecimento se apresenta como elemento 

característico da cientificidade (FORTES, 2016, p. 125-126). Nos termos de Lukács: 

Embora tenha havido, durante muito tempo, apenas consciência prática, uma utilização 

que teve êxito em um novo campo significa que de fato foi realizada uma abstração 

correta que, na sua objetiva estrutura interna, já possui algumas importantes 

características do pensamento científico. A própria história atual da ciência, embora 

aborde muito raramente esse problema com plena consciência, faz referência a 

numerosos casos nos quais leis gerais, extremamente abstratas, se originaram da 

investigação referente a necessidades práticas e ao melhor modo de satisfazê-las, ou 

seja, da tentativa de encontrar os melhores meios no trabalhar. Mas, mesmo sem levar 

isso em conta, a história mostra exemplos nos quais as aquisições do trabalho, elevadas 

a um nível maior de abstração – e já vimos como tais generalizações se verificam 

necessariamente no processo de trabalho –, podem se converter em fundamento de uma 

consideração puramente científica da natureza. (Lukács, 2013, p. 60) 

 Outra característica da ciência é a tendência à desantropomorfização. Trata-se da 

tentativa humana de afastar a subjetividade da observação dos objetos do conhecimento com a 

finalidade de reconhecer os processos causais objetivamente. Essa característica já está presente 

no processo de trabalho, na medida em que a execução correta do trabalho depende da aplicação 

rigorosa e correta da técnica. Na definição de Lukács: 

Essa tendência [desantropomorfização] provém do caráter objetivador do trabalho (e da 

linguagem), da humanização mediante a dispensa da vinculação à situação própria das 

reações dos animais ao seu meio ambiente. Como sempre ocorre nesses complexos de 

perguntas, costuma-se perceber e reconhecer essa tendência só em seus estágios mais 
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avançados (na matemática). Se, em contraposição, tentarmos abordar também essa 

questão em termos ontológico-genéticos, temos de constatar que a tendência para a 

desantropomorfização já entra em cena onde o homem descobre que os objetos de sua 

práxis (suas objetivações) são independentes de sua consciência, de seu saber, querer 

etc. no que se refere à sua constituição, às suas propriedades, conexões, relações etc. O 

fato de isso surgir no trabalho incipiente sem um autoconhecimento do próprio fazer 

não muda nada na factualidade mesma, só reforça o parecer de Marx, citado de muitas 

formas por nós, de que os homens também podem efetuar na prática atos de consciência 

sem saber o que estão fazendo. (Lukács, 2013, p. 445) 

 Essas duas características, a generalização e a desantropomorfização, são as 

características fundamentais da ciência. Assim, ao mesmo tempo em que se reconhece o vínculo 

inseparável da atividade científica com o trabalho, também se reconhece suas características 

próprias, sua relativa autonomia ao processo de trabalho (DUAYER & MEDEIROS, 2005, p. 

399-402). A ciência, de fato, se desenvolve com autonomia a partir de determinado momento, 

mas guarda com o complexo do trabalho uma eterna relação não apenas porque os resultados 

da atividade científica incidem sobre a produção humana, não apenas porque o 

desenvolvimento da produção a partir de determinado nível pressupõe a ciência, mas também 

porque a prática científica herda a forma modelar da produção humana. Ciência é produção de 

ideias a partir de ideias antecedentes. 

As tendências associadas ao desenvolvimento da ciência geram uma situação paradoxal: 

sua origem indissociável do trabalho, sua necessária vinculação com o desenvolvimento da 

produção, mas sua conquista de autonomia e, portanto, seu afastamento do trabalho148,. 

Destaca-se primeiramente que um saber científico, isto é, uma teoria, pode partir de uma 

concepção analiticamente falsa do objeto e ainda assim ser uma resposta adequada a um 

problema concreto dos seres humanos numa situação determinada, ser funcional ou 

simplesmente útil149. A história da ciência é rica desses exemplos. Lukács exemplifica essa 

questão com a funcionalidade do sistema ptolomaico no período medieval: 

A história nos mostra uma infinidade de exemplos de como, em estreita conexão com 

uma falsa teoria, muitos resultados corretos e importantes foram obtidos na prática 

imediata. Para citar apenas de passagem o nexo ideológico entre o trabalho incipiente e 

 
148 “Essas considerações são suficientes para acentuar a situação paradoxal através da qual – tendo se originado no 

trabalho, para o trabalho e mediante o trabalho – a consciência do homem intervém em sua atividade de 

autorreprodução. Podemos pôr as coisas assim: a independência do espelhamento do mundo externo e interno na 

consciência humana é um pressuposto indispensável para o nascimento e desenvolvimento ascendente do trabalho. 

E, no entanto, a ciência, a teoria como figura automática e independente dos pores teleológico-causais originados 

no trabalho, mesmo chegando ao grau máximo de desenvolvimento, não pode nunca romper inteiramente essa 

relação de última instância com sua própria origem” (Lukács, 2013, p. 87). 
149 “Em outras palavras, objetivamente o ser social é a única esfera da realidade na qual a práxis cumpre o papel 

de conditio sine qua non na conservação e no movimento das objetividades, em sua reprodução e em seu 

desenvolvimento. E, em virtude dessa função singular na estrutura e na dinâmica do ser social, a práxis é também 

subjetiva e gnosiologicamente o critério decisivo de todo conhecimento correto”. (Lukács, 2012, p. 28) 
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as “teorias” mágicas, embora seus efeitos ainda se fizessem sentir profundamente na 

práxis medieval, recorde-se apenas o sistema ptolomaico que, tendo se mostrado 

cientificamente falso só depois de um longo período, funcionou de maneira quase 

impecável para finalidades práticas (navegação, calendário etc.). (Lukács, 2012, p. 57) 

 Isso não quer dizer, entretanto, que o desempenho bem-sucedido na assistência à 

realização de finalidades específicas baste para conferir a uma concepção o caráter de verdade. 

Há uma diferença entre a adequação instrumental e a verdade. É certo que nenhuma prática 

pode ser efetiva sem ser verdadeira em algum nível, isto é, sem capturar de alguma forma 

determinações da realidade. A busca da ciência, no entanto, é pela universalidade, e não pela 

realização contingente de finalidades. Isso significa dizer que verdadeiro é o conhecimento 

capaz de assistir à prática de forma universal (i.e., em qualquer contexto no qual o objeto do 

conhecimento se defina da forma como apreendido cientificamente). 

A título de ilustração, basta acompanhar o desenvolvimento de uma ciência moderna 

como a genética, por exemplo. Nesse caso, os testes de quociente de inteligência (testes de QI) 

são questões ainda atuais para a ciência, cujas práticas demonstram o argumento de Lukács. O 

teste de QI diz respeito a um critério científico para medir a inteligência das pessoas. Pode-se 

reconhecer que há um fundamento objetivo nesses testes nos casos que contribuem para 

diagnósticos e tratamento de condições ou doenças. Porém, esses testes foram e continuam 

sendo amplamente utilizados por cientistas para estratificar a inteligência por cultura, raça 

(reproduzindo o racismo), gênero (reproduzindo o sexismo) ou classe social (justificando a 

pobreza). Não é raro encontrar nos noticiários que “estudos apontam” que algumas pessoas (em 

geral, os ricos, homens e mulheres brancos da classe dominante) são mais inteligentes que 

outras150, justificando as condições postas pela reprodução social, como as diferenças no acesso 

à educação em diferentes cortes sociais. Contra os testes de inteligência estão alguns cientistas 

que reconhecem que a principal medida desses testes, a velocidade do raciocínio lógico, é 

insuficiente para confirmar algo sobre a inteligência individual. Outros cientistas também 

reconhecem as consequências sociais desses testes e são contra o seu uso para análise de grupos 

sociais, não só pelo caráter pouco científico deste uso, como também por um reconhecimento 

 
150 “A pequena proporção de estudantes de classe média baixa em universidades renomadas é o ‘resultado natural 

de uma diferença de QI entre classes sociais’, afirma o acadêmico inglês Bruce Charlton na edição desta quinta-

feira da revista especializada em educação Times Higher Education. ‘O governo britânico gastou tempo e esforço 

em afirmar que as universidades, especialmente Oxford e Cambridge, estariam excluindo pessoas de classes sociais 

mais baixas e privilegiando as de classes mais altas’, disse o professor. ‘No entanto, neste debate um fato vital foi 

esquecido: classes sociais mais altas têm uma média de QI maior do que as classes baixas’, afirmou Charlton em 

artigo publicado na revista”. Visto em BBC Brasil, datado de 22 de maio de 2018, acesso em 5 de abril de 2018. 

Disponível em:   

<http://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2008/05/080522_educacaoqiclasse_np.shtml>. 
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do seu peso em conflitos sociais que essas pesquisas acabam por representar151, como por 

exemplo o cruel mantra meritocrático burguês de que pessoas mais inteligentes são mais bem-

sucedidas financeiramente. Contudo, os conceitos de “QI alto” e “QI baixo” são ainda utilizados 

socialmente como sinônimos de “inteligência global” e “baixa inteligência”, respectivamente.  

O exemplo serve de ilustração aos diversos conceitos pseudocientíficos (ou, na melhor 

das hipóteses, cientificamente defasados) que cumprem com louvor finalidades socialmente 

determinadas. A difusão desse tipo de conceito não tem por objetivo a difusão “da ciência”, 

mas a estruturação de um senso comum ratificador de práticas e costumes conservadores. Desse 

modo, pode-se dizer que a ciência é instrumental e instrumentalizável, isto é, que serve a 

finalidades socialmente determinadas e justamente esse vínculo com a prática é tanto capaz de 

sofisticar a ciência como pervertê-la. Em outras palavras, a ciência é ontologicamente 

intencionada, de modo que seus vínculos com as categorias sociais jamais se perdem (por mais 

mediados que sejam).  Essa afirmação pode ser sintetizada no argumento de Fortes: 

Na ciência, onde “tais conhecimentos atingem um grau mais elevado de generalização”, 

não é possível a ausência de “categorias ontologicamente intencionadas” (Lukács, 2013, 

p. 91) entrelaçadas ao conjunto de conceitos e representações mais gerais dos homens 

em torno das leis da natureza. Pela própria autonomização do conhecimento em relação 

à prática no decorrer do processo de desenvolvimento da produção científica as 

“categorias ontologicamente intencionadas” aparecem como mediadoras do processo de 

reprodução do conhecimento e adquirem, deste modo, certo predomínio nas formas da 

relação entre homem e natureza. (Fortes, 2016, p. 135) 

 Lukács, assim como Bhaskar, reconhece o caráter objetivo do conhecimento, mas 

também os interesses sociais que o cercam, o atingem e são atendidos por ele, de um modo que 

não recai nem no objetivismo, nem no subjetivismo. Todavia, destaca-se que Lukács concebe 

a cientificidade de maneira que, necessariamente, o estado de “ciência autêntica” depende da 

explicitação de seu sentido ontológico: 

A estreita vinculação entre teoria e práxis tem como consequência necessária que esta 

última, nas suas formas fenomênicas sociais concretas, encontre-se amplamente 

influenciada pelas representações ontológicas que os homens têm a respeito da natureza. 

Por sua vez, a ciência, quando apreende com seriedade e de modo adequado a realidade, 

não pode evitar tais formulações ontológicas; que isto aconteça conscientemente ou não, 

que as perguntas e as respostas sejam certas ou erradas, que ela negue a possibilidade 

de responder de maneira racional a tais questões, não tem nenhuma importância nesse 

nível, porque essa negação, de qualquer modo, age ontologicamente dentro da 

consciência social. E, dado que a práxis social sempre se desenrola dentro de um entorno 

espiritual de representações ontológicas, tanto na vida cotidiana como no horizonte das 

 
151 A principal referência desses exemplos é apresentada no livro Race and the genetic revolution: Science, Myth 

and Culture (KRIMSKY & SLOAN, 2011). Esse livro é uma coletânea de artigos que reconhece como o uso dos 

testes de inteligência são mistificados da perspectiva de biólogos e teóricos mais afins das ciências da natureza. 
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teorias científicas, essa circunstância por nós referida é fundamental para a sociedade. 

Desde os processos por asébeia, em Atenas, a Galileu ou Darwin e até a teoria da 

relatividade, essa situação ocorre inevitavelmente no ser social. (Lukács, 2013, p. 92) 

 Ou seja, o reconhecimento do papel das representações ontológicas na realidade 

concreta torna possível a produção de uma cientificidade autêntica – que reconhece as questões 

ontológicas. Seu estudo da história da ontologia perpassa o neopositivismo, o existencialismo, 

Wittgenstein, Heidegger, Hartmann e Hegel, antes de atingir Marx.  Dentre todos esses, Marx 

foi o único capaz de reconhecer leis e conexões ontológicas que subjazem o mundo fenomênico, 

esquivando-se do reducionismo epistemológico de questões ontológicas e, ao contrário, 

direcionando o conhecimento sempre ao ser. 

 Lukács enfatiza a capacidade da ciência de oferecer uma crítica ontológica das 

concepções correntes, em uma atitude diante da realidade das coisas (intentio recta) que se 

contrapõe às atitudes puramente gnosiológicas (intentio obliqua): 

Vimos, com efeito […] como na intentio recta, tanto da vida cotidiana como da ciência 

e da filosofia, possa acontecer que o desenvolvimento social crie situações e direções 

que torcem e desviam essa intentio recta da compreensão do ser real. Por isso, a crítica 

ontológica que nasce dessa exigência deve ser incondicionalmente concreta, fundada na 

respectiva totalidade social e orientada para a totalidade social. […] Por isso, a crítica 

ontológica deve orientar-se pelo conjunto diferenciado da sociedade – diferenciado 

concretamente em termos de classes – e pelas inter-relações dos tipos de compor-

tamentos que daí derivam. Só desse modo se pode aplicar corretamente a função da 

práxis como critério da teoria, decisiva para qualquer desenvolvimento espiritual e para 

qualquer práxis social. (Lukács, 2013, p. 97-98) 

 É por meio dessa crítica dos fundamentos ontológicos das diversas formas de 

conhecimento que se torna possível explicar formas de consciência reificadas, inclusive o 

afastamento das questões ontológicas pela ciência. Nesse sentido, Marx – um expert em críticas 

ontológicas –vê-se em condições de monitorar ontologicamente sua atividade científica e 

produzir uma autêntica crítica ontológica das concepções rivais. Esse papel da filosofia não 

diminui ou minimiza o teor científico dos argumentos de Marx, mas os “insere nas 

concatenações que são indispensáveis para compreender adequadamente o ser social em sua 

totalidade” (Idem, p. 316). 

A crítica ontológica de Marx está sempre ligada à análise científica e à crítica das formas 

burguesas de consciência. Com efeito, o estudo da ontologia do ser social na obra de Marx não 

se traduz de modo algum na defesa de um “Marx filósofo” em oposição a um “Marx cientista”. 

Assim, Lukács apresenta à tradição marxista uma visão inédita de ciência ontologicamente 

orientada: 
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As análises econômicas, mantidas num plano científico rigoroso e exato, abrem 

continuamente perspectivas fundadas, de tipo ontológico, sobre a totalidade do ser 

social. Nessa unidade, manifesta-se a tendência básica de Marx: desenvolver as 

generalizações filosóficas a partir dos fatos verificados pela investigação e pelo método 

científicos, ou seja, a constante fundação ontológica das formulações tanto científicas 

quanto filosóficas (Lukács, 2012, p. 321). 

 Assim, em sua crítica da Economia Política Marx elabora um amplo estudo das 

categorias econômicas, uma parcela da realidade objetiva que contém as bases do ser social, 

isto é, a produção e reprodução do ser humano por meio do trabalho. A análise científica, 

todavia, se projeta para além do mero reconhecimento da realidade social objetiva, produzindo 

a crítica das formas de ser que reproduzem a vida social burguesa. No plano de fundo dessa 

crítica está a capacidade humana de orientar conscientemente a formação das categorias sociais, 

herdadas em cada período histórico e sob as quais cada agente se depara subjetivamente.  

 Em suma, a ciência conforme investigada por Lukács é produto do desenvolvimento do 

ser social. As principais tendências associadas à formação da ciência são a generalização e a 

desantropomorfização, que por sua vez tem origem no desenvolvimento do trabalho, com a 

separação entre a preparação dos meios e a execução da atividade. Diante dessa afirmação, não 

se pode deixar de lado o caráter instrumental da ciência para a realização de finalidades 

específicas, que tem como consequência a conformação das práticas humanas, por exemplo, 

aquelas imbricadas dos valores burgueses (ciência econômica) e imperialistas (história e 

geografia). Assim, a prática é capaz de sofisticar (na compreensão dos universais) ou perverter 

a ciência, uma vez que ela é ontologicamente intencionada. Tanto Lukács como Bhaskar 

reconhecem o caráter ontologicamente intencionado da ciência, e por isso se dedicam a 

formulação de uma ontologia que orienta a ciência, inspirados na crítica da economia política 

de Marx. Na obra de Marx, a crítica científica é acompanhada da crítica ontológica da sociedade 

burguesa, trazendo à tona o caráter ontologicamente intencionado da economia política. 
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3.3. Bhaskar, Lukács e a comparação das ontologias 

 

 As semelhanças entre as ontologias apresentadas por Bhaskar e Lukács, algumas já 

mencionadas ao longo deste capítulo, provavelmente já devem saltar aos olhos do leitor. Ambas 

as formulações contêm fundamentos para uma reinterpretação da ciência de Marx, embora com 

propósitos e em contextos radicalmente distintos. Nesta seção, será defendida a tese de que é 

possível conciliar as interpretações da ciência apresentadas por Lukács e Bhaskar, assim como 

a defesa, comum a ambos os autores, das bases ontológicas do pensamento científico na obra 

de Marx. 

 De modo sistemático, o argumento se apresenta em sete enunciados sintéticos que têm 

suas respectivas referências nas ontologias de ambos os autores. São eles, resumidamente: (1) 

o reconhecimento da ontologia realista; (2) a prioridade ontológica do ser; (3) a estratificação; 

(4) a gênese e emergência; (5) a totalidade e os fracionamentos da realidade; (6) a 

intencionalidade humana; (7) a crítica ontológica. 

(1) O reconhecimento de uma ontologia realista. Com isso se quer dizer o reconhecimento da 

existência de formas de ser autônomas com relação aos processos humanos de conhecimento: 

ou seja, há uma distinção entre a realidade em-si e a realidade para-nós; há um mundo (social 

e natural) de formas e legalidades objetivas que ocorrem independentemente dos desejos, 

sentimentos, ideias etc. dos agentes individuais. As categorias são parte da realidade-em-si. No 

caso de Marx em O Capital, as categorias econômicas como o valor, o dinheiro, a produção, o 

trabalho etc. são formas sociais portadoras de relações que existem de modo relativamente 

autônomo aos indivíduos que se inserem em tais reações. 

(2) A prioridade ontológica do ser. A agência humana é uma atividade condicionada por 

categorias, uma vez que as formas de ser têm prioridade ontológica sobre as formas de 

consciência. Uma realidade material objetiva com a qual o ser humano pode se relacionar, e da 

qual o ser humano sofre influências, sendo essa uma condição necessária para a agência152. 

Toda agência humana pressupõe as categorias naturais e sociais, mas o seu contrário não é 

válido. Desse modo, todo conhecimento ou atividade depende de suas bases materiais, inclusive 

 
152 “Um ser que não tenha nenhum objeto fora de si não é nenhum ser objetivo. Um ser que não seja ele mesmo 

objeto para um terceiro ser não tem nenhum ser para seu objeto, isto é, não se comporta objetivamente, seu ser não 

é nenhum ser objetivo. Um ser não objetivo é um não-ser [ein Unwesen]”. (Marx, 2004, p. 127) 
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as categorias sociais: “A tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que 

comprime o cérebro dos vivos.” (Marx, 2011b, p. 25).  

(3) A estratificação. Há uma distinção ontológica entre as tendências, suas manifestações e sua 

apreensão pela sensibilidade humana. As tendências especificadas como leis são a condição de 

existência das categorias, de modo que as primeiras não são redutíveis a estas últimas. Por sua 

vez, as categorias, partes constituintes da realidade-em-si e dotadas de legalidades, são 

ontologicamente distintas das suas formas de manifestação, os fenômenos. Os fenômenos, por 

último, são ontologicamente distintos da percepção humana imediata do fenômeno. 

É possível encontrar essas distinções em Marx, por exemplo, quando ele afirma que: “É 

preciso que as tendências gerais e necessárias do capital sejam diferenciadas de suas formas de 

manifestação” (Marx, 2013, p. 391). A diferença entre os fenômenos e sua apreensão sensorial 

é estabelecida em diversas passagens de O Capital em que Marx demonstra a falsidade da 

aparência153, inclusive nas críticas à economia vulgar. Bhaskar (2008a) sistematiza esse 

conteúdo na concepção de realidade estratificada em leis, eventos e experiências (ver seção 

1.2.1.). Na obra de Lukács (2012), o autor recorre a categorias filosóficas mais tradicionais: 

essência, aparência e fenômeno. 

(4) Gênese e emergência. As categorias são históricas; sua gênese ocorre pelo processo de 

emergência. Todas as categorias da realidade (natural e social) emergem no espaço e no tempo 

a partir da articulação entre categorias que compõem suas bases ontológicas. Desse modo, 

surgem novas categorias, assim como as categorias se modificam e desaparecem. A obra de 

Marx contém uma infinidade de argumentos nos quais o autor trata de processos e categorias 

emergentes: por exemplo, quando alega que a troca emerge da divisão de trabalho, no Capítulo 

XII de O Capital, ou quando discute a gênese ontológica do valor e do dinheiro no início do 

Livro I. 

Lukács é enfático na análise da gênese e da transformação das categorias em suas 

elaborações sobre o princípio de permanência na mudança, sobre as leis objetivas do 

desenvolvimento e sobre os princípios da historicidade, assim como no tratamento da 

 
153 Por exemplo, na seção do fetiche da mercadoria no capítulo primeiro: “A descoberta científica tardia de que os 

produtos do trabalho, como valores, são meras expressões materiais do trabalho humano despendido em sua 

produção fez época na história do desenvolvimento da humanidade, mas de modo algum elimina a aparência 

objetiva do caráter social do trabalho” (Marx, 2013, p. 149); ou no capítulo 22 de O Capital: “A relação de troca 

entre o capitalista e o trabalhador se converte, assim, em mera aparência pertencente ao processo de circulação, 

numa mera forma, estranha ao próprio conteúdo e que apenas o mistifica”. (Marx, 2013, p. 659).  
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emergência do ser social a partir do ser natural. Bhaskar (2005) enfatiza em diversos momentos 

que o estudo da sociedade só é possível na medida em que as formas sociais emergem do 

desenvolvimento das formas naturais; em sua teoria da ação humana, por exemplo, a mente é 

uma categoria emergente irredutível às bases que a geraram (ver seção 1.2.4). 

(5) A totalidade e os fracionamentos da realidade. A realidade pode ser ontologicamente 

fracionada em diferentes domínios compostos por seus respectivos complexos de leis e 

fenômenos, formando totalidades relativamente autônomas. Como se afirmou anteriormente, o 

ser social emerge do ser natural, e essa relação ilustra paradigmaticamente a relativa autonomia 

entre duas totalidades. Todavia, a totalidade do ser social é ontologicamente irredutível à 

totalidade do ser natural, isto é, possui suas leis e fenômenos próprios, que, embora não percam 

os vínculos com o ser natural, constituem uma totalidade parcial, aberta e com conexões. 

Em O Capital, é possível identificar inúmeros momentos que Marx diferencia as 

categorias constituintes do ser social em geral das categorias emergentes da sociedade 

capitalista, por exemplo, na análise do valor de uso154 e na distinção entre o processo de trabalho 

e o processo de valorização (MARX, 2013, p. 255-276). Bhaskar reconhece um paralelo entre 

essas totalidades parciais relativamente autônomas e as disciplinas específicas da ciência: por 

exemplo, a anatomia tem suas bases na biologia, que por sua vez tem como base a química. Ao 

mesmo tempo, não se reduz as explicações da anatomia em termos da biologia, nem as 

explicações da biologia em termos da química, de modo que cada uma dessas disciplinas têm 

as legalidades próprias de suas totalidades. Em Lukács, esse fracionamento ontológico se 

apresenta na subdivisão em ser inorgânico, que é o fundamento de todo o ser, ser orgânico e ser 

social. (Lukács, 2012, p. 69) O ser social “se eleva – historicamente – sobre o mundo inorgânico 

e orgânico, mas não pode jamais, por necessidade ontológica, abandonar essa sua base” (Ibid., 

p. 359). 

(6) A intencionalidade humana. A atividade intencional humana produz, reproduz e transforma 

as categorias sociais e, ao mesmo tempo, é uma atividade sempre condicionada por essas 

categorias. No metabolismo entre o ser humano e a natureza, a atividade intencional humana é 

o fenômeno originário das categorias sociais, justamente por gerar objetos sociais. Por outro 

 
154 “Os valores de uso formam o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social desta. Na forma 

de sociedade que iremos analisar, eles constituem, ao mesmo tempo, os suportes materiais do valor de troca” 

(Marx, 2013, p. 114). “Como formador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, desse modo, uma 

condição de existência do homem independentemente de todas as formas sociais, uma eterna necessidade natural 

de mediar o metabolismo entre homem e natureza, portanto, a vida humana (Marx, 2013, p. 120). 
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lado, para gerar tais categorias sociais, pressupõem-se as bases materiais da atividade humana, 

uma vez que toda atividade humana possui um referente objetivo. 

Em Marx, esse caráter dual da atividade humana pode ser ilustrado na passagem em que 

afirma que “Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea 

vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas 

lhes foram transmitidas assim como se encontram”. Em Bhaskar, esse enunciado está 

diretamente associado ao modelo transformacional de ação social (ver seção 1.2.3.), e em 

Lukács, é apresentado na análise do trabalho como pôr teleológico155. 

 (7) A crítica ontológica. A crítica ontológica abrange uma crítica da falsidade (ou parcialidade) 

das formas de consciência e uma crítica das categorias (ou relações reais) que produzem tais 

formas de consciência. A principal crítica ontológica elaborada por Marx em O Capital é a 

crítica da sociedade capitalista, sua dinâmica e relações que produzem as formas de consciência 

burguesas, como a economia política, tal como enfatizado tanto por Lukács como por Bhaskar. 

A crítica ontológica tem poder emancipatório ao produzir práticas alternativas que, em vez de 

reproduzirem as categorias sociais que são tomadas como objetos de crítica, favorecendo assim 

a transformação da sociedade. 

 Os sete enunciados referem-se às principais questões ontológicas abordadas ao longo 

desta tese, apresentadas a partir das referências de Bhaskar e Lukács em suas interpretações da 

obra de Marx. Trata-se, como se viu, de convergências entre as duas formulações. No que se 

refere às diferenças, seria possível citar diversas, sendo, contudo, uma delas mais importante 

que as outras. Trata-se da diferença de propósito de suas ontologias. Lukács identifica nas 

próprias tendências objetivas do ser social a capacidade humana de construir uma finalidade 

para o gênero humano. Tal finalidade nasce de um projeto de ética capaz de despertar a 

consciência do gênero para-si, rompendo com as estruturas reificadas do gênero em-si. 

Diferentemente de Bhaskar, Lukács não propõe uma filosofia para a ciência ou uma teoria do 

conhecimento que oriente a atividade científica, mas sim um conhecimento ilustrado que 

 
155 “Só podemos falar racionalmente do ser social quando concebemos que a sua gênese, o seu distinguir-se da sua 

própria base, seu tornar-se autônomo baseiam-se no trabalho, isto é, na contínua realização de pores teleológicos”. 

(Lukács, 2013, p. 52) “Somente no trabalho, no pôr do fim e de seus meios, com um ato dirigido por ela mesma, 

com o pôr teleológico, a consciência ultrapassa a simples adaptação ao ambiente – o que é comum também àquelas 

atividades dos animais que transformam objetivamente a natureza de modo involuntário – e executa na própria 

natureza modificações que, para os animais, seriam impossíveis e até mesmo inconcebíveis”. (Lukács, 2013, p. 

63) 
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retorne à vida cotidiana, motivando práticas portadoras de conteúdo revolucionário e 

emancipatório. 

 Isso não significa, como já foi exposto, que faltem considerações sobre a ciência na obra 

de Lukács. Para o filósofo húngaro, a ciência é uma forma relativamente autonomizada do 

trabalho. A intencionalidade é indissociável das bases ontológicas da ciência, uma vez que a 

ciência tem sua origem no trabalho e permanece como meio de desenvolvimento do trabalho. 

Segue-se, portanto, que toda ciência parte de alguma ontologia determinada, atendendo 

interesses sociais determinados. Esse é um conceito de ciência que se opõe frontalmente, por 

exemplo, à ideia de que é possível haver uma ciência perfeitamente imparcial e objetiva. 

Essa oposição reconhecida por Lukács suscita o questionamento: como tais 

representações ontológicas emergem? De fato, a intencionalidade que subordina as diferentes 

representações ontológicas não se observa somente na ciência, mas em todos os aspectos da 

vida social, como na religião, na arte e na vida cotidiana, e a todos esses se pode colocar o 

mesmo questionamento. Assim, Lukács apreende o questionamento ontológico da ciência como 

apenas um dos questionamentos ontológicos da totalidade do ser social, direcionando sua 

discussão para o terreno da ética. 

 Bhaskar propõe uma filosofia científica assentada em uma ontologia, isto é, uma teoria 

que reconheça explicitamente os pressupostos ontológicos da atividade científica. Bhaskar parte 

de uma representação ontológica (explícita) em que a ciência é um pressuposto prático, e sua 

teoria funda um projeto de reedição do Iluminismo que contém críticas ao empirismo e ao 

relativismo. Se o objeto da crítica ontológica de Marx são as formas de consciência burguesas, 

propondo um projeto científico que lança as bases para o socialismo, Bhaskar, por sua vez, 

generaliza e extrapola a teoria científica (e suas bases ontológicas) de Marx ao propor sua 

aplicação em uma teoria do conhecimento voltada a quaisquer objetos da realidade156. Contudo, 

vale ressaltar que, ao generalizar a teoria científica de Marx, Bhaskar dilui sua crítica direta à 

sociedade capitalista.  

 A dimensão dos questionamentos ontológicos reconhecidos por Lukács, de todo modo, 

não diminui a possibilidade de uma teoria do conhecimento assentada nos princípios 

ontológicos fundamentais de Marx de que fala o autor. Pelo contrário, sua análise dos princípios 

 
156 Ou, como Musto (2008, p. 22) afirma: “Sua própria pesquisa [referindo-se a Marx], incluindo a epistemologia, 

nunca teve um motivo exclusivamente teórico; ela é sempre orientada pela necessidade de interpretar o mundo 

com o propósito de engajar os conflitos políticos”. 
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ontológicos de Marx abrange uma teoria realista do conhecimento, que reconhece o 

desenvolvimento objetivo e dinâmico das categorias sociais e a possibilidade de criticá-las.  

 Ao questionar as bases ontológicas adotadas pela tradição marxista, Bhaskar observa 

uma estreita contemporaneidade entre a filosofia que está em voga em determinado período e  

as diferentes leituras de Marx. É possível encontrar tendências positivistas, relativistas, 

estruturalistas, pós-estruturalistas etc. no marxismo, em outras palavras, diferentes perspectivas 

ontológicas que se associaram à obra de Marx conforme as diferentes filosofias prosperavam. 

Nesse azo, a contribuição da teoria de Bhaskar está em reduzir a possibilidade de que o 

marxismo permaneça sujeito à assimilação cíclica das tendências da época. Isso seria alcançado 

exatamente pelo reconhecimento das bases ontológicas do pensamento de Marx. 

Cabe ressaltar, todavia, que a generalização da teoria do conhecimento de Marx impõe 

algumas lacunas ao marxismo. Bhaskar dissolve o vínculo quase inseparável entre as bases do 

conhecimento e o conteúdo da teoria de Marx: como Lukács enfatiza, em Marx não há 

tratamento autônomo dos problemas ontológicos. No projeto da ética de Lukács, o referente da 

crítica nunca deixa de ser o objeto, a saber, a sociedade capitalista, enquanto no projeto 

filosófico de Bhaskar, esse referente se perde em meio a formulações gerais. 

Mesmo diante dessa ressalva, é possível afirmar que o realismo crítico ilumina o 

marxismo ao reconhecer os princípios ontológicos de Marx, respondendo à questão central 

desta tese. As bases ontológicas de Marx, como Bhaskar as identifica, têm a capacidade de 

contribuir para reorientar a tradição marxista, se acompanhadas também por uma reapropriação 

crítica da própria filosofia da ciência. O reconhecimento da ontologia por Lukács é um ponto 

de partida para essa reapropriação, na medida em que se reconhecem em sua obra elementos 

que possibilitam uma teoria do conhecimento marxiana inseparável da crítica do capitalismo.  

As sombras do realismo crítico são as mesmas de toda filosofia científica, sombras que 

podemos iluminar respondendo a seguinte indagação: em que medida o tratamento autônomo 

dos problemas científicos implica necessariamente uma representação ontológica de mundo que 

separa os sujeitos cognoscentes das categorias sociais? Talvez a resposta contenha uma das 

razões pela qual Marx nunca apresentou suas bases ontológicas dissociadas da crítica da 

sociedade capitalista. De todo modo, se a tarefa marxista, no plano científico, é demonstração 

da viabilidade e da necessidade do socialismo científico, de maneira que as intervenções 

práticas devem estar acompanhadas de uma clara visão de sua ciência. 
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4. Considerações sobre ontologia e método 

Apresentação 

Este capítulo tem por objetivo discutir em que medida é possível relacionar os princípios 

ontológicos que fundamentam a obra de Marx com uma visão sobre o seu método. Para isso, 

pretende-se estabelecer uma conexão entre o método de Marx e a retrodução como meio de 

produzir ciência, pressupondo a ontologia debatida nos capítulos anteriores. Na seção 4.1, são 

tecidos comentários sobre o método que se pode reconhecer em textos selecionados de Marx 

dos anos 1840, com o objetivo de resgatar seu debate sobre a apreensão do real pelo 

pensamento, sobretudo na análise das abstrações. Na seção 4.2, são apresentados elementos 

para a discussão da articulação das categorias a partir da famosa Introdução de 1857, que 

integra os Grundrisse. Na seção 4.3, são feitas considerações sobre o método em que se baseia 

a construção de O Capital, abordando especialmente a relação entre o método e os princípios 

ontológicos que o determinam. Por fim, na seção 4.4, discute-se a possibilidade de conciliação 

entre o método apresentado por Bhaskar, que tem como elemento central a retrodução, e o 

método de Marx. 

 

4.1. Comentários sobre o método nos primeiros escritos de Marx 

 

Assim, a análise científica de Marx se encontra em constante diálogo com sua 

ontologia. Esse diálogo é expresso no método; método que encontra seu fundamento na 

ontologia e do qual derivam as análises particulares. É necessário, portanto, para 

apreender a singularidade do pensamento de Marx em toda sua complexidade, 

reconhecer seus pressupostos ontológicos que determinam, em última instância, seu 

método. (Augusto, 1999, p. 131) 

 

Nos Manuscritos Econômico-filosóficos (1844), Marx já defende uma perspectiva 

materialista em oposição à filosofia idealista de Hegel. Hegel parte do “abstratamente 

universal”, e Marx percebe nessa filosofia consequências problemáticas para a ciência, pois a 

realidade sensível é entendida como mera confirmação das representações produzidas pelo 

intelecto. No limite, a representação idealista prescinde da realidade sensível. De acordo com 

Marx: 
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Ou, para falar uma linguagem humana, o pensador abstrato experimenta, junto de sua 

intuição da natureza, que os seres que ele, na dialética divina, imaginava criar a partir 

do nada, da pura abstração, como produtos puros do trabalho do pensar que se tece sobre 

si próprio e nunca olha fora em direção à efetividade, nada mais são que abstrações de 

determinações da natureza. A natureza inteira repete para ele, portanto, apenas em 

forma sensível, externa, as abstrações lógicas. Ele a analisa novamente nestas 

abstrações. Sua intuição da natureza é, portanto, somente o ato de confirmação de sua 

abstração da intuição da natureza, o curso gerador de sua abstração, repetido por ele 

com consciência. (Marx, 2004, p. 135-136) 

 A crítica à abstração idealista pode conduzir a uma interpretação de que Marx é contrário 

ao exercício de abstração, como defendem os filósofos nominalistas. Porém, Marx está 

criticando, com base em Feuerbach, o ponto de partida arbitrário da abstração dos idealistas, 

que “parte do nada” ou da “autoconsciência”, como se fosse possível para a intuição humana 

se desprender da realidade material para produzir uma ideia pura que explique a própria 

realidade material.  

No procedimento idealista, a realidade material confirma a abstração de modo 

tautológico, porque a própria realidade material é percebida como determinada pelo 

pensamento – o locus da abstração. Sob a influência de Feuerbach, Marx defende que, ao 

abstrair, o vínculo com a realidade material não pode ser perdido, nem se pode elevar a 

abstração para além da própria realidade material. 

 Em termos gerais, o materialismo de Marx considera que a experiência da realidade 

material é indispensável para a formulação das abstrações. Em seu sentido ontológico, trata-se 

da afirmação que o pensamento é uma atividade condicionada pela realidade material, uma vez 

que as formas de ser têm prioridade ontológica sobre as formas de consciência. Justamente por 

isso não há sentido em pressupor um pensamento apartado da realidade material. Segue-se daí 

o seguinte: “A ideia abstrata, que se torna imediatamente intuir, não é absolutamente outra coisa 

senão o pensar abstrato que renuncia a si e decide pela intuição” (Idem, p.134). As abstrações 

idealistas fazem um procedimento arbitrário para explicar a realidade material, orientando-se 

por alguma intuição do filósofo, baseada em um sentimento como a nostalgia ou a necessidade 

de atribuir substâncias, lógicas ou princípios às coisas. 

 Essa crítica metodológica desabrocha na “inversão mística” (ver seção 2.2), que é a 

forma como o problema da abstração é abordado por Marx e Engels em A Sagrada Família 

(1844). Nessa obra, Marx e Engels argumentam que a propriedade mais imediata das abstrações 
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é o seu caráter não-observável, isto é, a abstração não se refere a um objeto singular concreto157. 

A fruta, a população ou o capital são representações de formas concretas observáveis ou 

experimentáveis. Ao nos referirmos à abstração “fruta” o referente é um coletivo de diferentes 

objetos (portadores de determinações comuns, como diremos a seguir), sendo justamente esse 

conjunto o meio para que a abstração seja apreendida em nossa mente. As abstrações não 

existem por si só, mas são expressão desses objetos e neles se expressam158. A população, 

pessoas; o capital, relações capitalistas; o sujeito, agentes; o objeto, coisas. A necessidade de 

uma contrapartida no domínio do existente para a abstração é um requisito formal, pois nem se 

pode prescindir de objetos para formular uma abstração, tampouco se pode representar em sua 

totalidade um só objeto por abstração, uma vez que a representação exata de um objeto singular 

é ele mesma. 

 Estabelecido o vínculo inquebrantável com os objetos, Marx e Engels determinam uma 

segunda propriedade das abstrações: a identidade. Uma abstração é constituída por elementos 

comuns a diferentes objetos, os quais são necessários para a abstração. Por exemplo, as goiabas, 

as maçãs e as uvas são frutas porque possuem determinadas propriedades comuns, como serem 

partes carnudas de plantas e possuírem sementes. A propriedade da identidade é o fundamento 

do universal, no sentido que toda forma concreta abstraída necessariamente possui essa 

propriedade.  

 Para Marx e Engels, a abstração tem sua contrapartida no abstraído, um elemento 

objetivo de não-identidade que é necessário. Essa terceira propriedade requer que as formas 

concretas sejam diferentes entre si. Uma abstração de objetos idênticos não reconheceria nada 

além do próprio objeto, tornando a abstração desnecessária. Do mesmo modo, equivalências 

nunca poderiam ser enunciadas se não capturassem um elemento de diferença entre sujeito e 

predicado. Assim, a abstração é necessariamente uma identidade em meio a diferenças ou 

particulares.  

 Essas são propriedades formais da abstração. Toda abstração é uma identidade, não-

observável e abstraída de diferenças. Marx e Engels as caracterizam em A Sagrada Família a 

partir do conceito de generalidade abstrata, que é dotado dessas três propriedades formais da 

 
157 Tal questão pode soar elementar, porém nela está a origem de uma justificativa para a afirmação que o imediato 

não captura o essencial da sociedade, tornando assim necessária a investigação de algo além da experiência 

imediata. 
158 É valido ressaltar que, em Marx, o significado de concreto é a síntese de múltiplas determinações, isto é, se está 

diante de um grande conjunto de cadeias causais que atuam sobre os fenômenos em sua concretude. 
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abstração, caracterizadas em dois tipos de isolamento. Primeiro, o isolamento das diferenças 

sensíveis (os elementos comuns às frutas) e segundo, o isolamento do processo de abstração (a 

criação da “fruta”). O produto “fruta” é considerado parte de uma realidade autônoma, em 

outros termos, vive-se como se a “fruta” existisse, e essa abstração é independente das 

diferenças sensíveis entre as frutas reais. 

 A crítica de Marx e Engels às abstrações da filosofia especulativa é, portanto, a crítica 

à premissa de que o real é produto de generalidades abstratas, premissa que propõe uma 

inversão pela qual a representação abstrata passa a determinar o concreto. Como tais 

representações abstratas são ideias humanas sobre o mundo, necessariamente produzidas a 

partir do mundo, elas não podem ser a causa do real, isto é, as ideias (ou o idealismo) não podem 

produzir a realidade. Novamente, é válido ressaltar que Marx e Engels não estão criticando a 

abstração, mas esse método particular de abstração, que ele denomina de “pura abstração” ou 

de “abstração arbitrária”: 

O que alegra na especulação é, por conseguinte, voltar a encontrar todas as frutas reais, 

porém na condição de frutas dotadas de uma significação mística mais alta, frutas que 

brotam do éter de teu próprio cérebro e não do solo material, que são encarnações “da 

fruta”, do sujeito absoluto. Portanto, quando retornas da abstração, do ser intelectivo 

sobrenatural – “a fruta” – às frutas naturais, o que tu fazes, ao contrário, é atribuir 

também às frutas naturais um significado sobrenatural, transformando-as em puras 

abstrações. (Marx e Engels, 2003, p. 74) 

 Ao afirmar que as abstrações devem partir da experiência da realidade e estar 

subordinadas a ela, Marx e Engels já se afastam, por conseguinte, das filosofias especulativas 

e das orientações metodológicas por elas implicadas: 

De um lado Hegel sabe representar o processo pelo qual o filósofo passa de um objeto 

a outro através da intuição insensível e da representação, com maestria sofística, como 

se fosse o processo do mesmo ser intelectivo imaginado, do sujeito absoluto. Mas 

depois disso Hegel costuma oferecer, dentro da exposição especulativa, uma exposição 

real, através da qual é possível captar a própria coisa. E esse desenvolvimento real 

dentro do desenvolvimento especulativo induz o leitor, equivocadamente, a tomar o 

desenvolvimento especulativo como se fosse real e o desenvolvimento real como se 

fosse especulativo. (Idem, p. 75) 

 Esses primeiros escritos ilustram as objeções de Marx às formulações idealistas. Já fica 

cristalino aí que, na construção metodológica de Marx, é fundamental o reconhecimento da 

realidade material como ponto de partida (e como ponto de chegada) do procedimento 

abstrativo, de modo que suas abstrações jamais se dissociam, ou mesmo pretendem se dissociar, 

da realidade. Com efeito, há a necessidade de abstrair; o conhecimento é gerado por essa 

necessidade, razão pela qual Marx viria a dizer, muitos anos depois em O Capital, que se a 
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aparência e a essência coincidissem, a ciência seria supérflua. A necessidade da abstração da 

realidade material é justificada pela distinção entre a aparência e a essência, e, em última 

instância, essa é a justificativa teórica para o desenvolvimento da ciência.  

 O debate sobre as abstrações é uma parte constituinte da discussão sobre o método 

científico de Marx que não pode ser negligenciada, mesmo porque as categorias de O Capital 

são construídas a partir de abstrações. Essas generalizações, para que possam de fato representar 

categorias, devem expressar as “formas de ser, determinações da existência” dos fenômenos, 

como será afirmado nos Grundrisse. Na teoria de Bhaskar, o problema da abstração é 

apresentado em termos da conceitualização159 [conceptualization]. Desse modo, as categorias 

expressam condições gerais dos fenômenos, as quais existem independentemente da nossa 

conceitualização: 

As condições dos fenômenos (quais sejam, as atividades sociais conforme conceituadas 

na experiência) existem intransitivamente e podem, portanto, existir independentemente 

à sua conceitualização adequada […] os fenômenos, em si mesmos, podem ser falsos ou 

significativamente inadequados (por exemplo, superficiais ou sistematicamente 

incorretos). (Bhaskar, 2005, p. 56, itálicos no original) 

 O debate das abstrações já é relevante nas primeiras críticas de Marx à Economia 

Política, como se pode observar em outro texto da década de 1840. Em Miséria da Filosofia 

(1847), Marx critica os meios de teorização do “movimento real” de Proudhon, debatendo o 

modo como ele abstrai das categorias da realidade e, especificamente, a natureza especulativa 

de suas categorias. A falsidade das teses de Proudhon está na elaboração de uma explicação 

sobre a gênese de categorias que dispensa o reconhecimento de um desenvolvimento categorial 

e, portanto, da história160. Neste particular, Proudhon se firma em uma noção estanque de 

“progresso produtivo”. Ademais, Proudhon construiria seu argumento em cima de fatos 

isolados, enquanto Ricardo faria “uma interpretação científica da vida econômica atual” (Marx, 

2017, p.58). 

Marx escreve uma crítica da representação ontológica assumida pelo método de 

Proudhon no capítulo intitulado A metafísica da Economia Política. O problema ontológico da 

 
159 “E se observará que o movimento essencial da teoria científica consiste em partir dos fenômenos da vida social, 

conforme conceituados na experiência de seus respectivos agentes sociais, e alcançar as relações essenciais que 

produzem os fenômenos”. (Bhaskar, 2005, p. 28) 
160 Nota-se que tanto a articulação como a gênese das categorias são os objetos da crítica de Marx a Proudhon: 

respectivamente, a troca determinada rigidamente por custos de trabalho e sua origem em um “progresso 

produtivo”. Marx afirma: “as coisas acontecem de modo muito diferente daquele que pensa o sr. Proudhon. No 

mesmo momento em que começa a civilização, a produção começa a se fundar no antagonismo das ordens, dos 

estamentos, das classes” (Marx, 2007, p. 66).  
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Economia Política é a fixação das relações que emergiram em épocas e contextos específicos 

como “categorias fixas, imutáveis, eternas” (Idem, p. 98). Ainda sobre isso, Marx dispara: “O 

sr. Proudhon, que tem à sua frente essas categorias já formadas, quer nos explicar o ato de 

formação, a geração dessas categorias, princípios, leis, ideias e pensamentos” (idem, p. 98). 

O “método da Economia Política” é, portanto, criticado por Marx por ter por 

pressuposto uma concepção aistórica da sociedade. O economista identifica como essas 

categorias fixas se relacionam, mas não por que emergem. A gênese pouco importa, uma vez 

que ela está autojustificada na natureza humana161. Proudhon parte das categorias dos 

economistas como um dado: “o material do Sr. Proudhon são os dogmas dos economistas” 

(Idem, p. 98). Uma vez que o socialista francês não se baseia em uma ontologia realista para a 

articulação das categorias, a relação entre as categorias são puras formas ideais sem 

compromisso com a realidade. 

Marx argumenta que as categorias econômicas de Proudhon não apresentam a 

articulação das categorias em termos de seu desenvolvimento histórico: “[Proudhon] vê nas 

relações reais somente as encarnações desses princípios, dessas categorias que […] estariam 

adormecidas no seio da ‘razão impessoal da humanidade’” (Idem, p. 101). Ou seja, Proudhon 

não compreende que as categorias econômicas foram produzidas historicamente pelos homens 

em suas relações com os objetos. Marx enfatiza, assim, o princípio ontológico da historicidade 

e o toma como princípio orientador de sua análise: “Assim, essas ideias, essas categorias, são 

tão pouco eternas quanto as relações que elas exprimem. Elas são produtos históricos e 

transitórios” (Idem, p. 102, itálicos no original). 

Em outras palavras, uma conjectura realista das condições de existência do objeto torna 

imprescindível que uma dessas condições seja a história; do contrário, perde-se o vínculo com 

a realidade, resultando no idealismo.162 Em Miséria da filosofia, Marx critica o uso da estrutura 

posição-oposição-composição (tese, antítese e síntese, ou afirmação, negação e negação da 

 
161 “Os economistas nos explicam como se produz nessas relações dadas, mas não nos explicam como se produzem 

essas relações, isto é o movimento histórico que as engendra”. (Idem, p. 98) 
162 O reconhecimento ontológico da condição histórica é, não por coincidência, um diferencial do modelo 

transformacional da ação social de Bhaskar (2005, p. 40). É a articulação de categorias historicamente 

determinadas que permite a reconstituição de processos históricos nesse modelo. Nos termos de Bhaskar: “embora 

as condições externas possam estar internamente relacionadas aos mecanismos gerativos em atividade numa 

determinada esfera da vida social, as ciências especializadas pressupõem logicamente uma ciência totalizante, a 

qual, no modelo transformacional, só pode ser uma teoria da história. Se a sociologia está preocupada com as 

estruturas que governam as relações necessárias, em períodos históricos específicos, à reprodução (e 

transformação) de determinadas formas sociais, seus explananda são sempre específicos; de modo que não pode 

haver uma ‘sociologia em geral’, apenas uma sociologia de determinadas formas sociais historicamente situadas”. 

(Bhaskar, 2005, p. 48) 
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negação), que se apresenta como um puro e simples movimento de vocábulos separado da 

realidade. Nesse movimento ideal de Proudhon, chega-se pelo processo do pensamento a uma 

categoria lógica que se eleva sobre as demais categorias e que é considerada causadora da 

articulação das categorias. Marx exemplifica esse problema metodológico: 

Há razão para espantar-se de que todas as coisas, em última abstração – porque aqui só 

há abstração, e não análise –, apresentem-se no estado de categoria lógica? Há razão 

para espantar-se de que, abandonando aos poucos tudo o que constitui a individualidade 

de uma casa, abstraindo dos materiais de que ela se compõe e da forma que a distingue, 

chegue-se a ter apenas um corpo; e que, abstraindo dos limites desse corpo, obtenha-se 

somente um espaço; e que, enfim, abstraindo das dimensões desse espaço, acabe-se por 

ter apenas a pura quantidade, a categoria lógica? À força de abstrair assim de todo objeto 

todos os pretensos acidentes, animados ou inanimados, homens ou coisas, temos razão 

de dizer que, em último grau de abstração, chegamos às categorias lógicas como 

substância. (Idem, p. 99) 

 Nota-se aqui novamente a ênfase no caráter especulativo do procedimento idealista, mas 

com um elemento adicional para o debate de seu método. Esse elemento é o movimento real, 

que constitui a base objetiva da gênese e da articulação das categorias. Trata-se, com efeito, do 

reconhecimento epistemológico de um princípio fundante da ontologia realista, a saber: “Tudo 

o que existe, tudo que vive sobre a terra e sob a água, existe e vive graças a um movimento 

qualquer. Assim, o movimento da história produz as relações sociais, o movimento industrial 

nos proporciona os produtos industriais etc. etc.” (Idem, p. 99). Ou seja, caso a abstração não 

esteja atada ao movimento real histórico, a gênese das categorias acaba por se tornar expressão 

de um ato puramente lógico. 

 À luz do exposto, a semelhança entre os elementos metodológicos de Marx e o método 

proposto por Bhaskar é evidente: quando Bhaskar (2009) define a retrodução como o operador 

lógico definidor do método científico, ele propõe, como Marx, um método lógico que parte do 

reconhecimento dos fenômenos e conjectura sobre suas condições de existência. A gênese das 

categorias também se dá em espaço e tempo determinados a partir dos processos de emergência, 

de modo que as condições de existência dos objetos são sempre o produto do desenvolvimento 

de outras categorias, portanto, históricas.  

 Marx, ao rechaçar o método de Proudhon, projeta sua crítica metodológica para um 

escopo maior do que o da obra do socialista francês, e de seu referente filosófico, Hegel e a 

filosofia idealista, desenvolvendo assim as bases ontológicas de uma filosofia realista. Além 

disso, defende a propriedade histórica das categorias em seu método, o que também é 

assimilado no método implicado pela ontologia defendida por Bhaskar. 
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4.2. Questões metodológicas nos Grundrisse 

 

Como se a dissociação não fosse passada da realidade aos livros-texto, mas 

inversamente dos livros-texto à realidade, e como se aqui se tratasse de um nivelamento 

dialético de conceitos e não da concepção de relações reais! (Marx, 2011a, p. 45)  

 

 Na Introdução dos Grundrisse (1857-58), a análise da produção é um dos momentos 

em que Marx se dedica a questões metodológicas, em particular ao emprego e à articulação das 

categorias, assim como a sua conexão com a história (MUSTO, 2008, p. 3). Marx inicia sua 

análise com a definição do seu objeto de estudo: a produção material. A primeira advertência 

de Marx é que se trata da produção individual socialmente determinada, e não a apresentada 

pela Economia Política, que cria uma fantasia de produção individual fora da determinação 

social. Uma vez que se trata da produção socialmente determinada, Marx inicia o procedimento 

pela gênese histórica da produção e seus vínculos com as legalidades objetivas do 

desenvolvimento do ser social: 

O ser humano é, no sentido mais literal, um ζῷον πολιτικόν [zdõion politikón], não 

apenas um animal social, mas também um animal que somente pode isolar-se em 

sociedade. A produção do singular isolado fora da sociedade – um caso excepcional que 

decerto pode muito bem ocorrer a um civilizado, já potencialmente dotado das 

capacidades da sociedade, por acaso perdido na selva – é tão absurda quanto o 

desenvolvimento da linguagem sem indivíduos vivendo juntos e falando uns com os 

outros. [...] quando se fala de produção, sempre se está falando de produção em um 

determinado estágio de desenvolvimento social – da produção de indivíduos sociais. 

(Marx, 2011a, p. 40) 

 Assim, Marx toma a produção social como regra da produção em geral, uma vez que a 

produção isolada não faz sentido, e, portanto, não pode ser tomada como o caso geral da 

produção, que é a produção pelos indivíduos sociais. Ao fazer essa advertência, Marx observa 

que as diferentes formas de produção social têm elementos em comum que permitem a sua 

abstração. Para abstrair e alcançar a categoria da produção (em geral), é necessário identificar 

as suas condições de existência: 

Nenhuma produção seria concebível sem elas; [...] por exemplo: nenhuma produção é 

possível sem um instrumento de produção, mesmo sendo este instrumento apenas a 

mão. Nenhuma produção é possível sem trabalho passado, acumulado, mesmo sendo 

este trabalho apenas a destreza acumulada e concentrada na mão do selvagem pelo 

exercício repetido. O capital, entre outras coisas, é também instrumento de produção, 

também trabalho passado, objetivado. (Idem, p. 41) 
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 Ou seja, uma das condições de existência da produção é o instrumento de produção; 

outra é o trabalho acumulado. Marx afirma também que a propriedade163 e a proteção da 

propriedade164 são condições de existência da produção. Essas e as demais condições 

identificadas compõem o essencial de qualquer produção, de modo que se alcança uma 

abstração razoável165, de acordo com as diferentes formas particulares. Todavia, Marx faz outra 

advertência sobre essa abstração, retomando questões das suas primeiras reflexões sobre o 

método:  

Se não há produção em geral, também não há igualmente produção universal. A 

produção é sempre um ramo particular da produção – por exemplo, agricultura, 

pecuária, manufatura etc. – ou uma totalidade. [...] Finalmente, a produção também não 

é somente produção particular. Ao contrário, é sempre um certo corpo social, um sujeito 

social em atividade em uma totalidade maior ou menor de ramos de produção. Do 

mesmo modo, a relação que a apresentação científica tem com o movimento real ainda 

não vem ao caso nesse ponto (Idem, p. 41). 

Marx se afasta duplamente do idealismo e do nominalismo ao afirmar que a abstração 

da produção é real, isto é, uma categoria166, na medida em que está refletida em toda forma 

particular de produção, do mesmo modo que a “fruta” se apresenta na banana, na maçã e na 

pera. Sua preocupação na passagem é a de formular uma apresentação científica (sua abstração) 

que seja fiel ao movimento real. Musto (2008, p. 6) comenta a distinção entre a abstração 

apreendida nos Grundrisse e a apreendida em Miséria da Filosofia: 

Desse modo, a abstração adquire uma função positiva para Marx. Ela não mais seria, 

como em sua crítica inicial a G.W.F. Hegel, sinônima de uma filosofia idealista, que 

substitui a realidade pela abstração, ou, como Marx afirma em Miséria da Filosofia, 

uma metafísica que transforma tudo em categorias lógicas. Uma vez que seu conceito 

de história (como foi denominado posteriormente) já havia sido rigorosamente 

elaborado, e quando suas reflexões críticas operavam em um contexto profundamente 

distinto daquele do início dos anos 1840, Marx pôde repensar a abstração sem os 

preconceitos de sua juventude.  

A Economia Política também faz, à sua maneira, a abstração que isola a produção em 

geral. Marx faz uma crítica ao procedimento abstrativo da Economia Política, argumentando 

 
163 “Toda produção é apropriação da natureza [...] é uma tautologia afirmar que propriedade (apropriação) é uma 

condição da produção” (Marx, 2011a, p. 43). 
164 “Salvaguardar o adquirido etc. Quando tais trivialidades são reduzidas ao seu efetivo conteúdo, expressam mais 

do que sabem seus pregadores. A saber, que toda forma de produção forja suas próprias relações jurídicas, forma 

de governo etc. A insipiência e o desentendimento consistem precisamente em relacionar casualmente o que é 

organicamente conectado, em reduzi-lo a uma mera conexão da reflexão”. (idem, p. 43, itálico nosso) 
165 Medeiros e Bonente (2019) enfatizam o papel dessas abstrações na discussão sobre o método de Marx. 
166 As categorias “são objetivas, reais (pertencem à ordem do ser são categorias ontológicas); mediante 

procedimentos intelectivos (basicamente, mediante a abstração), o pesquisador as reproduz teoricamente (e, assim, 

também pertencem à ordem do pensamento- são categorias reflexivas). Por isso mesmo, tanto real quanto 

teoricamente, as categorias são históricas e transitórias: as categorias próprias da sociedade burguesa só têm 

validez plena no seu marco (um exemplo: trabalho assalariado)”. (Netto, 2011, p. 46) 
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que aquela condição abstrativa que potencialmente poderia capturar o universal, uma abstração 

razoável que leva ao essencial do objeto, converte-se em um conjunto de tautologias banais: 

É moda fazer preceder a Economia de uma parte geral– e justamente a que figura sob o 

título “Produção” (ver, por exemplo, J. St. Mill) –, na qual são tratadas as condições 

gerais de toda produção. Essa parte geral consiste ou deve supostamente consistir: 1) 

das condições sem as quais a produção não é possível. Isso significa, de fato, nada 

mais do que indicar os momentos essenciais de toda produção. Mas se reduz de fato, 

como veremos, a algumas determinações muito simples convertidas em banais 

tautologias; 2) das condições que, em maior ou menor grau, fomentam a produção, 

como, por exemplo, o estado progressivo ou estagnante da sociedade de Adam Smith. 

(Marx, 2011a, p. 42, itálico nosso) 

O procedimento abstrativo da Economia Política redunda na formulação de uma 

imagem abstrata da sociedade em que as relações burguesas são naturalizadas, tomadas como 

imanentes. Marx evidencia, com a análise da produção, o seu procedimento metodológico 

inicial para uma categoria singular: a definição do objeto e sua gênese histórica com a 

finalidade de identificar as condições de existência que permitem construir uma sua 

representação universal167. Isso é justamente aquilo que Bhaskar (2005) denominou 

retrodução, inspirando-se no método de Marx. Do conjunto de fenômenos da realidade 

sensível, conjectura-se hipóteses sobre as leis que conformam a existência dos fenômenos de 

tal modo. Isto é, um movimento dos fenômenos para a essência168, onde se encontram as causas 

do fenômeno. As causas do fenômeno são, naturalmente, os determinantes de sua existência, 

mas não são elas mesmas fenômenos ou eventos, embora sejam reais.  

A partir da abstração que conduz às determinações que constituem a produção enquanto 

categoria ontológica, Marx articula a produção com outras categorias econômicas, analisando 

os vínculos entre as categorias. A primeira analisada é o consumo que, por sua vez, é uma 

condição de existência da produção, ao menos se percebido de forma ampla. Marx afirma, por 

exemplo, que o indivíduo consome sua energia durante a atividade produtiva e que os meios de 

produção são consumidos na transformação do bem. “Por isso, o próprio ato de produção é, em 

todos os seus momentos, também um ato de consumo” (Marx, 2011a, p. 45). Assim, não há 

como existir produção sem consumo, pois para se produzir algo, há que se consumir. Todavia, 

 
167 “Para resumir: para todos os estágios da produção há determinações comuns que são fixadas pelo pensamento 

como determinações universais; mas as assim chamadas condições universais de toda produção nada mais são do 

que esses momentos abstratos, com os quais nenhum estágio histórico efetivo da produção pode ser 

compreendido”. (Idem, p. 44) 
168 Netto (2011, p. 22) afirma: “Numa palavra: o método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo 

da aparência, visa alcançar a essência do objeto. Alcançando a essência do objeto, isto é: capturando a sua 

estrutura e dinâmica, por meio de procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador a reproduz no 

plano do pensamento; mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o pesquisador reproduz, no plano ideal, a 

essência do objeto que investigou”. 
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essa identidade não impede que exista um predomínio de uma das partes, e assim a prioridade 

ontológica de uma categoria sobre a outra se apresenta em seu método. A produção é o momento 

predominante nessa identidade, ou seja, ela é o ponto de partida efetivo, precedendo a realização 

do consumo. Para subsistir, para satisfazer as necessidades humanas, a afirmação de que é 

necessário consumir energia parece a resposta imediata, todavia, há de se caçar, colher etc., 

mobilizar energias, enfim, produzir para realizar uma atividade vital. O consumo se apresenta 

como um momento da produção, contudo subordinado a este. 

A conversão da produção em consumo adquire outra determinação na articulação 

categorial da sociedade: a distribuição. Pode-se produzir para o consumo de outro ou para si, 

de modo que a apropriação é realizada expressando as relações sociais ali presentes. Nota-se 

aqui mais uma pergunta de orientação ontológica na explicitação do método de Marx: “A 

distribuição se coloca, então, como esfera autônoma, ao lado e fora da produção?” (Idem, p. 

49). Isto é, ela é interna, subordinada ou externa às categorias já apresentadas? 

A resposta de Marx é direta: a distribuição é subordinada à produção primeiramente 

porque, no caso da produção capitalista, os fatores distributivos, isto é, as rendas (por exemplo, 

lucro e salário), são reflexos da divisão entre os agentes da produção (no exemplo, capital e 

trabalho). Assim, a distribuição reflete a própria forma da produção: como os indivíduos 

participam do processo produtivo, o que e como cada um produz. São as relações de produção 

que condicionam a distribuição dos produtos. 

A relação entre produção e distribuição permite a Marx extrair outra conclusão, uma 

vez que a produção é realizada em meio a relações de produção e as relações de produção são 

pressupostos da produção: “a produção tem de fato suas condições e seus pressupostos que 

constituem momentos dela própria” (Idem, p. 51). Essa afirmação sugere que, em última 

instância, a produção é tanto um resultado como uma condição histórica. Se hoje as classes dos 

capitalistas e dos trabalhadores são as partes da produção, é preciso reconhecer que foram 

moldadas a partir do movimento histórico geral em sua relação com a produção. A articulação 

entre produção e história geral revela como as formas particulares de produção nascem, 

persistem e morrem, e para isso, é necessário ter uma compreensão do movimento histórico 

real. Esse movimento histórico real é determinado a partir da gênese e do desenvolvimento de 

cada modo de produção, e estão acima de qualquer proposição teórica previamente determinada 
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pela articulação das categorias. Marx põe ênfase, portanto, no movimento real, soberano em 

seu papel de definir os caminhos concretos da produção169.  

O que seria, no interior dessa articulação categorial, a troca e a circulação? A troca é um 

momento da produção na medida em que, dentro do processo produtivo, há uma troca entre os 

agentes que participam do processo, uma vez que, se um único agente fosse capaz de conduzi-

lo em sua totalidade, não haveria razão para trocar. É possível conjecturar uma produção sem 

troca, mas não seu contrário. Tal afirmação torna explícita a antecedência causal da produção 

perante a troca, isto é, sua prioridade ontológica. A troca depende em sua natureza de condições 

particulares da produção: 1) divisão do trabalho; 2) produção privada; 3) estrutura da produção. 

A troca só se realiza de forma generalizada em sociedade quando estão constituídas essas 

condições, que se refletirão em seu resultado distributivo. Os agentes que fazem parte do 

processo produtivo trocam os produtos, compondo assim a totalidade de trocas, a circulação, e 

que tornará visível como a produção é, enfim, distribuída.  

Essa análise dos momentos constitutivos da produção reforça que não se trata de 

sistemas isolados ou fechados e que as relações de determinação não são monocausais e 

unidirecionais, diferentemente do que sustenta a Economia Política170. É possível descrever a 

articulação categorial apresentada por Marx como uma unidade relativamente aberta aos 

determinantes históricos, aos elementos da realidade concreta definida no espaço e no tempo 

que, caso negligenciados, tornam a estrutura uma mera articulação de ideias. Vale ressaltar que 

a unidade produção-consumo-distribuição-circulação é uma abstração que reflete as relações 

concretas de produção, determinadas historicamente, e por isso indissociável delas. Ilustra-se 

assim, de modo cristalino, a orientação ontológica de seu método e o nexo com a história. 

 O nexo com a história deve ser reforçado, ainda mais do que já foi. A produção precede 

a troca não só de um ponto de vista lógico-formal (para trocar algo, deve haver produção), mas 

histórico (divisão do trabalho, propriedade). Não se trata das leis eternas ou da lógica natural 

 
169 “Em todos os casos, o modo de produção, seja o do povo conquistador, seja o do conquistado, seja o que resulta 

da fusão de ambos, é determinante para a nova distribuição que surge. Apesar de aparecer como pressuposto para 

o novo período de produção, essa própria distribuição, por sua vez, é um produto da produção, e não apenas da 

produção histórica em geral, mas da produção histórica determinada”. (Idem, p. 52) 
170 Nas palavras de Musto (2008, p. 6): Após esboçar a gênese do indivíduo capitalista e demonstrar que a produção 

moderna se adequa somente a uma ‘etapa definida do desenvolvimento social – a produção por indivíduos sociais’, 

Marx segue para um segundo requisito teórico: isto é, expor a mistificação praticada pelos economistas quanto ao 

conceito de ‘produção em geral’ [Production im Allgemeinem]. Essa é uma abstração, uma categoria que não existe 

em qualquer etapa da realidade. 
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da produção, embora tal unidade tenha a capacidade de fixar o elemento das diferentes formas 

concretas da produção até hoje.  

 Com o que foi dito, esperamos ter evidenciado que a Introdução de 1857 não contém 

considerações valiosas a respeito da forma como Marx compreende o método apenas na seção 

intitulada O método da Economia Política. Ao contrário, a conexão entre ontologia e 

epistemologia, o caráter histórico da reflexão científica, o fundamento concreto da abstração 

científica, tudo isso já é elaborado nas seções iniciais da Introdução. Quando adentra a famosa 

seção sobre o método, contudo, Marx se concentra de início na discussão sobre o ponto de 

partida analítico. 

Definido o objeto social, o ponto de partida do método tal como caracterizado por Marx 

é a realidade concreta, os fenômenos que se apresentam ao pesquisador. Porém, a realidade 

concreta é “caótica” e multideterminada. A população, por exemplo, é uma representação 

caótica, na medida em que suas diferentes determinações não se revelam imediatamente. Na 

análise sobre a população, Marx afirma que esta pode ser decomposta em classes, de modo que 

se explicitam o trabalho assalariado, o capital e determinações diversas, como a troca, a 

produção e a distribuição, alcançando abstrações e determinações cada vez mais simples e 

gerais. Esse movimento de ideias, que parte da percepção de um concreto multideterminado 

para sua decomposição em partes simples e isoladas que refletem determinações diretas, é o 

procedimento que Marx afirma ser o ponto de partida da “Economia em sua gênese”:  

Os economistas do século XVII, p. ex., começam sempre com o todo vivente, a 

população, a nação, o Estado, muitos Estados etc.; mas sempre terminam com algumas 

relações determinantes, abstratas e gerais, tais como divisão do trabalho, dinheiro, valor 

etc., que descobrem no meio da análise. (Marx, 2011a, p. 54) 

 Esse procedimento, embora permita reconhecer e identificar as categorias econômicas 

mais elementares, não é reconhecido por Marx como o “método cientificamente correto”, uma 

vez que esse desenvolvimento das categorias se limita à articulação de generalizações abstratas, 

isto é, acaba por se fixar como ideias sem um vínculo definitivo com a realidade material. O 

“método cientificamente correto” (Marx, 2011a, p.54) para Marx é aquele que, ao tomar essas 

categorias simples e gerais, faz o movimento de reconstituir a realidade concreta. Por exemplo, 

ao partir de categorias como a divisão do trabalho, deve-se reconhecer a necessidade de se 

trocar e, portanto, o valor de troca até a derivação das categorias do sistema econômico, como 

o Estado, o mercado mundial, e demais relações concretas articuladas a partir das categorias 

gerais. 
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 Naturalmente, para se partir de categorias abstratas e reconstituir a realidade concreta, 

as categorias “abstratas” devem ser reproduzidas no pensamento, isto é, o ponto zero não pode 

ser a categoria abstrata, pois é da realidade concreta que se abstraem as categorias econômicas. 

A “abstração razoável” é uma condição necessária para compreender a articulação entre 

categorias, e não recair na estéril articulação de conceitos do idealismo, por exemplo. É diante 

desse aspecto que os comentários sobre as abstrações apresentados na seção anterior formam a 

base para a compreensão da “abstração razoável”. 

 Não é novidade que as categorias econômicas tomadas por Marx como ponto de partida 

para sua análise já estavam presentes nas teorias de Smith e Ricardo: produção, valor de uso, 

valor de troca, capital, trabalho, divisão do trabalho etc., e que nessas teorias já se apresentavam 

algumas das determinações gerais das relações econômicas. O que Marx inaugura, portanto, 

não é o conceito da apropriação ideal dos objetos reais (p. ex., reconhecer a categoria “trabalho” 

ao analisar as diferentes formas da atividade produtiva humana), mas o conceito de analisar 

historicamente a articulação dessas categorias de modo a explicar os fenômenos da realidade 

concreta, “a reprodução do concreto por meio do pensamento” (idem, p. 54). 

 O movimento do concreto para o abstrato (abstrair) e o movimento do abstrato ao 

concreto (a representação do movimento real), são partes distintas, mas mutuamente 

pressupostas, da análise metodológica. Há um desafio na segunda parte. Em primeiro lugar, 

como identificar qual categoria é a mais simples e geral para ser tomada como ponto de partida 

para a reconstituição da realidade? O caráter dinâmico e multideterminado da própria realidade 

concreta é o desafio posto pelos elementos históricos. Marx usa o exemplo da categoria valor 

de troca, uma categoria geral e simples que é carregada de pressupostos (como a população e 

relações de produção determinadas), embora ao mesmo tempo seja “antediluviana”, uma 

categoria historicamente muito antiga. O dinheiro antecede historicamente o capital: há 

sociedades em que a divisão do trabalho surgiu sem qualquer tipo de dinheiro etc. Portanto, o 

desafio do ponto de partida são as categorias que em sua gênese são dotadas dos mais variados 

pressupostos e, com isso, há o risco de negligenciá-los. 

O trabalho, inclusive, pode ser representado como uma das categorias mais simples e 

gerais, como na abstração de Adam Smith, em que ele considera o “trabalho” como a atividade 

geradora de riqueza e a produção articulada nele o “trabalho objetivado”. Mesmo a categoria 

“trabalho” não está imune às advertências sobre como essa abstração foi produzida. Marx 

afirma como as própria formas de ser da sociedade burguesa são pressupostas na abstração do 
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trabalho da Economia Política: “[...] essa abstração do trabalho em geral não é apenas o 

resultado mental de uma totalidade concreta de trabalhos” (idem, p. 57), ela é a constatação de 

uma  forma de ser da sociedade burguesa na qual o trabalhador assume qualquer tipo de 

trabalho, de forma que essa abstração só faz sentido nesta sociedade171.  

Em segundo lugar, nem toda categoria reconhecida pela abstração é de fácil 

identificação em suas formas de manifestação. Quando se trata de observar os efeitos das 

categorias na realidade concreta, se está diante de um complexo multideterminado e do 

movimento histórico real.  Embora não seja tão difícil reconhecer a abstração do valor de uso e 

do valor de troca expressa nos fenômenos, categorias como o valor possuem mais mediações 

até alcançar suas formas de expressão concreta, embora se revelem igualmente fundamentais 

para a articulação das categorias, por meio das condições de existência das categorias sociais. 

Essa é uma das razões pela qual algumas das categorias de Marx podem soar como “metafísica” 

aos ouvidos dos que se atêm à aparência do fenômeno, como os empiristas. Contudo, a crítica 

das categorias por Marx, e a consequente elaboração de um novo repertório categorial, sempre 

carrega uma explicação para as mistificações da aparência172, isto é, as distorções entre aquilo 

que se experimenta e as causas dos fenômenos. 

Marx não enuncia as categorias a partir da mera imaginação, mas da constatação que 

elas só se expressam no fenômeno quando articuladas com outras categorias, processos, 

tendências, gerais e particulares, afirmação possível somente diante de uma concepção 

ontológica estratificada da realidade. Em outras palavras, se uma categoria simples e geral não 

se manifesta precisamente na realidade concreta, ou (i) a categoria é falsa e não reflete a 

realidade, ou (ii) essa categoria se expressa na realidade de maneira mediada e/ou sob a 

interferência de outros aspectos da realidade.  

Por fim, cabe uma terceira colocação: se o propósito da ciência é compreender a 

realidade concreta por meio da revelação das tendências facultada pelas abstrações, a realidade 

 
171 “Esse exemplo do trabalho nos mostra com clareza como as próprias categorias mais abstratas, apesar de sua 

validade para todas as épocas – justamente por causa de sua abstração -, na determinabilidade dessa própria 

abstração, são igualmente produto de relações históricas e têm sua plena validade só para essas relações e no 

interior delas”. (Marx, 2011a, p. 58) 
172 Segundo Bhaskar (2005, p. 75): “Eu percebi [...] como o fetichismo, ao naturalizar o valor, o despe de sua 

historicidade. Sua função social é, portanto, ocultar as relações de classe historicamente específicas que subjazem 

os fenômenos mais imediatos, como a circulação e a troca. Já a forma salário, ao confundir valor do trabalho com 

valor da força de trabalho, reduz a força ao seu exercício. Sua função social no processo de produção capitalista 

é, portanto, ocultar a realidade do trabalho não remunerado (a origem do mais-valor). Como Marx diz, ‘se a história 

levou tanto tempo para descobrir o mistério do salário, nada é mais fácil do que entender a necessidade desse 

fenômeno, sua raison d’être.’” 
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concreta é o fio-guia para a análise da articulação de categorias. Ao tratar, por exemplo, da 

sociedade capitalista, é necessário apreender como (e quais) as legalidades estão de fato 

produzindo as tendências observadas nos fenômenos particulares a essa sociedade. Equivale 

dizer que não se pode analisar categorias por um viés historicista, tampouco analisar a estrutura 

categorial de forma absolutamente especulativa173. 

Pode-se assim concluir que há categorias mais gerais e categorias mais específicas no 

que se relaciona a um determinado conjunto de fenômenos. A especificidade das categorias é 

determinada pelas relações reais subjacentes aos fenômenos, não apenas por uma mera soma 

de vetores históricos ou especulativos, como se observou anteriormente. Tome-se o exemplo 

da sociedade capitalista: o trabalho, a produção, o consumo, a troca etc. são categorias 

universais que organizam em maior ou menor grau toda sociedade. Contudo, o antagonismo de 

classes trabalhadora e capitalista produz categorias progressivamente mais específicas da 

sociedade capitalista: capital e trabalho assalariado; dívida pública; câmbio; o mercado mundial 

etc174. 

 Pode-se, portanto, identificar duas etapas no método de Marx: em primeiro lugar, a 

formulação das abstrações, por meio de uma reconstituição histórica que permite compreender 

a gênese de uma categoria de modo a capturar um universal que fixa o elemento comum aos 

fenômenos observados (abstração razoável). Em segundo lugar, partindo das abstrações mais 

simples e gerais sobre o objeto de análise (no caso, a sociedade capitalista), desvendam-se as 

categorias mais específicas, cuja articulação permite, por sua vez, identificar novas categorias 

que explicam os fenômenos observados. Na teoria de Roy Bhaskar, esse procedimento é 

batizado de retrodução. 

 
173 “Seria impraticável e falso, portanto, deixar as categorias econômicas sucederem-se umas às outras na sequência 

em que foram determinantes historicamente. A sua ordem é determinada, ao contrário, pela relação que têm entre 

si na moderna sociedade burguesa, e que é exatamente o inverso do que aparece como sua ordem natural ou da 

ordem que corresponde ao desenvolvimento histórico. Não se trata da relação que as relações econômicas assumem 

historicamente na sucessão de diferentes formas de sociedade. Muito menos de sua ordem ‘na ideia’ ([como em] 

Proudhon) (uma representação obscura do movimento histórico). Trata-se, ao contrário, de sua estruturação no 

interior da moderna sociedade burguesa”. (Marx, 2011a, p. 60) 
174 “Evidentemente, é preciso fazer a subdivisão da seguinte maneira: 1) as determinações universais abstratas, 

que, por essa razão, correspondem mais ou menos a todas as formas de sociedade, mas no sentido explicado acima. 

2) As categorias que constituem a articulação interna da sociedade burguesa e sobre as quais se baseiam as classes 

fundamentais. Capital, trabalho assalariado, propriedade fundiária. As suas relações recíprocas. Cidade e campo. 

As três grandes classes sociais. A troca entre elas. Circulação. Sistema de crédito (privado). 3) Síntese da sociedade 

burguesa na forma do Estado. Considerada em relação a si mesma. As classes ‘improdutivas’. Impostos. Dívida 

pública. Crédito público. A população. As colônias. Emigração. 4) Relação internacional da produção. Divisão 

internacional do trabalho. Troca internacional. Exportação e importação. Curso do câmbio. 5) O mercado mundial 

e as crises”. (Marx, 2011a, p. 61) 
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4.3. Apontamentos sobre o método em O Capital 

 

De início, eu não começo nunca dos “conceitos”, nem, por isso mesmo, do “conceito 

de valor”, motivo pelo qual não tenho por que “dividir” de modo algum este 

“conceito”. Eu parto da forma social mais simples em que se corporifica o produto do 

trabalho na sociedade atual, que é a “mercadoria”. Analiso esta e o faço fixando-me, 

antes de tudo, na forma sob a qual se apresenta. (Marx, 2011c, p. 174)  

 

Uma das primeiras questões geralmente levantadas na análise do método de Marx em O 

Capital é a razão pela qual o pensador alemão não se dedicou a uma exposição sistemática de 

seu método. Há leituras que chegam a afirmar, polemicamente, que Marx deliberadamente teria 

ocultado o seu método ao leitor175. Há, entanto, em O Capital, uma boa quantidade de trechos 

dedicados ao que podemos chamar de questão do método. Essa questão é, todavia, em geral 

abordada em uma terminologia particular, sempre acompanhando o substantivo método de um 

qualificativo: por exemplo, diferenciando o método de exposição do método de investigação, 

ou denominando seu próprio método de “dialético” (embora em oposição ao método de Hegel).  

 Todavia, Marx sinaliza abertamente em O Capital que seu método pode ser reconhecido 

já em outra de suas obras, a Contribuição para a Crítica da Economia Política (1859). Marx 

afirma em O Capital que o fundamento materialista de seu método estaria no prefácio dessa 

obra anterior. Nessa obra, de fato, Marx dedica-se com maior sistematicidade ao método, como 

se pode perceber na seguinte passagem176: 

Examino o sistema da economia burguesa na seguinte ordem: capital, propriedade, 

trabalho assalariado; Estado, comércio exterior, mercado mundial. Sob os três primeiros 

títulos, estudo as condições econômicas da existência das três grandes classes nas quais 

se divide a sociedade burguesa moderna; a relação dos três outros títulos é evidente. [...] 

Suprimo uma introdução geral que esbocei porque, depois de refletir bem a respeito, 

me pareceu que antecipar resultados que estão para ser demonstrados poderia ser 

desconcertante e o leitor que se dispuser a me seguir terá que se decidir a se elevar do 

particular ao geral.  (Marx, 2008, p.45-46) 

 Os resultados que Marx diz suprimir do leitor são aqueles apresentados na Introdução 

de 1857. Há muitos trechos em O Capital, no entanto, no qual Marx trata do que estamos 

chamando de questão do método, mas talvez a melhor forma de reconhecer o fundamento 

 
175 Ver Reichelt (2011). 
176 Zelený (1980, p. 180) é um dos autores que atenta para a importância do prefácio da Contribuição à crítica da 

Economia Política para a compreensão do método de Marx em O Capital.  
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metodológico da obra seja acompanhando mesmo seu argumento teórico. Por exemplo, para 

reconhecer o trabalho como a substância do valor, e, portanto, a forma como Marx transita 

desde os fenômenos (movimentos de preço, a figura material da mercadoria etc.) para a essência 

(valor), o leitor terá que acompanhar Marx no desenvolvimento expositivo. É preciso, 

entretanto, não perder de vista o fato de que a supressão da Introdução dos Grundrisse e sua 

respectiva justificativa no prefácio de Contribuição para a Crítica da Economia Política 

representam a intenção de Marx de distinguir entre a investigação e a exposição. 

A exposição, recorrendo agora ao posfácio da segunda edição de O Capital, não é o 

processo em que se rastreia o nexo interno e se apropria da matéria em seus detalhes – em outros 

termos, não é baseada na retrodução. Na exposição, ou melhor, no texto de O Capital, todos 

os nexos internos entre as categorias já figuram presentes desde a primeira frase, ainda que a 

maioria esteja pressuposta. Quando, portanto, se parte das determinações mais simples e 

elementares, pressupondo os elementos gerais, até as determinações mais complexas da 

concretude, como os preços, os juros e o crédito no Livro Terceiro, a análise já havia antes 

reconhecido o nexo inextrincável entre essas categorias. Ao mesmo tempo, a crítica dessas 

categorias é apresentada, de modo que sua exposição é também uma discussão constante dos 

elementos da Economia Política. 

 Quanto à análise em si, os momentos que Marx mesmo aponta como definidores do 

método da Economia Política são aqueles que norteiam a formulação crítico-teórica. Num 

primeiro momento, o problema é abstrair de uma forma razoável, fixando o elemento essencial. 

Trata-se da apropriação do real em um processo mental, e para isso, é necessário recorrer à 

gênese histórica das categorias, para formular sua generalização e, principalmente, tomar 

cuidados para não transpor formas particulares da sociedade capitalista para além do seu 

domínio, formulando abstrações falsas, arbitrárias, como ocorre na naturalização das relações 

burguesas.  

 No momento seguinte, a articulação das categorias por meio da retrodução, estabelece 

os vínculos e as condições de existência das formas mais gerais. Recordemos alguns exemplos: 

para existir produção, há que existir consumo; para existir humanos, há que existir reprodução 

biológica; para existir troca generalizada, há uma síntese social de relações etc. Em todos os 

casos, o ponto de partida são aquelas abstrações gerais, comuns, obtidas no momento anterior 

da análise. As bases ontológicas da investigação podem parecer mistificadas nesse momento, 

uma vez que a articulação das categorias se expressa a partir de encadeamentos lógicos. 
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Todavia, essa articulação jamais pode perder o vínculo com a realidade, ainda que se trate 

sempre de uma representação.  

 Por fim, Marx produz uma synthesis, em que a investigação é organizada para a 

exposição. O desenho dessa síntese começa pela análise da mercadoria que se complexifica por 

meio da inserção de novas categorias (e com elas, determinações). Há uma razão para isso: o 

desenvolvimento da articulação categorial, no processo de investigação, revela todo um 

complexo de categorias gerais, e o método de exposição, por sua vez, apresenta os paralelos 

entre as categorias gerais e os fenômenos observados na realidade177, assim como a orientação 

voltada para a crítica da Economia Política dos resultados de sua investigação.  

 Desse modo, enfatiza-se que a distinção entre o método expositivo e investigativo 

apresentada por Marx no prefácio de O Capital abarca as bases ontológicas de seu pensamento, 

centrais para o desenvolvimento da investigação. Por outro lado, é na exposição que os 

resultados de seu estudo se aproximam dos procedimentos de crítica da Economia Política, 

conduzindo os resultados da investigação para a demonstração da falsidade dos argumentos da 

Economia Política. São inúmeras as passagens em O Capital nas quais Marx invade o terreno 

dos seus adversários para demonstrar a falsidade de seus argumentos178, de modo que se 

apresenta o vínculo indissociável entre exposição e crítica. 

 

4.4. Uma última palavra sobre o método de Marx e sua influência sobre o realismo 

crítico 

 

 Neste capítulo apresentamos algumas considerações sobre ontologia e método, assim 

como as conexões entre o método de investigação de Marx e a retrodução de Bhaskar. As 

possibilidades de investigação propostas nesse capítulo não se esgotam aqui, contudo ela tem 

como objetivo enfatizar três aspectos: (1) o debate sobre as abstrações e sua importância para 

 
177Esse vínculo constante leva muitos a argumentarem, por exemplo, que Marx trata de uma economia mercantil 

simples nos primeiros capítulos de O Capital, de modo que a evolução dos capítulos representa diferentes 

momentos históricos. Contudo, o que de fato há nesse desenvolvimento dos capítulos é uma generalização que 

parte de poucas determinações e vai adicionando novas determinações, tornando a análise de um mesmo objeto 

(sociedade capitalista) dos elementos simples aos complexos. 
178 Por exemplo, na análise do mais-valor no capítulo quatro, em que o autor se questiona sobre a possibilidade do 

surgimento do mais-valor na esfera da circulação. No capítulo cinco, elenca as diversas interpretações burguesas 

da origem do mais-valor (na poupança, na restituição por empréstimo, etc.) ao apresentar a sua explicação a partir 

do processo de valorização. 
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o método de Marx em O Capital; (2) as bases ontológicas do método de investigação; (3) a 

distinção entre o método de investigação e o método de exposição. 

 As bases ontológicas do pensamento de Marx não se traduzem em uma oposição entre 

filosofia e ciência, ou, no limite, na ausência de um método científico em favor de um 

posicionamento filosófico. O método científico tem por suposto bases ontológicas e, por sua 

vez, em O Capital, Marx está preocupado em fazer ciência, o que torna o método científico 

produto indispensável das suas formulações ontológicas. Também se deve advertir que a 

experiência da realidade é uma base fundamental do método ontologicamente orientado de 

Marx, retirando qualquer traço interpretativo que identifica a ontologia como uma concepção 

dita metafísica, sem relação com a experiência. Bhaskar é o filósofo que retoma e aprofunda o 

sentido da experiência como parâmetro científico e ontológico em Marx: como um estrato da 

realidade, isto é, a realidade empírica, distinta da realidade como um todo, que abrange também 

as leis que tornam a experiência passível de conhecimento humano. A questão, portanto, não é 

negar o caráter ontológico da experiência e sua notável importância epistemológica, mas 

recusar o empirismo, que pressupõe uma ontologia que nada mais considera do mundo a não 

ser a experiência. 

  Uma das afirmações recorrentemente expostas ao longo desta tese é aquela sobre a 

originalidade do caráter científico do pensamento de Marx em O Capital. Por várias vezes, foi 

dito que a obra-prima de Marx é a expressão máxima de uma cientificidade orientada 

ontologicamente. Essa originalidade resulta em um método que não pode ser compreendido em 

termos de uma visão positivista, empirista ou racionalista, tampouco associado a um 

pragmatismo, ceticismo ou relativismo. Seu método parte da experiência, identifica as causas 

ou condições dos fenômenos, isto é, suas tendências. Ao mesmo tempo, tem compromisso e 

crítica de classe, reconhece a Economia Política como a ciência burguesa e se opõe à sua visão. 

Reconhece que as categorias sociais, mesmo dotadas de uma articulação objetiva, são 

modificadas a partir da prática humana e, por isso, podem ser orientadas a um projeto 

emancipatório. 

 A contribuição de Marx em O Capital, diante do apresentado ao longo dos capítulos 

anteriores até aqui, se apresenta como uma atividade científica de orientação crítica e assentada 

em bases ontológicas únicas. Essa conjugação de ciência, crítica social e ontologia, facultada 

pelas interpretações de Bhaskar e Lukács da obra de Marx, reconhece (1) os riscos de incorrer 

em representações ontológicas que reproduzem as condições da sociedade em que vivemos, 
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com todas as suas contradições, opressões e insuficiências; (2) uma cientificidade em bases 

ontológicas que orienta a investigação dos fenômenos e se torna o fundamento para a 

formulação da crítica. Evidentemente, o vínculo entre ontologia e ciência é o menos 

amplamente reconhecido ou aceito no marxismo, enquanto o vínculo entre ciência e crítica é 

usual e bem capturado na ideia de socialismo científico. Contudo, esse adjetivo “científico” só 

adquire sua capacidade de romper com a ciência burguesa na medida em que há clareza sobre 

as bases ontológicas da ciência de Marx, elemento para o qual se direcionou o principal esforço 

ao longo desta tese.  

Considerações finais 

   

[...] se compete à ciência reduzir o movimento visível, meramente aparente, ao 

movimento real interno, é evidente que na mente dos agentes da produção e da 

circulação capitalistas terão necessariamente de se formar ideias sobre as leis da 

produção que divirjam inteiramente dessas leis e que sejam apenas a expressão 

consciente do movimento aparente. As ideias de um comerciante, de um especulador da 

Bolsa ou de um banqueiro são necessariamente falsas por completo. As dos fabricantes 

foram falseadas pelos atos de circulação, aos quais está submetido seu capital, e pelo 

nivelamento da taxa geral de lucro. (Marx, 2017, p. 390)  

 

 Certamente, não há nenhum segredo na afirmação de que Marx em O Capital se dedicou 

à análise científica da sociedade capitalista. A afirmação de que a obra de Marx contém uma 

ontologia, contudo, já não é convencional nos debates a seu respeito. Se agregarmos a essa 

afirmação os argumentos apresentados nesta tese, isto é, de que há em O Capital (não somente, 

mas em particular) bases ontológicas sui generis, distintas daquelas apresentadas nas tradições 

filosóficas e científicas que Marx conheceu como antecedentes, nos deparamos com uma 

afirmação que poucos fizeram. Dos poucos que a fizeram, Bhaskar e Lukács foram os 

intérpretes acolhidos neste estudo para a defesa dessa afirmação, assim como os interlocutores 

marxistas que se dedicaram ao estudo da ontologia desses autores. 

 No primeiro capítulo desta tese, a investigação dos princípios ontológicos do realismo 

crítico teve como objetivo ampliar o leque de contribuições sobre a ontologia de Marx, tendo 

sido, portanto, apresentado um quadro geral da filosofia de Roy Bhaskar, perpassando seus 

princípios ontológicos mais gerais bem como aqueles que se referem mais propriamente à 

análise social. A ontologia do realismo crítico aborda cirurgicamente as falsas representações 

ontológicas assumidas pelas filosofias científicas predominantes (pela crítica da falácia 
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epistêmica), oferecendo ao pensamento científico uma alternativa realista que caracteriza a 

crítica ontológica e propõe um projeto emancipatório. 

 A originalidade da ontologia de Bhaskar se apresenta em sua capacidade de rejeitar tanto 

as tendências positivistas como as tendências relativistas da ciência, elaborando uma visão que 

toma com seriedade dois lados do conhecimento: o caráter objetivo e o caráter social. Todo 

conhecimento é ao mesmo tempo sobre um objeto definido e resultado de um processo social. 

Na análise do objeto, Bhaskar reconhece três esferas  que não podem ser reduzidas uma a outra 

ou colapsadas: o real, o efetivo e o empírico. A partir dessa distinção, Bhaskar reconhece que a 

realidade sensível é o efeito conjunto de múltiplos mecanismos transempíricos, e que o objetivo 

da ciência é identificar esses mecanismos por meio das condições que tornam as experiências 

possíveis, pelo método da retrodução. 

 Ao mesmo tempo em que delineia um modo de fazer ciência, Bhaskar afirma com 

segurança que a ciência é uma atividade social. Toda atividade social, segundo o seu modelo 

transformacional de ação social, é condicionada pelas estruturas sociais que, por sua vez, foram 

produzidas pela própria atividade social. As ciências sociais, ao tomarem as estruturas sociais 

mesmas como objeto, contêm uma dupla capacidade: conhecer os objetos sociais e orientar por 

meio do conhecimento a transformação das estruturas na prática, que é o método da crítica 

explanatória. As bases subjetivas da emancipação tal como pensadas Bhaskar são as reflexões 

críticas sobre as estruturas sociais indesejadas que podem ser transformadas por uma prática 

emancipatória assentada cientificamente.  

 O segundo capítulo teve por objetivo formular uma interpretação das bases ontológicas 

de Marx à luz da ontologia do realismo crítico. Embora Bhaskar seja um autor 

reconhecidamente marxista, boa parte de seus princípios ontológicos não demonstram um 

vínculo textual imediato com Marx. Buscamos demonstrar com exemplos de diferentes obras 

de Marx como as questões ontológicas elaboradas por Bhaskar permitem uma interpretação dos 

princípios ontológicos de Marx. Desde seus primeiros textos, é possível reconhecer o caráter 

objetivo das formas sociais nas análises de Marx, desde a alegação da existência social de deus 

em seu doutoramento, perpassando as objetividades das relações burguesas no Estado político 

em seus textos sobre a filosofia do direito, até o caráter objetivo dos produtos do trabalho em 

seus textos econômico-filosóficos.  

Em A Ideologia Alemã, como Bhaskar argumenta, Marx e Engels fazem um “acerto de 

contas” com a filosofia rumo à crítica da Economia Política, sem abandonar as bases 
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ontológicas previamente elaboradas. O propósito da formulação é reconhecer uma ontologia 

em Marx e, além disso, afirmar seu vínculo com sua atividade científica. Enfatiza-se esse 

vínculo, expresso muitas vezes no enunciado de uma ciência ontologicamente orientada, por 

uma razão: critica-se a oposição entre ontologia e ciência, uma falsa dualidade que cria um 

abismo entre a preocupação científica e o debate das questões ontológicas. Se uma das tarefas 

é reforçar o desenho da ontologia no caleidoscópio do marxismo, faz-se necessário apresentar 

seus laços estreitos com a cientificidade apresentada por Marx em O Capital. 

 No terceiro capítulo, a análise da Ontologia de Lukács nos permitiu comparar os 

princípios ontológicos de dois autores inspirados em Marx que, mesmo diante de diferentes 

propósitos e heranças marxistas, identificaram na obra do pensador alemão bases ontológicas 

originais e que, a partir dessas bases ontológicas, tornam possível interpretar a obra de Marx 

sob uma nova perspectiva. Nesse capítulo, defendemos uma síntese em sete enunciados sobre 

os princípios ontológicos de Marx que possuem interpretações semelhantes em Bhaskar e 

Lukács. O propósito dessa síntese é ressaltar os temas identificados pelos autores que, mesmo 

diante de contextos e propósitos distintos, permitem consolidar a ontologia marxiana. 

 No quarto capítulo, foram tecidas algumas considerações sobre a ontologia e o método 

com o propósito de explicitar a indissociabilidade entre ontologia e ciência em Marx, 

apresentando que o processo de conhecer, a abstração, não pode ser divorciada das relações 

reais para a observação da articulação categorial. O operador lógico defendido por Bhaskar, a 

retrodução, capta o cerne do método investigativo de Marx, isto é, o reconhecimento das 

condições de existência dos fenômenos que, por sua vez, são irredutíveis a esses. 

 A ontologia marxiana, aqui tomada como um projeto para um novo e notável 

desenvolvimento do marxismo, tem a capacidade de romper com diversas dualidades 

excludentes entre teoria e práxis ou entre ciência e filosofia, abordando criticamente essas falsas 

dualidades a partir das bases ontológicas realistas. Vive-se hoje em um mundo social formado 

de categorias burguesas, cujas representações ontológicas (ou visões de mundo, que seja) são 

fundadas em tais categorias historicamente determinadas. Ausentar-se dos temas da ontologia 

expõem a teoria e a crítica aos riscos de reproduzir as mistificações da visão de mundo burguesa. 

 Desse modo, a ontologia inaugurada por Marx é crítica das categorias sociais e das 

formas de consciência produzidas que reforçam sua representação ontológica, por exemplo, a 

Economia Política. Marx também está ciente que são as categorias da sociedade burguesa que 

permitem produzir as formas de consciência transformadoras do mundo. A negação das 
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relações burguesas fundamenta-se na crítica de suas bases ontológicas, o que tem como 

elemento positivo a elaboração de uma ontologia original, crítica e subversiva que se expressa 

num novo dicionário categorial. 

 Embora a abordagem ontológica seja, como pretendo ter demonstrado, de grande valia 

para o marxismo, há temas inexplorados nesta tese com potencial de contribuir para o 

aprofundamento e a complexificação desses estudos. Eis os principais: o tema do estranhamento 

e o tema da ideologia. Ambos são dotados de inegável importância ao marxismo – vale ressaltar, 

Lukács e Bhaskar também se dedicaram a essas questões – e objetos de extensa fortuna crítica 

que constituem debates autônomos em uma longa tradição marxista.  

 Com respeito ao estranhamento, pode-se, por exemplo, mencionar como de grande 

relevo a discussão do caráter mistificador das formas fenomênicas, seus efeitos na reprodução 

social e na formulação das teorias. Essas questões foram comentadas ao longo desta tese de 

forma pontual. O tratamento detido da ideologia, por sua vez, pode contribuir para fundamentar 

teoricamente de modo mais adequado a discussão sobre a dependência existente entre teorias e 

relações sociais, isto é, as bases ontológicas das ideias que orientam a prática social (e como 

reorientar essa prática). 

 Em um mundo de relações mistificadoras das bases materiais dos processos de síntese 

social, a ontologia pode adquirir um papel decisivo na orientação das atividades que favorecem 

a transformação social. É nesse sentido que a riqueza do pensamento de Bhaskar se apresenta: 

o marxismo necessita levar a filosofia a sério para não reforçar as representações ontológicas 

do pensamento burguês. Por outro lado, a adesão a essa afirmação não significa a adesão ao 

tratamento autônomo das bases do conhecimento: embora Bhaskar proponha uma 

epistemologia própria, é certo que o marxismo toma sempre a sociedade capitalista como 

referente para a exposição da crítica, referente que ainda hoje (ou, talvez, mais do que nunca) 

urge uma crítica contundente.  

 A economia é uma ciência carregada de representações ontológicas que tomam como 

postas as condições estruturais da sociedade burguesa: dado que vivemos em uma sociedade 

capitalista, o saber dessa ciência reflete sobre as formas de progredir, enriquecer, distribuir, 

fazer as pessoas felizes (em seus termos, gerar bem-estar) etc. Dentre as alternativas postas 

pelas diferentes correntes da ciência econômica, as transformações sociais substantivas são 

sequer imaginadas, de modo que as possibilidades de mudança se restringem às condutas dos 

indivíduos dadas as instituições burguesas, que no máximo são tidas como objeto de reforma.  
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 A ciência econômica, diante dessa constatação, se coloca numa posição análoga à da 

física: do mesmo modo que os físicos não fazem uma crítica do sistema solar (embora admitam 

diferentes proposições de como medi-lo e o classificar), os economistas não fazem a crítica do 

sistema capitalista (embora, igualmente, possam propor diferentes formas de medi-lo e o 

classificar). Contudo, o ser humano não produz (e talvez seja incapaz de alterar) as condições 

do sistema solar, ao passo que a sociedade é um produto da atividade humana e, portanto, capaz 

de ser modificada por sua própria atividade. O físico estuda o sistema solar para explicar os 

fenômenos naturais, conjecturar a existência de leis que regulam o movimento dos corpos 

celestes; o economista avalia os meios de corrigir as distorções e contradições produzidas pela 

sociedade capitalista, negligenciando que as causas das contradições são as próprias leis da 

sociedade em que se vive. 

 O projeto socialista de Marx põe-se como um pano de fundo por detrás do argumento 

de O Capital, uma obra que contém mais de quinhentas páginas sobre o capitalismo, e escassas 

passagens sobre o socialismo. O socialismo de Marx resulta da crítica científica do capitalismo. 

Só por meio da crítica científica torna-se possível reconhecer as amarras da sociedade 

capitalista que agrilhoam a emancipação humana e demonstrar que elas efetivamente existem, 

sejam elas categorias da sociedade burguesa ou formas de consciência socialmente aceitas que 

sustentam tais constrições. O socialismo científico, portanto, se diferencia por trazer consigo 

um diagnóstico realista da sociedade em que vivemos, e assim orientar uma prática 

transformadora.  

 A ontologia tem um papel central para o socialismo científico, uma vez que se não 

conhecemos as representações ontológicas que conformam a sociedade burguesa, deixamos 

sempre em aberto o risco de perpetuá-las, como acaba por ocorrer inclusive nas interpretações 

da economia marxiana que servem à preservação da economia burguesa, em vez de à sua 

transformação. Marx demonstra ao longo de O Capital como, a partir do conhecimento da 

sociedade, é possível projetar luzes sobre suas contradições e expô-las ao mundo. As visões que 

mistificam a própria proposta socialista de Marx nada mais são que uma ilustração do poder 

dessas contradições. 

Embora as verdadeiras razões sejam, por força de lógica, imperscrutáveis, é importante 

tentar responder à pergunta: por que Marx não expôs explicitamente ou nos legou um tratado 

de sua ontologia científica? A resposta que derivamos a partir desta tese é muito bem ilustrada 

pela limitação fundamental do realismo crítico de Bhaskar: ao tomar toda a realidade como 
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referente, todos os objetos e nenhum objeto são, a um tempo, do interesse do método. Embora 

o realismo crítico seja uma chave para a apreciação da obra de Marx, ele está longe de esgotar 

a contribuição dessa última. Ao contrário, é o underlabour que possibilita um emprego 

sistemático da ontologia marxiana, jamais a substituindo ou tornando-a obsoleta. Assim, pode-

se supor, à luz do que foi discutido, que a razão de não haver uma exposição dedicada ao método 

no legado de Marx é que sua importância repousa não no método em si, mas numa 

demonstração brilhante e cristalina tanto do alcance do método como de seu profundo potencial 

crítico, ainda hoje indispensável. Para isso, parafraseando Bhaskar, é preciso levar a filosofia a 

sério na orientação do projeto socialista. 
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