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Resumo 

 
O texto evidencia as relações entre o “tempo” e o “espaço” na transição entre a 
modernidade e a pós-modernidade. David Harvey explora a tese de que as proposições do 
pós-modernismo são afinal um tipo de reação a um novo modo de experienciar o tempo e o 
espaço. Como estas alterações em nossa percepção do tempo e do espaço vêm alterando 
radicalmente nossas vidas e nossas concepções de arte? Como os artistas podem agir de 
maneira crítica frente às astúcias da lógica mercantil que invadiu todos os setores da 
sociedade?  Este texto convida à reflexão: existem alternativas?  
 
Palavras-chave: Tempo,espaço,utopia,modernidade,pós- modernidade   
 
 
Résumé 
 
Le texte démontre les relations entre le "temps" et "l´espace" dans la transition entre la 
modernité et la post-modernité. David Harvey exploite la thése selon laquelle les 
propostitions de la post-modernité sont en fait un type de réaction á un nouveau mode 
d´expérimentation du temps et de l´espace. Puisque ces changements dans notre perception 
du temps et de l´espace créent des mutations radicales dans nos vies et nos conceptions de 
l´art? Comment les artistes peuvent agir da maniére critique  face aux astuces de la logique 
marchande qui a envahit tous les secteurs de la société?. Ce texte invite á la reflexion: 
existent t- ils d´autres alternatives? 
 
Mots-clef: Temps, espace, utopie, modernité, post-modernité 
 
 
 

TEMPO E ESPAÇO 

O tempo e o espaço são elementos fundamentais de nossa experiência 

cotidiana, mas afinal, que sentido atribuímos ao “tempo” e ao “espaço”? O tempo 

tornou-se algo absolutamente precioso em nossa sociedade. Toda a rotina diária é 

organizada em função do tempo: hora de acordar, trabalhar, levar e buscar as 

crianças na escola, almoçar, compromissos, reuniões etc. O tempo fornece um 

nomos que ordena nossa experiência. Este tempo está relacionado ao tempo que o 

relógio marca. Mas será que existe apenas o tempo que é marcado pelo relógio?  

 Podemos verificar que nossa percepção do tempo pode contestar nossos 

relógios. Vejamos por exemplo, quando esperamos alguém para um encontro, os 

últimos dez minutos podem parecer horas sem fim, num consultório médico a hora 
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da consulta não chega e o tempo parece uma eternidade avançando lentamente. 

Por outro lado, uma tarde agradável pode passar em minutos e o fim de semana 

então? Como passa rápido!  

 Também podemos pensar em tempos diferentes, por exemplo, nas 

sociedades que outrora não faziam uso do relógio. Sociedades indígenas tinham 

concepções e percepções de tempo muito diferentes, ligadas aos ritmos dos 

fenômenos naturais, como as estações do ano, períodos de estiagem, chuvas, 

colheitas. Os antigos egípcios e indianos que consideram a vida após a morte têm 

provavelmente concepções de tempo diversas de nossa sociedade ocidental.  

 Em relação ao espaço podemos verificar atributos mais objetivos: distância, 

área, volume etc. O espaço é sempre um espaço a percorrer, algo a ser vencido. 

Porém ainda assim podemos notar como nossa experiência do espaço vêm se 

alterando ao longo do tempo. Uma viagem do Rio de Janeiro até São Paulo feita a 

pé é muito diferente de uma feita a cavalo, ou de automóvel, ou a bordo de um 

avião. Certamente estes passageiros têm sensações e formas de experienciar o 

espaço muito diferentes.  

 Há algum tempo antropólogos vêm comprovando que grupos étnicos distintos 

possuem concepções de espaço que diferem das concepções ocidentais. Sem 

contar que nossa experiência subjetiva pode nos levar aos espaços da imaginação, 

da ficção e da fantasia. Harvey contesta a concepção de um tempo e de um espaço 

únicos e objetivos, observando que as concepções de tempo e espaço tem como 

fundamento as práticas sociais e processos materiais que levam à produção e à 

reprodução da vida social. Mas afinal porque temos esta noção de um tempo e de 

um espaço único para todos?  

 O domínio das formas de representação e atribuição de sentido ao tempo e 

ao espaço foi fundamental para a consolidação e expansão dos ideais da sociedade 

burguesa. De acordo com Harvey “(...) a hegemonia ideológica e política em toda a 

sociedade depende da capacidade de controlar o contexto material da experiência 

pessoal e social.” (1994, p.207) 

 A invenção e o aperfeiçoamento do relógio mecânico criaram uma rede 

cronológica que passou a disciplinar às cidades medievais, oferecendo um mesmo 
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tempo para toda a cidade, instituindo uma nova rotina de trabalho, organizada e 

marcada pelo tempo dos relógios.    

 Da mesma maneira a evolução da cartografia desenha novos contornos para 

os novos mundos, frutos da expansão colonial. Nesta época ter mapas significava 

literalmente ter poder. Conquistar e controlar o espaço implica em uma concepção 

de “um espaço” que pode ser usado e sujeito à ação humana.  

 Neste sentido a cartografia renascentista alinhada aos ideais do Iluminismo 

contribuiu para a concepção de um espaço universal, homogêneo e abstrato. Assim 

os antigos mapas medievais foram perdendo progressivamente os elementos de 

crença religiosa e de fantasia, tornando-se funcionais e com o objetivo de organizar 

e gerir os acontecimentos.   

 A partir de então a expansão do comércio avançou sempre no sentido de 

vencer as distâncias e facilitar a circulação de mercadorias. Os meios de transporte 

como os carros, trens, navios e aviões modernos surgem para vencer o espaço e os 

meios de comunicação como o telégrafo, telefone, rádio, televisão e Internet surgem 

com imagens e informações simultâneas e praticamente eliminam os espaços. Neste 

sentido Harvey fala de uma “compressão” de tempo e espaço.  

Pense na quantidade de ações que hoje somos levados a fazer em períodos 

de tempo cada vez menores. Dirigir atendendo o celular e acertando o volume do 

mp4. Pense nas inúmeras tarefas simultâneas que surgem constantemente no 

trabalho, isso tudo somado as mais diversas tarefas cotidianas. A cada dia 

precisamos fazer mais coisas em períodos de tempo cada vez menores e hoje é 

comum dizer que o dia de 24hs é pouco.  

Hora isso tudo tem relação com a necessidade de aceleração dos tempos de 

giro da produção e com a racionalização e otimização do fluxo de mercadorias e de 

informações. A experiência do indivíduo passa a conviver com uma sensação de 

efemeridade, insegurança e descartabilidade nunca antes visto.  

Podemos observar que as vanguardas modernas tiveram que lidar com estes 

sentimentos de efemeridade, fragmentação e novidade que a nova ordem de 

produção capitalista imprimia aos ritmos da vida social. Nesse sentido o cubismo de 
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Picasso e Braque é emblemático. O cubismo representa o tempo fragmentando o 

espaço, dando uma sensação de simultaneidade de planos colocando em crise o 

ponto de vista único e controlado oferecido pela perspectiva.                 

 A abolição do espaço em função do tempo vem se tornando uma realidade a 

cada dia, viagens mais rápidas comunicação simultânea em texto e imagem, 

imagens satélite. O espaço absoluto e abstrato da modernidade cede terreno à 

exploração pós-moderna que privilegia formas de representação que valorizam a 

identidade local, os focos de resistência das minorias e periferias do sistema. De que 

maneira estes fatores afetam às produções dos artistas? Como articular em novos 

contextos propostas de produção artística que não se submetam tacitamente à 

lógica de produção mercantil? 

 

ARTE E UTOPIA 

Presenciamos um período da história em que o ritmo do desenvolvimento 

tecnológico acelera a largos passos, nada parece detê-lo. Mas a pergunta a ser feita 

é: tudo isso tem melhorado as condições de vida das pessoas? Talvez uma parcela 

da população possa responder com alguma dose de cinismo que sim, mas não pode 

negar que a degradação ambiental e o crescente da violência são fatos 

consumados. Nas grandes cidades a qualidade de vida está em franca decadência e 

degeneração para a maioria de seus habitantes.  

O avanço tecnológico tem contribuído muito mais na intensificação do ritmo 

de trabalho e aumento de tarefas diárias do que propriamente para o bem estar e 

conforto do cidadão. Celulares, internet e o dinheiro de plástico, assim como o 

incontrolável fluxo de informações têm feito muito mais pelo aumento do volume de 

negócios do que pela saúde pública.  

O discurso emancipatório e utópico do desenvolvimento e expansão 

capitalista aliado ao desenvolvimento tecnológico oculta uma retórica que termina 

por convencer a todos de que “não há alternativas”.  

Podemos pensar num sentido forte e num sentido fraco para a palavra utopia, 

no primeiro temos o desejo e a representação de um lugar ou situação ideais onde 
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vigoram normas ou situações que levem a sociedade a um grau maior de 

aperfeiçoamento, melhorando as condições de vida de modo equilibrado. No sentido 

fraco ela é apenas um projeto irrealizável, uma quimera, a que chamo de falsa 

utopia.       

A falência das utopias religiosas e do comunismo criou um vácuo que foi 

ocupado com extrema rapidez e violência pelo capital. Até mesmo a utopia do “livre 

mercado” fracassou recentemente nas crises endêmicas de Wall Street, resta-nos 

ainda a utopia do consumo. Porém como o consumo degenerado em consumismo, 

nunca se satisfaz, posso concluir que os tempos são “não-utópicos” ou privados de 

utopia.  

As vanguardas foram autocríticas, anárquicas e utópicas. Hoje em dia 

estabelecer qualquer tipo de crítica ou autocrítica soa como conservador e a utopia 

foi sumariamente descartada como sonho irrealizado ou tomada como símbolo de 

ação totalitária e repressiva.  

Atualmente impera a dispersão da a arte em prol de um pluralismo de estilos 

(FOSTER, 1996 p.35) um vale tudo que vem disfarçado de uma efervescência de 

propostas que alimenta um promissor mercado de arte contemporânea ávido por 

esta profusão. 

   Por mais incrível que pareça a arte de hoje em dia é convencional ou está a 

caminho de se tornar uma convenção. O mercado de arte alcançou uma incrível 

capacidade de absorver e domesticar todo tipo de estratégia utilizada pelo artista 

para subverter o sistema, aliás, nada mais convencional do que tentar subverter o 

sistema.  

  Todo tipo de transgressão é obviamente convencional, qualquer tática de 

choque, escândalo, estranhamento. Desmistificar o sistema é convencional, virou 

uma norma. O urinol de Duchamp é reverenciado no museu e a aura da genialidade 

do artista reencarna como o espectro de um fantasma.      

 Nada parece escapar ao furor do mercado de arte nem mesmo seus 

expoentes mais críticos ou anárquicos: a arte conceitual, a arte que critica as 

instituições, a arte que expõe dejetos ou lixo, a que é feita em sites específicos, a 
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arte para vestir etc. Até mesmo a mais marginal e ilegível das expressões como o 

graffiti foi recentemente incorporado, o toque de Midas esvazia qualquer 

componente de subversão seja ele autêntico ou não. 

    O século XX produziu uma infinidade de mudanças em relação à produção 

artística e também muitos dogmas, que podemos repensar ou rejeitar, mas a 

necessidade de uma arte crítica  aliada ao desejo de mudança da ordem social 

tornaram-se obsoletos? Como restaurar a radicalidade sem degenerar em dogma? É 

possível estabelecer fronteiras para uma arte efetivamente crítica?  

Uma utopia só tem valor se existe a possibilidade de que se realize, deve ser 

factível ou do contrário será apenas uma quimera. É preciso resgatar essa “utopia 

concreta”. Ernest Bloch nos fala dos “sonhos diurnos”( MÜNSTER,1993,p.25 )               

que exprimem construções imaginárias relacionadas com o cumprimento de um 

desejo, mas diferentemente dos “sonhos noturnos” os “sonhos diurnos” estão 

sempre orientados para o futuro. Mas se os “sonhos noturnos” tem a função de 

liberar as pulsões do subconsciente o “sonho diurno” se dá com o “eu consciente” e 

nesta lógica é definido como um topos interior, como lugar de nascimento do desejo 

e da imaginação como guia de “algo que ainda não é” tendo portanto uma qualidade 

antecipadora.  

Recentemente produzi uma série de desenhos em grafite que chamei de 

“Tópicos utópicos” e acredito que estejam relacionados com o que tentei esboçar 

neste breve texto, ou seja, minhas preocupações e dúvidas em relação a minha 

produção. Difícil reflexão frente aos desafios de um presente que se esvai pelos 

dedos e de uma realidade saturada de informação.  

A compressão de espaço e tempo revolucionou nossas vidas e gerou uma 

diversidade de formas e de expressões artísticas que hoje circulam como moeda de 

troca no mercado de arte contemporânea. Boa parte do poder crítico e subversivo da 

arte tem sido absorvido e neutralizado. A moda e a arte assumem hoje uma lógica 

que possui muita coisa em comum, uma vez que os estilos são amplamente 

recuperados, revividos e descontextualizados e ser artista hoje parece mais uma 

questão de griffe do que de capacidade e vocação. A moda e a arte estão num giro 

perpétuo onde o que vigora é sempre mais do mesmo. Mais do que nunca vivemos 
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sob o dilema de proposto por Duchamp ao conjugar dois objetos contraditórios: o 

banco, local de parada e descanso, a roda paradigma e origem do movimento, da 

velocidade e aceleração moderna. A roda girando no vazio, o movimento que não 

desloca, a imagem do dinamismo e da inércia extrema. Estamos todos fadados a 

operar revoluções circulares? A pergunta que fica é: não há alternativas?  

 

 

     Fig.1 Tópico I. Algum lugar... Grafite sobre papel, 53 X 67cms, 2008 

 

Um desenho evanescente ou uma aparição? Uma montanha ou um 

pedregulho? Algo que se dissolve ou que surge? Um jardim Zen? A relação 

definitivamente perdida com a natureza? Ou a nova “natureza” de uma antiga 

relação?  
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Fig.2 Tópico II Qualquer lugar...Grafite sobre papel, 70 X 53cms, 2008 

 

Um lugar dentro e fora. Talvez intimidade. Um espelho que encara, mas que 

não reflete nenhuma imagem. Muitas imagens, nenhuma imagem só reflexos.  
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Fig.3 Tópico III Nenhum lugar...Grafite sobre papel 55X68 cms 2008 

Um lugar vazio. Com pedras. Que parecem flutuar. 

 

           

Fig.4 Tópico IV Todos os lugares...Grafite sobre papel, 53 X 56cms, 2008 

 

Um lugar diáfano. Transparente, a luz passa por ele. A passagem do tempo. 

Imaginação e transformação.  
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