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O TEMPO E O MODO: TEMAS DE DIALÉTICA 

MARXISTA

Resumo

Tempo e modo são referências que impregnam toda a obra 

de Marx, em especial quando nela se manifesta de manei-

ra mais explícita a dimensão dialética do seu pensamento. 

Trazer à tona esse núcleo analítico é tarefa urgente e im-

portante para renovar e bem utilizar esse “poder do pen-

samento negativo” (Marcuse). Isso se aplica especialmen-

te à preocupação central do presente artigo, que consiste 

em reunir elementos que possam contribuir na constru-

ção de uma teoria da experiência social adequada às no-

vas formas que vai assumindo o mundo ao qual Marx de-

dicou seu trabalho, o mundo do capital. Para tanto apre-

senta-se uma concepção não linear da dimensão temporal, 

com o objetivo de lhe conferir a devida centralidade nos 

processos sociais.

TIME AND MODE: THEMES OF MARXIST DIALECTIC

Abstract

Time and mode are references that impregnate the whole 

of Marx’s work, especially when the dialectical dimension 

of his thought is explicitly present. Bringing to the surface 

this analytical nucleus is an urgent and important task if 

one is to renew and make the best use of this “power of 

negative thinking” (Marcuse). This applies especially to 

the central aim of the present paper, which consists in 

looking for elements apt to contribute to the building of 

a theory of social experience suitable for the new forms 

assumed by the world to which Marx dedicated his work, 

the capitalist world. With this in mind a no linear concep-

tion of the temporal dimension is presented, with the aim 

of giving to time its due centrality in the social processes. 


