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            Sob o impacto da derrota da revolução russa de 1905, o movimento 

revolucionário (não apenas russo, mas internacional) tratou de pôr mãos à obra no que 

toca à compreensão da dinâmica do processo e às causas do seu desfecho imediato. 

            Neste contexto, começam a desenhar-se tentativas abertas de separar o 

marxismo da sua base filosófica – cujo resultado, pouco tempo depois, seria o 

aparecimento fulgurante do empiriocriticismo e do empiriomonismo russos, com o 

intuito de encaixar no marxismo uma filosofia idealista subjectiva, de recorte 

agnóstico, céptico. 

            Suspenso nesta pendência, Kautsky tinha então estas palavras: «Marx não 

proclamou nenhuma filosofia»1. 

            Do âmago destas posições, principiava a estruturar-se e a ganhar corpo uma 

redução do marxismo a um mero método, evacuando do seu âmbito qualquer 

inquirição sobre o estatuto do real. De forma expedita e expeditiva, a conclusão a que 

se desejava chegar encontrava-se logo ali, ao alcance da mão: a filosofia estaria 

ausente do marxismo; o marxismo não constituiria um sistema filosófico; assistemático 

e inorgânico, não assentaria sobre uma concepção geral do mundo. O papel de 

embrulho destas posições, de resto, mostrava-se altamente atractivo para os mais 

incautos: o materialismo era cunhado de «metafísica», a dialéctica considerada 

irremediável «idealismo hegeliano» e a filosofia, sem mais, identificada com a 

«religião». No fundo, pretender-se-ia apenas – assim se dizia – «limpar» o marxismo 

dos seus resíduos «dogmáticos» e «filosóficos», muito longe das preocupações (e mais 

ainda: das ocupações) do próprio Marx. 
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            Dito isto, atentemos agora no seguinte episódio vivido nestes conturbados anos 

de 1906-1908, e contado mais tarde pelo historiador bolchevique Pokróvski: «Quando 

Ilitch [ou seja, Lénine] começou a disputa com Bogdánov sobre o assunto do 

empiriomonismo, lançámos as mãos à cabeça e concluímos que Lénine havia perdido o 

juízo. O momento era crítico. A revolução retrocedia. Enfrentávamos a necessidade de 

uma viragem radical das nossas tácticas. E, apesar disso, nesse momento Lénine 

submergiu-se na Biblioteca Nacional [de Paris]. Sentava-se lá dias inteiros e como 

resultado escreveu um livro... sobre filosofia. As piadas, as provocações, foram 

intermináveis. A resposta de Lénine foi Materialismo e Empiriocriticismo»2. 

            Como sabemos, Materialismo e Empiriocriticismo foi começado em Fevereiro de 

1908, foi resultado de um estudo afincado de mais de 200 obras de ciência e de 

filosofia – e obrigou mesmo a uma viagem a Londres propositadamente para consultar 

o enorme acervo do British Museum. Note-se, apenas de passagem, que nada disto foi 

feito no gozo de uma prolongada folga sabática, descurando a luta política imediata, 

ou pondo-se a salvo, tranquilamente, das agitadas águas que no movimento 

revolucionário se começavam então a fazer sentir. Muito pelo contrário – como, de 

resto, é de todos bem conhecido. 

            A verdade é que as tarefas filosóficas a que Lénine se abalançou com ardor e 

com paixão não respondiam apenas a uma necessidade táctica conjuntural. Não se 

resumiam a um mero combate ideológico pela defesa e salvaguarda do património 

filosófico marxista, em vias de real descaracterização (idealista). No essencial – e nesse 

mesmo movimento – não deixavam de ser uma base de aprofundamento da 

compreensão do real e um solo de esclarecimento para uma prática consequente e 

eficaz. Movimento, aliás, que Lénine prolonga pela década de 10 do século XX com o 

estudo detido e aturado de Aristóteles, de Feuerbach e de Hegel, do qual resultaram 

os famosos Cadernos Filosóficos e uma afinação da dialéctica materialista. A tarefa que 

Lénine se colocava a si próprio era defender o marxismo desenvolvendo-o, levando-o 

para a frente através do seu núcleo filosófico fundamental. 
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            Por tudo isto, o tema «Lénine e a dialéctica materialista» – a despeito da 

irritação que causa a quem vê no marxismo ou uma simples (e reles) teoria do 

conhecimento (que certamente também faz parte do marxismo) ou uma sofisticada 

epistemologia (que também é parte, decerto, do marxismo) – concita sempre uma lida 

inescapável com a filosofia, sendo o episódio relatado uma simples manifestação dessa 

circunstância. 

            Assentada assim a questão, comecemos então por colocar na boca de cena, sob 

o foco da nossa atenção, a seguinte ideia de José Barata-Moura, que gostaria que 

permanecesse como que em epígrafe ao longo da nossa reflexão conjunta: Lénine não 

desenvolve apenas uma gnosiologia marxista, como é costume dizer-se. «No que toca 

à filosofia, aquilo de que Lénine porventura se apercebe é da centralidade 

incontornável da temática da ontologia»3. 

            Deixar de perspectivar a dialéctica, em Lénine, neste enquadramento ontológico 

torna impeditiva, a meu ver, uma cabal compreensão do seu pensamento. 

            Passemos, por isso, à ontologia. 

            A palavra vem do grego «tó ón», o que, à letra, significa «aquilo que é».  

            A ontologia, por conseguinte, é disso mesmo que visa dar conta: do ser, do real. 

Ela lança-nos sempre neste questionamento: que é a realidade? Qual é o seu estatuto? 

(A pergunta gnosiológica como se conhece a realidade? implica sempre aquela, mesmo 

quando, ilusoriamente, pretende fugir-lhe). 

            Em relação ao pensamento de cada autor, a circunstância da ontologia nem 

sempre aparecer tematizada de forma autónoma e circunscrita não significa, de resto, 

que ela não esteja presente e que não comande mesmo os desenvolvimentos das suas 

doutrinas. 

            No fundo, no que se refere ao materialismo ou ao idealismo, é neste 

enraizamento ontológico que tudo se decide. 
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 José BARATA-MOURA, Sobre Lénine e a filosofia – a reivindicação de uma ontologia materialista 

dialéctica com projecto, Lisboa, Editorial «Avante!», 2010, p. 25. 



            Permito-me aqui sublinhar algo de aparentemente óbvio, mas frequentemente 

deturpado: a ontologia não é uma queda forçosa no idealismo. Consoante as 

perspectivas traçadas e as soluções encontradas, ficaremos diante ou de ontologias 

materialistas ou de ontologias idealistas. Como ficaremos diante, a outro nível, ou de 

ontologias dialécticas ou de ontologias metafísicas. 

            Talvez também seja supérfluo dizê-lo, no entanto a clarificação impõe-se: ao 

invés do que muitos pensam e outros tantos defendem, a ontologia, face ao avanço 

das ciências particulares, não se dissolve como se de um arcaico saber indeterminado 

se tratasse. (Ela também não tutela, mudando agora a incidência do ângulo de visão, 

as ciências particulares, deduzindo-as a partir de um mistificado começo absoluto). O 

que acontece é que a compreensão do estatuto da realidade é fundamental e decisiva 

para perspectivar correctamente algumas das questões com que se debatem, em 

concreto, as ciências particulares (da natureza e da sociedade). Em Lénine, com efeito, 

a dialéctica não surge como um substituto para uma ontologia «irrevogavelmente 

ultrapassada» e «fatalmente idealista». Os problemas são, na verdade, muito mais 

complexos.   

            Lénine, de facto, não utiliza nem tematiza o conceito de ontologia. Muito 

menos escreve um tratado de ontologia. E assim sendo, para alguns, constatar isto é já 

o suficiente para esgotarmos a interpretação do pensamento de Lénine. Mais: ir além 

disto (no fundo: suspendendo e cancelando o exame dos fundamentos de uma 

doutrina) é já forçar os textos. 

            A verdade, porém, é que embora não dê um tratamento circunscrito e 

autónomo à ontologia (como Marx não o deu à lógica, por exemplo), Lénine pensa-a – 

e com ela os problemas económicos e políticos. Pensar a fundo a economia, a política, 

a transformação e a revolução conecta-se estreitamente com o exame do estatuto do 

real, isto é, com a ontologia. 

            É exactamente por assentar os problemas a este nível que Lénine pode criticar 

de forma profunda e dialéctica o idealismo, fazendo avançar o materialismo a partir da 

crítica simultânea das suas figuras e formas não-consequentes: metafísicas, 



mecanicistas, desdialectizadas. A figura da dialéctica materialista só neste horizonte 

pode ser compreendida e desenvolvida. 

            A questão da unidade material do ser (unidade que contém o diverso, a sua 

articulação e o seu movimento de transformação e reconfiguração), questão central 

para um materialismo dialéctico, é ontológica. Como não deixa de ser ontológica a 

perspectiva central sobre o materialismo que Lénine insistentemente vai avançando, 

trabalhando e afinando: o materialismo como reconhecimento da auto-subsistência, 

da auto-sustentação, material e objectiva do ser; o reconhecimento de que a realidade 

não é produto de nenhuma instância subjectiva que se lhe antepõe como sua condição 

de possibilidade. É, ao contrário, a objectividade material, na sua auto-sustentação, 

que é condição: condição e campo de acolhimento da própria prática transformadora 

sobre ela exercida; condição do exercício e da acção subjectiva que a trabalha, que a 

pensa, que a diz e que a sente. 

            Chegados aqui, interessará agora, porventura, determo-nos um pouco sobre a 

categoria filosófica de matéria, especialmente trabalhada por Lénine ao longo de 

Materialismo e Empiriocriticismo. Aqui se expressa com maior agudeza e subtileza o 

trabalho filosófico de Lénine. 

            Lénine trabalha a matéria como categoria filosófica porque não tem a 

pretensão de explorar a diferença entre as ciências particulares relativamente à 

constituição e à estrutura internas da matéria. A matéria não se reduz a nenhuma das 

figuras que as ciências particulares vão apurando ao longo da sua labuta histórica de 

pesquisa e de investigação. 

            A categoria filosófica de matéria, no seu teor concepcional, de alguma forma 

abstrai dos avanços no conhecimento alcançados pelas ciências particulares. 

Certamente que isso não acontece por pusilinamidade (ou por salvaguarda de uma 

«eterna» reserva de garantia face a qualquer resultado alcançado pelas ciências 

particulares), mas antes porque o seu grau de generalidade transporta consigo, mais 

uma vez, uma incontornável moldura ontológica: visa, por um lado, dar conta da 

«realidade objectiva que existe independentemente da consciência humana e que é 



reflectida por ela»4; e visa ainda, por outro lado, não enveredar por absolutizações no 

que respeita às representações da matéria vigentes em dado momento do 

desenvolvimento histórico. 

            Tenha-se em conta que esta tese trabalhada por Lénine situa-se exactamente 

num contexto científico (princípios do século XX) em que as teorias físicas em voga, 

face ao avanço para além do átomo (até aí tido por essência imutável ou elemento 

último da matéria), defendiam que a matéria tinha desaparecido, desvanecera-se. 

            A categoria filosófica de matéria, explorada, aprofundada e desenvolvida por 

Lénine, permite por isso perceber que não é a matéria que desaparece, mas sim o 

limite do nosso conhecimento sobre a sua estrutura interna que se alarga, que se 

amplia.  

            A questão essencial a ter em linha de consideração atenta é que os electrões e 

as partículas, por exemplo, não são um esfumar-se da matéria. São propriedades suas, 

ou seja, existem fora e independentemente da consciência que os reflecte. É 

precisamente na articulação deste conjunto de problemas que Lénine, em 

Materialismo e Empiriocriticismo, vai afirmar que «a admissão de uns quaisquer 

elementos imutáveis, da essência imutável das coisas, etc., não é materialismo, mas 

um materialismo metafísico, isto é, antidialéctico»5. 

            À luz do caminho já percorrido, vejamos agora a questão da dialéctica. 

            Para Lénine (como para Marx, como para Engels), o materialismo edifica-se de 

facto sobre a categoria filosófica de matéria, ou seja, a «realidade objectiva que existe 

independentemente da consciência humana e que é reflectida por ela». Acontece é 

que a matéria não se reduz a coisas, a corpos ou a entes fechados, isolados, discretos e 

justapostos (as próprias coisas são processos em relação e em devir). A matéria não é 

um substrato corpóreo imutável, homogéneo e morto. Tem lá dentro processos, 
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relações, oposições e contradições. É pontuada pela transformação, pelo 

desenvolvimento, pelo automovimento. Está em devir: tem historicidade e dialéctica. 

            A dialéctica antes de ser subjectiva (que também é) é, na raiz, objectiva. O ser 

material é dialéctico, constitutivamente dialéctico. Desponta daqui, por conseguinte, 

uma implicação de todo o alcance: tal como a materialidade do ser não é função de 

nenhuma instância, vinda de fora, que se lhe anteponha como condição de 

possibilidade, também a dialéctica não é trazida do exterior a uma realidade que lhe é 

estranha e que não contém dialecticidade. O movimento da realidade é-lhe, na 

verdade, interior, dá-se e opera pelas contradições em movimento e pelo movimento 

das contradições. 

            A dialéctica, segundo Lénine, não se reduz por isso mesmo a um aparelho 

conceptual subjectivo de organização (complexa e sofisticada) do conhecimento, o 

qual, de forma autónoma e abstracta, se erigisse em método canónico e se abatesse 

de seguida sobre um real supostamente inerte e destituído de determinações próprias. 

Isso seria, nada mais nada menos, do que uma forma de idealismo subjectivo, tão 

pródigo em autonomizar «o método». 

            É a partir do interior deste ser material objectivo, dialéctico, que ganham figura 

e funcionalidade as instâncias humanas da consciência, da afectividade, do desejo e da 

prática transformadora, entre outras. É a partir do seu interior que historicamente 

surgem, e é no seu interior que actuam, reconfigurando-o e transformando-o segundo 

relações sociais determinadas. 

            O materialismo consequente, dialéctico, não nega a especificidade destas 

instâncias, como os seus detractores gostam de sugerir. Integra-os é numa totalidade 

concreta objectiva (sempre em aberto e em desenvolvimento) de que são momento e 

parte activa e não condição de possibilidade originária e originante. 

            É neste enquadramento que a tarefa que se coloca ao pensamento é estar à 

altura da dialecticidade do real, reflecti-la ele próprio dialecticamente. Numa 



formulação sucinta e condensada de Lénine, as coisas são deste modo apresentadas: 

«a questão não é se há movimento, mas como exprimi-lo na lógica dos conceitos»6. 

            É neste preciso sentido que, para dar conta do real, a razão precisa de superar 

as representações fixas e abstractas do entendimento, de elevar-se ao concreto, à 

totalidade, isto é, à unidade e luta dos contrários. Nas palavras de Lénine, no seu 

Conspecto da Ciência da Lógica de Hegel: «A representação habitual capta a diferença 

e a contradição, mas não a transição de uma para outra, e isto é o mais importante»7. 

            Gostaria de terminar, referindo-me ainda à unidade de materialismo e de 

dialéctica. 

            A este respeito, talvez possa ser interessante fazer referência a uma daquelas 

ideias, infelizmente muito comuns, de olhar para a obra de Lénine. 

            No âmbito das posições que lhe pretendem assacar um «materialismo» 

supostamente rude e tosco, há uma forte tentação de apresentar uma fractura 

absoluta entre Materialismo e Empiriocriticismo, publicado em 1909, e os Cadernos 

Filosóficos (nomeadamente o Conspecto da Ciência da Lógica de Hegel), que 

remontam a 1914.  

            Segundo essas opiniões, em Materialismo e Empiriocriticismo teríamos um 

Lénine desconhecedor da dialéctica, um pobre e inábil «materialista». Já nos Cadernos 

Filosóficos encontraríamos um Lénine mais «interessante», mais «filosófico», mais 

«dialéctico» (fruto de uma suposta recém-descoberta da dialéctica de Hegel) – e por 

isso não mais materialista. 

            A questão, assim colocada, encerra, pelo menos, um equívoco e algo de muito 

revelador. 
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            O equívoco prende-se com a própria colocação do problema. Na verdade, o que 

temos entre os dois momentos é um aprofundamento de perspectiva e um 

alargamento de horizontes na base de um solo comum de enraizamento para as 

questões. Nem Lénine deixa a dialéctica em casa em Materialismo e Empiriocriticismo, 

nem despede o materialismo dos Cadernos Filosóficos. As coisas são muito mais ricas e 

muito mais complexas… O que Lénine não perde de vista, em termos de investigação, 

é a unidade do materialismo e da dialéctica, a dialecticidade do materialismo, é o 

desenvolvimento do materialismo novo inaugurado por Marx e por Engels. 

            Naquilo que tem de revelador, a questão, que parece inocente, lança no 

entanto consequências não negligenciáveis. A ideia fundamental é criar um interdito 

dialéctico quer ao materialismo, quer ao real. O que está aqui subjacente, aliás nada 

inocentemente, é a concepção segundo a qual se há materialismo não pode haver 

dialéctica, e se há dialéctica tem de haver idealismo. 

            E assim temos, consumada, mais uma tentativa de separar o marxismo da sua 

base filosófica. 

            Concluo. 

            A ontologia dispensa a investigação concreta de cada situação concreta 

(verdadeira «alma viva do marxismo»8, como lhe chamava Lénine)? 

            Com certeza que não. 

            Desobriga da intervenção prática transformadora (verdadeira instância de 

revolucionamento da sociedade)? 

            Também não, como é óbvio. 

            Mas não é indiferente, antes pelo contrário, na busca de esclarecimento para os 

processos materiais, no plano teórico; e no sentido imprimido à acção transformadora, 

no terreno da prática. 
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            Lénine sabia-o – e por isso a perspectiva ontológica perpassa toda a sua obra. 

            Lénine sabia-o – e por isso o estudo da filosofia foi uma ocupação constante ao 

longo da sua vida e um contributo poderoso para o desenvolvimento da dialéctica 

materialista. 

            Eis, pois, um legado de Lénine a prosseguir com consequência: transformar 

compreendendo, e compreender transformando. 

             

 


