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INTRODUÇÃO: 
O presente texto tem como objetivo identificar as bases do método dialético e analisar 
como este contribui para o entendimento da dinâmica capital e trabalho. Segundo os 
critérios metodológicos, segue-se o molde de revisão de literatura do tipo narrativa.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
A fim de contribuir para o conhecimento científico e metodológico econômico, assim 
como, para ampliar o entendimento dos sistemas econômicos, revisa-se o método 
dialético enquanto ciência metodológica, que em Marx, assume o caráter da análise 
materialista e histórica. O materialismo proposto por Marx traz consigo o objetivo de 
entender o processo capitalista através do processo histórico, indo do abstrato ao 
concreto, da aparência a essência, desvelando as contradições com as quais a 
sociedade vem a se deparar. Não se propõe apenas ao resgate de um molde 
metodológico, mas a prática da abordagem dialética onde as experiências históricas 
podem ser compreendidas pelas relações materiais e históricas em sua totalidade e 
complexidade.       
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Diante disto, analisa-se a questão do trabalho presente na teoria marxista como uma 
atividade construída historicamente e fundamental no funcionamento do capital. 
Conclui-se que a dialética constitui-se como uma ferramenta dinâmica de análise social 
e do sistema econômico, podendo ser utilizada para análise do real e concreto.      
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


