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Olhando retrospectivamente para a frente 

Ari Rehfeld 

“O tempo é o sentido da vida."  
(Sentido: como se diz sentido de um riacho, o sentido de uma frase, o sentido de um 
tecido, o sentido do odor) Claudel, Art poétique. 
“Der Sinn des Dasein ist die Zeitlichkeit”. Heidegger, Sein und Zeit, 331. 
 
INTRODUÇÃO   
O título da mesa leva-nos a refletir sobre a questão do espaço e do tempo. São questões 
de enorme abrangência e complexidade. Grandes autores dedicaram a vida a este tema. 
O que eu, modestamente, me proponho aqui realizar, são apenas algumas considerações. 
Nada mais. 
Tema inesgotável e fascinante, e eu vou entrar parcialmente, em uma de suas vertentes. 
 
1. “Estranhamento do título” ;  
Se retrospectiva, então não para frente! Se para frente – futuro – então não 
retrospectiva.... É olhando para o futuro que se caminha. Olhar retrospectivo significa 
uma parada, uma pausa. Retro significa “para trás”. Este título parece ser um paradoxo. 
Sem saída. Temos um tempo linear que vai para a frente – futuro. 
A sucessão de acontecimentos está em uma ordem fixa.  
 

 
 
 
2. É possível um outro tempo?  
Sim, se sairmos da noção ocidental – moderna de tempo. Ou seja, nem sempre o homem 
se relacionou com o tempo como hoje.  
Passado  »  Presente »  Futuro 
 
3. Tempo do homem bíblico. Tempo do homem de que a Bíblia relata. Dificuldade de 
tradução: (ou transladação para hoje)  

3.1 Hebraico (antigo) não tem o verbo ser e o verbo estar. Exemplo – Eu triste. Quando? 
Depende do contexto. O contexto nem sempre é datado. Exemplo – E foram (passado) 
eles em busca (futuro) de seus ante-passados (futuro e passado) 
3.2 - Para o homem ocidental – moderno, o presente se encontra no narrador. Para o 
homem bíblico, o narrador é Deus, e o presente se encontra em Deus. Qual é o tempo de 
Deus?  
3.3 – Para o homem bíblico o futuro é o passado. Caminhamos para o passado. Temos à 
frente o passado. A era Messiânica é o retorno ao Paraíso. O termo “antepassado” tem o 
mesmo sentido que ancêtres  (francês – origem lat. antecessor), forefathers (inglês) ,  
vorfahren (alemão = guiar/conduzir). Tem origem na Bílbia. A idéia é que nossos 
antepassados estão à nossa frente.  
Não vamos nos aprofundar neste complicadíssimo tema ; eu só quis apresentar a 
possibilidade de seguir em frente retrospectivamente. Revendo o passado com outros 
olhos. O passado muda, e está à frente. 
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4. Se é possível ir retrospectivamente para a frente, como podemos pensar o aqui e 
agora?  
4.1 - Sobre o tempo: todo evento é visto simultaneamente em duas dimensões. 
Dimensão externa – o espaço que ocupa ;  
Dimensão interna – no tempo em que se sucedem as fases de progressão.   
Complementares: mede-se o tempo pelo espaço percorrido e o espaço, pelo tempo 
necessário para percorrê-lo.  
Etmologia da palavra templo e tempo . 
Tanto templo – santuário da Divindade em um determinado espaço, como Tempo – 
determinada porção da duração do dia, derivam da mesma palavra grega Témenos , que 
é uma gleba separada de terra.  
A Témenos, parte separada da terra, corresponde Tempus - parte separada do céu, onde 
se encontra o Sol durante determinada parte do dia. 
Em uma primeira visada, AGORA  -  TEMPO    AQUI  - ESPAÇO 
                                                       Dimensão interna             Dimensão externa        
 
5. Temporalidade de Husserl – Merleau-Ponty (o incons. temporal) 
Mas, vividamente, a ordem a que me referi anteriormente, não é assim tão simples.  
Toda prospecção é uma retrospecção antecipada e pode-se dizer, também, que toda 
retrospecção é uma prospecção revertida: “Sei que estive na Córsega antes da guerra, 
porque sei que a guerra estava – à minha frente, na minha perspectiva, – de minha 
viagem à Córsega. M.P. – Fenô da Percep., 417. 
 
(diagrama2)

 
 
Campo de presença :  
Ontem eu tinha um passado, presente e futuro . 
Hoje, tenho um passado, presente e futuro.  
O meu futuro de hoje não é o meu futuro de ontem 
O meu presente de hoje não é o meu presente de ontem 
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O meu passdo de hoje não é o meu passado de ontem. 
Para onde foram, onde ficaram o meu passado, presente e futuro de ontem? 
 
Inconsciente temporal »  meu 
 
Vamos guardar por uns instantes, e depois retornaremos a esta questão  
 
Etmologia da palavra  agora » Hac__hora » por aqui nesta hora. 
                                               Por aqui,    Duração 

                                                                        derivado      nesta 

                                                                          de Hic         hora 
 
                                                aqui » Eccum__hic »  

neste lugar,  

neste momento 

Por que não falamos então, somente em AGORA?  
O AGORA não contém e pressupõe o aqui?  
Sim e não.  
O sim, acabamos de presenciar. Mas, e o não? 
Há um AQUI que não AGORA.  
O que é o AQUI que não AGORA?  
O insconsciente temporal »  a herança. 
 
Então,   AQUI –------  AGORA,  

       Dimensão         Dimensão  
        Espacial            Temporal  

 
Mas AQUI também é uma dimensão temporal que não AGORA . 
Exemplo: Therese 
Ela está AQUI mas não no espaço,  
Ela está no AGORA, mas não no presente » espacial  
Ela está presente neste inconsciente temporal, não no espaço propriamente dito, mas no 
tempo deste espaço. 
 
7. Como posso ter acesso ao AQUI e AGORA do outro? 
Não reduzindo o AQUI a espaço somente.   
 
CONCLUSÃO 
Procurei fazer uma crítica à idéia de que AQUI e AGORA se referem somente a um 
momento (presente) num determinado espaço. 


