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Por um Ponto de Vista Prático Poiético, Produtivo, em Filosofia  

(aqui em diálogo crítico com Marx) 
Crisóstomo 

O ponto de vista materialista de Marx pode ser entendido como apresentando, 

contraditoriamente, os seguintes elementos prático-críticos (ver Teses ad Feuerb. p. ex): 

1) uma recusa do “empirismo dogmático”, intuicionista-passivo, mentalista-cartesiano 

(ao qual entretanto recorre alhures), bem como uma rejeição do “idealismo subjetivo”.  

2) uma superação da concepção do mundo e do sujeito como estáticos, exteriores um ao 

outro, e, logo, possivelmente, o abandono do ponto-de-vista do espectador e da fixação 

objetivista-representacionista do real;  

3) uma desqualificação do indivíduo abstrato da percepção empirista, a ficção do 

indivíduo dissociado do conjunto das suas relações sociais e de uma forma de vida 

determinada. (Junto, porém, com uma “essencialização” dessas relações). 

4) uma concepção da realidade como atividade sensível, e de nós próprios também como 

ativos-sensíveis - bichos que põem objetos e são postos por objetos (Manuscritos 44).  

5) tudo isso atravessado por uma sugestão de “epistemologia política”, i.e. de 

congruência de pontos de vista filosóficos e políticos com posições / pontos-de-vista 

(Standpunkten) sociais materiais. (Um contextualismo e um perspectivismo, entretanto, 

a que Marx não é fiel ele próprio). 

6) Ademais desses elementos pragmatista-poiéticos, Marx apresenta sua crítica do real 

social (moderno), como ao mesmo tempo essencialmente cindido e atomizado, pelas 

“más” relações e práticas sociais imperantes, que acarretariam um 

desdobramento/duplicação do mundo humano também na religião, na filosofia, na 

ideologia. E trata de deduzir do Cristianismo seu fundamento crítico, mundano mas 

essencializado, “o homem” como essencialmente genérico e ser supremo para o homem. 

O que, introduzido na economia política pela noção do trabalho como essencialmente 

social (dos Manuscritos ao Capital),  determinaria, por necessidade, o rumo da supressão 

prática da contradição (cindidora) e a restauração da plena unidade-solidariedade 

social (o comunismo), com o fim do fetichismo e da auto-alienação do “homem”. 

*** 

Nosso Emaranhamento Prático, Sensível, Criativo, como o Mundo 

O que se pode derivar daí para uma reconstrução crítica de Marx é um ponto de vista 

que parta mais consistentemente de nosso originário emaranhamento prático-sensível, 

produtivo, objetual, com o mundo, a partir do qual realidade, conhecimento, ação e 

normatividade podem ser reconcebidos. De uma maneira que se distinga 1) de um 

realismo empirista representacionista-mentalista, entendido aqui como pouco 

interessante para a realização das disposições livres, prático-criadoras, 

transformadoras, dos seres humanos. Mas que se distinga também 2) de um anti-

representacionismo linguocêntrico, pós-metafísico, que, embora disposto ao 

reconhecimento, a seu modo, de uma dimensão social, não-fundacionsta, da nossa 

relação com o mundo,  tendo ademais preocupações antidogmáticas semelhantes às 

nossas, é insuficientemente aberto à dimensão material sensível de nossas práticas, o que 

o envolve em desnecessários relativismos, agnoticismos e ascetismos. 



Trata-se aqui de articular esse novo ponto de vista pela via de uma combinação de não-

representacionismo prático e materialismo poiético (sugerida como possivelmente mais 

apropriada às nossas circunstâncias e necessidades), com base na utilização de quatro 

noções principais:  

a) uma noção de intencionalidade prático-sensível, significadora, como nosso modo 

prático intencional de dirigirmo-nos às coisas, de assim lhes darmos significados e delas 

formarmos noções,  

b) a noção de ação humana como “essencialmente” poiésis (fazer criador que introduz 

coisas no mundo), e da realidade e de nós próprios como atividade sensível e artefato,  

d) a noção de significação e normatividade como constituídas, não em primeiro lugar 

apenas pela linguagem e seu uso, mas pela nossa prática de lidar com mundo e coisas, 

orientada por propósitos, apoiada em e permanentemente modificada por objetos. (Isso 

em oposição à ideia de uma normatividade 1) deduzida, de modo fundacionista, da 

religião, 2) lida para dentro da realidade por uma teoria da história e da economia, ou 

finalmente 3) postulada por um universalismo abstrato, transcendental).  

*** 

Um Holismo Dialético, Prático-Material, Cultural, Geral 

Assim chegamos a uma concepção prática, holista-materialista, objetual, do mundo, da 

cultura e de nós mesmos, segundo a qual os seres humanos permanente põem/criam 

novos objetos, e são por sua vez  postos/ constituídos/ criados por esses artefatos e pelas 

práticas e relações que eles permanentemente engendram e às quais dão suporte. E 

chegamos a uma concepção da sociedade como um agregado de práticas, envolvidas 

com o uso e a criação de objetos e objetualidades, sendo elas próprias (práticas) 

igualmente objetivações nossas, que encontram nos objetos seu suporte e envolvem 

relações nas quais esses têm papel constitutivo.  

Parafraseando Marx, a dialética desse novo materialismo prático-poiético fica assim: 

Na criação e no uso de objetos, os seres humanos desenvolvem entre si relações múltiplas 

e cambiantes, enquanto desenvolvem novas práticas e produzem novos objetos, artefatos, 

coisas e práticas. A criação de novas práticas, objetos e usos enseja novas relações e 

novas formas de subjetividade entre os seres humanos, constituindo / apropriando um 

mundo nosso, constituindo-nos a nós próprios e constituindo assim o que chamamos de 

mundo e de história. 

Não há por que supor que tal dialética só se dê na produção de bens ditos materiais na 

base da sociedade (como em Marx), pelo uso de grandes e pesados meios de produção, 

por sempre grandes coletivos humanos, por essas condições arregimentados e 

homogeneizados. Ou que ela (dialética) não se dê na prática geral dos seres humanos de 

criar, usar e reproduzir, como inevitavelmente entrelaçados, objetos, ideias, práticas, 

vocabulários, instituições – todos, enfim, artefatos e objetivações nossas - e de nos 

produzir assim a nós próprios e ao mundo, como artefatos. Nesse caso, deve cair o rígido 

dualismo infraestrutura-superestrutura, não havendo por que entender que há 

pensamento (mas não materialidade e produção) no nível da atividade da 

“superestrutura”, e não há pensamento (mas apenas materialidade), no nível da 

“infraestrutura”, em práticas consideradas como as únicas produtoras em sentido 

estrito. Et voilá um materialismo prático, des-essencializado e des-substancializado, 

não-determinista, uma melhor conversão materialista de Hegel - como ponto de vista 

destranscendentalizado e civil, prático, em filosofia.   


