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 ideia de tempo é a própria matéria que dá forma à 
arquitetura. É em relação à efemeridade e a precarie-
dade da própria vida em seu caráter imanente que toda 
construção, e particularmente a arquitetura, se ergue 
como gesto que ambiciona ser uma forma de resistên-
cia, de transgressão. Como desejo e possibilidade de 
transcendência, de duração, de permanência. 

Misto de construções mais ou menos conscientes dessa 
rebeldia, a cidade em sua materialidade, pode ser lida, 
como uma cartografia destes gestos sucessivos e super-
postos. Gestos de abrigo, proteção, conforto. Gestos de 
prazer, combate, memória ou dúvida. Mas, sobretudo, 
gestos de confiança em um outro – presente, passado, 
que será – com o qual se compartilha duas premissas. 
A primeira a insurgência de pensar e construir um 
mundo humano, absolutamente humano. A segunda 
a de construir a própria experiência pública e comum 
que chamamos também cidade, nesses acúmulos de 
fragmentos e ruínas, à espera de investimento e de 
rememoração de seus sentidos possíveis.

a
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Dominados pela noção de ação, talvez pouco se lembre que todo 
gesto, de modo geral, e os gestos urbanos, em particular, são uma 
espécie de adjetivação meio imprecisa de cada ato.  Os gestos são 
uma espécie tanto de qualificação como de relativização dos atos, 
fazendo com que o seu sentido permaneça em uma flutuação, entre 
muitos possíveis. Isto é, permaneça mais como um efeito e um 
convite ao compartilhamento, do que uma determinação unívoca. 

Nem sempre pensamos que as cidades são essas acumulações 
de gestos e,  assim, esquecemos  essa invenção da duração e do 
tempo que eles instauram e que se compartilha, se rechaça ou 
sequer se dá conta. Esquecemos que a experiência urbana se 
realiza nesse convite intemporal de gestos e, portanto, em um 
território marcado  pela sincronia de tempos cujos sentidos estão 
como que entre fechados, estabilizados e  definidos e pela acronia, 
dada pela indeterminação e pela abertura de sentidos. É ela, esta 
última, que questiona as próprias visões determinadas de tempo 
e nesse convite sempre renovados propõe a apropriação e, com 
ela, a conservação, a subversão, a invenção.

Nas últimas décadas a palavra temporalidades resultou de uma des-
sas aberturas e aquilo que os franceses chamam de mettre en abîme  
um conceito, uma noção, ou uma interpretação e que começa 
por sua desnaturalização. O termo vem conhecendo uma grande 
difusão no meio de historiadores e cientistas sociais e também, 
entre os estudiosos da cidade e do urbanismo, marcando uma 
novo momento de uma reflexão sobre as visões contemporâneas 
e  estabilizadas de tempo. 

A palavra não era nova – mas seu sentido – , isto é seu uso social, 
tinha sido esquecido durante décadas, para não dizer séculos. O 
que talvez tenha sido original agora foi o significado que passou a 
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ser atribuído ao termo como reconhecimento de uma sincronia, 
diversidade e defasagem temporal – e, por isso, usado no plural: 
temporalidade(s). Desde a década de 1990, a sua difusão e circu-
lação contemporânea  – no plural – acabou, assim, se impondo 
na linguagem de diferentes campos do conhecimento de filósofos, 
psicanalistas e linguistas a antropólogos. 

Se fizermos uma arqueologia desses seus novos usos, nota-se que 
desde muito cedo, já nos anos 1960, percebe-se que certos autores 
trabalham essa desnaturalização da ideia de tempo. Foucault, por 
exemplo, já havia falado em hétérochronies, conceito que desenvolve 
em uma de suas conferência em 1967, publicada em 1984, asso-
ciando-o ao que chamou de hétérotopies (espaços de passagem e de 
normalização social como  asilos, cemitérios, escolas, prisões, por 
exemplo). Tempo e espaço, acham-se assim colocadas lado a lado, 
uma vez que, suas heterotopias são indissociáveis de cortes temporais 
que, como expõe, “poderiam ser chamados por pura simetria” 
de heterocronias , em relação a uma visão de “tempo tradicional.”

Foucault começava, como se vê, a problematizar uma ideia unitária 
de tempo, mas sem colocar diretamente em questão a própria 
ideia “tradicional de tempo”, como ele designa sua concepção em 
termos homogêneo e linear.  De fato, em um ambiente marcado 
por uma visão tipificada e também homogeneizante da subjeti-
vidade, e seguindo o convite dele próprio, os diferentes autores 
que retomaram suas ideias, começando por Henri Lefebvre, 
passaram a enfrentar muito mais os tipos e as noções de espaço, 
do que as de tempo. 

De certo modo Foucault insistia sobre uma desejável “dessacrali-
zação prática” do espaço – que ele considerava  não ter sido levada 
adiante, mesmo com  a ruptura provocada por Galileu em termos 
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teóricos ao (re)introduzir uma noção de espaço aberto e infinito. 
Contudo, parece que a exigência de uma desconstrução também 
da  sacralização da ideia de tempo, não lhe  fazia problema à época. 
Em resumo até os anos 1980, especulou-se, assim,  muito pouco 
sobre as relações entre as noções de tempo e espaço propostas 
pelo filósofo ou sobre o próprio significados que Foucault, ao se 
servir do grego, atribuía a noção de heterocronia.

Meio século passado da exposição das suas ideias –  publicadas, 
curiosamente, por arquitetos –  constata-se o  quanto os debates 
sobre as noções de tempo, embora tenham se ampliado per-
manecem ainda restritos a certos nichos disciplinares. Embora, 
naqueles anos, Foucault conseguisse identificar o acúmulo do 
tempo no espaço dos museus  e bibliotecas – em relação aos quais 
mostrou também seu estranhamento – e ainda a complexidade 
dos arranjos possíveis entre heterotopias e  heterocronias, os freios 
intelectuais em relação à ideia universal e cristã de tempo, parecem 
ter escapado do seu olhar, de hábito arguto nesse primeiro grande 
esforço de reflexão sobre estas relações. As próprias questões 
das escolhas, representações e  dotação de sentidos  individuais, 
embora mencionadas  não foram desenvolvidas em relação ao 
processo de institucionalização  e das técnicas  de naturalização 
de certas práticas, que são  o seu alvo. 

No caso dos museus e bibliotecas foi o próprio  processo de 
museificação e a espacialização do acúmulo de tempos passados 
que era ele mesmo colocado – como nas utopias, fora do tempo  
mas em um único lugar , o que lhe interessou. Percebe-se, assim, 
que permaneceriam em segundo plano as implicações políticas 
de certas visões cristalizadas do tempo, que teriam também 
chamado sua atenção se as condições epistemológicas fossem 
outras.  É certo que mesmo na atualidade pode-se observar a 
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dificuldade da crítica contemporânea em colocar no centro do 
debate público as articulações entre visões de tempos e práticas 
políticas. A ideia sacralizada e cristã de tempo, a mais enraizada, 
continua naturalizada, a começar por um vocabulário que  divide 
os cidadãos entre eleitores e eleitos, por exemplo, pelas  expectati-
vas  messiânicas e as frustrações que vêm  atravessando o campo 
político em vários países.

Pode-se que dizer que nos anos 1980, quando a conferência de 
Foucault adquire uma dimensão mais ampla com sua publicação, 
a ideia de um certo acúmulo não do tempo, mas de tempos já 
havia ganho cada vez mais atenção. Pensemos apenas em Paul 
Ricoeur e em Temps et Récit publicado em três volumes entre 
1983 e 1985, e particularmente, no último deles, Le temps raconté. 
O que nos interessa, contudo, mais especificamente aqui é 
sublinhar a circulação da palavra temporalidade e a retomada de 
certos neologismos, de vida mais curta, que tentam contrapor, 
repensar a relativa naturalização da noção de tempo, abrindo 
espaço para o lugar da subjetividade para além de certos círculos 
filosóficos ou próximos da psicanálise. 

É assim em um contexto reflexivo de diversas disciplinas sobre suas 
práticas, duas modalidades discursivas e seus recortes temporais 
que Krzysztof  Pomian, filósofo e historiador,  publica, em 1984, 
L’ordre du temps. Este livro de Pomian, na verdade, reunia seus 
estudos realizados entre 1977-1982 para uma inovadora enciclo-
pédia italiana publicada por iniciativa do historiador Ruggiero 
Romano, pela editora Einaudi.1 Dentre os mais de 500 verbetes, 
aqueles mais afeitos à uma reflexão sobre a duração e o tempo 
foram escritos por K. Pomian para a Enciclopedia Einaudi: Tempo/
Temporalidade, Gênese, Ciclo, Periodização, Evento e Catástrofe. 
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Assim, ao que parece, a palavra temporalità com seu sentido atual 
– mas no singular –  reaparece francamente no debate teórico inter-
nacional com a publicação em italiano da Enciclopédia Einaudi, em 
1982, cruzando, rapidamente, a partir daí fronteiras. É de se notar  
que, em tempos marcados pela fenomenologia e por uma atenção 
à experiência e ao vivido, ela se mostra, também, associada à ideia 
de faticidade –  isto é de um fato tornar-se fato, um acontecimento 
ou um evento. Embora não seja essa a perspectiva adotada por 
Pomian em seu próprio verbete dedicado à noção de evento. 

Lembre-se, que em uma posição radicalmente oposta à Foucault, 
e até mesmo do tratamento historiográfico dado por Pomian à 
ideia de acontecimento, o historiador jesuíta Michel de Certeau, 
mais próximo da psicanálise e, certamente praticante dos exercícios 
espirituais da diferença preconizado por Loyola,  falando sobre 
maio de 68 resumia: um acontecimento, não é o que podemos 
ver ou saber sobre ele, mas é aquilo que ele se torna, antes de 
tudo, para nós. (CERTEAU, 1994, p. 51)

A iniciativa de Ruggiero Romano pode ser vista como um ter-
mômetro dessa convulsão que vinha atravessando  o campo do 
conhecimento nos anos 1970-1980 e cujo mapeamento, a começar 
pela lista dos autores que assinam as diferentes entradas, exigiria 
muito mais atenção do que se pode dedicar nesta páginas. Longe 
de se apresentar como exemplo da “estabilidade perfeita do conhe-
cimento, de certeza intelectual ou da convicção de que um pico 
foi atingido”, a iniciativa  partia da constatação que, sobretudo 
no segundo pós-guerra, o  panorama da cultura mundial havia 
mostrado uma tendência notável “de rever, remover, alterar”. 
Essa atitude havia alterado “substancialmente as categorias de 
interpretação, o contexto explicativo, o valor das interpretações, 
o papel dos ‘fatos’”. (ENCICLOPEDIA EINAUDI, 1982) 
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Paralelamente, os editores constatavam um aumento das 
especializações “aprofundando a análise nas áreas individu-
ais de conhecimento”, mas perdendo “de vista as conexões 
conceituais, a rede de ligações que faz do conhecimento uma 
malha complexa e vital”. Propunha-se, assim, como uma  
possibilidade de entrelaçamento de reflexões e pesquisas que 
não se interagiam ou se confrontavam no próprio momento 
do conhecimento à época. Os verbetes foram, desse modo, 
redigidos  como vozes que remetiam a duas famílias de concei-
tos portadores  e importantes no discurso cultural e aqueles 
que  no interior de uma disciplina haviam sido apropriado por 
outras., mudando de certo o modo a percepção do mundo 
cultural e social 

Os verbetes escritos por Pomiam são até hoje férteis e o autor  
trabalha, sobretudo,  em torno de uma genealogia das ideias 
de tempo, entre aqueles que defendem um tempo mensurável 
e quantitativo e os que sustentam seu caráter irredutivelmente 
qualitativo, com os deslocamentos e as polêmicas que lhes 
acompanham. Apoia-se, desse modo, em diferentes auto-
res desde a antiguidade e de Aristóteles passando por Santo 
Agostinho, Leibniz, Newton, Kant , Husserl e Heidegger até 
expor a posição de físicos contemporâneos como Mehlberg e 
Reichenbach, que se envolveram nos debates sobre a “flecha” 
do tempo e as ideias de entropia e reversibilidade ou irrever-
sibilidade do tempo. 

Contudo, embora reconhecendo a construção em “vários planos 
e em vários estratos” da arquitetura temporal do que chama 
“civilização industrial”, Pomian mantém sua interpretação 
apoiada em pares de oposição, como a ideia de tempo “trans-
cendental” e “psicológico”, “absoluto” e “relacional” e se a 
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palavra temporalidade está presente, ela, por sua vez, é usada 
no singular. Tal como Foucault, seus verbetes na Enciclopédia 
Einaudi permitem justamente fazer um estado do modo como  
essa arquitetura temporal estava sendo problematizado nos anos 
1980 e permitem apontar o rápido processo que levou a se pensar 
teoricamente e em pouco mais de dez anos, agora em termos 
de regimes de temporalidade, de modos de temporalização e 
de temporalidades, agora no plural  e com um sentido novo em 
relação aos seus usos até o século XVIII.

Duas outras noções foram, ao que parece, também importan-
tes nesses anos para que fosse possível simplesmente admitir 
de maneira mais contundente que as sociedades não tinham 
e não têm o mesmo regime de temporalidade. Ou bem mais 
que isso: até que pudesse fazer sentido a reflexão de Reinhardt 
Koselleck2 sobre a  “simultaneidade do que não é simultâneo” 
ou  a “contemporaneidade do não-contemporâneo”, no pró-
prio interior do que chamamos “sociedade ocidental”. Neste 
caso, desestabilizando a própria ideia de camadas e estratos 
temporais sincrônicos, ou a própria sinonímia entre sincronia,  
simultaneidade e contemporaneidade.

Defasagem e anacronismo foram, assim, duas dessas noções 
cuja introdução em um caso e uma reflexão contínua sobre seu 
sentido e significado, em outro, auxiliaram na emergência de 
novas práticas dos historiadores e um novo vocabulário.  No 
primeiro caso, talvez, seja importante situar o aporte da crítica 
de Louis Althusser, que entre filósofos e em diálogo com as 
reflexões de Foucault, introduziria neste debate, segundo Leduc 
(apud DELACROIX et al., 2010), a ideia de defasagem. Por outro 
lado, teria um impacto crescente  entre os historiadores da arte, 
particularmente, e na obra de vários artistas da década de 1980, 
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uma problematização do conceito de anacronismo,  até hoje um 
dos temores de muitos historiadores. 

No que diz respeito à defasagem, o historiador Jean Leduc 
(DELACROIX et al., 2010, p. 900) lembra que Louis Althusser, 
quase contemporaneamente a Foucault, em 1965,  se dedicava 
a descontruir as noções de diacronia-sincronia, correntemente 
utilizadas nos anos 1960-1970 pela historiografia braudeliana – 
tempo das estruturas e tempo das conjunturas –  indo de encontro 
também do essencialismo estruturalista.  

O filósofo francês fazia assim, por um lado, uma crítica tanto a 
essa visão de um tempo dividido, observável por duas entradas, 
quanto à concepção de um tempo contínuo e  homogêneo – a 
forma diacrônica –, que se recorta em períodos (ou em estilos, no 
caso da arte) e que até hoje preside a formação dos historiadores (e 
arquitetos e historiadores de arte)  através do planeta.  Seu outro 
foco se voltaria para o impacto da antropologia de Lévi-Strauss 
sentida em outros campos e, neste sentido, à generalização do 
tratamento sincrônico que pressuporia que todos os elementos de 
uma totalidade  pudessem ser observados contemporaneamente 
e em co-presença, para atingir-se a essência de sua estrutura. 

Althusser alertava que os recortes temporais na esfera da política 
não são necessariamente os mesmos na economia, na estética ou 
na esfera ideológica, introduzindo, assim, a noção de defasagem. 
Contribuía, portanto, de outro modo, com a desnaturalização – 
como desejava Foucault – da diacronia e, também da sincronia, 
sublinhando o caráter operatório das duas noções, insistindo que uma 
e outra não tinham existência concreta, seja como uma linearidade 
feita de sucessão de eventos ou  uma co-presença, mas eram concei-
tuações e modos de conhecimento. (DELACROIX et al., 2010, p. 899)
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Embora amadurecidas em círculos intelectuais diversos, as obser-
vações de Althusser e de Foucault nesses anos vão ao sentido de 
insistir sobre a defasagem, a descontinuidade,  as ruptura e, cer-
tamente, até mostram-se atentas às correlações, mas sobretudo 
focam diferenças. Mas como se vê, não são os únicos. Como se 
disse a nebulosa de intelectuais que contribui nesses lentos des-
locamentos é ampla e  envolve inúmeras disciplinas e autores, 
não custa insistir. Embora por um conjunto de fatores, inclusive 
políticos, essa intensificação do debate intelectual tenha se dado 
principalmente em torno da França, da Itália e da Alemanha, 
nesses anos. 

Aqui não se está muito longe, por exemplo, das preocupações 
de Gilles Deleuze, particularmente a partir da publicação de sua 
tese Diferença e Repetição, em 1968 ou ainda dos trabalhos que se 
acumulam de Roland Barthes, Christian Metz, Jacques Derrida, 
Julia Kristeva ou, ainda, daqueles como Jacques Le Goff, Pierre 
Nora, Michel de Certeau, François Hartog, Roger Chartier cujos 
trabalhos enfrentam em maior ou menor grau temas como 
a historicização, as narrativas, o estatuto das periodizações, a 
historicidade, a ideia clássica de representação e, em suma dife-
rentes instrumentos, práticas, ainda que, no caso de alguns destes 
últimos com silenciamentos e reservas.3 Os debates, contudo, 
atualizam interpretações, reveem conceitos, deslocam teses. É 
essa preocupação com as formas de recortar o tempo, com o 
caráter operatório e situado, historicamente, das categorias que 
se adota,  como filósofo, como historiador, que também infiltraria 
o campo da história e da arte. 

No caso da problematização do anacronismo no campo da arte, o 
conceito de defasagem e a crítica da ideia de representação clássica, 
iniciada por Deleuze e continuada ao longo da década de 1980 até 
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ser sintetizada por Chartier, principalmente, impulsiona o embate 
conceitual de modo ainda mais radical, como Hubert Damisch, 
percebeu e começou a colocar em prática em seus textos e em 
seus seminários ao justapor, fazer dialogar, confrontar tempos, 
temporalidades, subjetividades, modos de objetivação, atos de 
temporalização e formalização.  

A própria fruição da arte e ainda as temporalidades da experiên-
cia na obra, da obra e da narrativa do historiador na forma de 
discurso estético que adota para si, coloca em cena – sem media-
ção – presentes e passados sob diferentes modos de articulação, 
cortes, colagens, escolhas, remontagens de tempos. Esse embate 
não esconde o caráter anacrônico da “operação historiográfica” 
como nomeara Michel de Certeau nem o seu esforço de, na  
suspensão de qualquer ideia prévia de tempo,  – na acronia –, 
perguntar-se sobre o próprio tempo comum que se  experimenta 
no cruzamento com  gestos que são feitos de tantos tempos e 
ainda acionam tantos outros, no desejo de discorrer e, assim, 
prolongar essa soma de interrogações difusas. 

Didi-Huberman (2000, p. 48) escreve em seu livro Devant le temps:

Diante da imagem, diante do tempo [...] Olhá-la, é desejar, é 

esperar, é estar diante do tempo. Mas de que tipo de tempo? De 

quais plasticidades e de quais fraturas, de quais ritmos ou feridas 

do tempo, questiona essa abertura da imagem?

A experiência da arte,  sublinha essa convergência de tempos 
como um corte,  e com ele a construção da própria ideia de fato, 
não como um real já dado que se reconhece, mas  como irrup-
ção de sobrevivências de outros tempos possíveis que se estranha  
como aparecimento, acontecimento, fantasmagoria,  e tudo aquilo 
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que estava ali em latência e ganha sentido e significado numa 
iluminação presente.

É diante da arte e da forma no enfrentamento de diferentes regimes 
de temporalidades que atravessam seu próprio ato de constituir-
se – e que expõem sua abertura e sua instabilidade, redefinindo-a 
portanto como imagem –  o que se observa no modo de orga-
nização dos seminários do historiador de arte  Hubert Damisch 
durante a década de 1970-1980. (CARERI; DIDI-HUBERMAN, 
2016) Para aqueles que acompanhavam suas aulas na Rue de la 
Tour nesses anos dedicados a  construir passagens entre uma tela 
do Renascimento e a fotografia japonesa, o estranhamento era 
imediato e sem qualquer explicação. Passava-se de um tema a 
outro e à incessante interrogação das próprias imagens: ângulos, 
cortes, incidências de luz, paleta, refração. 

Em cada obra, vista como objeto histórico e objeto teórico, 
as interrogações percorriam uma dupla urgência do presente 
e uma dupla  memória passada – a sua e a do artista e que se 
tornavam, pelo discurso, uma experiência de compartilhamento 
imiscuindo-se no espaço da sala, atenta ao que se dava a ver como  
“fenômeno intempestivo do qual a história , desde Nietzsche, se 
vê atravessada”. (DIDI-HUBERMAN, 2016, p. 10-11)

Décadas depois, talvez seja da experiência do anacronismo como 
atitude e método extraída dos seminários de Damisch, que saem 
os objetos de estudo de Georges Didi-Huberman, que foi seu 
aluno, e parte das  páginas de Devant le temps e o seu capítulo de 
abertura intitulado “A história da arte como disciplina anacrô-
nica”. É certo que também vemos nelas as marcas de Foucault, 
sobretudo daquele da Arqueologia do saber e que fala agora, em 
1986 cada vez mais de emergências distintas e defasadas. 
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É também esse o centro da reflexão da historiadora Nicole Loraux 
(1992), no elogio que faz ao anacronismo de Nietzsche, mas 
também de Freud  em relação à tragédia grega e da  crítica de 
uma ideia de homem eterno que introduz, interroga e examina 
francamente. Nietzsche, complementa Didi-Huberman (2000)  a 
partir de uma certa ideia de repetição na esfera da cultura critica o 
pensamento historicista do século XIX. O anacronismo de Freud 
volta-se para uma ideia de repetição na esfera da psique  que implica 
uma certa teoria sobre a memória. 

Como pensar esses jogos, esses atos e esses modos de tempora-
lização?  Como pensar essas rupturas de sentido, que solicitam 
o olhar para um desconhecido, um novo, tanto na escala de 
um indivíduo  quanto de uma sociedade, era a questão que se 
colocava Certeau em 1968. (CERTEAU, 2008) Como conside-
rá-los agora, pergunta-se Loraux? Como reinvestir o ensaio, as 
passagens, as pontes entre tempos? Como pensar a partir dessas 
nuvens evanescentes de sentidos, de urgências, de memórias, que 
embaralham ontem e hoje? 

O escritor e artista Karl Einstein é lembrado por Didi-Huberman 
ao sublinhar a defesa do anacronismo implícita nos seminários 
de Damisch e para tentar, talvez, não se esquecer da operação 
historiográfica nos termos praticados por ele e do seu alcance, 
eventualmente político. Einstein, que foi amigo de Georges 
Bataille e Jean Renoi.  Em 1915, fazia um balanço da recepção da 
arte e da escultura africana que foi um dos primeiros a valorizar: 
“o que antes pareceria estar destituído de sentido, encontrou seu 
significado recentemente... o que ganha importância histórica 
é sempre função do presente imediato”. (DIDI-HUBERMAN 
2016, p. 11)
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Estar diante da imagem é estar diante de diferentes gestos e atos de 
temporalização, que com o artista o próprio historiador acumula – e 
para o historiador de arte talvez de forma ainda mais evidente, desde 
o momento em que começa a construí-la como seu objeto de estudo.  

Neste lento e difícil processo de desnaturalização das concep-
ções de tempo, note-se que essas desconstruções atravessaram 
o campo intelectual também no Brasil, onde os  autores e os 
textos citados circulavam e eram debatidos no meio acadêmico, 
segundo outras condições de possibilidade. O próprio texto de 
Loraux foi apresentado em seminário no Brasil em 1992, antes 
de ser publicado na França. 

O exame das telas de vários artistas desse período, começando 
pelas superfícies brancas e fendidas pelas incisões de Lucio Fontana 
em 1965, falam de gestos e de tempos. Nos anos 1980-1990 Cy 
Twonbly e seus rastros de linhas, cores e textos em telas como 
Wild Shore of  Love, Portails of  Fire, são um verdadeiro testemunho 
sem desespero, do desaparecimento inelutável... do que aparece 
e desaparece, nem Eros, nem Tanatos, mas Vida-Morte em um só 
pensamento e em um mesmo gesto, como poeticamente resume 
Barthes. No Brasil,  pouco depois que o texto de Foucault sobre 
as heterocronias e heterotopias foi publicado, Iberê Camargo em 
1986 pinta seus corpos que emergem quase apenas como con-
tornos, destituídos de carne e de matéria, prisioneiros das suas 
Reminiscîencias e exigem que os imaginem para além da linha seca 
e suja de suas Fantasmagoria IV . O artista os nomeia, mas eles já 
não estão mais ali. Estão fora do tempo, fora do espaço – talvez 
numa utopia negativa, talvez numa ucronia.

Como se vê, foi, contudo preciso mais de uma década para que o 
campo epistemológico, começasse a enfrentar de maneira plena e 
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especulativa as implicações explícitas e implícitas no uso do termo 
grego, colocado em circulação, lateralmente por Foucault.  Esse 
movimento acompanharia,  de modo geral, uma atitude refle-
xiva sobre as próprias culturas, práticas, instrumentos e formas 
de legitimação disciplinares que não só buscaria relativizar as 
fronteiras do campo do conhecimento como a trabalhar, em um 
segundo momento de modo mais transversal e transdisciplinar 
saberes e fazeres. 

É certo que o tema do tempo como objeto de estudo, ao colocar 
em questão também aqui, o próprio fundamento e natureza do 
ato de praticar a escrita da história e, ainda, a própria experiência 
de fruição estética de obras do passado, inclusive recentíssimo – 
do Renascimento e do barroco às Vanguardas modernas, entre 
outras pontes possíveis –  acabou envolvendo mais diretamente 
historiadores e, embora de modo restrito, diferentes círculos de 
historiadores de arte em vários países.  Ora, em fins do século 
XIX a tendência fora outra. 

De fato, à época, no campo da nascente historiografia como 
campo disciplinar, para a maior parte dos historiadores, lutando 
para afirmar a legitimidade das práticas historiográficas, a ideia 
de um tempo linear, evolutivo, unitário, herdada com o apogeu 
do Cristianismo desde o fim da Idade Média, parece ter perma-
necido como um suporte sólido. Mais até: esta arquitetura tem-
poral viu-se reforçada,  pelo positivismo e por uma certa ideia 
de progresso e de ciência. 

Entre os historiadores de arte de fins do século XIX, embora uma 
certa ideia  evolucionista e vitalista  tenha também sublinhado o 
lado orgânico de uma série de fenômenos, introduzindo, assim, 
a ideia de periodização em uma forma de tempo cíclico – foi 
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a ideia taxionômica e de tipificação, que se impôs. Neste caso,  
servindo-se da noção de estilo como um freio, agora, ritmado 
pela ideia de nascimento, vida e morte das formas. 

No entanto o esforço de enfrentamento das defasagens, das 
repetições, das diferenças, do intervalo e da distancia entre rit-
mos e intensidades na reflexão sobre o tempo e sobre o próprio 
sentido do anacronismo foi notável por diferentes intelectuais, 
particularmente nos círculos mais próximos da historiografia e 
da filosofia alemã, mas não só. Essas tentativas mostram uma 
verdadeira mutação epistemológica que na Europa as ciências 
humanas conheceram, particularmente na história da arte,  e são 
sob as marcas quase desaparecidas de seus passos, que vêm sendo 
tecidas as abordagens no plano conceitual nesses últimos 50 anos.

Como apontou Dosse no campo da psicanálise, Freud, desde o 
início do século XX  havia chamado atenção para as heterocronias  
do psiquismo humano que observou no trabalho de análise de 
seus  pacientes. (DELACROIX, 2010, p. 674) Entretanto é de se 
pensar o quanto também aqui esse uso da expressão grega tam-
bém se articulava à uma certa ideia de evolucionismo. Por sua 
vez, antropólogos, filósofos, historiadores da arte ou linguistas, 
passaram paralelamente também a desnaturalizar a ideia de 
tempo, no contato mesmo com culturas não europeias, uns, e 
até mesmo europeias, outros. 

Pensemos por exemplo, nas primeiras décadas do século em 
Bergson com seus trabalhos sobre tempo e memória, começando 
por seu curso sobre a História do tempo no Collège de France, em 
Saussure ou em Baktin, por exemplo, que inventam também 
palavras novas como diacronia ou cronotopo, respectivamente. 
Mas lembremos ainda da intensificação do tema do tempo, da 
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memória, da descontinuidade, da repetição  que impregnam as 
primeiras décadas do século XX nos textos de Benjamim leitor 
de Proust, nos atlas de Warburg estudioso da arquitetura clássica 
e dos índios Hopis, nas  telas cubistas  e na ideia de atualização 
do passado, de história viva e de tabula rasa  que inspiradas em 
Nietzsche constroem a obra de Paul Valéry ou Le Corbusier.  

Detendo-se, às vezes sobre a ideia de múltiplas temporalidades 
observa-se, assim, nas três primeiras décadas do século XX uma 
intensa atenção às  visões de mundo, linguagens, construções de 
narrativas meditando-se, ainda, sobre a capacidade de certas for-
mas materiais do passado imporem-se e  sua presença e, sobretudo, 
seu sentido em um presente que já é outro. Em outras palavras 
se os debates se fundam sobre o caráter atemporal, intemporal 
ou transhistórico das obras, antes de tudo o que passa a estar em 
questão é sua capacidade de estar aí como acontecimento.

Uma outra nebulosa de intelectuais, escritores e artistas se volta 
assim para o céu da história, no  dizer de W. Benjamin,  rompendo 
de modo intempestivo com uma visão e uma narrativa histórica 
que não adquire qualquer significado no presente. É curioso notar 
como nas artes  e na arquitetura  a cor branca vem se associar a 
essa ideia de dotação de sentido, explícita nas práticas do anacro-
nismo e em seu convite para uma hermenêutica, que pressupõe 
a ideia de um Jetztzeit  – isto é, um à-presente, 

É ela, a ideia um tempo-agora que é condição necessária tanto 
ao anacronismo como premissa metodológica quanto para a 
interrogação do tempo e a escrita da história. É ela que possibilita 
o écart – o intervalo – entre o antes e depois e abre espaço para 
a crise, para a ação, para o possível, para o acontecimento. As 
implicações entre teologia, política e visão de história já foram 
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evocadas, mas aqui o que se introduz além da visão biologista é 
uma concepção judaica  e messiância de história que justamente 
trabalha em torno da noção de atualização e de revolução, a partir 
desse tempo-agora.

Não apenas pode-se citar Kasemir Malevitch e seu  Quadrado 
branco sobre branco,  de 1918, mas o branco, como fusão de todas 
as cores, se confunde com a própria definição de luz, de ilumi-
nações e de tabula rasa, como se vê na Petite Maison de 1923 e  
na Villa Savoye 1928-31 de Le Corbusier, por exemplo.

A segunda guerra e sua barbárie arrefece e dispersa os aportes 
intelectuais, conceituais e artísticos sobre o tema que, no entanto, 
desde os anos 1950 começa a chamar novamente a atenção. Neste 
novo cenário os insumos por parte dos historiadores tornam-se, 
agora pouco a pouco relevantes, sobretudo no âmbito da refle-
xão sobre  a própria construção da narrativa histórica, que como 
vimos, Certeau designaria como “operação historiográfica”. 
Como vimos,  por ser a base mesma do trabalho do historiador 
a ideia de tempo curiosamente foi mais lentamente questionada 
do que outros temas nesse movimento reflexivo sobre objetos de 
estudos, abordagens, procedimentos metodológicos, ferramentas 
de trabalhos ou vocabulários. 

Hoje, 40 anos depois dessa  segunda “virada crítica”,  observa-se 
que o enfrentamento teórico de temas – como os recortes tem-
porais, as periodizações, os regimes de rememoração, os modos 
de temporalização e os seus usos –  têm sido pontuais, cautelosos, 
o que não é necessariamente um erro. Contudo, em sentido 
oposto, pode-se, perguntar até que ponto o amplo uso do termo 
“temporalidades”, a despeito do plural,  não acabou por perder 
sua potência, de início transgressora? Isto é, não estaria sendo 
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usado hoje de forma tão naturalizada que acabaria por esconder 
seja a estranheza da hegemonia de uma ideia de tempo linear e 
único que continua operante, sejam as implicações – culturais, 
mas também políticas – do universalismo que lhe é implícito – e 
que não vêm sendo consideradas? 

Enfim, entre acronias e atopias, o céu nebuloso e movente da 
história convida a que as representações de passado, presente e 
futuro e os modos de temporalização que sem renunciar à ação 
e aos gestos, as articulam, vejam-se como simples arranjos entre 
reminiscências e contingências de leituras e de sentidos.
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Notas

1. A Enciclopedia Einaudi foi tradu- zida 
em português  e recebeu uma organi-
zação diferente da  original. Os 15 vol-
umes da versão original em italiano  foram 
desdobrados e reagrupados segundo um 
parentesco conceitual em 41 volumes 
na edição portuguesa. No volume n.º 
29, publicado em 1993 em Portugal pela 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, rece-
beu o título: Tempo/Temporalidade ambos 
os termos  no singular.

2. A reflexão de Koselleck sobre a his-
tória dos conceitos e a prática historio-
gráfica, associando portanto concepções 

de tempo, história, linguística e antro-
pologia passou a ter maior circulação 
graças a Paul Ricoeur em Temps e 
Récits em meados dos anos 1980, quase 
ao mesmo tempo que de Norbert Elias 
ou Hans Georg Gadamer. Os 14 artigos 
que compõem Le futur passé. Contribution 
à la sémantique des temps historiques, Paris, 
EHESS, 1990, foram publicados em ale-
mão entre 1965-1977.

3. Para uma análise mais precisa de 
alguns destes silenciamentos e reservas 
cf. Didi-Huberman (2000,  p. 48).
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