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Eu gostaria nesta minha comunicação de focar o pensamento de Marx e o papel 

deste na História da filosofia. Pretendo com isto colocar Marx, como aliás ele se 

colocou a si próprio no momento determinado em que este pensou sobre o mundo, face 

à questão da ciência,  

No entanto gostaria de começar por algumas notas acerca da relação de Marx 

com a Filosofia. A história como sabemos encontra em Marx um feroz crítico da 

filosofia do seu tempo, da filosofia na sua forma idealista e especulativa, no entanto 

devemos ser prudentes ao declarar Marx como um inimigo da filosofia. A história da 

filosofia como sabemos é também ela o fruto da acção dos homens, e ganha sempre as 

formas que os sujeitos se lhe afiguram conceder. No entanto a representação clássica da 

filosofia apresenta-a como essencialmente idealista, intrinsecamente especulativa e 

necessariamente apodíctica. É pois a tarefa do filósofo marxista de arrancar aos velhos 

preconceitos, tão incrustados na história desta disciplina, o direito de representação da 

evolução do próprio pensamento. Neste sentido Marx é um ponto de viragem, e o seu 

pensamento a condição de possibilidade da própria existência da filosofia enquanto 

disciplina. Retirar o peso do idealismo dominante foi a preocupação primeira do 

percurso do nosso filósofo, esse mesmo percurso demonstra a necessidade de tal tarefa 

para quem quiser levar a cabo um pensamento consequente sobre o real. Este último 

impõe-se como o dado fundamental na prática filosófica. Lembremo-nos da questão 

fundamental recorrente de todos os diálogos platónicos, o génio ateniense começaria 

sempre a sua demanda questionando quem o rodeava pela definição conceptual: O que é 

para ti o bem? Qual a sua definição? Como declinar o conceito que utilizamos? Como 



procurar no real algo que se lhe ajuste? Entre todo o espaço que separa aquele que é 

mitologicamente o momento fundador desta nossa ciência e o trabalho de um jovem 

jornalista alemão preocupado com a situação concreta dos camponeses alemães é um 

vibrante oceano de construções intelectuais a que gostamos de chamar civilização ou 

civilização ocidental. Devido às imposições da presente comunicação e também por 

uma impreparação que não faço questão de esconder teremos de dar aqui o salto que a 

história nunca dá, e concentrar as nossas atenções na crítica que o nosso filósofo alemão 

levou a cabo. Para Marx a questão já não se poderá por ao nível da representação, ela é 

insuficiente por natureza, mas é também secundária face ao pulsar do real que a produz. 

Marx não perguntará pela definição de algo, ele procurará apropriar-se do real, e fazer 

dele mesmo objecto, já não de um processo de adequação à representação, mas de uma 

crítica visceral que visa, tão humanamente quanto possível, compreender o movimento 

daquilo que compõe o próprio conceito onde o real se vê reflectido. Fazer trabalhar as 

suas determinações, a contradição que compõe aquilo que é, será, de Marx em diante, a 

tarefa da filosofia consequente.  

  Marx foi como todos sabemos o principal crítico da economia política burguesa, 

ou por outras palavras do sistema económico da burguesia. É muitas vezes assim que 

olhámos não sem razão para a figura de Marx na nossa história, porém gostaria de olhar 

para o revolucionário contributo de Marx para a filosofia, não só pela grandeza do seu 

contributo para esta disciplina, mas também porque a compreensão do seu papel 

enquanto critico da história da filosofia é fundamental não só para perceber o seu 

método como a sua contribuição intelectual no seu todo. Não devemos ter medo das 

palavras, pois se há ensinamento que podemos retirar do próprio pensamento de Marx é 

que a filosofia não é imediatamente identificável com a filosofia especulativa. Assim 

podemos dizer com segurança que não se trata para Marx de criticar a Filosofia, mas a 



filosofia que o rodeava. Se nos virmos obrigados a tomar uma fórmula acabada, 

adiantaremos que o pensamento de Marx não é aquele que destrói a filosofia, mas sim o 

que torna possível o seu desenvolvimento, aquele que leva a cabo a crítica e superação 

de um estado meramente especulativo a que esta estava condenada. A crítica tal como 

Marx a concebia não é algo que pertença exclusivamente a uma disciplina do saber, é 

universal, mas ignorando o papel de Marx na história da filosofia e a fertilidade da sua 

crítica à filosofia especulativa arriscamo-nos a tornar ininteligível a sua crítica da 

economia política. Esta mesma distinção entre filosofia e filosofia especulativa é 

também ela herdeira directa do contributo de Marx. A primeira necessidade que se 

apresentou no percurso do pensador alemão foi precisamente a necessidade de uma 

crítica da filosofia clássica alemã. O jovem jornalista Marx, activista político sentiu uma 

necessidade absoluta de construir o seu trabalho intelectual sobre a crítica ao idealismo 

alemão. O idealismo surge como o objecto primeiro que deve fazer prova de superação. 

Esta superação não pode ser compreendida senão no horizonte da questão pela ciência, 

pelos critérios que determinam a forma como conhecemos. O mundo não é uma mera 

individuação do conceito que o sujeito representa mas ele tem antes que ser 

compreendido na sua especificidade e no seu processo para que o possamos ainda que 

insuficientemente representar. Esta representação não deve fazer economia de nenhum 

dos rigorosos critérios de cientificidade. Desengane-se quem quiser aqui encontrar uma 

imposição inevitável do género de ou Marx ou nenhuma filosofia. Mas para que esta 

ultima dê conta das relações objectivas do real o pensamento de Marx, e o momento de 

Marx na história da filosofia é um ponto de viragem incontornável.  

 

Como se processa então tal viragem? E sobre que fundamentos assenta? 

Procurarei demonstrar a relevância da cientificiade no pensamento de Marx como uma 



das pontes fundamentais para a compreensão da sua importância na História da 

Filosofia. Em termos gerais uma boa parte da recepção marxista do trabalho de Marx, 

pelo menos a parte que nos interessa aqui evidenciar vê em Marx o herdeiro materialista 

da dialéctica Hegeliana. O seu percurso testemunha por si mesmo. Tomemos como 

exemplo desta crítica o famoso “Mistério da Construção Especulativa”. Aqui é o 

próprio processo do pensamento idealista que Marx coloca em questão na pessoa de 

Szeliga. O postulado que eleva o pensamento idealista a processo fundamental da 

realidade é exposto como uma mistificação tão inaceitável quanto improdutiva. O 

pensamento não poderá primar sobre o mundo, sobre as realidades vivas que animam os 

processos do real. O conceito petrificado que tem no real apenas uma comprovação da 

sua individuação e que hipostasia a vivência própria do existente bem para lá do 

processo de pensamento encontra nesta fecunda crítica, o seu limite histórico. A 

filosofia, sobre a sua forma já dialéctica, mas ainda mistificante e ignorante dos 

processos da realidade não desenvolve em parte alguma o conteúdo real do qual é 

suposto ser prova ideal. O dado primordial que se dá ao homem é, para Marx, o real, 

sujeito autónomo em processo que engloba esse mesmo sujeito pensante. Esse real já 

não padece de uma condição de mera instanciação do pensamento mas é regente do 

pensamento de um ponto de vista objectivo, porque o influência e o transforma e 

condiciona, e reciprocamente o pensamento já sobre a sua forma de conhecimento 

concorre por sua vez para a transformação do real.   

À luz daquilo que dissemos até agora como surge então essa cientificidade? Que 

função ocupa no pensamento de Marx? Qual a natureza de tal exigência? Desengane-se 

quem possa pensar nesta exigência de cientificidade como a ingrediência que vem 

fortificar de forma abrutalhada e imobilizante o pensamento de Marx, trazendo-lhe de 

fora uma justificação aberrante que o edifica em verdade absoluta. Tal exigência de 



cientificidade é ela própria uma parte integrante do complexo processo de 

desmistificação da dialéctica Hegeliana. Ela é o processo mesmo de deslocamento do 

objecto da ideia para o mundo, que possibilita a fecundidade de um posterior retorno à 

ideia, já não como entidade directora de investigação mas como reprodução ideal da 

processualidade material concreta em toda a sua complexidade. A dialéctica em face de 

tal necessidade terá então a obrigatoriedade de dar conta dos fenómenos complexos que 

formam o objecto. De instanciação particular do conceito pensado, o objecto passa a ser 

considerado como um complexo de relações que eleva a exigência do pensar ao 

concreto das suas determinações. Marx dirá que o concreto, concebido como momento 

imediato da filosofia idealista, leva à absolutização da representação. Contrapondo a 

este momento conceptual ter-se-à que atentar na conexão interna dos fenómenos, na sua 

interprenetração, neste mesmo movimento é o objecto ele mesmo enquanto conceito que 

se liberta da sua forma idealista para se tornar um meio de acesso à totalidade material 

que lhe subjaz. O objecto já não é o simples correlato daquilo que o sujeito pensa, é a 

ponte de passagem à vivência concreta das determinações que dialecticamente conjuram 

na sua constituição. Lembremos que Marx critica um sem número de vezes a 

compreensão da realidade sob a sua forma de simples objecto, forma essa que 

escondendo a materialidade do todo que lhe subjaz, e que na verdade o produz, paralisa 

a possibilidade mesma de compreensão e de transformação do real. Citemos uma 

passagem rasurada da Ideologia Alemã, onde num tom jocoso, Marx afirma, a propósito 

da famosa “decomposição do sistema hegeliano”,: “Tudo isso , tem lugar no domínio do 

pensamento puro – O mundo profano, nada soube, pois todo este acontecimento que 

(supostamente) transtornou o mundo deu-se apenas no processo de decomposição do 

espírito absoluto.” Aqui subjaz a necessidade de um reposicionamento ontológico do 

acto próprio do pensar.  



Mas regressemos ao percurso com que nos tínhamos comprometido. Como 

conhecemos então aquilo que é? A resposta de Marx está determinantemente marcada 

pela sua concepção dialéctica. O acto de conhecer não se esgota num único momento. 

Conhecer é o processo que procura compreender o real na sua processualidade e 

movimento, que completa, revê e critica em cada estádio do seu desenvolvimento. O 

movimento enquanto propriedade da matéria, e não enquanto simples contingência do 

objecto de conhecimento é o reconhecimento fundamental. É apenas nesta adequação 

metodológica à constituição ontológica do real que a ciência pode encontrar o seu 

espaço e o seu propósito. A consideração do próprio objecto da ciência enquanto 

dialéctico em si, enquanto entidade viva e em devir, leva à revisão metodológica e à 

adequação das exigências processuais. Se a materialidade do Ser é o factor primeiro o 

processo para o conhecer, enquanto atentar na conexão interna dos fenómenos que 

compõem o objecto em questão, a exigência epistemológica terá de ser repensada 

enquanto actividade integrante e dialogante com o próprio real. Nesta medida o pensar 

não se difere do ser, no que toca ao seu cáracter fundamentalmente dialéctico e 

materialmente gerado. O pensar procurará assim apreender a diversidade do real na sua 

concretude actuante.  

  O que significa então o concreto no método de Marx? E como é que este está 

relacionado com a exigência de cientificidade que caracteriza todo o processo critico? O 

concreto podemos dizê-lo não é identificável ao simples empírico. Ele é o elemento de 

profundidade que procura agregar as diferentes determinações do processo entre si, na 

sua diversidade e coexistência interrelacional. O real, esse mundo profano que 

desconhece as elaborações da especulação (pelo menos na sua dialecticidade idealista), 

está ele próprio em movimento, em processo, e o concreto será o reconhecimento 

efectivo dessa fertilidade deviniente, que ainda que diversa se enquadra numa totalidade 



interrelacional. É a materialidade do real que se pretende compreender, mas esta, para 

mal dos nossos pecados não se dá na imediatez do simples aparecimento. Para ela 

concorrem os mais variados elementos cujo reconhecimento é necessário à própria 

exigência de cientificidade. A concretude da realidade deviniente exige a reconstituição 

dessa mesma concretude ao nível do pensar. Compreendemos então que tal exigência 

está longe de ser mero agregar de factos, de dados e de experimentações sobre o objecto, 

ela traz consigo para Marx, a necessidade do reconhecimento dos seus fundamentos 

ontológicos, isto é da sua materialidade, historicidade e totalidade. É apenas nas suas 

relações, e nas suas relações compreendidas como parte integrante de uma totalidade, 

que o processo de inquirição ao objecto em questão pode começar a procurar satisfazer 

as exigências da cientificidade. De outro ponto de vista podemos dizer que estas últimas 

não se colocam por simples emanação de uma vontade subjectiva, mas porque a 

consideração do real, vivo e actuante, assim o requer. Neste sentido é o ser que moldará 

definitivamente o pensar, e será este o pressuposto filosófico que presidirá ao processo 

científico, este último liberto de qualquer determinação prévia que não seja o atentar na 

realidade objectiva do que é, e numa atitude ontologicamente adequada e 

dialecticamente relacional com este último procurará trabalhar-se como processo de 

compreensão da complexidade material.  

A preocupação fundamental de Marx prende-se assim com o reposicionar do 

pensamento do lado da realidade objectiva. Esta última prima sobre o pensar, 

determina-o não só objectivamente, na medida em que é o processo histórico que gera a 

representação que num período determinado lhe corresponde, mas também nos 

fundamentos mesmos de que o pensar se serve para se fundar. Se o mundo em face é 

rico em contradições, e tem como dado fundamental a sua historicidade, a única forma 

de o apreender na sua forma viva e deveniente, é o de se lhe ajustar no seu método. Se 



para os idealistas as abstracções teóricas se identificam à realidade, para Marx são as 

relações mesmas no seu próprio devir complexo que devem ser apreendidas pelo 

pensamento. Se por um lado os conceitos abstractos que primavam no pensar filosófico 

acerca do existente revelam ser insuficientes para dar conta da complexidade das 

conexões internas dos fenómenos reais, por outro lado não se trata para Marx de 

descrever a simples facticidade do aparecer das coisas. Recordemos que para o nosso 

filósofo se a forma de aparecer das coisas coincidisse com a complexidade das forças 

em jogo na sua determinação, qualquer necessidade epistemológica da ciência seria 

supérflua. Aquilo que é, ganha forma através de um conjunto de processos internos que 

o liga aos restantes objectos e que o enquadra na totalidade do existente. Apenas 

atendendo a esta complexidade viva e a consideração do objecto como momento 

condicionado e condicionante da totalidade que integra, que o método do pensar pode 

começar a formar-se enquanto crítica científica daquilo que é. O método que nos propõe 

assim Marx é o de tomar como ponto de partida as próprias relações reais, o próprio 

processo histórico que condiciona fundamentalmente o Ser, e desde aí começar a 

compreender e representar esse processos reais. O caminho que parte das coisas em 

relação e termina na consciência, que não procura o real para demonstrar a sua lógica, 

mas que funda a sua lógica sobre a necessidade imposta pelos processos reais, é o nosso 

conceito actual e actuante de materialismo. 

 


