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Temporalidade e dialética: a aritmética da Revolução 

Introdução 

Este trabalho, baseado nas leituras de György Lukács, Walter Benjamin e Karl 

Marx pretende se debruçar sobre a relação entre o desenvolvimento capitalista e a 

revolução que supera a sociabilidade fetichista que lhe é característica. Assim, 

argumentaremos que a consolidação do regime fabril, expressão da divisão do trabalho, 

põe o tempo da máquina como liame unificador da produção, retirando a autonomia do 

trabalhador e transformando os homens em apêndices das máquinas. O tempo da máquina 

é a faceta mais óbvia da subsunção real do trabalho ao capital porque aparece já na própria 

produção de mercadorias como organizador da produção. Com a consolidação da 

sociedade atomizada, toda dinâmica da vida social parece ser governada por “leis” e 

princípios racionais – na mesma medida em que o mundo concreto se consolida como um 

conjunto desconexo de partes que não se reconhecem enquanto totalidade, a ciência 

caminha pari passu nessa direção a partir da ossificação do conhecimento em 

departamentos específicos do saber em busca dessas “leis” internas da realidade (i.e. 

Economia, História, Direito, Filosofia, etc.). A lógica da racionalização e da formalização 

de toda vida social, características do esvaziamento qualitativo do tempo coloca a 

necessidade de ressignificar a temporalidade da vida social a partir do tempo prenhe de 

“agoras”, contraposto ao tempo qualitativamente igual e vazio do calendário.  

Como ficará claro, a Revolução é o lampejo que ilumina o presente e descobre 

nele reminiscências de um passado ainda presente, mas necessário de ser superado. 

Mesmo de posse do conhecimento do “estado de exceção”, os teóricos críticos ficaram 

atados à lógica mecanicista do entendimento teórico, inscrevendo mesmo na teoria 

subversiva a ideia de teoremas aplicáveis à realidade. Assim o foi com Marx, vítima de 

certa leitura economicista: supôs-se a validade de um teorema no qual a revolução social 

surgiria como resultado da inadequação da dinâmica das forças produtivas com as 

relações de produção. Contudo, cabe ao teórico marxista reorganizar, do ponto de vista 

da totalidade, a práxis revolucionária a partir de uma teoria unificadora da realidade 

cindida, qual seja, a dialética materialista. Só assim, com um método revolucionário é que 

a superação teórica do fetiche corresponde à superação concreta da barbárie capitalista.  

Temporalidade capitalista: o pêndulo e o calendário 
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O capitalismo, quando comparado aos modos de produção anteriores tem como 

marca distintiva a produção de riqueza em larga escala e a possibilidade de atendimento 

pleno das necessidades1 humanas. Contudo, pela natureza do modo de produção 

capitalista ser essencialmente contraditória esta possibilidade não se efetiva na realidade 

– a produção não é de valores de uso, ou seja, para o atendimento das carências dos 

homens e sim a busca pela valorização do valor, produção de capital2. 

Decorre da arquitetônica de produção de valor que o modo de produção capitalista 

seja marcado pela oposição fundamental entre capital e trabalho assalariado. Como se 

sabe3, ambos definem-se negativamente um pelo outro na medida em que o trabalhador 

assalariado é justamente “não-capital”, aquele sujeito ao qual foi negada a propriedade 

dos meios de produção. A dupla liberdade da força de trabalho, como não propriedade e 

não proprietário arquiteta a sociabilidade moderna na qual os excluídos da propriedade 

de riqueza precisam vender sua força viva de trabalho como mercadoria para sobreviver. 

O capital, valor que se valoriza, configura-se como um sujeito “cego e automático” que 

busca a todo instante ultrapassar as barreiras que encontra à valorização. Contudo, o 

capital não se configura como um pleno sujeito hegeliano, aquele que consegue fletir-se 

a si mesmo a partir de um outro no qual se projetara. O motivo é que ele é apenas uma 

totalidade formal, carecendo do trabalho, fonte viva do valor para valorizar-se. Na luta 

entre os polos da oposição concreta entre o capital como totalidade formal e o trabalho 

como totalidade substancial, o primeiro subordina o segundo para que ele produza sob 

seus ditames. Assim, o capitalismo é marcado não só pela subsunção formal, mas também 

pela subsunção real do trabalho ao capital: à anarquia do mercado contrapõe-se o 

despotismo dentro da fábrica.  

                                                           
1 “O regime do capital engendrou um processo econômico e formas de sociabilidade, cujo 

desenvolvimento abriu a possibilidade de libertar a vida humana e suas necessidades das 

limitações impostas pela natureza. A indústria moderna, essa formidável máquina de eliminação 

da escassez, oferece aos homens e mulheres a ‘realidade possível’ da satisfação dos carecimentos 

e da libertação de todas as opressões pelo outro.” (BELLUZZO, 2013, p. 20).   
2 Sobre isto, Marx é claro: “O conteúdo objetivo daquela circulação [(D — M — D’) BMT] — a 

valorização do valor — é sua meta subjetiva, e só enquanto a apropriação crescente da riqueza 

abstrata é o único motivo indutor de suas operações, ele funciona como capitalista ou capital 

personificado, dotado de vontade e consciência. O valor de uso nunca deve ser tratado, portanto, 

como meta imediata do capitalismo” (MARX, K. O Capital – Crítica da Economia Política –  Vol. 

I Tomo 1. Coleção Os economistas. São Paulo: Abril Cultural, 1983 – a seguir citada como “C” 

seguida do número do livro em latino e do número da página em arábico – (C, I, p. 129)).   
3 Sobre isso, Cf. Grespan 2002 
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O processo histórico pelo qual passou a produção capitalista se inicia com a 

separação do trabalhador direto dos meios de produção4. Após a consolidação dessa cisão, 

o capital organiza a produção sob sua tutela: da justaposição espacial dos artesãos surge 

a cooperação5, que evolui para certa especialização dos trabalhadores6 em ramos 

específicos da produção total. A luta intercapitalista posta pela concorrência imprime 

necessidade da redução da parte necessária da jornada de trabalho, enquanto tenta 

aumentar o tempo de trabalho excedente, gerador de mais-valor. Neste processo histórico, 

com o desenvolvimento das forças produtivas e da ciência, as ferramentas, outrora sob 

manipulação do trabalhador direto são metamorfoseadas em máquinas7, as quais 

imprimem a regularidade mecânica à produção ao invés do tempo humano, sujeito a 

variações e imperfeições no processo produtivo: o homem passa, portanto, de produtor 

direto a supervisor de um sistema articulado de máquinas, transformando o trabalhador 

em mero expectador do autômato produtivo.  

O processo produtivo capitalista passa, portanto, por uma transformação que afeta 

também o trabalhador: com o aprofundamento da divisão do trabalho o trabalhador 

alienado se torna cada vez mais estranhado na produção. Esse estranhamento tem várias 

facetas, mas a que nos interessa, aqui, é o esvaziamento qualitativo do tempo, que só vale 

quantitativamente; como a máquina é que dá o ritmo, o tempo de trabalho é o tempo 

mecânico, homogêneo e vazio de experiências ao supervisor da maquinaria; o homem 

aparece como mero fator de produção que guarda certa proporção para operar o 

mecanismo das máquinas (certa quantidade de capital variável para operar certa 

                                                           
4 “A relação-capital pressupõe a separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições 

da realização do trabalho. Tão logo a produção capitalista se apóie sobre seus próprios pés, não 

apenas conserva aquela separação, mas a reproduz em escala sempre crescente. Portanto, o 

processo que cria a relação-capital não pode ser outra coisa que o processo de separação de 

trabalhador da propriedade das condições de seu trabalho, um processo que transforma, por um 

lado, os meios sociais de subsistência e de produção em capital, por outro, os produtores diretos 

em trabalhadores assalariados. A assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que 

o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção”. (C, I, p. 262) 
5 “A forma de trabalho em que muitos trabalham planejadamente lado a lado e conjuntamente, no 

mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, mas conexos, chama-se 

cooperação”. (C, I, p. 259) 
6 “Do produto individual de um artífice autônomo, que faz muitas coisas, a mercadoria 

transforma-se no produto social de uma união de artífices, cada um dos quais realiza 

ininterruptamente uma mesma tarefa parcial”. (C, I, p. 268) 
7 “Se examinamos, agora, mais de perto a máquina-ferramenta ou máquina de trabalho 

propriamente dita, então reaparecem, grosso modo, ainda que freqüentemente sob forma muito 

modificada, os aparelhos e ferramentas com que o artesão e o trabalhador de manufatura 

trabalham, não como ferramentas do homem, porém agora como ferramentas de um mecanismo 

ou ferramentas mecânicas”. (C, I, p. 8-9) 
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quantidade de capital constante). Como ele não detém os meios de produção, nem 

tampouco dita o ritmo da produção esse estranhamento é levado ao limite, esvaziando 

todo caráter qualitativo do tempo na produção e tornando pobres em termos de 

experiências os trabalhadores: “O tempo perde, assim, o seu caráter qualitativo, mutável 

e fluido: ele se fixa num continuum delimitado com precisão, quantitativamente 

mensurável, pleno de ‘coisas’ quantitativamente mensuráveis” (LUKÁCS, 2012, p. 205) 

Desta forma a o tempo perde seu caráter qualitativo, aquele no qual momentos 

diferentes têm valores distintos ao sujeito que os vivencia. Como a categoria fundante do 

ser social é o trabalho, o esvaziamento qualitativo do tempo de trabalho é, no fundo, a 

perda de sentido qualitativo da vida social. Na sociabilidade capitalista o tempo que 

importa é o tempo do calendário, que promove a justaposição temporal de momentos de 

igual validade, tornando os dias homogêneos; outra metáfora cabível é que o tempo 

relevante é o tempo do pêndulo do relógio que pode comparar dois operários distintos 

como meras jornadas de trabalho. O relógio e o calendário são expressões do continuum 

no qual se transforma o tempo sob o capitalismo, pois no primeiro todas as horas têm a 

mesma importância, sendo que no segundo os dias são contados justapostos precisamente 

por serem qualitativamente iguais. 

O processo capitalista de produção, ao esvaziar a experiência temporal dos 

homens, ao os homogeneizar como tempo de trabalho trata de aprofundar a atomização8 

da vida social alienada. Os sujeitos não são mais sujeitos singulares e sim peças 

equivalentes e intercambiáveis de um metabolismo social. Os homens agem, portanto, 

como se sua vida fosse governada por um poder estranho e externo, que os subordina e 

comanda: o fetiche. O fetiche9, em termos gerais, é a naturalização de práticas que são 

                                                           
8 “A conduta meramente atomística dos homens em seu processo de produção social e, portanto, 

a figura reificada de suas próprias condições de produção, que é independente de seu controle e 

de sua ação consciente individual, se manifestam inicialmente no fato de que seus produtos de 

trabalho assumem em geral a forma mercadoria.” (C, I, p. 85) 
9 “O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete 

aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como características objetivas dos 

próprios produtos de trabalho, como propriedades naturais sociais dessas coisas e, por isso, 

também reflete a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social 

existente fora deles, entre objetos. Por meio desse qüiproqüó os produtos do trabalho se tornam 

mercadorias, coisas físicas metafísicas ou sociais. [...] Porém, a forma mercadoria e a relação de 

valor dos produtos de trabalho, na qual ele se representa, não têm que ver absolutamente nada 

com sua natureza física e com as relações materiais que daí se originam. Não é mais nada que 

determinada relação social entre os próprios homens que para eles aqui assume a forma 

fantasmagórica de uma relação entre coisas. [...] Isso eu chamo o fetichismo que adere aos 
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resultado da ação coletiva e social dos homens. A contrapartida do fetiche enquanto 

relação social de coisas é a reificação dos homens, a coisificação das relações humanas. 

A superação do capitalismo é a superação da sociabilidade reificada. 

Tempo abstrato e teoria abstrata: ciência reificada 

O aprofundamento da divisão do trabalho promove a cisão entre o trabalho 

material e o trabalho intelectual10. Da mesma forma que avança a divisão do trabalho 

material, levando à especialização do operário, consolida-se também a divisão intelectual 

do saber em áreas autônomas (i.e. Economia, Filosofia, História, etc.). A um mundo 

reificado equivale uma ciência reificada11, pois esta espelha a conjuntura sócio-histórica 

da qual ela mesma emerge.  

O tempo abstrato, qualitativamente igual pode variar tão somente em uma 

dimensão: em sua quantidade. É justamente essa comensurabilidade, advinda da 

racionalidade do processo produtivo que se espelha na produção teórica sob o capitalismo. 

Além do desenvolvimento autônomo dos campos do saber, cada um deles, ao se 

autonomizar, busca o mecanismo de validação científica por excelência nesta sociedade, 

a previsibilidade e calculabilidade12 dos processos sociais. Como o mundo está atomizado 

e governado pelo “sujeito de interesse”, a ciência espelha a reificação que o mundo 

objetivo experimenta.  

É este o caminho seguido pela Economia Política, que ao abraçar o marginalismo 

em meados do século XIX se volta à aparência da sociedade capitalista e busca na esfera 

da circulação a fundamentação última deste modo de produção. A formalização e a 

modelagem jogam papel decisivo na inteligibilidade dos processos sociais pela ciência 

econômica; se o próprio tempo se torna um continuum homogêneo, parece correto que a 

ciência se valha de cálculos marginais para entender a escolha individual, pois as funções 

                                                           
produtos de trabalho, tão logo são produzidos como mercadorias, e que, por isso, é inseparável 

da produção de mercadorias.” (C, I, p. 71) 
10 “A divisão do trabalho só se torna realmente divisão a partir do momento em que surge uma 

divisão entre trabalho material e [trabalho] espiritual”. (MARX, 2007, p. 35) 
11 “Até mesmo pensadores que não querem negar ou camuflar o fenômeno e que, de certo modo, 

estão cientes de suas consequências humanas desastrosas, permanecem na análise do imediatismo 

da reificação e não fazem nenhuma tentativa para superar as formas objetivamente mais 

derivadas, mais distantes do processo vital próprio do capitalismo, portanto, mais exteriorizadas 

e vazias, para penetrar no fenômeno originário da reificação” (LUKÁCS, 2012, p.213) 
12 “Para nós, o mais importante é o princípio que assim se impõe: o princípio da racionalização 

baseada no cálculo, na possibilidade de cálculo.” (LUKÁCS, 2012, p. 202) 



6 
 

matemáticas contínuas que descrevem a dinâmica dos agentes (sempre valendo a cláusula 

ceteris paribus) são bem comportadas do ponto de vista do Cálculo Diferencial e Integral. 

Desta forma, o todo aparece como mero reflexo do funcionamento das partes 

reorganizadas em uma coletividade cindida. Os indivíduos se relacionam somente nos 

pontos em que suas relações econômicas os tangenciam como agentes econômicos. 

Mesmo subáreas da Economia [Política] são marcadas por essa característica. É 

conhecida a busca pelos microfundamentos13 da macroeconomia, como se os agregados 

econômicos tivessem que guardar uma relação em linha com o funcionamento 

supostamente racional do agente individual, colocando a lógica maximizadora do agente 

privado como gênese de toda ação econômica. 

Na mesma toada se vai a História. A partir da perspectiva de que contar histórias 

é intercambiar experiências, o movimento de contá-las a partir das grandes narrativas14 

se volta às micronarrativas da micro-história. Do ponto de vista humano, a dificuldade 

em narrar decorre de uma situação que “[é] como se estivéssemos sendo privados de uma 

faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências” 

(Benjamin, 2012, p.213).  Ou seja, o esvaziamento qualitativo do tempo arranca dos 

homens a possibilidade de vivenciar e trocar experiências. Esse processo social de 

esvaziamento de experiências se reflete no decurso narrativo que se volta ao Romance 

como forma inteligível de contar histórias na época burguesa, ou seja, no mundo do 

indivíduo isolado15 em busca de um “sentido de vida”. O tempo maquinal marca, também, 

a dinâmica narrativa e supera o romance por meio da informação. É a difusão instantânea 

de notícias como nunca antes os homens conheceram, contudo, como os fatos já chegam 

impregnados, os homens carecem de histórias surpreendentes. O fundamento da evolução 

da narrativa, passando pelo Romance e culminando na informação é expressão da 

evolução material do mundo estranhado, marcado pela atomização da vida social e pelo 

esvaziamento qualitativo do tempo os homens.   

                                                           
13 “A percepção da necessidade de microfundamentos reflete simplesmente a adesão generalizada 

a uma particular sociabilidade e, quase como uma decorrência natural dessa própria sociabilidade, 

ao método que se julga adequado para estudá-la.” (SOROMENHO, 2000 p. 15) 
14 “O narrador – por mais familiar que nos soe esse nome – não está absolutamente presente entre 

nós, em sua eficácia viva. Ele é para nós algo distante, e que se distancia cada vez mais.” 

(BENJAMIN, 2012, p. 213) 
15 “A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar exemplarmente sobre 

suas preocupações mais importantes e que não recebe conselhos, nem sabe dá-los” (BENJAMIN, 

2012, p.217) 



7 
 

Dialética materialista: teoria prática e revolucionária 

Ao mundo reificado, corresponde uma ciência que espelha tal relação como 

natureza. Como a base do fetiche é a naturalização do que é construção sócio-histórica, a 

saída do fetiche tem, antes de tudo, de reconhecer no presente as reminiscências de um 

passado que clama por existência presente e não morre por si só, precisando ser superado 

por uma práxis revolucionária. A produção capitalista, além de produção material da vida 

é a reprodução das relações sociais que vigem nessa sociedade, contudo, aos homens tais 

relações postas parecem dadas e imutáveis.  

Para o oprimido se reapoderar conscientemente do destino da sociedade, ou seja, 

que o oprimido faça conscientemente a revolução que supera o fetiche e a sociedade que 

lhe engendra é necessário preencher novamente o tempo vazio e homogêneo com 

experiências de “agoras” que recobrem a dimensão qualitativa do tempo, roubada pelo 

capital: o tempo presente vazio escamoteia e esconde a essência histórica das relações 

sociais nas sombras da eternização do presente. Sua superação se dá pela tomada de 

consciência do sujeito histórico mediante a revolução.  

A revolução é o relampejo que ilumina as estruturas e desnuda a imanência do 

passado no presente, desmontando a eternização das relações sociais e abrindo a 

possibilidade de sua superação -  o conhecimento da dimensão histórica do capitalismo 

revela que se ele teve um começo, tem também, logicamente, um termo histórico16. 

Segundo Benjamin, “[o] passado só se deixa capturar como imagem que relampeja 

irreversivelmente no momento de sua conhecibilidade”17. A revolução ilumina o caminho 

de construção consciente do futuro no qual a experiência é o tempo de “agoras” 

qualitativamente cheios porque é a ruptura com a perpetuação do perigo (o “entregar-se 

às classes dominantes, como instrumento”18) constante no “estado de exceção”19, é 

ruptura com a barbárie capitalista.  

Como argumentamos até aqui, à vida social sempre corresponde uma norma 

teórica que lhe confere inteligibilidade. Com a teoria crítica não seria diferente, portanto, 

                                                           
16 “Articular historicamente o passado [...] [s]ignifica apropriar-se de uma recordação, como ela 

relampeja no momento de um perigo.” (BENJAMIN, 2012, p.243) 
17 BENJAMIN, Ibid., p.243 
18 BENJAMIN, Ibid., p.243 
19 Entendemos que o “estado de exceção” representa mais que uma referência ao fascismo. Ele é 

uma referência à “tradição dos oprimidos” no sentido da perpetuação da sociedade de classes.  
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à práxis revolucionária se liga uma teoria revolucionária, a dialética materialista. O 

método revolucionário que supera a teoria fetichista do mundo é nada mais que a 

“expressão pensada do próprio processo revolucionário”20, o “conhecimento e superação 

simultânea do ser imediato constitui justamente a relação dialética”21. Antes como 

método22 que resultado, a dialética toma para si o ponto de vista de integrar os fatos 

sociais em uma totalidade; sua recusa é a “impossibilidade de compreender nessa 

perspectiva a história enquanto processo unitário”. A teoria revolucionária deve ser, 

portanto, revolucionária também em termos metódicos: muitos autores marxistas 

influenciados pelo ambiente intelectual reificado, marcadamente positivista, produziram 

uma leitura economicista e mecanicista de Marx. Ao ler a famosa passagem da obra Para 

a Crítica da Economia Política sobre a dinâmica das forças produtivas em contradição 

com as relações de produção23 acreditaram haver um teorema sobre a revolução, como se 

houvesse uma aritmética da revolução, bastando a inadequação entre forças produtivas e 

relações de produção para que ela eclodisse espontaneamente.  

Assim, a dialética materialista se configura como arma política e teórica ao 

orientar a práxis revolucionária. Metodologicamente ela supera a estanqueidade teórica 

entre os campos do saber porque a retomada do princípio da totalidade é fundamental ao 

entendimento crítico da sociedade. Ao entender que o método se sobrepõe aos resultados 

ela cancela a possibilidade de enunciar teoremas ou fórmulas prontas para análise teórica 

e ação política. Por fim, para superar lógica da ciência reificada que se debruça sobre a 

aparência da sociedade moderna, a dialética materialista busca a relação existente entre a 

aparência e a essência dos fenômenos sociais, suas mediações e as conexões entre 

categorias e processos, vinculando seus nexos internos aos resultados aparentes para 

rearticular o entendimento teórico acolhendo a contradição, princípio constitutivo e 

fundante da própria realidade capitalista que é negado na ciência positiva e reificada.  

                                                           
20 LUKÁCS, 2012, p.66 
21 LUKÁCS, 2012, p.76 

22 LUKÁCS, Ibid., p.64 
23 “Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade 

entram em contradição com as relações de produção existentes ou, o que nada mais é do que a 

sua expressão jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais aquelas até então se 

tinham movido. De formas de desenvolvimento das forças produtivas essas relações se 

transformam em seus grilhões. Sobrevém então uma época de revolução social. Com a 

transformação da base econômica, toda a enorme superestrutura se transforma com maior ou 

menor rapidez.” (MARX, 1982, p. 25) 
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