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Conforme Carlos Nelson Coutinho (1995), uma das questões mais 

importantes da filosofia e da ciência é a relação entre a lógica e a realidade. Esta 

questão emerge com mais intensidade na história da epistemologia na discussão 

levada a efeito por Aristóteles em sua análise da filosofia, especialmente em sua 

discussão com Sócrates e Platão. O argumento, desde então, é o de que a lógica 

formal é exata (como na matemática ou na física). Com isto, parecia que todo 

debate ontológico, epistemológico e metodológico estava afastado da lógica 

formal por conta de esta lógica se apresentar como essencialmente coerente, 

independentemente do conteúdo do objeto. Para a lógica formal clássica todo 

enunciado apoia-se em um conjunto de regras dotadas de validade universal. A 

questão ontológica e epistemológica passa a ser: em que medida as regras 

formais abstratas são aplicadas à realidade? Em outras palavras: em que medida 

os princípios que são válidos para a lógica formal podem ser aplicados aos 

movimentos internos do objeto?  

Da perspectiva da lógica aristotélica, por exemplo, uma igualdade (A = A) 

é definitiva e não admite controvérsia e tampouco admite que o objeto contenha 

em si uma contradição. Esta lógica predominou na história da filosofia e da 

epistemologia até que Hegel elaborou, em Ciência da Lógica, sua crítica à 

confusão entre lógica formal e ontologia, argumentando que as regras formais 

(da lógica stricto sensu e da matemática) não apreendem o movimento dialético 

do real em sua riqueza, em suas determinações complexas e contraditórias. A 

ciência da lógica de Hegel, afirma Coutinho (1995), é “um sistema de leis 

ontológicas, um conjunto articulado de categorias que expressam os modos de 

ser da própria realidade”. As regras formais, para o idealismo hegeliano, são 

pontos de partida abstratos, de modo que não se trata de negar estas regras, 

mas de integrá-las no sistema de pensamento visando captar o real como 

totalidade concreta e não como lógica formal.  

Em Lógica Formal/Lógica Dialética, Lefebvre (1995), inspirado na 

concepção de Lênin, toma por referência a leitura “materialista” de Hegel, seu 
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idealismo objetivo, para apresentar tanto as leis da lógica formal e os limites de 

sua aplicação, como as principais categorias da lógica dialética. Lefebvre não 

nega a validade relativa da lógica formal tendo em vista a lógica concreta 

(dialética), mas critica o formalismo da ciência e da filosofia que tenta aplicar 

princípios da lógica formal para representar o movimento que é próprio da 

realidade. O formalismo com que Lefebvre se defronta é aquele do 

funcionalismo, do estruturalismo, de certa fenomenologia, sem poupar críticas 

ao positivismo, ao neopositivismo, ao historicismo, ao empiriocriticismo e ao 

racionalismo hipotético-dedutivo.   

“Lógica Formal/Lógica Dialética” foi escrito por Henri Lefebvre em 1946-

1947 e publicado em 1947 como o primeiro de oito tomos do que seria o “Tratado 

de Materialismo Dialético”. Os demais sete tomos, contudo, não foram 

publicados. Lefebvre afirma que o projeto foi abandonado por motivos políticos, 

especificamente o stalinismo e sua exegese que se apresentava, então, como 

sendo a interpretação suficiente para a formação ideológica da classe operária 

e como a verdadeira interpretação neo-hegeliana do materialismo histórico. 

Lefebvre se encontrava, portanto, em um terreno espinhoso, em que enfrentava 

ao mesmo tempo os não-marxistas, os antimarxistas e certo tipo de marxismo 

no campo da filosofia e da luta política.  

Tendo publicado mais de 70 livros (apenas 1/3 deles traduzidos para o 

português), Lefebvre se destacou não apenas no campo da filosofia, como nas 

áreas da geografia (inspirando David Harvey), do direito, da sociologia, da 

economia, da política. Sua teoria dobre o Direito à Cidade é uma referência 

marcante nos estudos sobre a questão urbana.  

Nesta palestra vou destacar, de forma bastante reduzida, quatro pontos: 

o conhecimento, a lógica formal, a lógica concreta (dialética) e o método 

dialético.  

O conhecimento, diz Lefebvre (1995, p. 49), não é um problema (“o 

problema do conhecimento”). “O conhecimento é um fato: desde a vida prática 

mais imediata e mais simples”, o sujeito conhece objetos, coisas, seres 

humanos, seres vivos, etc. “O sujeito (o pensamento, o homem que conhece) e 

o objeto (os seres conhecidos) agem e reagem continuamente um sobre o outro”. 

O sujeito age sobre as coisas, explora, experimenta, tensiona, questiona. As 

coisas resistem, se retraem, se opõem, cedem à ação, se revelam total ou 
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parcialmente. “Sujeito e objeto estão em perpétua interação”, em uma relação 

entre dois elementos opostos que constituem um todo, ou seja, em uma 

interação dialética. Assim, o conhecimento humano é um fato porque: 

i. É prático. Antes de se elevar ao nível teórico todo o conhecimento 

inicia pela experiência prática, pois apenas a prática coloca o sujeito em “contato 

com realidades objetivas”; 

ii. É social. Na vida social o sujeito se relaciona com outros sujeitos, 

estabelecendo cada vez mais ricas e complexas relações, necessárias para o 

desenvolvimento da vida individual e para a apreensão do imenso saber histórica 

e socialmente disponível; 

iii. É histórico. “Todo conhecimento foi adquirido e conquistado”. A 

verdade não está previamente dada e disponível para a humanidade e nem é 

revelada em um dado momento predestinado. 

Neste sentido, pode-se considerar que o sujeito, o objeto e os elementos 

do conhecimento, embora sejam distintos, são efetivamente ligados de forma 

indissolúvel. Portanto, ainda que o conhecimento ponha certos problemas aos 

sujeitos, ele não é um problema, mas um fato. Um fato social e histórico. O 

conhecimento só é um problema quando o seu processo de produção e a análise 

da matéria separa e isola o que é indissolúvel, ou seja, separa os elementos do 

conhecimento do sujeito e do objeto. 

A separação do sujeito e do objeto como realidades exteriores é uma 

solução metafísica, que coloca os seres e os objetos fora de suas relações e de 

suas interações. O pesquisador metafísico se coloca fora e distante do objeto 

como se não fizesse parte do processo de sua apreensão, como se estivesse 

pairando sobre ele como um mero observador, como um ser não social, como 

um sujeito neutro. A pretendida neutralidade, contudo, seria um estado de 

consciência puramente subjetivo, em que as coisas não são o que elas são, mas 

o que o sujeito coloca dele mesmo no objeto a partir de categorias universais, de 

projeções e sensações. Não há neutralidade possível na relação entre o sujeito 

e o objeto. 

A metafísica, portanto, é uma “teoria desligada da prática, sem unidade 

com a prática, sem ligação direta e consciente com a mesma”. A “pretensa 

verdade da metafísica” ao postular a “separação entre a prática e a teoria, entre 

a vida e o pensamento”, encontra o raciocínio individual, o dogma, a revelação 
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que o indivíduo generosamente emprestaria à humanidade e ao conhecimento. 

A metafisica põe o conhecimento como algo acabado antes mesmo de ter 

começado, põe o conhecimento antes do próprio conhecimento, o espírito antes 

da natureza, o pensamento absoluto antes do pensamento e da experiência 

humana. Assim, o produto do idealismo metafísico é uma doutrina que eleva uma 

parte do conhecimento adquirido ao estado absoluto, fazendo dele um mistério 

que existe antes das relações reais.  

Lefebvre (1995, p. 56) é enfático: “não existe conhecimento sem objeto a 

conhecer; não existe ciência da natureza sem natureza”. A concepção realista, 

materialista (não vulgar), se opõe à concepção idealista e é incompatível com 

ela. Isto não significa negar ao idealismo suas contribuições para a história das 

ideias, mas não o tomar como ponto de partida. 

Com isto, Lefebvre reafirma a clássica questão de que existem duas 

concepções fundamentais em luta perpétua: uma que considera a natureza 

como fator primário (realismo, materialismo) e outra que considera o pensamento 

como fator primário (racionalismo, idealismo). Toda a produção do conhecimento 

poderia ser colocada nestes dois polos extremos: o do primado do real e o da 

primazia da ideia. No entanto, da perspectiva epistemológica histórica, idealismo 

e realismo não se mantiveram totalmente distantes e não constituíram modelos 

excludentes. A classificação destes polos como opostos tem uma finalidade 

propedêutica. Na história do conhecimento os debates entre estas correntes 

epistemológicas fortaleceram a própria epistemologia e suas dimensões, 

especialmente no desenvolvimento de métodos, teorias, proposições, 

instrumentos e técnicas de pesquisas. 

O alcance e o valor dos meios de produção do conhecimento, dos 

métodos e técnicas de pesquisa, contudo, exige distinguir, entre os idealistas, 

aqueles subjetivos (para quem todo conhecimento não é senão uma construção 

artificial) daqueles idealistas objetivos (para quem o conhecimento se encontra 

relacionado aos instrumentos de sua produção). Para Hegel, o mais importante 

dos idealistas, os métodos humanos têm alcance objetivo. O idealismo hegeliano 

é, portanto, um “idealismo objetivo”, em que a verdadeira consciência sobre o 

objeto é uma conquista do espírito humano.  

É neste sentido histórico que se considera não há como dividir toda 

produção do saber em dois polos excludentes (idealismo e realismo). As 
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Dimensões Epistemológicas, ainda que distintas, não se compões e nem se 

exprimem a partir apenas de elementos constitutivos exclusivos e únicos. Os 

sistemas idealistas (as dimensões idealistas) foram, historicamente, muito mais 

complexas, ricas e repletas de conteúdo vivo do que os sistemas realistas, 

desenvolvendo instrumentos e modos de pesquisa (especialmente técnicas 

qualitativas) mais penetrantes e questionadores. A discussão abstrata entre 

idealismo e realismo abandona a riqueza do debate sobre as bases e 

fundamentos materiais destes dois sistemas, ou seja, nega a história social das 

ideias e da produção do conhecimento (ontológica e epistemologicamente). 

O reconhecimento das contribuições das proposições oriundas das 

dimensões realistas e idealistas entre si permite compreender o lugar da lógica 

formal e da concreta (dialética). Permite compreender o materialismo histórico, 

por exemplo, como uma epistemologia e uma ontologia internamente coerente 

por seu conteúdo, por suas consequências práticas e por seu acordo entre a 

prática e os resultados da ciência, e não como um modelo abstrato, uma 

classificação, um tipo ou um paradigma. Nas Teses Sobre Feuerbach, Marx 

afirma que “a discussão sobre a irrealidade ou realidade do pensamento, isolada 

da prática, é algo puramente escolástico”. Em outras palavras, a realidade não 

pode ser definida isoladamente da atividade humana prática.  

Em síntese, a teoria do conhecimento segundo Lefebvre (1995, pp. 70-

71), considera que: 

i. O conhecimento supõe um objeto real exterior ao sujeito humano 

ativo, que é alcançado progressivamente (no curso da história, das 

investigações, das práticas sociais, da ciência, da filosofia, das tecnologias), 

cujas representações correspondem à objetividade; 

ii. O ser humano é um sujeito-objeto, pois ao mesmo tempo em que 

é sujeito (do pensamento) e que sua consciência não se separa da existência 

objetiva (das atividades vitais, da ação, das práticas), sua condição de sujeito o 

faz socialmente objeto para outros sujeitos;   

iii. Sujeito e objeto, pensamento e matéria, espírito e natureza, são ao 

mesmo tempo distintos e ligados, em interação, em luta dialética constante no 

interior desta unidade (sujeito-objeto); 

iv. O materialismo histórico é uma crítica à unilateralidade (idealismo 

x realismo). 



6 
 

Com isto, afirma Lefebvre (1995, p. 75), “a objetividade deve ser definida 

pela correspondência entre as ideias do sujeito e o objeto e relacionada à 

prática”. Neste sentido, nada se ganha transformando o sujeito individual em 

sujeito coletivo, em ser social, sem por estes sujeitos em uma sociedade humana 

real: a história do conhecimento não é a história abstrata do ser social, “mas a 

história concreta da prática social”1.  

É nesta perspectiva que a lógica formal tradicional se funda na separação 

e na distinção entre forma e conteúdo, entre pensamento e prática. A lógica 

formal inspirada em Aristóteles distingue os termos (proposições, conceitos), 

deixando de lado todo conteúdo, todo sentido que estes termos possuem, todo 

objeto que eles designam e toda prática que a eles se relacionam. A lógica formal 

determina, através do pensamento puro, das regras de seu emprego correto 

(procedimentos, rituais, ordenamentos) e das regras gerais da coerência, o 

acordo do pensamento com ele mesmo a partir do próprio pensamento. 

Isto não significa que toda lógica é inútil. Lógica é, necessariamente, uma 

atividade do pensamento na representação, na compreensão, na interpretação 

e análise dos objetos e dos fenômenos. A discussão que se deve fazer não é 

sobre a existência da lógica e nem sobre sua utilidade, mas sobre sua forma, 

seu método. A lógica formal tem alcance relativo e aplicação limitada porque 

negligencia grande parte do conteúdo e se concentra na forma, não como um 

aspecto ou momento necessário da abstração, mas como o próprio conteúdo. A 

lógica formal, lógica da forma, da abstração, é uma etapa, transitória, da 

elaboração do pensamento sobre a matéria e não sua forma final. No processo 

de produção do conhecimento, o pensamento faz reduções provisórias do 

conteúdo, produz esboços formalmente válidos para se apropriar de forma 

elaborada do objeto. Estes esboços são aproximações do sujeito com o objeto, 

pois o conteúdo é feito de interações permanentes entre elementos opostos, 

entre sujeito e objeto. Estas interações constituem a dialética. Assim, para “voltar 

ao conteúdo real” e apreendê-lo como realidade, como concreto pensado, a 

lógica formal, ainda que necessária nas aproximações, é insuficiente, sendo 

necessário substituí-la pela lógica concreta, pela lógica do conteúdo. É neste 

sentido que a lógica concreta, lógica do conteúdo, é a lógica dialética. 

 
1 Há, aqui, uma crítica à certa interpretação sobre a ontologia do ser social proposta por Lukács.  
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A lógica formal em sua concepção metafísica, separa a forma do 

conteúdo. Entretanto, o conteúdo se apresenta em processos de mudanças e 

transições, de modo que apenas raramente ele se deixa encerrar em uma 

fórmula do tipo verdadeira ou falsa. Aquilo que pode ser verdade ou erro no 

domínio abstrato, pode ser seu contrário no mundo real, pois este se modifica e 

se movimenta. O que era verdadeiro a respeito do átomo ser a menor partícula 

da matéria se mostrou falso com a descoberta dos prótons, nêutrons e elétrons. 

Do mesmo modo que a metafísica idealista, a solução empirista clássica 

tampouco encontrou solução para este problema entre “falso x verdadeiro” posto 

pela lógica formal. O empirismo afirma que a origem do conhecimento se 

encontra na experiência, nas sensações, no sensível. De acordo com os 

empiristas, o concreto se mantém fora do abstrato. Isto significa negar a ciência 

através da negação do conceito, da negação de toda ideia e de qualquer 

experiência objetiva além das sensações. O que é necessário considerar é que 

o verdadeiro, o concreto não se encontra no imediato, no sensível. O sensível é 

de certa forma a primeira abstração, é um aspecto do processo do pensamento. 

O sensível, de certa forma, é o primeiro concreto e ao mesmo tempo o primeiro 

grau de abstração. Concreto e abstrato não podem, portanto, ser separados. São 

dois aspectos solidários, duas características inseparáveis do conhecimento que 

se convertem incessantemente um no outro. O concreto determinado torna-se 

abstrato e o abstrato aparece como concreto já conhecido. Adentrar no real 

significa superar o imediato afim de atingir conhecimentos mediatos através do 

pensamento. Estes conhecimentos mediatos são, então, abstrações, 

representações, teorias, ideias.  

O empirismo está correto ao considerar que se deve partir do sensível, 

mas está equivocado quanto nega que é necessário superar o sensível. O 

racionalismo, por seu turno, está correto em crer na primazia das ideias, mas se 

equivoca ao substancializar as ideias metafisicamente situando-as fora do real 

que elas representam. Adentrar no real é atingir, pelo pensamento, um conjunto 

cada vez mais amplo de relações, de detalhes, de elementos e particularidades 

captadas em uma totalidade. Esse conjunto, essa totalidade, jamais pode 

coincidir com a totalidade absoluta do real, pois é uma totalidade elaborada pelo 

pensamento a partir do real. O ato do pensamento destaca a totalidade do real 

mediante um recorte real ou ideal, produzindo aquilo que é chamado de objeto 
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do pensamento. O objeto do pensamento permite ao sujeito ir mais longe do que 

a experiência sensível imediata e, nesse sentido, o objeto do pensamento, 

propriamente dito, é um instrumento de conhecimento e ao mesmo tempo um 

conhecimento, não um instrumento prático e nem uma construção. O objeto do 

pensamento pode ser simultaneamente mais abstrato e mais concreto que a 

experiência sensível. Mais abstrato por ter perdido o caráter imediato do 

sensível; mais concreto na medida em que penetra mais fundo no real de forma 

que o pensamento tenha condição de poder abstrair e de reduzir em sua 

expressão mais simples o conteúdo concreto.  

Se o imediato do objeto é considerado não como um resultado definitivo, 

mas, graças seu ao seu conteúdo objetivo, como um meio, uma etapa 

intermediária para adentrar no real, então o pensamento pode se desenvolver 

progressivamente para reencontrar o concreto analisado e compreendido. O 

conhecimento mediato, elaborado, é uma abstração. Mas o conteúdo concreto 

do abstrato só aparece estabelecido numa etapa subsequente da investigação 

e não em sua forma abstrata imediata. A verdade do abstrato reside no concreto 

e não em sua aparência. Para a razão dialética o verdadeiro é o concreto e o 

abstrato imediato não pode ser mais do que uma primeira etapa na apreensão 

desse concreto, um momento do movimento para captar, analisar e determinar 

o concreto. O objetivo do conhecimento é o conhecimento do real do concreto, 

mas apesar disso não se deve pretender evitar a abstração, não se deve querer 

que o concreto seja dado imediatamente. 

Para apreender o concreto é preciso passar pela abstração. A riqueza 

concreta que um pensamento apreende pode ser avaliada pelas etapas pelas 

quais ele passa, pelos graus de abstração atravessados e superados no curso 

da investigação. É neste sentido que o conteúdo da abstração aparentemente 

mais abstrato pode se revelar como sendo mais profundo do que se pode ver. 

Determinadas categorias, apesar da extrema abstração aparente, revelam-se 

profundamente concretas. Por exemplo, o conceito ou a categoria econômica do 

valor. Por isso, o pesquisador que deseja captar imediatamente o mundo físico 

sem passar pela abstração está condenado a não captar nada de essencial, 

nada de verdadeiramente concreto, mantendo-se no aparente, no superficial e 

no contingente. Para atingir o verdadeiro é preciso ir além do imediato. 
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Com Hegel, pode-se dizer que o método da lógica concreta não é exterior 

ao real e não difere do objeto, de seu conteúdo, pois o próprio conteúdo é a 

dialética que existe no objeto. O método é a lógica concreta e, portanto, a 

consciência do conteúdo, é o conteúdo que se reflete na forma e se reflexiona 

no pensamento. Dessa maneira, o importante em uma pesquisa é encontrar as 

relações, as transições, as ligações internas e necessárias de todos os 

elementos, de todas as partes do pensamento, bem como da realidade em 

desenvolvimento que está sendo analisada em toda essa totalidade. Existe uma 

ligação objetiva de todos os aspectos, ou seja, uma origem externa concreta e 

ao mesmo tempo uma origem interna imanente dessas diferenças, desses 

aspectos e, portanto, uma razão concreta da sua diversidade.  

A análise que reencontra o concreto através da abstração, segue um 

duplo movimento: que vai das partes, dos elementos, dos aspectos, ao todo, 

mediante a determinação das ligações objetivas dessas partes entre si; que vai 

do todo às partes mediante a captação da origem interna dessas diferenças. 

Esse duplo movimento significa que a produção do conhecimento precisa 

encontrar racionalmente o concreto, o real, em seu movimento e seu 

desenvolvimento. De certa forma, o abstrato nega o concreto, mas para 

reencontrá-lo em um nível superior. O conhecimento racional supera a negação 

do concreto reencontrando a vida do objeto. Por esse motivo, toda análise deve 

se esforçar por adentrar no objeto colocando-o em sua condição de objeto, ou 

seja, não deve respeitar o objeto em sua imediatidade, em sua aparência, porque 

a análise deve desmontar, quebrar as aparências imediatas do objeto. Toda 

analise, portanto, funda-se sobre ação prática do pesquisador na produção do 

conhecimento. 

É nesta perspectiva que se deve considerar que a lógica formal se situa 

em seus limites como lógica do entendimento, da separação. Mas ela é antes de 

mais nada uma separação momentânea entre a forma e o conteúdo. A lógica 

formal é, na fronteira do pensamento, uma verdade limitada, insuficiente, 

abstrata, relativa, mas ela contém certa verdade. Quando o pensamento aborda 

o conteúdo para captá-lo, superando assim a forma vazia, ele implica essa forma 

e a conserva, emprestando a ela seu conteúdo. O conteúdo não deve se opor a 

forma lógica como algo exterior e irredutível. A forma não se separa do conteúdo. 

O conteúdo, todavia, pode se manter sem a forma. A forma pensada é 
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certamente a forma do conteúdo no pensamento. Sua importância enquanto 

forma revela-se, deste modo, como algo fundamental. A razão não pode avançar 

sem o entendimento e sem a análise da forma e do conteúdo.  

A lógica formal e a lógica geral encontram-se no início do conhecimento. 

Não na ordem concreta real, mas na ordem metodológica, enquanto começo do 

pensamento racional. Quando a lógica formal se transforma em metafísica, 

quando separa o entendimento da razão (pensamento) elaborado, quando 

destaca a verdade em si do trabalho efetivo do pesquisador na produção do 

conhecimento, então seu resultado não é senão uma construção mística. Em 

síntese, a lógica formal deve superar a separação do objeto com o pensamento, 

deve compreender que o pensamento que conhece opera sobre um conteúdo e 

deve assimilar esse conteúdo progressivamente, pois apenas quando o objeto é 

analisado e, por conseguinte, determinado pelo trabalho de investigação, que 

ele se torna objeto do pensamento. A lógica formal é um dos momentos da razão 

e não a razão definitiva. 

A lógica concreta, a lógica do objeto (lógica do movimento) em sua 

materialidade real, que é captada pelo pensamento como abstração, portanto 

como lógica da dialética, é a lógica do método e do movimento do real e é 

somente no grau de objetividade no nível da concepção que o método se 

legitima, que encontra seu fundamento. As leis do método devem ser concretas, 

no sentido de que permitem ao pesquisador adentrar em todo objeto, em toda 

realidade, mas o método não pode se tornar um procedimento formal, uma 

operação que substitui a prática da investigação e nem o contato real com o 

conteúdo. 

Chega-se, portanto, às grandes leis do método dialético: 

i. Lei da interação universal, da conexão, da mediação recíproca de 

tudo que existe, porque nada é isolado. Isolar um fato um fenômeno e depois 

conservá-la pelo entendimento neste isolamento é privar o fato de seu sentido. 

A pesquisa dialética considera cada fenômeno no conjunto de suas relações com 

os demais fenômenos e, portanto, no conjunto dos aspectos e manifestações 

daquela realidade da qual ele é fenômeno, do qual é aparência mais ou menos 

essencial.  

ii. Lei do movimento universal. Deixando de isolar os fatos, os 

fenômenos, o método dialético reintegrou-os em seu movimento, que é tanto 
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movimento interno que provém deles mesmos, como também movimento 

externo que os envolve no devir universal. Os dois movimentos internos e 

externos são inseparáveis; 

iii. Lei da unidade dos contrários. A contradição lógica formal conserva 

os dois contrários a margem um do outro e, portanto, ela não é mais do que uma 

relação de exclusão. A contradição dialética é ao mesmo tempo uma inclusão 

dos contraditórios um no outro e uma exclusão ativa. O método dialético busca 

captar a ligação, a unidade, o movimento, que engendra os contraditórios, que 

os opõem, que faz com que se choquem, que os quebra e supera. Não existe 

dialeticamente a contradição em geral. Existem contradições, cada qual com o 

seu conteúdo concreto, com o seu movimento próprio, que deve ser penetrado 

em suas conexões. A contradição dialética difere da contradição formal porque 

esta permanece na sua generalidade abstrata, enquanto a dialética se 

estabelece no universal concreto;  

iv. Lei da transformação da quantidade em qualidade. As 

modificações quantitativas são lentas, insignificantes e desembocam em uma 

súbita aceleração do vir-a-ser. O salto dialético implica a continuidade do 

movimento e a descontinuidade deste mesmo movimento. É continuidade 

quantitativa e descontinuidade qualitativa. Nem a ação e nem o conhecimento 

podem criar algo pronto e acabado;  

v. Lei do desenvolvimento esperado ou lei da superação. A vida não 

destrói a matéria sem vida, mas a compreende e aprofunda. A contradição 

dialética compreende a negação e a negação da negação, visto que as 

contradições estão em luta efetiva. Deste choque, que não é um choque no 

pensamento, no abstrato, no plano subjetivo, ainda que dê lugar a um choque 

de pensamento, surge uma promoção mais elevada do conteúdo que se revela 

e se libera no e pelo conflito.  

Todas as leis dialéticas constituem pura e simplesmente uma análise do 

movimento. O movimento real, com efeito, implica essas diversas 

determinações: continuidade e descontinuidade; aparecimento e choque de 

contradições; saltos qualitativos e superação.  

Finalmente, em síntese, o emprego do método dialético, de acordo com 

Lefebvre (1995, p.241), pode ser resumido de acordo com nove regras práticas: 



12 
 

i. Dirigir-se à própria coisa. Nada de exemplos exteriores, de 

digressões, de analogias inúteis; por conseguinte, análise objetiva;  

ii. Apreender o conjunto das conexões internas da coisa, de seus 

aspectos; o desenvolvimento e o movimento próprio da coisa; 

iii. Apreender os aspectos e momentos contraditórios; a coisa como 

totalidade e unidade de contrários;  

iv. Analisar a luta, o conflito interno das contradições, o movimento, a 

tendência (o que tende a ser e o que tende a cair no nada);  

v. Não esquecer que tudo está ligado a tudo; e que uma interação 

insignificante, negligenciável por não parecer essencial em determinado 

momento, pode se tornar essencial, num outro momento ou sob um outro 

aspecto (o pesquisador que vai com a teoria pronta para a realidade jamais irá 

alcançar esta essência);  

vi. Não esquecer de captar as transições: transições dos aspectos e 

contradições, passagens de uns nos outros, transições no devir. Compreender 

que um erro de avaliação pode ter graves consequências;  

vii. Não esquecer que o processo de aprofundamento do 

conhecimento – que vai do fenômeno à essência e da essência menos profunda 

à mais profunda – é infinito. Jamais estar satisfeito com o obtido; 

viii. Adentrar, portanto, mais fundo que a simples coexistência 

observada; adentrar sempre mais profundamente na riqueza do conteúdo; 

apreender conexões de grau cada vez mais profundo, até atingir e captar 

solidamente as contradições e o movimento. Até chegar-se a isso, nada foi feito; 

ix. Em certas fases do próprio pensamento, este deverá se 

transformar, se superar: modificar ou rejeitar sua forma, remanejar seu conteúdo 

– retomar seus momentos superados, revê-los, repeti-los, mas apenas 

aparentemente, com o objetivo de aprofundá-los mediante um passo atrás, rumo 

às suas etapas anteriores e, por vezes, até mesmo rumo a seu ponto de partida. 

O método dialético, desse modo, revelar-se-á ao mesmo tempo rigoroso 

(já que se liga a princípios universais) e o mais fecundo (capaz de detectar todos 

os aspectos das coisas, incluindo os aspectos mediante os quais as coisas são 

“vulneráveis à ação”).  
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