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No dia 6 de janeiro de 1990 eu pousava em Londres. Fui um dos primeiros exilados da
Era Collor. Fui fazer o doutorado. Quando eu cheguei estava no auge do inverno. Os
dias eram muito curtos e, geralmente, nublados. Ou seja, passavam os dias e não se
podia ver o sol, que estava sempre encoberto. Eu, por motivos que extrapolam as
intempéries do clima, tinha menos oportunidades de vê-lo ainda, pois nos primeiros dias
eu dormia quando a madrugada estava para terminar e acordava quando o sol estava
para se por.
Uns dias depois da minha chegada eu fui fazer a minha primeira reunião com o meu
então orientador. Uma figura adorável que ao longo dos anos me ensinou muito mais do
que simplesmente fazer uma tese. Uma pessoa que desde aquela época me cativou
profundamente. Naquele dia, passamos a tarde juntos. Almoçamos e depois ele me
mostrou a escola e os lugares que poderiam me ser úteis na minha vida acadêmica nos
próximos anos. Ao fim da reunião eu lhe perguntei a distância da escola à estação de
metrô mais próxima. A resposta foi uma das grandes surpresas dentre as muitas que fui
tendo naquele país ao longo daqueles anos que lá vivi. A resposta foi: “Cinco minutos
de caminhada”. Como assim? Eu pensei. Cinco minutos correndo ou andando?
Apressada ou vagarosamente? Com que tamanho de pernas? Andando de costas ou de
frente?
A resposta do meu orientador havia sido desconcertante e surpreendente, por que eu
perguntei a quantidade de espaço e ele me informou a quantidade de tempo! Tempos
mais tarde eu comentei com ele a minha estranheza naquela ocasião. Ele ficou tão
surpreso quanto eu havia ficado naquela primeira reunião. Eu percebi que para ele era
óbvio que a distância entre a escola e a estação de metrô era de cinco minutos
caminhando. Ele fazia este trajeto todos os dias, há anos, e sempre levava cinco
minutos. O meu orientador me guiava pelo invisível e eu tentava me guiar pelo visível.
O tempo não tem a mesma materialidade do espaço. O espaço é aparente e o tempo não.
O comprimento é a expressão do espaço e está colado às coisas. Você vê, por exemplo,
o comprimento de um quarteirão e dá até para pintá-lo. Você pode percorrer o espaço
pisando nele! Assim, o espaço é palpável.
O tempo, ao contrário, é invisível. Tudo o que temos de mais concreto a respeito dele
são as suas evidências, o seu rastro. Você sabe o tamanho do seu computador, mas
precisa de um relógio para saber as horas. Sabemos que o tempo se passou por que o dia
se transformou em noite. É evidente que vamos nos transformando fisicamente com a
longevidade, mas não vemos o tempo em si. Assim, para ter alguma utilidade o tempo
tem que ser uma construção humana subjetiva maior do que o espaço. Medir o tempo,
por exemplo, é puro fruto da nossa imaginação e arbitrariedade (ou liberdade, neste
caso). A diversidade e a complexidade das formas como o ser humano organiza o tempo
é maior e decorre da sua imaterialidade. Em diversos lugares do mundo iremos
encontrar diferentes formas de medir comprimento, largura, profundidade e altura é
verdade. Mas as medidas estão ligadas a coisas concretas. Seja qual for o sistema de
medida (pés, polegadas e assim afora) um metro tem um metro em qualquer lugar a
qualquer tempo. O mesmo não acontece com o tempo. Medi-lo é muito mais
complicado, muito mais subjetivo, muito mais dependente de algum referencial externo.

Na maior parte do mundo ocidental, por exemplo, adota-se o calendário gregoriano. Ele
foi “inaugurado” pelo Papa Gregório XIII no dia 24 de fevereiro de 1582 para substituir
o calendário juliano, que vigorava até então. Em 1577 o Papa resolveu reformar o
calendário e cinco anos depois um grupo de especialistas chegou ao calendário
gregoriano, cujo primeiro dia foi 15 de outubro de 1582 (devia ser feriado). O ano tem
365 dias, certo? Errado. No calendário gregoriano o ano é estimado em 365 dias, 5
horas, 49 minutos e 12 segundos. Por isso temos anos bissextos para incorporar essas 5
horas e tanto que sobram a cada ano. Além disso, acostumamo-nos iniciar cada ano
novo no dia 1º de janeiro. O calendário chinês, por sua vez, tem apenas 354 dias. A cada
oito anos são acrescentados noventa dias ao calendário. Desde o dia 3 de fevereiro deste
ano (2011) a China está no ano 4.709. Já o ano hebraico começa e termina em setembro
do nosso calendário. Em setembro passado teve fim o ano de 5.771 para os judeus.
Ou seja, o tempo só deixa rastro, enquanto o espaço está lá. Era com o rastro que o meu
orientador queria que eu me guiasse até a estação de metrô.

