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2- Resumo 

     A presença do pensamento de Marx no século xx é reconhecida por muitos, o que

varia é o modo de avaliar, aceitar ou rejeitar essa presença. Tanto no campo das lutas

sociais, como no pensamento, é a larga a presença de temas.

      A revolução russa de 1905, a chinesa iniciada em 1911 e finda em 1949, a soviética

de 1917, além da espanhola, vietnamita, cubana, entre outras expressam a presença e

influência  de Marx nas  lutas  de  classes  em curso no  século  xx.  Assim,  talvez  seja

possível dizer que desde 1936 o mundo tem sido o palco de uma larga guerra civil

internacional. Mais que isso, toda essa história tem sido acompanhada de uma ampla

discussão científica, filosófica e artística. Tanto entre os seguidores mais notáveis do

pensamento de Marx, como entre os seus críticos moderados e radicais, tem sido amplo

o debate sobre as condições de transformações da sociedade.

      Por outro lado, o melhor pensamento dialético está sempre aberto aos desafios e

problemas criados pelas lutas sociais. Também nesse sentido o pensamento dialético é

teórico-prático. Em última instância é na prática que ele se realiza; torna-se verdade.

      As várias ciências sociais, e não apenas a psicologia trata de conhecer o homem em

sua condição de elemento da natureza e da sociedade. Sendo que essa problemática está

no horizonte do antropólogo, do psicólogo, do sociólogo, do historiador, do geógrafo; o

modo pelo qual o homem se insere e diferencia, com relação à natureza, constituindo

um universo cultural, criado por ele.

      A rigor, as ciências sociais lidam com a natureza sob duas formas principais, ou em

dois dos seus momentos fundamentais: a terra e o próprio homem. A análise do cientista

social tem sempre algo, ou muito, a ver com as metamorfoses da natureza em sociedade

e  cultura.  A necessidade  de  comer,  abrigar-se,  dormir,  reproduzir-se  biologicamente

sempre põe e repõe a dialética sociedade e natureza. Nesse processo é que o homem se

constitui como um fato social, fato cultural.



     Por isso a natureza não é única, igual, desde o começo. A mesma terra é recriada pelo

homem diversas vezes; uma vez com o enxadão; outra com o arado; em seguida com o

trator. Sem esquecer adubos animais e vegetais ou fertilizantes e defensivos químicos.

     Todo esse intercâmbio compreende o processo de trabalho. Ao trabalhar para viver, o

homem cria e recria as condições materiais e espirituais as sua reprodução social.  O

processo de trabalho é um processo de humanização da natureza. É assim que a natureza

não só se transforma em sociedade, transforma-se em história.

     Na  história  da  arte  em  geral,  é  grande  o  interesse,  o  debate  e  a  crítica  às

contribuições  de  Marx e  seus  principais  continuadores.  A controvérsia  sobre  arte  e

sociedade, política. Cultura, engajamento, realismo, épica, drama e outros problemas

tem  sido  bastante  influenciada  pelo  pensamento  marxista.  O  cinema,  o  teatro,  o

romance,  a  poesia  e  outras  manifestações  contam  com  artistas  que  desenvolvem,

discutem e negam as sugestões provenientes de Marx.

     Tanto o artista como o crítico, o historiador de arte e cultura como o grande público,

todos têm sido levados a discutir as perspectivas e limitações do realismo crítico, do

teatro épico, da indústria cultural, da cultura nacional-popular e outros temas.

     Naturalmente, a presença e influência de Marx no século xx relaciona-se com o

método dialético, a explicação dialética da realidade social, tomada em sentido amplo. A

dialética  compreende  a  realidade  como  movimento,  modificação,  devir,  história.  O

resultado é o concreto pensado, uma construção teórico-prática, ou lógico-histórica; a

categoria dialética.

      Pode-se  sintetizar,  dizendo  que  a  dialética  apanha  principalmente  relações,

processos e estruturas.  Apanha os fatos enquanto nexos de relações sociais,  relações

essas  que  os  constituem.  É  na  trama  das  relações  sociais  que  os  indivíduos  se

constituem como operário ou burguês, professor ou aluno, pai ou filho. A mercadoria

não  é  tal  por  si,  em si;  mas  pelas  relações  sociais  estabelecidas  entre  produtores,

vendedores e compradores.

      Ao refletir  sobre  o  real,  e  apanhar  as  relações,  processos  e  estruturas  que  o

constituem, o pesquisador descobre as contradições  que fundam o movimento desse

real.  Em  termos  lógicos,  é  possível  dizer  que  as  ciências  sociais  trabalham

principalmente (não exclusimente) com os seguintes princípios explicativos: causação

funcional; conexão de sentido; contradição.

      Entretanto, o percurso do pensamento dialético não é exclusivo, nem privilégio dos

cientistas sociais que leram Marx ou seus melhores continuadores. Está aberto a todos.



E  são  muitos  os  cientistas  sociais  e  artistas  que  apanham  a  dialética  do  real,  da

sociedade, da cultura.

      Ocorre que a dialética não é apenas uma forma de pensar. É um modo de ser; ou

melhor,  o  modo de ser  do real.  O mundo dos  fatos  e  acontecimentos  é  um mundo

dialético.  Cabe  ao  pensamento---em forma dialética  tão  aprimorada  quanto  possível

---apanhar a dialética do real. È a realidade social que é dialética. E são muitos os que

apanham essa dialética, em forma parcial ou ampla.

      Marx apanhou a dialética do real em sua forma mais desenvolvida. E o real aqui é o

capitalismo. Compreendeu as suas principais leis de tendência. A história do capitalismo

está marcada pela dialética. A presença e influência de Marx no século xx mostra que

ele não era um profeta sonhador.
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