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TEORIA SOCIAL CRÍTICA E TENDÊNCIAS DE 

DESENVOLVIMENTO, EMANCIPAÇÃO 

E COMUNISMO TARDIO

Resumo

Este texto explora duas propostas de teorização da mu-

dança social contemporânea e as tendências que discer-

nem como abrigadas no desenvolvimento social na dire-

ção da emancipação, nos quadros de uma renovada teoria 

crítica. Inicialmente discutem-se as versões marxistas 

desses processos e em seguida as obras de Antonio Negri 

e Boaventura de Sousa Santos. Apesar de sua complexida-

de, em ambas se identificam falhas e equívocos a serem 

superados. Recusa-se o imediatismo da “multidão” e a rei-

ficação da diferença. Argumenta-se então que segue sen-

do necessário identificar as tendências de desenvolvimen-

to da modernidade, com destaque para o sistema político, 

seus pontos de tensão e possível modificação, com por 

outro lado uma atitude mais modesta e prudente face à 

identificação da totalidade e estratégias que se supõem 

derivar disso de forma direta e absoluta.

CRITICAL SOCIAL THEORY AND DEVELOPMENTAL 

TRENDS, EMANCIPATION AND LATE COMMUNISM

Abstract

This text explores two proposals of theorization of con-

temporary social change and the tendencies they devise 

as harboured in social development in an emancipatory 

direction within the framework of a renewed critical the-

ory. Marxist views of such processes are initially discussed, 

followed by that of Antonio Negri’s and Boaventura de 

Sousa Santos’ works. Despite their complexity, flaws and 

mistakes are found in them both, which must be over-

come. The immediacy of the ‘multitude’ and the reifica-

tion of difference are rejected. It argues then that it re-

mains necessary to identify the developmental tendencies 

of modernity, especially of its political system, with its 

fault lines and possible alteration, with on the other hand 

a more modest and prudent attitude towards the identifi-

cation of totality and the strategies supposed to be di-

rectly and absolutely derivable from it.
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