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Introdução

Considerando que a sociedade contemporânea se insere em um processo
dialético de transformação no qual as mudanças das últimas décadas transformaram
a economia e a política, redefinem-se muito dos processos sociais que formulam a
vida cotidiana2, o pensamento pós-moderno surge, nos países industrializados,
inicialmente, como aponta João Emanuel Evangelista, “dirigido a temática das
questões estéticas e arquitetônicas, tendo, desde então, uma crescente repercussão
no mundo da cultura e incidindo amplamente na elaboração da teoria social
(EVANGELISTA, 2001, p.30)”.

A teoria social tornou-se um campo de investigações e debate em busca de
explicações para uma variada gama de fenômenos sociais resultantes dessas
transformações. Entende-se que, no debate atual, a perspectiva marxista3 deixou de
ser alvo do pós-modernismo4 para fazer uma crítica contundente ao mesmo,
apontando considerações extremamente relevantes sobre este processo
(EVANGELISTA, 2006).

Ao longo do trabalho, procura-se apresentar algumas idéias, no sentido que
tange a temática da identidade e pós-modernidade e tenta-se com isso relacionar
considerações e debater alguns apontamentos da teoria marxista sobre o pós-
modernismo.

Metodologia
O debate da pós-modernidade está presente no cerne do sistema de idéias

da atualidade. Parte-se da proposta que, em qualquer sociedade, os interesses de
uns contrariam os de outros, que a vida social, possui inúmeras contradições, busca-
se utilizando do referencial do materialismo histórico, debater o pós-modernismo e
seu papel no conjunto dos processos contemporâneos. Baseando-se em algumas
preposições do marxismo-leninismo, entende-se o proletariado5 como agente físico
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da transformação social. Um dos argumentos dos pós-modernistas é que “os
problemas e as contradições da moderna sociedade burguesa são atribuídos à
modernidade” e assim “tratados como se não tivessem nenhuma relação com a sua
lógica capitalista”. Pode-se perfeitamente propor a “superação” da modernidade sem
quaisquer rupturas com a ordem social burguesa (EVANEGELISTA, 2001, p.30). É
nesse sentido que adota-se como ponto de partida, a proposta aprimorada por
Lênin6, na qual o proletário é educado pelo próprio capitalismo, compreende-se a
contingência, a fragmentação do individuo, a descentralização, propostas por
estudiosos do pós-modernismo, como um elemento justificador de contradições
sociais e mantenedor do Sistema Capitalista7.

Resultados e Discussão
O pensamento pós-moderno significaria, simultaneamente, uma crítica e uma

ruptura com a modernidade. Com diversas implicações que atingem desde a vida
cotidiana até a produção do conhecimento social, mas não apresentando nenhum
tipo interesse em alternativa para ordem capitalista (EVANEGELISTA, 2001).
Compreende-se como primordial, notar que ocorre a crítica e a ruptura com a
acepção moderna, sem romper com a essência capitalista. O confronto teórico com
o pensamento pós-moderno propiciou ao marxismo pensar a realidade
contemporânea a partir de uma perspectiva intelectual que combina a análise crítica
da cultura e a crítica da economia política (EVANGELISTA, 2006).

Conclusões
Conclui-se que o pós-modernismo mantém uma relação intrínseca junto ao

mercado, constituindo uma forma de consciência social que lhe é perfeitamente
funcional. O pós-modernismo é uma expressão cultural de nova sensibilidade que
produziu uma agenda intelectual, que não pode ser ignorada. Os autores que
adotam o referencial teórico do marxismo fortalecem sua vertente ao buscar
responder aos desafios apresentados pelo pós-modernismo, que na sociedade
contemporânea é visto por muitos como o principal meio interpretativo da sociedade.
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