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Esta obra é resultado do encontro de duas mentes profundamente 
envolvidas com as missões de aprender e de mostrar caminhos para 
buscarmos conhecimentos. Tendo o tempo como fio condutor de um 
instigante debate, um filósofo e uma historiadora (também formada em Letras) 
nos convidam a refletir sobre Tempo, História, Morte, Amizade e Futuro. Sim, 
estes são os títulos dos cinco capítulos que compõem o livro. 

 
O filósofo, autor da obra, é Jelson Oliveira. Embora o professor do 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná tenha dedicado muita atenção a Nietzsche, seus estudos abarcam 
uma variada gama de filósofos como Hans Jonas, Kant, entre outros. Solidão, 
amizade, amor e ética são apenas algumas das temáticas por ele apreciadas. 
Entre suas várias obras figuram Para uma ética da amizade em Friedrich Nietzsche 
(2011) e Elogio à simplicidade (2014). 

 
As argumentações sob o ponto de vista da História ficam a cargo de 

Marcella Lopes Guimarães, professora do Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal do Paraná. Não posso tecer aqui os mil 
elogios que esta especialista em História Medieval merece (mas vale a pena 
relatar que ela tem todo o direito de recebê-los!). Entre seus temas de 
investigações destacamos poder, autoridade, identidade, escrita e amizade. Por 
São Jorge! Por São Tiago! Batalhas e narrativas ibéricas medievais (2013) e Capítulos de 
História: o trabalho com fontes (2012) são alguns de seus livros. 

 
De conversas informais entre os autores emanou a vontade de dividir 

com mais pessoas seus segredos, receios e alusões sobre o Tempo. Desta 
inquietação, surgiu a ideia de Diálogo sobre o tempo. Que sorte a nossa! 

 

                                                           
1 Doutora em História pelo programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do 
Paraná. Especialista em História Antiga. 
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Neste livro, ao tratar do tempo os autores versam sobre a vida. Trocas 
científicas e afetivas marcam o tom de cada capítulo. Para tanto, discussões 
clássicas e grandes nomes da Filosofia e da História são chamados pelos 
autores para apontar suas percepções sobre os assuntos abordados. Em um 
texto denso, porém convidativo e cheio de boas surpresas, a estes ícones 
juntam-se representantes das Letras, da Música e do Cinema. 

 
Caixas de textos explicativos são utilizadas como um recurso que 

mantém as nuances das conversas entre os autores. Por intermédio destes 
textos deslocados da formatação principal, um autor interpreta e complementa 
as noções apresentadas pelo outro. Isso sim é um livro escrito a quatro mãos! 

 
Diálogo sobre o tempo é uma daquelas obras que quando se começa a ler, 

não quer parar; mas, ao se deparar com uma página que tem como título 
Conclusão, você fecha o livro e espera até o dia seguinte para abri-lo novamente, 
pois deseja prolongar o prazer daquela experiência. Aliás, a Conclusão é seguida 
pelo subtítulo até breve. Seria um consolo para aqueles que esperam por mais 
diálogos como este? 

 
Da Conclusão, voltemos ao primeiro capítulo: Tempo. Nele Agostinho, 

Hilda Hilst, Heidegger, Charles Chaplin, Fernand Braudel, Jacques Le Goff e 
outros tantos representantes da diversidade do saber são convocados para que 
os autores debatam sobre as temporalidades: tempo metafísico/psicológico, 
objetivo/subjetivo, curto/médio/longo... Oliveira discute minuciosamente os 
elementos temporais que enriquecem seu texto. Por outro lado, Guimarães 
desabafa que, para uma historiadora, a pluralidade do tempo não atrai 
desconfianças, afinal, cada sociedade construiu sua maneira de lidar com o 
tempo. O tempo é, portanto, uma construção humana. E é com esta 
imensidão de tempos e de sociedades que a História deve lidar. 

 
Para os autores, passado, presente e futuro compartilham as definições 

das temporalidades e o tempo é percebido como mudança. Isso ocorre até 
mesmo na maneira de narrar as experiências humanas: as conjugações verbais 
dispõem cada acontecimento em seu lugar temporal. Todavia, quando o 
passado é atualizado ao ser narrado pelo tempo presente, o autor convida “o 
leitor a integrar-se ao momento relatado por meio da imaginação” (p. 43). E lá 
estamos nós, intrometidos no diálogo de Jelson e Marcella. 

 
A mudança continua a ser bem-vinda no capítulo História, afinal, apesar 

de ser feita de muitas continuidades, “a História gosta mesmo é de mudança” 
(p. 67), e, por isso, o conhecimento histórico, ou seja, orientado às 
transformações promove novas pesquisas e novos saberes. No capítulo, as 
duas dimensões da História – conhecimento e fazer – caminham juntas, com o 
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intuito de evitar compartimentalizações pedagógicas que podam discussões 
aprofundadas. E as faculdades do esquecer e do lembrar (p.98), de Nietzsche, 
são trazidas por Oliveira para incrementar esta História, afinal, é impossível 
determos em testemunhos ou em memórias tantas histórias. 

 
Diante da impossibilidade de reproduzir o passado, conforme sustentam 

os autores, devemos procurar as melhores maneiras de narrá-lo. Neste ensejo, 
como não poderia deixar de ser, debates sobre História, Literatura e narrativa 
são trazidos à baila, e confirma-se, sem temores e preconceitos, os benefícios 
que a Literatura trouxe às narrativas históricas para que estas explicassem o 
vivido por meio de vestígios. 

 
Da História passamos à Morte. Fim de histórias? De algumas sim... 

contudo, outras são vividas – e escritas – a partir da perda de alguém querido 
e/ou do distanciamento entre o observador e o defunto. Com base em 
flashbacks e referências científicas, os autores compartilham saberes sobre a 
morte. Percebem, também, como ela é recebida de maneira diferenciada no 
tempo e no espaço: a morte na Idade Média, um espetáculo público de 
celebração e despedida; a morte vivida individualmente; a morte asséptica. 
Certamente, as diversas maneiras de compreendê-la carregam analogias entre 
si, mas as diferenças inegavelmente estão lá. 

 
Guimarães ressalta a forma como os discursos médicos criaram nossa 

mania de limpeza e nos afastaram dos mortos (p. 128). Em contrapartida a 
estas elaborações discursivas, ambos os autores afirmam que o cemitério 
guarda as identidades de um povo e que seus monumentos servem de 
memória e demarcam o tempo. 

 
Em concordância com Oliveira, o medo da morte – receios com relação 

ao além-vida, à dor, o temor de perder quem se ama – necessita ser superado. 
Por isso, adverte que “ler e escrever todo dia é um tentame contra a morte” (p. 
137). Um convite tentador para a imortalidade, não?! 

 
Seguimos, então, para o quarto capítulo: Amizade. Ao abordar “cantigas 

de amigo” medievais, Guimarães notifica que amor e amizade se confundiam 
naqueles testemunhos, indo ao encontro da ideia de Oliveira de que a amizade 
é um sentimento, não como uma relação (p. 184). Sendo assim, através deste 
sentimento, uma pessoa pode sobreviver até mesmo à morte. Neste sentido, a 
amizade é tida por Guimarães como “uma forma de salvação” (p. 192). 

 
Em consideração à amizade, Sócrates continuou a viver pelas palavras de 

seus discípulos. No caminho desta argumentação, os autores ainda examinam 
diversas relações de amizade, por vezes permeadas por trocas epistolares, que 

http://www.revistarodadafortuna.com/


254 
Pohlmann, Janira Feliciano  

Oliveira, J; Guimarães, M. L. (2015) 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2016, Volume 5, Número 1, pp. 251-255. ISSN: 2014-7430 

 

promoveram a memória de defuntos como Nietzsche e Montaigne. O que 
dizer dos Ensaios de Montaigne, escritos para alimentar a presença de La 
Boétie, seu amigo morto? Neste capítulo de Diálogo sobre o tempo, os autores 
encontram uma nova maneira de alcançar a eternidade e sobreviver no tempo: 
a Amizade. E também concordam que ao contrário do amor, a amizade não 
exige posse. Gosto disso! 

 
Chegamos, enfim, ao último capítulo, encarregado de abordar o diálogo 

dobre Futuro. Os autores concordam que este é um assunto temido, assim 
como a morte, afinal, o desconhecido amedronta. Entretanto, Oliveira percebe 
o futuro como um dos elementos de sua ciência, uma vez que a Filosofia 
promove reflexões sobre o tempo. 

 
Com base em Hans Jonas, o autor alerta que nossas intervenções no 

presente alteram o futuro. Neste interim, como poderemos saber se nossas 
opção presentes farão um futuro direcionado para o bem? Questiona Oliveira. 
Para tentar apaziguar nossas inquietudes, ainda argumentando a partir de 
Jonas, Oliveira declara que o temor projetado no futuro garante a continuidade 
da sociedade, pois, para evitar os males, agimos para garantir a vida. 

 
Mas como uma medievalista analisa o futuro e participa deste diálogo 

com o filósofo? As narrações de Guimarães deveriam utilizar o tempo 
conjugado no passado, no máximo, o tempo presente. Para cumprir o desafio 
de dialogar a respeito do futuro, a autora trouxe Luís de Camões e clássicos do 
cinema, como De volta para o futuro (1985), Feitiço do tempo (1993) e Efeito 
Borboleta (2004), entre outras referências. 

 
Apesar de nos provocarem a pensar a respeito futuro por caminhos 

distintos, os autores partilham várias noções sobre o tema. Suas 
argumentações demonstram que o futuro é essencialmente edificado sobre as 
escolhas do presente. Na esteira de suas reflexões sobre o tempo, atentam para 
a constatação que o futuro, rapidamente, torna-se presente e, então, já é 
passado. Logo, o futuro é um lugar de expectativas, de possíveis encontros, do 
“amanhã tudo será diferente” (Oliveira, 2015: 213), é um “projeto na 
temporalidade para o que não há ainda” (Guimarães, 2015: 221). 

 
Definitivamente, Diálogo sobre o tempo constitui uma nova e necessária 

maneira de examinar temas tão preciosos às ciências humanas – e por que não 
dizer tão significativos para a vida? A obra é fruto de um diálogo maduro 
sustentado por consistentes bases científicas e culturais. Trata-se de uma sólida 
contribuição assentada na apreciação de documentos de natureza diversificada 
e atenta tanto a debates clássicos quanto a contemporâneos. Embora os 
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assuntos sejam explorados com imensa erudição, análises e explicações claras 
compõem o discurso do livro. Como não gostar disso? 

 
E nem mencionei a linda diagramação! A obra enfeita qualquer mesa de 

trabalho ou prateleira. É uma caixa de joias: por fora, bela e chamativa; no seu 
interior, tesouros esperam ser utilizados, preferencialmente, sem parcimônia! 
Algo que tento fazer diariamente, como profissional ou não (apenas pelo deleite 
de conhecer)... Enquanto isso, aguardo por mais livros como este. 
.  
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