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Introdução
Foram analisados os movimentos inclusivos e exclusivos elencados diante da dialética social

ao individual. As escalas de realidades foram postas e sobrepostas, que contemplam os

sistemas de objetos e de ações que ocasionaram e condicionam os espaços nas suas ações

de “uso” e, que ficam camufladas diante das “metáforas das verdades”. O objetivo geral foi,

portanto, buscar elucidar e iluminar a manifestação da complexidade do social, onde a

realidade não condiz com os fatos, precisando resgatar os processos, desenvolvendo uma

análise teórica da contradição exclusão/inclusão.

O velho e o novo na estrutura materialista de economicismo planejado (1).

Metodologia:
O caminho foi regressivo- progressivo (representados nas figuras 1 e 2), visto que a realidade

deriva da lei do desenvolvimento desigual, e os processos históricos fazem parte de sua

constituição e formação. A busca pela totalidade foi a cada instante perseguida, dentro das

escalas: do macro ao micro, do geral ao específico. O debate teórico contemplou possíveis

caminhos para uma abordagem da dialética exclusão/inclusão, na sua complexidade social.

Foram estudadas as estruturas e ações que condicionaram e serviram de base para o

surgimento de um mercado mundial de produção e consumo. Abordou-se o Brasil e sua

formação social a partir da perspectiva econômica de dependência. Buscou-se a compreensão

da cidade, produzida e distribuída, e junto ao processo de urbanização da cidade do Rio

Grande, onde se manifesta a dialética exclusão/inclusão. Posteriormente, a construção da

subjetividade na repressão/opressão do capitalismo na sociedade.
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As artimanhas do social no regressivo-progressivo (2)
Resultados

As cidades e suas organizações são ambientes onde os indivíduos se organizam conforme seu

status, sendo essa uma técnica de exclusão (consentida, tolerada e desejada), pois esta

organização é dada por leis universais dos direitos humanos, dentro de um regime democrático

onde cada indivíduo é visto como cidadão (aqui visto como um mero consumidor), mesmo

assim, cada segmento tem sua realidade dentro desta sociedade. Evidenciou-se, a partir disso,

uma dialética exclusão/inclusão, em que a exclusão cria uma subjetividade específica que

promove a ilusão de inclusão e a ilusão de exclusão, não existindo seres excluídos nesse

modo de produção capitalista.

Conclusão

Os espaços registram cada atitude o qual cada ser participa, e nesse caso a de produção e de

reprodução do consumo. Cada segmento faz parte de um todo e este todo confere as atitudes

e não atitudes que esses submetem e são submetidos por justificativas nos quais cada período

histórico é elencado. Portanto, precisamos especificar a consciência da realidade, das relações

entre a representações coletivas e individuais.
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