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GRUPO DE TRABALHO 

2. Capitalismo, economia política e marxismo. 

RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

O presente artigo, produto de pesquisa bibliográfica traz aproximações acerca das diversas 

derrotas que a concepção do materialismo histórico dialético - pensado por Karl Marx - 

passou no decurso histórico. Neste sentido, existem as mais variadas interpretações sobre a 

obra de Marx, uma obra densa, complexa, extensa, e que, portanto, não é de fácil 

compreensão, muito menos é uma obra que comporta qualquer tipo de reducionismo. 

Entretanto, mesmo após a publicação da Ideologia Alemã (2007) e dos Manuscritos 

Econômico-filsosóficos (2010) na década de 1930, ainda persiste, até hoje, a ideia de que 

Marx abordava a sociedade burguesa sob a perspectiva econômica determinista. Eleva-se, 

desta forma, no pensamento de Marx, o “materialismo histórico”, esquece-se, portanto, o 

“dialético”, porém se retirar um ou outro se quebra a unidade quer seja na continuidade da 

descontinuidade quer seja na descontinuidade da continuidade. Conclui-se, pois, que as teses 

sobre o economicismo na obra marxiana representam um problema reducionista de 

compreensão e de interpretação da própria história e geram um prejuízo para a pesquisa e para 

as formas de explicação dos fenômenos, o que, em tese, pode acarretar falsas dicotomias haja 

vista que todas as formações econômico-sociais constituem uma totalidade concreta de 

estrutura econômica e realidade social.  
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A DERROTA NA REVANCHE DA DIALÉTICA. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Existem as mais variadas interpretações sobre a obra de Karl Marx, uma obra densa, 

complexa, extensa, e que, portanto, não é de fácil compreensão, muito menos é uma obra que 

comporta qualquer tipo de reducionismo. É com vista a levantar apontamentos sobre os 

problemas em torno da compreensão da obra de Karl Marx, em particular, do materialismo 

histórico dialético
1
, por ele pensado, que este artigo constrói-se, por meio de pesquisa 

bibliográfica de autores clássicos e contemporâneos e traz aproximações acerca das diversas 

derrotas que a concepção do materialismo histórico dialético passou no decurso histórico. 

Sabe-se que mesmo após a publicação da Ideologia Alemã (2007) e dos Manuscritos 

Econômico-filsosóficos (2010), que para alguns intelectuais, representaram um avanço na 

obra de Karl Marx, por disponibilizar discussões diferentes daquela tratada em sua tese de 

doutoramento
2
 considerada estritamente filosófica, ainda persiste na década de 30 no Brasil, 

até hoje, a ideia de que Marx abordava a sociedade burguesa ou sob a perspectiva econômica 

determinista ou por um viés essencialmente filosófico. Eleva-se, desta forma, no pensamento 

de Marx, o “materialismo histórico”, esquece-se, portanto, o “dialético”, porém se retirar um 

ou outro se quebra a unidade quer seja na continuidade da descontinuidade quer seja na 

descontinuidade da continuidade.  

Neste sentido, na primeira seção será dado um enfoque nas aproximações históricas a 

respeito das derrotas da dialética, que implicam em uma fragilidade na compreensão do 

materialismo histórico dialético, principalmente no que tange a um reducionismo econômico 

das obras de Karl Marx. Já na segunda seção, será feito um esboço das contribuições de Karl 

Marx para a compreensão do método em uma perspectiva de totalidade, precedida das 

considerações finais.  

                                                           
1
 Assim, o materialismo histórico dialético constitui a forma como o sujeito captura e interpreta a realidade, é ele 

que propicia o conhecimento teórico partindo da aparência até alcançar a essência do objeto (NETTO, 2011). 
2
 Sua tese de doutoramento, apresentada à Universidade de Jena na Alemanha em 1841 é intitulada “Diferença 

entre a filosofia da natureza de Demócrito e de Epicuro”.  
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Por este motivo, levanta-se o debate da importância do retorno à dialética e propõe-se 

neste trabalho um resgate histórico, teórico-conceitual sobre a derrota na revanche da dialética 

com vista a sua superação.  

 

 

1 AS DERROTAS NA REVANCHE DA DIALÉTICA 

 

 

A dialética vem de uma trajetória de diversas derrotas. Pois, com frequência, os ditos 

revolucionários não “manifestaram qualquer vocação especial para o modo de pensar 

dialético” (KONDER, 1988, p. 195), ao se apoiarem em certezas absolutas com base no 

positivismo, dogmas e metafísica.  Essas derrotas são fruto, dentre outros fatores, da 

incompreensão do método em Marx, evidenciada nos problemas relativos ao marxismo da 

Segunda Internacional, a redução do marxismo a uma ideologia partidária e a visão 

determinista/mecanicista da obra de Marx (ANDREUCCI, 1982). 

Nesta perspectiva, para analisarmos as derrotas da dialética, partimos de Leandro 

Konder, que em 1988, publicou um livro denominado "A derrota da dialética
3
". Nesta obra ele 

faz uma análise do pensamento marxista, num momento histórico vivenciado na antiga União 

Soviética, que cruza as fronteiras chegando a América do Sul e, obviamente ao Brasil, na qual 

diz que o marxismo-leninismo trouxe sérios prejuízos a teoria de Marx, pois segundo o autor, 

essa corrente fora domesticada pelo stalinismo bem como o próprio pensamento de Lênin era 

restrito à União Soviética e foi desenvolvido em um nível distinto de abstração do 

pensamento de Marx.  

Para Leandro Konder – um dialético de marca maior – o que sucedera é que mataram a 

dialética de Marx, porque mataram o "retorno as fontes" do próprio Marx, essencialmente, o 

pensamento filosófico, no qual se destaca a influência de George W. F. Hegel. As 

interpretações advindas de manuais, regadas a dogmatismos, fizeram a dialética perder, ser 

derrotada (e continua perdendo, sendo derrotada). “Disso resultou um terrível 

empobrecimento do marxismo como teoria, a perda do seu vigor como fermento, a amputação 

                                                           
3
 O recorte temporal do livro "A Derrota da Dialética" compreende de 1883 (ano da morte de Marx) a 1930, 

passando pelo período, acima descrito, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que influenciou 

todo o mundo, portanto, podemos considerar como sendo um período "internacional" da "derrota da dialética". 

Para Leandro Konder, a derrota da dialética também chega a América do Sul e ao Brasil, todas envoltas pela 

defesa da Revolução Russa, principalmente do stalinismo. Ressalta-se que não se trata de um julgamento moral 

sobre o que Stálin fez na União Soviética, posto que em Marx não se trata de moralismos, mas sim de uma 

derrota da dialética, do pensamento, da teoria que nos leva a práxis e vice-versa. 
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da sua riqueza dialética: a verdade da práxis cedeu lugar à estreiteza do pragma [...]” 

(KONDER, 2009, p. 22). Ou seja, a dimensão filosófica da obra de Marx foi pouco 

compreendida e o núcleo central do marxismo, nesta batalha constante das ideias, ficou na 

penumbra.  

Já em 2002 sob a organização da Maria Orlanda Pinassi
4
 é publicado o livro "Leandro 

Konder: a revanche da dialética", em que traz as discussões que ocorreram na VI Jornada de 

Ciências Sociais da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) no campus de Marília nos 

dias 06 a 08 de outubro de 1998, portanto 10 anos depois da publicação da obra "A derrota da 

dialética". De fato, de 1930 a 1998, a recepção das ideias de Karl Marx no Brasil e na 

América Latina foram muito superiores a que ocorrera de 1883 a 1930, pois além dos que 

compuseram a VI Jornada da UNESP, ainda se teve Ruy Mauro Marini, Vânia Bambirra, José 

Paulo Netto, Florestan Fernandes (por um período), Osvaldo Coggiola, Mario Duayer, 

Antonio Rago Filho, Reinaldo Carcanholo, Ricardo Antunes, Ruy Braga, Roberta Traspadini, 

Leda Paulani, Nildo Ouriques, Gilberto Felisberto Vasconcelos, Aluizio Lins Leal, Virgínia 

Fontes, entre outros que muito contribuíram e ainda contribuem para um pensar a partir de 

Marx, entretanto, a ideia que se tinha de que neste momento fora feita a revanche da dialética, 

cai por terra, infelizmente, ledo engano. Primeiro, porque materialmente o que se teve foi o 

nascimento de governos “progressistas” na América Latina, inclusive no Brasil, sob o julgo 

do “neodesenvolvimentismo”, mas com a aparência de esquerda, tendo como pilar as práticas 

de apassivamento das massas, cooptação de movimentos populares e um posicionamento 

claramente ao lado dos interesses do capital e manutenção do neoliberalismo.  

Frente a este cenário histórico e político, há uma incompreensão das obras de Marx, 

que nos instiga e demanda profunda preocupação com a produção do conhecimento. Um dos 

desvios comuns de interpretação da obra de Marx é considerar que sua obra contém uma 

análise estritamente economicista
5
 da realidade social. Entretanto, este determinismo 

econômico é uma forma de análise da obra marxiana que põe em cheque a possibilidade de 

transformação da realidade. Tanto que “[...] é por isso que não se pode entender devidamente 

                                                           
4
 Maria Orlanda Pinassi reuniu grandes intelectuais como Carlos Nelson Coutinho, Octavio Ianni, Marcos Del 

Roio, Ivo Tonet, Sérgio Lessa para abordar a obra de Leandro Konder nos dias do Seminário. 
5
 Pode-se dizer também, que parte das incongruentes interpretações da obra de Marx partem de uma afirmação 

feita pelo autor, em que diz que “[...] na produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção correspondem a um grau 

determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção 

constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e 

política e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência [...]” (MARX, 2008, p. 47). 

Entretanto, considera-se que na citação acima, Marx tem o individuo como sujeito das relações sociais e que 

estas relações de produção e reprodução da vida é que são determinadas. 
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o pensamento de um filósofo sem passar por suas muitas camadas até atingir a síntese original 

que o estruturou, dialeticamente, em todas as suas sucessivas modificações. [...]” 

(MÉSZÁROS 2013, p. 34). Como assinala Eric Hobsbawn:  

 

Portanto, o marxismo não é determinismo econômico; [...] Toda formação 

econômico-social constitui uma totalidade concreta da estrutura econômica e das 

formas estruturais da vida espiritual da sociedade, uma totalidade concreta de ser e 

consciência, de sujeito e de objeto. O materialismo histórico, portanto, não é nem 

um pluralismo funcionalista de fatores sociais ligados apenas por uma interação 

recíproca, nem um dualismo de dois fatores – o econômico e o espiritual – , ligados 

por uma relação de causalidade determinada unilateral, ainda que compensada e 

corrigida por uma vaga “ação de retorno” exercida pelo fator espiritual (a “supra-

estrutura”) sobre o fator econômico. O materialismo histórico é monista. Na 

totalidade concreta de uma determinada formação econômico-social, “os problemas 

‘ideológicos’ e ‘econômicos’ perdem assim sua estranheza recíproca e convergem 

uns nos outros”. Os epígonos de Marx na época da Segunda Internacional haviam 

reduzido o materialismo histórico a um determinismo econômico, a uma teoria que 

sustentava a supremacia do fator econômico; a teoria deles, portanto, tinha se 

fossilizado numa ciência mecanicista e especializada, numa sociologia e numa 

economia vulgares. Foi por isso que se demonstraram incapazes “de compreender 

tanto a conexão das chamadas formas ‘ideológicas’ da sociedade com suas bases 

econômicas, quanto a própria economia enquanto totalidade, enquanto realidade 

social” (HOBSBAWN, 1987, p.21) 

  

Nesta seção, foi necessário construir uma análise de autores que explicam a 

importância de Hegel, para os quais a obra de Marx deve ser compreendida sem um erro 

muito comum, no qual “A história do marxismo registra os prejuízos causados pela 

subestimação do legado hegeliano”. (KONDER, 2009, p.122). O horror à dialética era 

tamanho que o próprio Hegel ainda é subestimado, ou até mesmo um desconhecido, o que nos 

leva a concordar com Sartre, que ao se referir ao método em 1925, diz que “[...] nossa 

geração, como as precedentes e como a seguinte, ignorava tudo do materialismo histórico 

[...]” (SARTRE, 1984 p.119). Portanto, um resgate à história das referências de Marx
6
 para 

nos lembrar, que o materialismo histórico não resiste sem a dialética. 

 

 

2 APONTAMENTOS PARA A DEFESA DO MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO 

 

 

                                                           
6
 Propor um resgate às obras de Karl Marx significa dar a devida importância a contribuição dos clássicos e de 

modo algum, significa ignorar as importantes contribuições do marxismo do século XX, feitas por Lukács, 

Gramsci, entre outros autores.  
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É por meio de filosofia clássica alemã, especificamente com George W. F. Hegel, com 

vista a compreender a história e seu caráter transformador que Marx compõe seu método 

englobando aspectos teóricos do socialismo francês por meio das lutas operárias na França e 

da Economia Política, principalmente inglesa e da filosofia alemã, tendo como centralidade a 

categoria trabalho. 

Karl Marx relata sobre seu método de estudo na obra “Contribuição à crítica da 

economia política” e expõe os pressupostos principais do materialismo histórico dialético. Ele 

inicia fazendo uma crítica aos clássicos da economia política e segue explicando que é com a 

contradição entre as forças produtivas e as relações de produção que se abre caminho para a 

revolução social feita por homens que fazem sua própria história (MARX, 2008).  

É preciso reconhecer que alguns intelectuais, por muito tempo, desconsideraram e 

parte deles ainda desconsideram a importância dos fundamentos de Hegel para compreensão 

do materialismo histórico dialético. É claro que em Hegel, o pensamento cria o real, como 

podemos ver:  

 

Com efeito, a consciência, por um lado, é consciência do objeto; por outro, 

consciência de si mesma: é consciência do que é verdadeiro para ela, e consciência 

de seu saber da verdade. Enquanto ambos são para a consciência, ela mesma é sua 

comparação: é para ela mesma que seu saber do objeto corresponde ou não a esse 

objeto.  

O objeto parece, de fato, para a consciência, ser somente tal como ela o conhece. 

Parece também que a consciência não pode chegar por detrás do objeto, [para ver] 

como ele é, não para ela, mas como é em si, e que, portanto, também não pode 

examinar seu saber no objeto. Mas justamente porque a consciência sabe em geral 

sobre um objeto, já esta dada a distinção entre [um momento de] algo que é, para a 

consciência, o Em si, e um outro momento que é o saber ou o ser do objeto para a 

consciência. O exame se baseia sobre essa distinção que é uma distinção dada. Caso 

o dois momentos não se correspondam nessa comparação, parece que a consciência 

deva então mudar o seu saber para adequá-lo ao objeto, pois o saber presente era 

essencialmente um saber do objeto; junto com o saber, o objeto se torna também um 

outro, pois pertencia essencialmente a esse saber.  

Com isso, vem-a-ser para a consciência: o que antes era o Em-si não é em si, ou 

seja, só era em si para ela. Quando descobre, portanto, a consciência em seu objeto 

que o seu saber não lhe corresponde, tampouco o objeto se mantém firme. Quer 

dizer, a medida do exame se modifica quando o objeto, cujo padrão deveria ser, fica 

reprovado no exame. (HEGEL, 2007, p. 77) 

 

 

Já em Marx, tem-se o oposto “[...] Não é a consciência dos homens que determina o 

seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência.” (MARX, 2008 

p.47). Ou seja, não são as formas de pensar por meio das ideias dos homens que mudam a sua 

história, e sim as mudanças históricas na produção e reprodução da vida social que promovem 

uma nova consciência nos homens.  
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  Assim, a incorporação da perspectiva metodológica dialética hegeliana em Marx 

constitui um movimento fundamental para a compreensão dos fundamentos sócio-históricos 

da realidade concreta. Mesmo que o autor considere, por exemplo, que em Hegel a dialética 

está de cabeça para baixo: 

 

Entretanto, o meu método dialético é, em sua base, não apenas diferente do método 

hegeliano, mas o seu inteiro oposto. Em Hegel, o processo do pensamento, que ele 

transforma, sob o nome de ideia, em sujeito autônomo, converte-se numa espécie de 

demiurgo do real, real que seria apenas o instrumento para a sua manifestação 

exterior. Para mim, ao contrario, o ideal nada mais é do que o material transposto 

para a cabeça do ser humano. [...] A mistificação que a dialética sofre nas mãos de 

Hegel não impediu de maneira alguma que ele apresentasse pela primeira vez suas 

formas gerais de movimento de modo amplo e consciente. Em Hegel, a dialética está 

de cabeça para baixo. Para que se descubra o núcleo racional no interior do 

invólucro místico, é necessário coloca-la de cabeça para cima. (MARX, ENGELS, 

1989, p.429) 

 

  Tudo porque, a realidade apresenta-se de forma apenas aparente, fazendo com que seja 

necessário se utilizar da razão e do método dialético para atingir os fenômenos. Não se trata 

da aceitação de todas as teses de Marx (KONDER, 1980), uma vez que, por serem elas 

mesmas dialéticas, são e devem ser superadas, mesmo assim não significa que contestando ou 

superando Marx se deixou de ser marxista (já que o próprio Marx não era marxista), pelo 

contrário, pois na medida em que se utiliza o método (materialismo-histórico-dialético) está se 

apreendendo as múltiplas determinações do fenômeno estudado partindo do real, para iniciar 

o processo de indagações, análises de como os fenômenos se manifestam e assim alcançar a 

sua essência (KOSIK, 1976). Este caminho é possível ao negar a aparência dos fenômenos, 

rompendo assim, com a imediaticidade e sem deixar de lado a totalidade.  

Parte-se primeiro do real concreto e através da análise do real por meio do pensamento 

se alcança as determinações do objeto e depois se realiza o caminho de volta, fazendo a 

viagem de forma inversa de encontro ao real, sendo fiel ao objeto e possuindo uma vasta 

totalidade de determinações (MARX, 2008; NETTO, 2011). Como podemos ver: 

 
[...] O concreto é concreto, porque é a síntese de muitas determinações, isto é, 

unidade do diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o processo da 

síntese, como resultado, não como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto 

de partida e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação. [...] 

(MARX, 2008, p.259) 

 

Neste contexto aparece a necessidade de conhecer as múltiplas determinações. Aqui, a 

historicidade constitui-se também, como um elemento central do método que consiste em 
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conclusões provisórias do objeto estudado, tendo em vista que este deve ser superado 

conforme as transformações da realidade. 

Desta forma, tanto “Para Marx, como para Hegel, a dialética registra o fato de que a 

negação inerente à realidade é ‘o princípio motor e criador’. Todo fato é mais que um mero 

fato; ele é a negação e a restrição de possibilidades reais” [...] (MARCUSE, 2004, p.244). 

Consiste em um método baseado na transformação da realidade. Logo, é essencialmente 

revolucionário, pois considera a possibilidade de transformação social e superação do modo 

de produção capitalista: 

 
A dialética marxista é um método histórico em ainda outro sentido: ela lida com um 

estágio particular do processo histórico. Marx critica a dialética de Hegel porque 

esta generaliza o movimento dialético em um movimento de todo o ser, do ser como 

tal, atingido com isto apenas a “expressão abstrata, lógica, especulativa do 

movimento da história”. Além disso, o movimento a que Hegel deu esta expressão 

abstrata, e que ele pensava ser geral, caracteriza efetivamente apenas uma fase 

particular da história do homem, a saber “a história da sua formação” 

(Entstehungsgeschichte). A distinção de Marx entre a história dessa formação e a 

“história efetiva” da humanidade importa em uma delimitação da dialética. A 

Entstehungsgeschichte da humanidade, que Marx chama de pré-história da 

humanidade, é a história da sociedade de classes. A história efetiva do homem 

começará quando esta sociedade tiver sido abolida [...] (MARCUSE, 2004, p.271). 

 

Tudo porque, a realidade apresenta-se de forma apenas aparente, fazendo com que seja 

necessário se utilizar da razão e do método dialético para atingir a essência dos fenômenos.  

Por fim, compreende-se que em tempos de conservadorismo, a defesa do materialismo 

histórico dialético se torna um aporte da maior importância para uma melhor compreensão 

não só da obra de Marx, mas da realidade social e dos elementos constitutivos deste método 

tais como a dialética, a contradição, historicidade e totalidade. Como expõe Sartre, “[...] o que 

fez a força e a riqueza do marxismo é que ele foi a tentativa mais radical de esclarecer o 

processo histórico na sua totalidade [...]” (SARTRE, 1984, p. 123-124).  

Esta força que o marxismo e o método em Marx trazem se deve a capacidade que a 

sua teoria social tem de explicar o processo de acumulação do capital e dispor de subsídios 

para a compreensão desta sociabilidade capitalista em sua totalidade, tornando-a atual mesmo 

após 200 anos do nascimento de Marx.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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No campo da teoria social marxista, tem-se que diversas distorções tiveram por base o 

positivismo, o pragmatismo, funcionalismo, relativismo, existencialismo, pós-estruturalismo e 

a pós-modernidade, entre outras influências que se complexificaram com o decurso histórico. 

A partir daí, a obra de Marx é tida apenas pelo fator econômico, via uma noção determinista 

dos fenômenos estudados.  

Conclui-se, pois, que as teses sobre o economicismo da obra marxiana representam um 

problema reducionista de compreensão e de interpretação da própria história e geram um 

prejuízo para a pesquisa e para as formas de explicação dos fenômenos, o que, em tese, pode 

acarretar falsas dicotomias haja vista que todas as formações econômico-sociais constituem 

uma totalidade concreta de estrutura econômica (HOBSBAWM, 1987) e realidade social.  

Aí entra mais um aspecto de que a “revanche” no jogo entre a defesa do método e o 

reducionismo, ainda não se concretizou. Pois Hegel e a filosofia continuam a margem da 

compreensão do materialismo histórico dialético. Assim, nesta revanche a dialética perdeu 

novamente. Aliás, continua perdendo. Todavia, como assinala Leandro Konder na obra “A 

derrota da dialética”, a própria dialética no Brasil não tinha quem a defendesse, entretanto, 

pode-se considerar que hoje tem, mas é, ainda, uma defesa que não consegue contra-atacar 

para virar esse jogo que ainda não viu uma vitória. Entretanto, Konder conclui: 

 

 [...] uma derrota é apenas uma derrota: não é a morte. E as derrotas da dialética 

podem sempre vir a ser, dialeticamente, aproveitadas pelos dialéticos. Walter 

Benjamin já escreveu, uma vez, que a vitória pode engendrar facilmente uma 

ideologia triunfalista que entorpece o espírito autocrítico e leva o pensamento a se 

instalar num carro blindado. A derrota, ao contrário, nos desafia a nos revitalizarmos 

e pode nos dar uma preciosa ocasião para nos renovarmos; com a derrota, podemos 

“aprender todas as fintas da ascensão e podemos nos banhar na vergonha como no 

sangue de um dragão.” (KONDER, 1988, p. 206-207) 

 

 

Apesar de estarmos acumulando derrotas por um longo período, cabe frisar que a 

busca a ser priorizada é aquela em que o caminho leva até a vitória. Assim, a maneira mais 

sensata de ser fiel ao materialismo histórico dialético hoje é resgatar a dialética, pois ela 

engloba o caráter transformador da história, do movimento do real e suas contradições. 

Dada a complexidade do método em Marx, torna-se imprescindível não só aprofundar 

o conhecimento teórico acerca de sua produção intelectual mas também desenvolver 

contribuições a fim de construir alternativas que nos aproxime das transformações societárias 

rumo a eliminação do modo de produção capitalista e com ele toda a exploração e opressão de 

classe. 
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