"A luta pela sobrevivência diária é tão central na vida da
maioria dos trabalhadores deste início de século que valores
baseados na coletividade, solidariedade, sentido de
pertencimento e de classe aparentem haver desvanecido
no ar. Esse é um fenômeno que merece um cuidado histórico
na compreensão das correlaçôes de forças de cada época .
Não estamos vivendo o fim da história, o fim do socialismo,
o fim da classe trabalhadora. Estamos vivendo o limite de
um processo civilizatório baseado na apropriação privada,
sem precedentes e sem fronteiras, da riqueza e renda por
uns poucos em contraposição à miséria de muitos."
(Roberta Traspadini e João Pedro Stedi le - orgs.)
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"Em contrapartida à ação desagregadora que realiza o
capital, fica a necessidade de refletir sobre esses fatos,
buscando discernir em que consistem e para onde tendem
a caminhar. Antes de abandonar o campo do marxismo,
como estão fazendo muitos por desinformação,
perplexidade ou desinteresse, deve-se, primeiro, esgotar as
possibilidades que esse pensamento nos oferece para
desenvolver essa reflexão. Estou convencido de que o
marxismo nos levará a um redescobrimento da classe
operária e do seu papel, na atualidade, na tarefa de pensar
e construir um mundo melhor."
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