
ANTONIO  NEGRI  E  O  SOCIALISMO  NO  SÉCULO  XXI:  ANÁLISE  CRÍTICA  A

PARTIR DO REFERENCIAL MARXISTA 

Sandra Maria Marinho Siqueira1

Francisco Pereira Silva2

1. Introdução

O presente estudo analisa, de forma crítica e com base no referencial teórico-metodológico

marxista,  as  incursões  de  Antonio  Negri  (1994)  na  análise  da  crise  contemporânea  e  da

alternativa para a sua superação. Portanto, trata-se de uma interpretação do autor italiano, quanto

às perspectivas do socialismo no século XXI, o que perpassa, obrigatoriamente, pela análise do

contexto contemporâneo, em que se sobressaem as idéias do autor, as principais teses defendidas

por ele quanto à questão do trabalho, das transformações contemporâneas, as repercussões no

campo das idéias e da luta de classes. 

Negri tem se notabilizado, na Europa e América Latina, por uma biografia, que, à primeira

vista, o credencia junto aos movimentos sociais, pelas lutas travadas na década de 1970 na Itália,

preso por quatro anos por, supostamente, liderar as Brigadas Vermelhas, encontrando-se, ainda

hoje, com sua liberdade limitada, não podendo sair de seu país. De outro, Negri pretende, com

suas críticas ao chamado “marxismo ortodoxo”, oxigenar a teoria, quanto às transformações do

capitalismo nas últimas décadas, as classes sociais e o trabalho, o que tem despertado interesse

em parte da esquerda e conseguido alcançar a academia. 

Transformou-se no principal teórico do chamado trabalho imaterial em contraposição à tese

central de O Capital, de Marx (1983), sobre o conteúdo material da riqueza social ser gerado no

intercâmbio do homem com a natureza. Com isso, o autor criticado no presente texto valoriza,

sobretudo, o chamado trabalho intelectual como fonte de riqueza, com rebatimentos sobre as

análises das relações de classe, o caráter do trabalho na sociedade atual e a luta pelo socialismo.

Suas idéias são fomentadas por autores como Hardt (2001; 2004), Lazzarato (2006) e Cocco

(2000). Ao analisar criticamente as idéias de Negri, com base em autores como Lessa (2005),

Lukács (1976;1979) e Marx (1983), a pesquisa reafirma a centralidade da crítica marxista da

ordem do capital e a luta pela emancipação dos trabalhadores.

2. A crise monumental do capital
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As teses  de Antonio  Negri  não são,  vamos  dizer,  relativamente  novas,  nem quanto  ao

debate sobre a questão do trabalho como fundamento da sociabilidade humana, nem quanto a

crise do capitalismo e as conseqüências para a luta de classes. Se deixarmos de lado o litígio

fundado por Eduard Bernstein, no final do século XIX, contra o marxismo revolucionário, em

que tentou,  baseado em números  conjunturais,  contestar  as  principais  bases  do materialismo

histórico,  propondo  uma  via  pacífica  para  o  socialismo,  nos  interstícios  do  capital,  não

poderíamos deixar de citar, no século XX, várias tentativas de “superar Marx” pela crítica do

trabalho.  Destacaram-se,  entre esses autores,  Offe (1984),  Gorz (1987),  Kurz (1999) e,  mais

recentemente, Anselm Jappe (2006), com seu As Aventuras da Mercadoria.

Entretanto, o contexto em que aparecem os teóricos críticos de Marx e aos fundamentos do

materialismo histórico, marcado pelo amplo desenvolvimento da técnica, o aprofundamento da

internacionalização do capital, débâcle da ex-URSS e dos países do Leste Europeu, a afirmação

das idéias pós-modernas, a reestruturação produtiva, o neoliberalismo e, por fim, a desagregação

do movimento operário podem, em princípio, parecer favoráveis à repercussão destas teorias no

âmbito acadêmico e no seio dos movimentos sociais.

Se  deixarmos  a  superfície  dos  fenômenos  cotidianos  e  nos  aprofundarmos  na  atual

dinâmica do capital,  observar-se-á que as condições sociais, políticas e econômicas mostram,

sobretudo, que a ordem do capital vivencia uma crise sem precedentes. A partir da década de

1970, o capital ingressou num período, que  István Mészáros (2002) chama crise estrutural do

capitalismo,  estendendo  até  hodiernamente,  sem  que  as  políticas  econômicas  dos  Estados

tivessem  êxito  na  sua  superação,  timbrado  por  um  avanço  descomunal  da  técnica  e,

contraditoriamente,  pelas mais decadentes formas de alienação e desumanidades,  tais como a

miséria  crescente,  a  fome,  o  desemprego  estrutural,  as  guerras,  a  ocupação  de  países  pelas

potências,  pela  exclusão  de  povos  inteiros  como  na  África  e  pela  imposição  de  políticas

neoliberais  de destruição de conquistas  sociais  dos trabalhadores,  portanto,  das formais  mais

brutais de exploração do trabalho pelo capital.

Nesse  contexto,  emergem  teóricos  que  se  pretendem  portadores  da  degringolada  do

marxismo. Como se disse, partiram quase sempre da crítica da categoria trabalho, e, portanto, da

produção social, ora confundindo-a com trabalho abstrato explorado pelo capital, ora afastando-a

como sem importância em face da revolução tecnológica, transformando as conseqüências da

crise do capital em argumentos de uma crise do trabalho, e, por fim, derivando daí o “adeus ao

proletariado” e das “utopias do trabalho”. Tudo isso, no campo da especulação teórica.

Com Negri, a questão se torna mais complicada, tendo em vista o caldo cultural da sua

ligação anterior ao movimento socialista na Itália, à sua afirmação de uma nova centralidade do

trabalho, a do trabalho imaterial, enfim, por desejar, a partir da crítica do “marxismo ortodoxo”,



armar a “multidão” com uma teoria que dê conta da realidade atual. Parte do mesmo método dos

seus contemporâneos (da especulação sem base histórica),  por fora do método marxista, para

chegar  a  conclusões  pretensamente  radicais.  Com  isso,  ganha  adeptos  em  três  campos:  na

academia,  afeta  aos  modismos,  entre  setores  da  nova esquerda  adaptada  e,  entre  setores  do

“empresariado social”. Como se observa, a crítica de Antonio Negri tornou-se uma necessidade.

  

3. O trabalho como foi condutor da crítica de Negri

Negri parte da perspectiva que as transformações sofridas pelo capitalismo, nas últimas

décadas, teriam repercussões na forma de conceber o trabalho e, portanto, a conformação das

classes sociais e da luta por uma nova sociabilidade.  Colocando em relevo as atividades não

ligadas  diretamente  à  produção  material  da  sociedade,  tais  como  o  setor  de  serviços,

preparatórias,  posteriores  ou  relacionadas  ao  ato  de  trabalho  e  à  reprodução  da  sociedade

burguesa, saca daí a idéia de prevalência do chamado trabalho imaterial, como novo padrão da

produção social. Como explicitação de uma força racionalizado do “amor para o tempo”, força

essa responsável pelas grandes transformações históricas desde o renascimento, uma motivação

“humana na busca do político consiste nisso: em viver uma ética da transformação através de

uma ânsia de participação que se faz amor para o tempo por se constituir” (1994, p.407). 

O motor da história não é, portanto, o que para Marx, em O Manifesto Comunista de 1848,

se chamava luta de classes. Negri a substitui por uma nova categoria especulativa, que não se

sabe exatamente  o que é,  como surgiu,  como age  na história  e  que  superioridade  exibe em

relação ao materialismo história, que o autor chama “poder constituinte”. Para Negri, essa força

racionalizadora  explica  as principais  páginas  da história  moderna,  tais  como a destruição do

mundo  feudal  e  a  emergência  da  ordem  capitalista,  a  tomada  do  poder  pela  burguesia

simbolizada pela queda da Bastilha, as revoluções que se seguiram, o salto do proletariado ao

poder na Rússia em 1917, os grandes movimentos sociais e estudantis da década de 1960, enfim

a própria configuração do capitalismo na atualidade, com a crescente força do trabalho imaterial

e a construção nos interstícios do capital de um novo estilo de vida comunista (1994;1997).

Transformado todos os atos de trabalho em trabalho imaterial,  de modo a incluir  nessa

categoria  praticamente  todas  as  atividades  humanas,  não  se  pode  falar  em  proletariado  e

assalariados, em capital e trabalho, em luta de classes, em produção, distribuição, circulação e

consumo como fases de um processo, ou seja, existiriam hoje trabalhadores sociais e empresários

sociais,  todas as fases do processo econômicas seriam igualmente produtivas e,  não havendo

contraposição entre capital e trabalho, conforme definiu Marx em todas as suas grandes obras,

não restaria senão a superação da luta de classes, e a idéia de revolução passa a se consubstanciar

na cotidiana constituição de um estilo de vida comunista, que se constrói nos limites do capital. 



Parece-nos que há, em todas essas idéias, um corte profundo com a teoria do materialismo

histórico. Não se trata apenas de atualizar Marx, ou de propor uma nova análise da dinâmica do

capital para organizar a classe trabalhadora e a maioria explorada. Trata-se, pelo contrário, de

confrontar-se  especularmente  com  o  materialismo  histórico,  negar  suas  aquisições  para  a

compreensão e transformação da sociabilidade atual. 

4. Resgate da teoria marxista 

Marx, ao contrário de autores que rebaixam ou negam a categoria trabalho como a base da

sociabilidade humana, afirma em O Capital, que o trabalho 

“como criador de valores de uso, como trabalho útil, é indispensável à existência
do homem – quaisquer que sejam as formas de sociedade -, é necessidade natural
e  eterna  de  efetivar  o  intercâmbio  material  entre  o  homem  e  a  natureza  e,
portanto, de manter a vida humana” (2002, p. 64-65). 

As primeiras sociedades humanas dependiam quase que totalmente dos alimentos e coisas

disponíveis na natureza. Quando sentiam fome, coletavam frutas e vegetais, caçavam animais.

Quando as mudanças climáticas tinham efeitos na escassez da alimentação, mudavam-se para

outros lugares. Eram, portanto, nômades, não se fixavam à terra, tendo em vista que não haviam

aprendido a cultivá-la. Quase não tinham instrumentos de trabalho e os primeiros eram bastante

rudimentares como a pedra, a lança, o arco e flecha, o machado.

Hoje observamos que os homens se fixaram a terra e aprenderam a fazer a cultivar a terra

(agricultura),  a  produzir  uma  infinidade  de  instrumentos  (pás,  arado,  tratores,  veículos,

máquinas)  e  meios  de  trabalho  (fábricas,  indústrias,  oficinas,  pontes,  edifícios),  meios  de

transporte (carruagens, trem, navios, ônibus, metrô, aviões), comunicação (telégrafo,  telefone,

rádio,  televisão,  satélites),  fontes  de  energia  (carvão,  vapor,  eletricidade,  petróleo,  energia

nuclear). Enfim, houve um surpreendente desenvolvimento da sociedade humana.

Mas, o que está na base desse desenvolvimento? O que tornou possível tamanhas façanhas?

Será uma força racionalizadora,  tal qual o “poder constituinte” de Negri? Muitos procuraram

explicar esse desenvolvimento por vários princípios, como as idéias, a consciência, a vontade, a

razão,  deuses  etc.  Entretanto,  sabe-se,  hoje,  que  o  trabalho  está  base  de  todas  essas

transformações  da humanidade.  Através dele,  os homens retiram da natureza os elementos  e

substâncias  que  precisam para  satisfazer  as  necessidades  sociais.  Transformam as  coisas  da

natureza em produtos para atender as demandas colocadas pela sociedade. Do mineral (ferro)

produz instrumentos  (máquinas,  facas,  pás),  utiliza  fontes  de  energia  (água,  vento,  petróleo,

carvão, energia nuclear), do linho e algodão fazem roupas e assim por diante.



O trabalho é o indispensável intercâmbio do homem com a natureza. Qualquer sociedade

só é possível sob a base do trabalho. Mais ou menos trabalho,  associado ou explorado,  mas

sempre  sob  a  base  do  trabalho  humano.  Mas  o  trabalho  ocorre  sempre  numa  sociedade

historicamente determinada, com a utilização de forças produtivas sob certas relações sociais de

produção. Para produzir os bens que necessita, os homens foram, ao longo da história, criando

forças produtivas, que são os meios de produção mais a força de trabalho, que os utilizam. Os

meios de produção são compostos pelos meios de trabalho (instrumentos, ferramentas, máquinas,

fábricas, edifícios etc.) e os objetos de trabalho (terra, minerais, água, madeira etc.).

As forças produtivas de uma determinada sociedade sinalizam o grau de domínio que os

homens têm sobre as coisas da natureza, sua maior ou menor dependência em relação a ela. Mas

as forças produtivas não existem sem os homens que as inventam ou as utilizam. Neste sentido, o

homem é o elemento mais importante das forças produtivas, mais especificamente as massas

trabalhadoras. Os homens não produzem, portanto, isolados uns dos outros.

Quando  falamos  de  homem  supomos  que  se  trata  de  indivíduos  vivendo  em  uma

determinada sociedade. Não é possível ver o homem como o Robinson Cruzoé de Daniel Defoe.

Para produzir,  trocar e distribuir  os bens, os homens entram em relações entre  si,  chamadas

relações  de  produção.  Há na  sociedade  homens  que  trabalham,  outros  que  se  apropriam do

trabalho alheio,  os homens podem produzir  através de relações de cooperação ou através de

relações de exploração.

Na base dessas relações estão as relações de propriedade, que são a expressão jurídica das

relações de produção. De acordo com as relações que os homens mantêm entre si e com os meios

de produção, criam e recriam determinadas relações sociais. A propriedade pode ser social, isto

é,  pertencer  a  toda a  sociedade ou pode ser  privada,  estar  sob domínio  de um determinado

indivíduo, grupo de pessoas. 

O  surgimento  da  propriedade  privada  dos  meios  de  produção  e  o  conseqüente

estabelecimento de relações de exploração acabaram por gerar o que conhecemos como classes

sociais, com interesses antagônicos. As classes sociais são grandes grupos de pessoas que se

diferenciam pelo papel que ocupam no processo de produção social, pela relação que mantêm

com os meios de produção e pela forma como têm acesso ao rendimento social. 

Ao longo do desenvolvimento  histórico  da  humanidade  conhecem-se  alguns  modos de

produção, correspondentes a determinadas formações sociais. O modo de produção é a forma

como a sociedade se organiza para produzir os bens que necessita. Neste sentido, corresponde a

uma determinada articulação entre as forças produtivas e as relações de produção.

Modos  de  produção  desaparecem  como  forma  dominante  para  dar  lugar  a  outros  na

história.  Não  há,  entretanto,  uma  formação  social  pura  com  um  único  modo  de  produção.

Relações sociais dominantes em outros modos de produção podem permanecer e se combinar



com as relações de produção dominantes.  No capitalismo, por exemplo,  podemos perceber a

presença da propriedade rural, camponeses e latifundiários e mesmo relações de escravidão se

combinando com a indústria  moderna  e as  relações  de assalariamento.  Entretanto,  domina a

relação social capitalista, ou seja, a exploração do trabalho assalariado pelo capital.

As forças produtivas  de uma sociedade historicamente  determinada se desenvolvem no

quadro de determinadas relações de produção, ou seja, de relações de propriedade.  Enquanto

estas são favoráveis ao seu desenvolvimento não se as contradições permanecem contidas. Por

exemplo,  no início  do  capitalismo,  as  relações  sociais  ou  de propriedade  burguesas  fizeram

avançar as forças produtivas, desenvolvendo a organização do trabalho e a técnica. Era preciso

aumentar a produção de mercadorias para atender as demandas do mercado mundial.

Porém, após a repartição do mercado mundial entre as potências e com o desenvolvimento

da revolução técnica, a utilização da máquina mais avança provoca o desemprego estrutural e o

encurtamento dos mercados. As forças produtivas altamente desenvolvidas entram em choque

com as relações de propriedade privada burguesas. A burguesia não tem como utilizar todo o

potencial  porque  não  tem  mercados  ilimitados.  Resultado  destroem  forças  produtivas  que

poderiam saciar a fome e exterminar a misérias de milhões de seres humanos.

5. O Capital e a exploração do trabalho assalariado

a) o advento do capital

Negri supõe que uma força racionalizadora estaria na origem da sociedade moderna e nos

desdobramentos que ela teve até o advento do trabalho imaterial. Como o marxismo coloca a

questão do advento do capital? O modo de produção capitalismo começou a se desenvolver a

partir  do  século  XIV,  sendo  que  vários  fatores  convergiram  para  o  seu  fortalecimento  e

destruição do feudalismo. O feudalismo era caracterizado pelo trabalho servil, pelas relações de

dependência que se mantinham entre camponeses e os proprietários das terras. Os camponeses

tinham a posse da terra,  que lavrava para satisfazer  as necessidades de sua família,  mas era

obrigado o trabalho vários dias por ano para o senhor de graça ou a pagá-lo um tributo.   

Para  garantir  a  reprodução  social  desse  sistema  econômico,  o  senhor  se  utiliza  das

instituições jurídico-políticas (o poder, a força) e da ideologia (religião). Não fora esses fatores

externos  ao  processo  de  produção  propriamente  dito,  os  camponeses  não  se  submeteriam a

tamanha opressão. No seio do feudalismo, começaram a se desenvolver as relações de produção

capitalistas. As condições para a imposição do regime de trocas já estavam presentes: a divisão

do trabalho e a propriedade privada. Mas para que as trocas se impusessem como relação social



dominante era preciso acirrar as contradições do regime feudal, concentrar a propriedade nas

mãos da burguesia e desenvolver as relações de assalariamento.

O período em que ocorrem essas transformações é denominado por Marx de acumulação

primitiva, entre os séculos XIV e XVIII, fomentados pela expulsão dos camponeses das terras,

exploração de novas terras descobertas, novos mercados e, por fim, a expropriação do maior

senhor feudal, a igreja. Libertos da servidão, os camponeses, artesãos e populares não tinham

outra opção senão vender a sua força de trabalho. Essa relação social em que o capital se utiliza

dos  meios  de  produção  e  da  força  de  trabalho  assalariada  para  produzir  mais  lucro  é

precisamente a relação de produção capitalista.

b) o reino da mercadoria

Os bens produzidos não se destinam a funcionar como valor de uso do próprio produtor (o

trabalhador),  mas  para  ser  vendida  no  mercado,  daí  se  chamar  mercadoria.  Os produtos  do

trabalho valem por serem portador de valor de troca, para produzirem lucro para o capitalista. O

trabalho,  no  capitalismo,  só  é  importante  enquanto  produz  valores  de  troca,  mercadorias,

enquanto  produz lucro.  Desconsidera-se o trabalho concreto,  as  capacidades  e  habilidades,  e

considera-se apenas o trabalho abstrato, a energia média despendida na produção da mercadoria. 

E  o  capital  descobriu  que  a  mercadoria  força  de  trabalho  não  só  é  responsável  pela

produção  da  riqueza  social,  mas  tem a  peculiar  característica  de  produzir  mais  valor  que  o

necessário  para  garantir  sua  reprodução.  O  trabalho,  portanto,  está  na  base  do  valor  das

mercadorias e o valor é o regulador do intercâmbio das mercadorias, produtos do trabalho social.

Mas as  mercadorias  não se trocam no capitalismo diretamente  de produtor  a  produtor,

como ocorria na economia mercantil simples, em que o próprio produtor troca seu produto pelo

produto  de  outro  produtor,  satisfazendo,  assim  suas  necessidades.  No  capitalismo,  como

economia complexa, as trocas são mediadas pela moeda (dinheiro), de modo que a qualidade das

mercadorias de serem produto do trabalho de milhões de trabalhadores é obscurecida. Produz

para acumular dinheiro e gerar mais dinheiro. A relação, eminentemente social, entre capital e

trabalho se expressa no mercado como uma relação entre  coisas que se vendem e compram

permanentemente e escala  cada vez mais ampliada.  É o que se chama na teoria marxista  de

fetichismo da mercadoria.

c) a produção de mais-valia, a fonte do lucro

Qual é pois a fonte do lucro do capital? Como o capital consegue produzir e acumular? Por

que os trabalhadores, que tudo produzem, estão mergulhados na pobreza? O lucro do capital, que



Marx  denominou  de  mais-valia,  é  produzido  não  na  circulação  das  mercadorias,  como  se

pensava,  mas no próprio  processo de produção.  O que ocorre  na  circulação  é  apenas  a  sua

realização,  ou  seja,  com a venda das  mercadorias,  o  lucro,  a  mais-vaia,  é  dividida  entre  os

capitalistas. O lucro não poderia advir da simples venda da mercadoria por um preço mais alto

do que se custo, por que o que se ganharia com sua venda se perderia com a compra de outros

bens. Como dissemos, o trabalho é a única mercadoria, posta no mercado, que tem a capacidade

de produzir mais do que o necessário para a sua própria reprodução. O que o capitalismo compra

não é o trabalho, mas a força de trabalho. Não é a quantidade de produtos produzidos pela força

de trabalho, mas a capacidade física e psíquica do trabalhador, suas energias, músculos e sangue.

Posta para produzir durante uma jornada, digamos de 8 horas diárias, durante as primeiras

4 horas, o trabalhador já produziu o valor necessário para pagar as despesas com seu salário.

Durante as quatro horas seguintes o trabalhador trabalhará de graça para o capitalista, trabalho

esse  que  não  é  pago.  Marx  chamou  de  trabalho  necessário  a  parte  da  jornada  de  trabalho

necessária para pagar os custos com o salário e trabalho excedente a parte da jornada em que o

trabalhador trabalha de graça, ou seja, o trabalho não pago. É daí que vem a mais-valia, o lucro

do capital.

d) O valor das mercadorias é determinado pelo trabalho

Terá a teoria do valor-trabalho se tornado sem importância para a realidade atual? Parece-

nos que um dos maiores erros de Negri se encontra aqui. O trabalho, ao contrário do que diz

Negri,  está  efetivamente  na base do valor  das mercadorias.  Não o trabalho qualquer,  mas o

trabalho socialmente necessário para produzi-las, o trabalho médio da sociedade, correspondente

a um determinado nível técnico e uma determinada produtividade do trabalho. O valor de uma

mercadoria  é produto do trabalho médio utilizado em sua produção: trabalho, matéria-prima,

insumos, máquinas.  Não é o custo da produção que determina o valor da mercadoria,  mas o

trabalho socialmente necessário, tendo em vista que matéria-prima, insumos e máquinas já são

produto do trabalho de outras pessoas.

O preço é a expressão monetária, isto é, em dinheiro, das mercadorias. Ele varia para cima

ou  para  baixo  do valor  da  mercadoria,  dependendo  da  lei  da  oferta  e  procura.  Se  há  mais

mercadorias do que consumidores, há tendência de queda do preço, se mais consumidores que

mercadorias disponíveis, tendência de aumento do preço. A oferta e procura não determina o

valor da mercadoria, visto que esta é produto do trabalho socialmente necessário para produzi-la,

apenas  sinaliza  as  relações  entre  a  quantidade  de  mercadorias  produzidas  e  o  número  de

consumidores.



Como toda mercadoria, o valor da força de trabalho também é determinado pela quantidade

de trabalho socialmente necessário para produzi-la, ou seja, para garantir a sua existência diária e

de sua família, tendo em vista que no valor da força de trabalho estão embutidos não só uma

determinada quantidade de produtos necessários à existência e reprodução do trabalhador, mas

de sua família e seus filhos, que representaram futuras forças de trabalho para a indústria. O

salário é a expressão monetária do valor da força de trabalho.

Como o preço das mercadorias em geral, também o salário sofre a incidência da lei da

oferta  e da procura,  por  isso,  os  capitalistas  constituíram um contingente  de trabalhadores  à

disposição da produção desempregados, o chamado exército de reserva industrial. Ele pressiona

os salários,  por  que  o trabalhador  empregado  sabe  que  existem milhares  de  trabalhadores  à

procura de emprego, obrigando-o a se sujeitar às condições estabelecidas pelo capital.

Mas o salário sofre também influência de fatores de ordem sócio-cultural, das condições,

costumes,  história  e  nível  de  organização  dos  trabalhadores  nos  vários  países.  Quanto  mais

organizados os trabalhadores para luta contra a competição em suas fileiras e contra a exploração

do capital, maior a possibilidade de conquistas melhores salários e condições de trabalho. Daí a

importância  da  luta  de  classes  não  só  nas  condições  de  vida  dos  trabalhadores,  mas  na

possibilidade de transformação da sociabilidade capitalista.

6. Conclusões inclusas

Uma análise dos textos mais expressivos de Negri nos mostra, antes, a necessidade de ir

diretamente às fontes, ou seja, às obras de Marx para analisarmos o caminho histórico percorrido

pelo  marxismo  para  dar  conta  da  realidade  atual,  sob  pena  de  sermos  convencidos  pelos

modismos que vez por outra aparecem na academia. A análise empreendida por Marx em  O

Capital continua incomparavelmente atual em seus fundamentos.

Os dados da economia  contemporânea  e das  transformações  sociais  no lugar  de tornar

frágeis as teses do materialismo histórico fazem com que se tornem ainda mais indispensáveis na

compreensão  da  sociabilidade  burguesa  e  nos  auxiliem  nas  tarefas  de  organização  dos

trabalhadores, da juventude e da maioria explorada contra a sanha de lucro do capital. O futuro

do socialismo, no século XXI, depende não só da retomada do estudo das bases do materialismo

histórico,  mas que essa teoria se transforma em instrumento para a transformação radical  da

sociedade. A luta socialista tem no marxismo um porto seguro.
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