
A  epistemologia  leninista  desenvolve-se  num  contexto  particularmente 

polémico. São conhecidas as circunstâncias da publicação de «Materialismo 

e Empiriocriticismo», em 1905, com o intento de combater as concepções 

que alguns marxistas russos, inspirados pela filosofia de Erns Mach, vinham 

desde há algum tempo a defender e a propagandear, concepções essas que 

são,  aos  olhos  de  Lénine,  contrárias  e  mesmo  prejudiciais  ao 

desenvolvimento do marxismo Russo. Mas é igualmente importante notar, 

num contexto  mais  alargado,  que  Pierre  Duhem publicou a  sua  Théorie  

Physique em 1903 (dois anos antes, portanto) e que, nesse sentido, não é 

apenas na Rússia mas em toda a Europa que se desenvolve um aceso debate 

acerca  daquilo  que  poderíamos  chamar  o  estatuto  ontológico  do 

conhecimento  científico.  Um  tal  debate,  motivado  antes  de  mais  pelas 

recentes  descobertas  da  física  (o  electromagnetismo,  o  electrão,  a 

radioactividade)  e  pela  consequente  crise  do  mecanicismo  clássico, 

considerado como a teoria física definitiva por todo o século XIX, organiza-

se em torno da validade descritiva e explicativa do conhecimento científico, 

ou seja, da capacidade da ciência (nesta caso, da ciência física) fornecer uma 

imagem adequada da estrutura do mundo. O problema é assim resumido por 

Lénine: Trata-se: «da questão de saber se as hipóteses que estão na base das 

teorias científicas devem ser consideradas como sendo uma descrição exacta 

da  estrutura  do  mundo  que  nos  rodeia  ou  simplesmente  como  ficções 

cómodas»1.  Adivinhamos,  pelo  contexto  conturbado,  qual  a  resposta 

1 Lénine, Matérialisme et Empiriocriticisme, V, 4, in Oeuvres, tome 14, p.285, Éditions sociales/Éditions 
du Progrés, Paris/Moscou, 1976 [Todas as citações são tiradas da edição francesa das obras de Lénine; a 



predominante. Efectivamente, a crise do mecanismo foi terreno fértil para o 

desenvolvimento de uma série de concepções cépticas, instrumentalistas ou 

positivistas  que  adquiriram,  ao  longo  do  séc.  XX,  um  considerável 

protagonismo. Também por isso, tal questão está, hoje em dia, longe de ser 

ultrapassada. Esta comunicação procurará assim mostrar de que forma uma 

leitura  atenta  dos  escritos  de  Lénine  sobre  a  questão  nos  pode  fornecer 

pistas filosóficas fundamentais para a defesa das «pretensões metafísicas» 

da ciência, ou seja, de um realismo científico materialista e dialéctico capaz 

de enquadrar o desenvolvimento da ciência e as suas revoluções sem cair 

numa perspectiva relativista e de restaurar  assim uma concepção da ciência 

como instrumento de emancipação da Humanidade. Porque a questão, por 

mais  filosófica  que  pareça,  não  é  de  todo  desprovida  de  consequências 

políticas. Como nota Lénine, «a teoria materialista do conhecimento, dando 

o seu lugar a teorias idealistas e agnósticas, não beneficia senão o fideísmo» 

ou  seja,  o  abandono  de  uma  perspectiva  realista  acerca  da  ciência  não 

beneficia  senão  todas  as  concepções  religiosas,  místicas  e  irracionalistas 

que, procurando subtrair ao conhecimento racional a «verdadeira essência 

do  mundo»,  negam  ou  votam  ao  fracasso  toda  a  prática  crítica  e 

transformadora da Humanidade.

Para isso parece-nos importanto  começar  por sublinhar  dois dos pontos 

fundamentais  da  argumentação  desenvolvida  em  «Materialismo  e 

Empiriocriticismo», duas ideias que se desenvolvem essencialmente contra 

uma visão do processo de conhecimento que podemos esquemáticamente 

designar  como  dualista  e  contemplativa.  Com  efeito,  uma  tal  visão, 

tradução é nossa]



amplamente divulgada na literatura filosófica, baseia-se numa distinção de 

princípio entre sujeito e objecto (o primeiro colocado do lado do espírito e 

do movimento,  o segundo, matéria inerte), que são postos frente a frente 

como  duas  entidades  radicalmente  heterógeneas  cuja  relação  (o  próprio 

conhecimento) se torna, desde logo, problemática. Como compreender que a 

matéria afecte o espírito? Como garantir que a imagem representada pelo 

espírito está em relação com essa matéria?

Do ponto de vista do materialismo dialéctico, uma tal separação perde o 

seu  sentido  e  com  ela  desaparece  uma  das  maiores  dificuldades  de 

compreensão  do  conhecimento  como  reflexo  do  real  no  pensamento 

humano. Ser e pensar aparecem a Lénine como duas entidades derivadas de 

uma  origem  comum  e,  portanto,  fundamentalmente  homogéneas:  a 

consciência é o produto do desenvolvimento histórico da matéria – esta é a 

primeira  premissa que gostaríamos de destacar.  Dela  podemos tirar  duas 

conclusões:

1. O reflexo que caracteriza o conhecimento assenta numa homogeneidade 

originária que lhe permite ultrapassar as aporias clássicas da relação sujeito-

objecto, ou seja, ao por face a face duas entidades materiais, e ao definir-se 

assim  como  reflexo  entre  sistemas  materiais,  ao  colocar  o  sujeito  que 

conhece como parte integrante do mundo que é conhecido, o materialismo 

dialéctico anula o problema da relação entre duas entidades heterogéneas, 

regidas  por  leis  fundamentalmente  diversas,  que  subjaz  à  maioria  dos 

argumentos cépticos e agnósticos.



2. No entanto, o pensamento não é identificado à matéria de forma simples 

e  directa:  sendo  um  produto  da  matéria,  e,  mais  precisamente,  do  seu 

desenvolvimento  histórico,  a  sua  identidade  é,  de  modo  dialéctico,  uma 

unidade do diverso. O pensamento aparece num determinado momento do 

desenvolvimento histórico em que se produz um salto qualitativo da matéria 

não-consciente  à matéria  consciente,  sendo que a  especificidade  do ideal 

nunca  é  negada,  mas  antes  sublinhada,  por  Lénine.  A  compreensão 

dialéctica  insinua-se  assim  desde  logo  nas  concepções  leninistas, 

distinguindo-as do materialismo clássico (que Marx e Engels apelidam de 

materialismo vulgar).

Ora esta unidade do sujeito e do objecto no processo de conhecimento não 

se realiza apenas no plano teórico mas também, e antes de mais, no plano 

prático.  O  conhecimento  não  pode  ser  visto  como  meramente 

contemplativo: o trabalho social  e a transformação do real são elementos 

fundamentais do conhecimento do mundo. Assim Lénine cita Marx, dizendo 

que «a questão de saber se o pensamento humano é capaz de alcançar uma 

verdade  objectiva  não  é  uma  questão  teórica,  mas  prática»2. 

Paradoxalmente, muitas das concepções instrumentalistas e positivistas que 

Lénine procura combater socorrem-se precisamente da utilidade prática da 

ciência, que opõem às suas  pretensões metafísicas. O argumento é que os 

modelos  científicos  devem  ser  avaliados  pela  seu  sucesso  prático  (na 

predicção de fenómenos, ou no campo tecnológico) e não pelo seu poder 

descritivo. Mas aqui, a questão inverte-se: como pode a ciência ser válida 

tecnológicamente e não ontologicamente? Mais uma vez, nas palavras de 

2  V. I. Lénine, Op. Cit, p. 104. Trata-se de uma citação da segunda Tese sobre Feuerbach.



Lénine: «o conhecimento não pode ser biologicamente útil ao Homem na 

prática,  na  conservação  da  vida  [...]  a  menos  que  ele  seja  o  reflexo  da 

verdade  objectiva,  independente  do  Homem  [...]  o  sucesso  da  prática 

humana demonstra a coincidência das nossas representações com a natureza 

objectiva das coisas representadas.»3

Posto isto, e brevemente evocados aqueles que são, a nosso ver, os dois 

pilares fundamentais da defesa leninista do realismo científico, debrucemo-

nos mais particularmente sobre a teoria do reflexo e o seu interesse do ponto 

de vista da compreensão do desenvolvimento histórico da ciência.

A teoria do reflexo é, com efeito, a contribuição fundamental de Lénine 

para  o  desenvolvimento  da  epistemologia  e  o  principal  instrumento  de 

defesa  de um realismo científico  materialista  e  dialéctico.  No entanto,  a 

categoria  de reflexo,  tal  como aparece desenvolvida em «Materialismo e 

Empiriocriticismo» é classificada não raras vezes como uma epistemologia 

pré-crítica  (e  mesmo  pré-hegeliana),  uma  variação  sobre  o  materialismo 

vulgar,  em  suma,  uma  visão  mecanicista  e  ingénua  do  processo  de 

conhecimento, a utopia acrítica de um «espelho perfeito, um puro reflexo 

que  nem  sequer  inverte  a  imagem  refletida»4,  mas  palavras  do  biólogo 

Jacques Monod. Uma tal  leitura  parece-nos perfeitamente injustificada:  o 

reflexo  não  é,  para  Lénine,  nem  imediato,  nem  total,  não  podendo  ser 

confundido  com  a  simples  experiência  sensível,  muito  menos  com  a 

representação directa de um objecto na consciência do sujeito. Se o mundo 

fosse  tal  como  aparece,  já  dizia  Marx,  a  ciência  seria  superflua.  Pelo 

3  V. I. Lénine, Op. Cit, p.143

4  Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, p. 
48,  éditions du Seuil, Paris, 1970



contrário,  o  reflexo  de  que  nos  fala  Lénine  é  um  processo  e  não  uma 

imagem: um processo histórico complexo e pleno de mediações.

Lénine diz-nos claramente que:

«No campo da teoria do conhecimento, como em todos os outros domínios, 

há que raciocinar dialecticamente»5

No tema que nos ocupa (o da capacidade da ciência dar conta do mundo na 

realidade das suas relações físicas) este raciocínio dialéctico revela-se, antes 

de  mais,  na  capacidade  de  considerar  as  relações  entre  o  relativo  e  o 

absoluto  sem  cair  nem  no  dogmatismo  que  caracterizava  a  física 

mecanicista nem no relativismo que começava a predominar à época. Um 

dos argumentos dos marxistas russos defensores do empiriocriticismo é que 

o marxismo mostra que nenhum conhecimento pode ser compreendido sem 

o seu contexto histórico e que, portanto, todo o conhecimento é, de certa 

forma,  historicamente relativo.  É evidente que, para um marxista,  todo o 

trabalho  científico  é  feito  no  quadro  dos  constrangimentos  sociais, 

económicos  e  ideológicos  da  sua época.  É  também evidente  –  e  Lénine 

sublinha-o  abundantemente  –  que  este  reflexo  do  mundo  na  consciência 

humana é sempre parcial: o Homem não pode abarcar de uma vez só e para 

sempre a totalidade das relações que constituem o mundo que o rodeia, por 

um lado porque ele próprio é apenas uma parcela no todo da natureza e, por 

outro, porque essas relações estão longe de ser elas mesmas dados imutáveis 

e  eternos.  Porém,  que  o  conhecimento  de  cada  Homem  ou  de  cada 

comunidade humana seja a cada momento historico, relativo, não significa 

automaticamente que o absoluto do conhecimento esteja dele excluído. O 

5 Idem, ibidem



que há que compreender é que relativo e absoluto não estão frente a frente 

como termos mutuamente exclusivos, mas estão em relação (dialéctica) e 

que, portanto, no relativo há também o absoluto. A cada momento da sua 

História a humanidade alcança um determinado patamar de conhecimento 

científico, determinado certamente pela época, mas que não deixa por isso 

de estar em relação e de exprimir uma verdade, mesmo que parcial, acerca 

do  seu  objecto  de  conhecimento.  Podemos  dizer  que,  a  cada  época,  a 

humanidade alcança o maior grau de conhecimento que lhe é possível, tendo 

em conta as condições sociais e económicas no seio da qual se desenvolve a 

investigação. O abandono da mecânica clássica – que não é absoluto, pois 

muitos dos seus postulados foram conservados na física actual,  como leis 

regionais – não se apresente ao materialismo dialéctico como dificuldade de 

maior. Pelo contrário, confirma a tese segundo a qual o «conhecimento é um 

processo eterno de aproximação do objecto pelo pensamento»6.

O  binómio  objectividade/subjectividade  trabalha  exactamente  no  mesmo 

sentido. Da mesma forma que há absoluto no relativo, há objectividade na 

subjectividade,  ou seja, se o reflexo do mundo na consciência do sujeito 

assume sem dúvida uma forma que lhe é própria, tal não significa que ele 

esteja,  por via  dessa subjectividade,  desligado do mundo que é refletido. 

Mais uma vez, não há uma oposição entre subjectividade e objectividade, 

mas  uma relação dinâmica.  Desde logo, o sujeito e  o objecto não estão, 

como referimos de início, separados ontologicamente. Pelo contrário, trata-

se  de  dois  sistemas  materiais  em  relação  e  cuja  interacção  é,  portanto, 

facilmente compreensível.  Mas tal não significa uma redução do ideal ao 

6 V. I. Lénine,  Cahiers  Philosophiques in Oeuvres, tome 38, p.185, éd. Cit. 



material.  A  especificidade  do  ideal  é  salvaguardada  por  Lénine,  que 

explicita  que:  «os  objectos  das  nossas  representações  diferem  dessas 

representações, tal como a coisa em si difere da coisa para nós: esta última 

não  sendo  senão  uma  parte  ou  um aspecto  da  primeira,  tal  como  o  ser 

humano não é senão uma parcela da natureza reflectida.»7. Podemos dizer 

que a consciência reflete o conteúdo do mundo material (da qual ela é um 

produto, e o produto mais elevado) , mas sob uma forma que lhe é própria.

Tal  especificidade  das  formas  da  consciência  inibe  mais  uma  vez  uma 

compreensão  do  reflexo  como  intuição  imediata.  O  conhecimento  da 

realidade  objectiva  pelo  Homem  é,  como  já  referimos,  um  processo 

complexo, que vai, nas palavras de Lénine, da intuição viva ao pensamento 

abstracto, e dele à prática. Ou seja, se o ponto de partida é a experiência 

sensível, o próprio do conhecimento humano é a posterior generalização de 

tais  experiências,  a  sua  conceptualização,  a  formação  de  leis  gerais  que 

serão aplicadas novamente na prática, gerando novas experiências que darão 

origem certamente a novas conceptualizações. O conhecimento estabelece-

se assim num movimento constante entre o abstracto e o concreto, pelo qual 

a  imediatez  da  sensação  pode  ser  ultrapassada  através  do  pensamento 

abstracto,  cujo  produto  –  as  leis  da  ciência  –  mesmo  que  unilateral  em 

muitos  aspectos,  é  a  mediação  fundamental  que  permite  a  passagem ao 

concreto, ou seja, à compreensão do todo como totalidade dinâmica.

Uma  tal  compreensão  do  conhecimento  como  um  processo  em  que  o 

relativo e  absoluto, objectivo e subjectivo, abstracto e concreto, longe de se 

oporem como antónimos, estabelecem relações dinâmicas que nos permitem 

7  Lénine, Matérialisme et Empiriocriticisme, V, 4, in Oeuvres, tome 14, p.121, éd. Cit. 



ultrapassar diversas aporias gnoseológicas clássicas, não é possível sem a 

adopção  de  uma  ponto  de  vista  histórico,  ponto  de  vista  esse  que  traz 

necessariamente  consigo  um  ponto  de  vista  colectivo,  em  que  o 

conhecimento  deixa  de  ser  considerado  exclusivamente  como  um  feito 

individual, para passar a ser visto como um processo colectivo, implicando 

toda a espécie. Tal historicidade do conhecimento,  mesmo que raramente 

levada  a  sério,  é  facilmente  reconhecida  pelos  diversos  cientistas  ou 

filósofos,  sobretudo  no  que  diz  respeito  ao  conteúdo  do  conhecimento. 

Questão diferente é a da sua forma, ou seja, das categorias e axiomas que 

surgem  como  isntrumento  do  pensamento  humano.  E  trata-se  de  uma 

questão  fundamental,  em  que  surge,  como  pano  de  fundo,  a  mais  que 

clássica questão do acordo entre as leis do pensamento e as leis da natureza, 

pedra de toque de variadíssimas críticas a toda a epistemologia realista. 

A resposta  de Lénine  é,  mais  uma vez,  a  recusa da unilateralidade  e  da 

separação de princípio entre pensamento e natureza. Para ele «as categorias 

do  pensamento  não  são  um  formulário  exclusivo  ao  Homem,  mas  a 

expressão das leis às quais obedece tanto a natureza como o Homem»8. Isto 

torna-se claro se pensarmos que o Homem é, com a sua consciência, um 

produto dessas mesmas leis da natureza. Mas um tal raciocínio tem ainda 

outra  consequência:  aquilo  que  tradicionalmente  aparece  como  ponto  de 

partida (os axiomas lógicos), torna-se resultado. Lénine diz:

8 . I. Lénine,  Cahiers  Philosophiques in Oeuvres, tome 38, p.89,  éd. Cit. 



«foi  necessário  que  a  actividade  prática  do  Homem  tenha  levado  a 

consciência humana a repetir milhões de vezes as diferentes figuras lógicas 

para que elas tenham tomado o valor de axiomas»9

Assim, as faculdades cognitivas dos Homens e as suas estruturas lógicas não 

são uma realidade  fundamentalmente  distincta  das  leis  da natureza:  pelo 

contrário, elas resultam, em primeiro lugar, do desenvolvimento da própria 

natureza, que possibilitou, a um determinado momento, o aparecimento de 

vida  consciente  e,  posteriormente,  da  interacção  do  Homem  com  essa 

natureza, sendo, num certo sentido, o reflexo histórico do processo através 

do qual o Homem adquire os instrumentos necessários ao conhecimento do 

mundo. A História, que não existe apenas no ou pelo Homem, mas que está 

inscrita  no  seio  da  própria  natureza,  cujo  desenvolvimento  origina  a 

consciência que a reflete, torna-se assim o exemplo mais evidente de uma 

lei comum ao pensamento humano e à natureza, e uma manifestação por 

excelência da sua unidade. Assim, fica mais uma vez claro que o reflexo, tal 

como é concebido por Lénine, está longe de poder ser confundido com um 

reflexo mecânico, imediato e total do objecto na representação do sujeito, 

quanto  mais  não  seja  porque  a  imediatez  da  experiência  sensível, 

necessariamente sincrónica, é incapaz de integrar em si mesma o elemento 

da historicidade.

Fica assim claro que:

1. A assunção que que o desenvolvimento da ciência não se faz em linha 

recta  e  que  ele  passa,  também,  por  «revoluções  científicas»  ou  «cortes 

epistemológicos» não ameaça necessariamente a concepção da capacidade 

9  Idem, p. 181



descritiva e explicativa dessa ciência, bem como a relatividade histórica das 

suas  concepções  não  faz  desaparecer  um  absoluto  como  horizonte  de 

conhecimento, mesmo que um tal horizonte não se realize realmente dada a 

profundidade infinita do objecto estudado e o seu dinamismo próprio.

2. O carácter subjectivo do conhecimento e a especificidade da sua forma 

ideal não implicam um corte entre este e a objectividade do mundo material, 

se considerarmos que o Homem que conhece é ele próprio um produto do 

desenvolvimento  histórico  da  natureza  e  que,  portanto,  as  leis  da 

consciência estão em intíma e profunda relação com as leis da matéria.

3. Para compreender o processo de conhecimento de forma completa e fértil 

e  para  ultrapassar  as  aporias  que  fundamentam  as  posições  cépticas, 

instrumentalistas e positivistas, é fundamental raciocinar dialecticamente e 

adoptar um ponto de vista histórico englobante, que coloque a historicidade 

como lei  fundamental  não apenas do mundo humano mas igualmente do 

mundo  material,  pois,  para  citar  Marx  e  Engels:  «A  história  pode  ser 

examinada sob dois aspectos. Podemos dividi-la em história da natureza e 

história dos homens. No entanto, não podemos separar estes dois aspectos; 

enquanto  existirem  homens  a  sua  história  e  a  história  da  natureza 

condicionar-se-ão reciprocamente»10

10 K. Marx e F. Engels, L’idéologie allemande,  p.  14 [passagem  rasurada], Éditions sociales, Paris, 1976


