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 Colocar a questão da finitude do tempo é algo, 'em princípio, desconcertante, já que normalmente pensamos o tempo como infinito, contínuo, eterno. À visão de infinitude, continuidade e eternidade do tempo podemos acrescentar ainda a de quantificação do tempo. Embora tais considerações sobre o tempo sejam corriqueiras e consentâneas em nosso cotidiano, não se pode negar seu aparente antagonismo, visto que o caráter de infinitude, continuidade e eternidade se refere ao que não tem começo nem fim e o caráter de quantificação se refere à noção de um tempo mensurado, calculado, dividido e descontínuo. Assim, à primeira vista, a noção cotidiana do tempo, representada pela eterna continuidade, parece contraditória à noção cotidiana do tempo quantificável e descontínuo; porém, um olhar mais cuidadoso sobre a infinitude e sobre a quantificação do tempo pode mostrar que essas no- 
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ções, apesar de sua aparente contradição, orientam-se sob a mesma égide, ou seja, sob a noção do tempo como sucessão e, nesse sentido, poder-se-ia afirmar que as noções do tempo eterno e quantificável se equiparam e se identificam. Quer dizer, na noção de eternidade está implícito que os acontecimentos se dão sucessiva e ininterruptamente numa continuidade infinita de feitos e na de quantificação, na medida em que vemos acontecimentos distintos se dando antes ou depois de um outro de maneira sucessiva e seqüencialmente, criamos a ilusão de que eles assim acontecem, porque existe uma ocorrência de agoras, responsável pela efetivação e sucessão dos acontecimentos, formando a unidade que chamamos de tempo. Nesse sentido, tanto em um caso como em outro, vemos o tempo como uma seqüência ininterrupta de agoras, que acontecem sucessivamente; no entanto, o caráter de sucessão inerente à noção do tempo como eternidade e quantificação remete para outros aspectos do tempo, tais como o de homogeneização e de irreversibilidade do tempo, posto que na noção do tempo, como sucessão, "todo acontecimento se dá a partir de um futuro sem fim para um passado irreparável"l num presente pontual. 
Ainda problematizando a concepção de tempo oriunda de nosso cotidiano, qual seja, a sucessão, homogeneização e irreversibilidade do tempo, podemos ainda incluir a noção do tempo como databilidade, isto é, o tempo que marcamos pelo calendário e pelo relógio, que também apresenta uma seqüência de agoras: anos, meses, dias, hora, minuto ou segundo se dando antes ou depois do outro. Da databilidade do tempo podemos retirar ainda a noção de interpretabilidade do tempo; pois, geralmente, o tempo pontuado pela databilidade é interpretado como sendo um tempo para se fazer isto ou aquilo ou então é interpretado como um ter ou não ter tempo para algo. Daí o fato muito comum de ouvirmos repetidamente a expressão: "gostaria muito, mas não tenho tempo" ou "ah ... se eu tivesse tempo ... " ou "ainda vamos ter muito tempo para isto ou para aquilo". 
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Fizemos um levantamento das noções de tempo advindas de nosso cotidiano para que pudéssemos perceber que as noções de tempo que a cotidianidade nos dá se encontram correlacionadas com algo que é distinto dele, fato que nos permite questionar novamente o que é o tempo. Por quê? Medimos o tempo, apesar da extensão não ser uma propriedade do tempo. Ora, se calculamos, contamos e medimos o tempo, é porque aplicamos a ele características próprias do espaço enquanto extensão e nessa perspectiva podemos dizer que temos uma concepção de tempo espacializada. Mas resta perguntar: como é possível compreender o tempo a partir do próprio tempo e não do espaço? Em que medida podemos retirar da cotidianidade uma noção de tempo, que não seja derivada do caráter de infinitude, de eternidade, de databilidade e de quantificação? 
2. Segundo Heidegger, pensar o tempo a partir do tempo implica pensar o tempo como o horizonte no qual podemos compreender as manifestações do ser. Desta forma, o tempo, ao temporalizar-se, expõe a abertura na qual o ser tem condições de se desvelar ou de se velar. Isto significa que o sentido do ser se mostra através da temporalização ou da abertura do tempo, isto é, da temporalidade. Sendo assim, a temporalidade não se identifica com o homem ou com as coisas, antes possibilita a manifestação de homem e mundo; neste sentido, o tempo pode ser dito tanto o fundamento de possibilidade da compreensão do ser quanto o princípio de individuação e singularização do ser. À abertura e ao horizonte do tempo no qual o ser se manifesta e acontece, Heidegger denominou de "ekstases" da temporalidade, que são o porvir, vigor de ter sido e atualidade. Como atrelamos a significação do ser ao tempo, na medida em que afirmamos, por um lado, que o tempo é a abertura e o horizonte no qual o ser acontece e, por outro, que o tempo ao temporalizarse dá sentido ao ser, não podemos tratar de temporalidade ekstática sem nos remetermos ao homem enquanto poder-ser, porque ele é o ente que compreende o sentido do ser. 
"Na enumeração das ekstases, colocamos sempre em primeiro lugar o porvir. É para indicar que, na unidade ekstática da 
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temporalidade originária e própria, o porvir possui uma primazia"2. É justamente essa primazia do porvir na temporalidade, que caracteriza o tempo como finito. "Finitude não diz primordialmente término. Finitude é um caráter da própria temporalização"3, que diz antecipação. O caráter de antecipação e de finitude da temporalização, que não quer dizer respectivamente nem anterioridade nem término, refere-se ao preceder-se e deixar vir a si as possibilidades de ser do poder-ser. O porvir tem primazia sobre as demais ekstases da temporalidade, porque é nele que o poder-ser tem condições de antecipar-se e propriamente vir a si. É mediante o caráter de antecipação inerente ao porvir que o tempo pode ser dito originário e finito e que a unidade ekstática da temporalidade pode-se efetivar. O caráter de originário da temporalidade concentra-se na temporalização do porvir como antecipação, na medida em que o porvir institui o sentido do ser como um preceder-se e vir a si, como um poder-ser dessa ou daquela forma, e o caráter de finitude reside no fato de que a temporalidade ekstática enquanto expressa a unidade das ekstases expressa simultaneamente a singularidade de cada acontecimento e de cada manifestação do ser. Ao mesmo tempo em que Heidegger afirmou que o caráter de antecipação promove a unidade da temporalidade ekstática, permitindo, dessa forma conceber o tempo como originário e finito, ele se perguntou também como podemos derivar a infinitude do tempo da temporalidade finita. No entanto, uma resposta a essa pergunta requer antes o estabelecimento do movimento da unidade ekstática da temporalidade originária e finita. Para tal, teremos que recorrer a cada ekstase da temporalidade e como ela se temporaliza e se comporta para a formação da unidade ekstática. 
3. Assim como inicialmente nos aproximamos da tematização do tempo através da nossa percepção cotidiana do tempo, também agora trataremos da unidade ekstática a partir da cotidiani- 
2 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo (parte 11); p. 124. 3 Idem.lbidem. 
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dade. Não podemos negar que, em nosso cotidiano, na maior parte das vezes, estamos ocupados com as coisas do mundo, com os nossos afazeres e preocupados com o que faremos em seguida. A esse nosso modo de ser cotidiano, Heidegger denominou de decadência pelo fato de nos mostrarmos decaídos no mundo e misturados com ele; na decadência, nos comportamos de modo impróprio, na medida em que nos desviamos de nosso modo mais próprio de ser, o qual se mantém latente, podendo emergir a qualquer momento. Ao caráter ekstático da decadência que nos mantém nesse modo impróprio de ser, Heidegger chamou de atualização; é a partir da atualização que a unidade ekstática tem condições de ser própria ou imprópria. Por quê? Porque, para Heidegger, o modo próprio de ser somente pode advir do modo impróprio. Quer dizer, todo poder-ser tem condições de vir a si, porque o seu ser já está lançado numa realidade; toda possibilidade de ser é retirada e oriunda de uma realidade já instituída; o que podemos ser depende daquilo que somos, ou seja, nosso poder-ser fundamenta-se em nosso ser já lançado no mundo. Assim como os modos de ser podem ser próprio ou impróprio, também as ekstases do tempo podem temporalizar-se como própria ou imprópria. Neste momento é conveniente ressaltarmos uma diferença crucial em relação ao modo de o ser se desvelar e de o tempo se temporalizar. Enquanto o ser se desvela própria ou impropriamente, o seu sentido é dado originariamente pela temporalidade. O caráter de antecipação da temporalidade possibilita ao ser maneiras múltiplas e distintas de modos de ser. 
Da mesma maneira que o modo próprio de ser é conquistado a partir do modo impróprio de ser, a propriedade de uma determinada ekstase encontra-se correlacionada à impropriedade desta mesma ekstase. Já no que diz respeito à unidade ekstática, este movimento não se repete, pois a unidade ekstática própria não advém da unidade ekstática imprópria. Ao contrário do que acontece no interior de uma ekstase, em que a propriedade advém da impropriedade, a unidade ekstática própria se dá a partir da correlação entre as ekstases próprias e a unidade ekstática imprópria se dá a partir da correlação das ekstases 
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impróprias. Podemos perceber aqui dois movimentos ekstáticos distintos: primeiro, o movimento no interior de uma determinada ekstase, que é dado pela correlação dos modos próprio e impróprio dessa ekstase e segundo, o movimento entre as ekstases que garante a unidade ekstática própria ou imprópria, dependendo assim da correlação entre os modos próprios de cada ekstase e os modos impróprios. Por exemplo, o porvir próprio advém do porvir impróprio, mas a unidade ekstática própria depende da correlação dos modos próprios do porvir, da atualidade e do vigor de ter sido. Dito isto, é necessário sublinhar que estabelecida a unidade ekstática própria ou imprópria, novamente voltamos ao jogo do próprio se conquistando a partir de sua relação com o impróprio. Ou seja, a unidade ekstática própria pode se efetivar pela sua relação com a unidade ekstática imprópria e reciprocamente. 
O modo próprio do porvir é a antecipação e o modo impróprio é o atender que espera. Podemos dizer que a impropriedade inerente ao porvir está correlacionada ao fato de o homem sempre preceder a si e de realizar seu poder-ser, porém, nem sempre de forma antecipativa. É porque o caráter de antecipação pode faltar ao preceder-se e vir a si do poder-ser que o porvir é impróprio. Como o homem nem sempre antecipa seu poder-ser, ele cria expectativas sobre acontecimentos futuros, obnubilando assim o seu poder-ser mais próprio. Quando criamos expectativas, ficamos atentos aos acontecimentos do cotidiano, esperando que algo determinado e estabelecido por nós aconteça, não abrindo caminho, para que outras possibilidades nossas de ser possam advir, nessa perspectiva provocamos o desvio de nossas possibilidades mais próprias de ser. Quando deixamos que expectativas caiam e que nosso modo mais próprio de ser se antecipe, o porvir próprio irrompe do porvir impróprio e o atender que espera e cria expectativas vira antecipação. Este fato corrobora que no movimento interno de uma ekstase o modo próprio provém do modo impróprio desta ekstase. Também afirmamos que o movimento entre as ekstases que estabelece a unidade da temporalidade ekstática acontece entre os 
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modos próprios e impróprios das ekstases. Vejamos como se constituem as ekstases da atualidade e do vigor de ter sido, para que possamos estabelecer a unidade ekstática da temporalidade originária e finita. 
O modo próprio da ekstase da atualidade é o instante. Ele nos retira de nossa imersão no mundo e de nossa dispersão na ocupação, que caracteriza o modo impróprio da atualidade: a atualização. Quando o instante retira o poder-ser da dispersão cotidiana, ele avia a antecipação do preceder-se e vir a si do poder-ser, restituindo-lhe o caráter de antecipação, do porvir próprio. No instante nada pode ocorrer além do poder-ser mais próprio, nele as ocupações do cotidiano ficam em suspenso. Como o instante recupera o caráter de antecipação, ele se temporaliza a partir do porvir próprio. Mediante o instante a ekstase da atualidade é tanto antecipação quanto o porvir. Por que o instante, modo próprio da ekstase da atualidade, pode recuperar o caráter de antecipação próprio à ekstase do porvir? Devido à possibilidade que o poder-ser tem de se repetir previamente. 
Repetir é o modo próprio do vigor de ter sido e o esquecimento é o modo impróprio dessa ekstase. Quando o poder-ser esquece de seu ser mais próprio, ele geralmente cria expectativas e espera que determinadas realizações aconteçam; nessa perspectiva, podemos dizer que o poder-ser atualiza cotidianamente as suas expectativas, mantendo-se decaído no mundo. "No sentido impróprio do vigor de ter sido, o esquecimento se refere ao próprio ser e estar lançado; o esquecimento é o sentido temporal do modo de ser em que, de início e na maior parte das vezes, eu, tendo sido, SOU"4. Somente esquecido de nossas possibilidades de ser, podemos dizer "eu sou". Assim como no· porvir impróprio a espera que gera expectativas pode, no atender, tornar-se antecipação, também no vigor de ter sido impróprio, o esquecimento pode, na atualização da repetição, recordar o caráter antecipativo do poder-ser, propiciando-lhe a repe- 
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tição antecipativa de suas possibilidades mais próprias de ser. Com isto, temos a unidade ekstática própria e imprópria. A unidade ekstática própria acontece como antecipação. O instante e a repetição, modos próprios da atualidade e do vigor de ter sido, se dão a partir da antecipação, modo próprio do porvir. O poder-ser repete no instante a antecipação de seu poderser mais próprio sem cumprir expectativas e sem esquecer-se de si. Por este motivo é que o porvir tem primazia e é originário em relação às demais ekstases da temporalidade. Já os modos impróprios das ekstases acontecem a partir da atualização, modo impróprio da ekstase da atualidade. A espera e o esquecimento vigoram a partir do atender como atualização cotidiana do poder-ser esquecido de si na ocupação com a lida mundana. Eis como se dá a unidade ekstática própria e imprópria da temporalidade originária e finita. É importante frisar que a temporalidade originária e finita somente acontece mediante a unidade ekstática. 
Após essa exposição temos condições de responder às questões colocadas anteriormente: de um lado, o caráter de finitude do tempo e, de outro, porque a noção de tempo infinito deriva dessa de tempo finito. Em primeiro lugar, a finitude do tempo se deve ao movimento da unidade ekstática, o qual instala acontecimentos singulares. Esses acontecimentos movem-se de uma vez, abrindo e fechando possibilidades, para que novos acontecimentos e novas unidades ekstáticas aconteçam. O que permite o caráter de singularidade desse movimento é justamente o caráter de antecipação da temporalidade originária e finita. A antecipação é responsável pelo desvelar do ser e pelo temporalizar do tempo. Em um segundo momento, dizemos que o tempo infinito decorre da temporalidade finita pelo fato de vermos cada movimento ekstático acontecer depois do outro, criando em nós a ilusão de que os fatos acontecem numa sucessão ininterrupta e infinita de agoras, o que provoca em nós a dificuldade de perceber que a temporalidade ekstática acontece de modo finito e pontualmente; daí, o motivo pelo qual concebemos o tempo como infinito, eterno, contínuo e quantificável e não como aquele que se dá num instante, num piscar de olhos e, portanto, 
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finito. Por isto, Heidegger fez a distinção entre o tempo originário e finito regido pelo instante da antecipação e o tempo vulgar e infinito, regido pela sucessão ininterrupta de agoras. Enquanto na concepção de tempo finito falamos de porvir e de antecipação de modos de ser, na de tempo infinito falamos de futuro e de postergação do poder-ser próprio, visto que o desvio de nosso poder-ser mais próprio é jogado para um tempo vindouro, no qual acontecimentos esperam por realizações, no qual as decisões sobre nosso modo de ser mais próprio são adiadas. Na noção de tempo vindouro, permanecemos na atualização cotidiana de nossas ocupações, postergando o nosso poder-ser mais próprio para um tempo que ainda virá; nele costumamos dizer que estamos afastados de nós mesmos, vivendo, de certa maneira, misturado e ocupado com as coisas do mundo. Na concepção de tempo finito, o futuro não é considerado, porque no porvir a tônica é dada pela decisão, que acontece na antecipação do poder-ser mais próprio como antecipação do instante. Na concepção de tempo infinito, acreditamos que, quando postergamos ou adiamos uma decisão relativa ao nosso poder-ser mais próprio, teremos condições, no momento em que quisermos, de retomar e realizar a decisão postergada, isto é, de . realizar a qualquer hora um acontecimento adiado, como se pudéssemos voltar àquele instante e retomá-Io novamente, tal como ele poderia ter acontecido. Ao contrário, na concepção de tempo finito, o que não realizamos num instante não volta da mesma maneira noutro, porque no instante as possibilidades se repetem antecipada e pontualmente e não de forma continuada e ininterrupta, quer dizer, a possibilidade de ser postergada, relativa a uma determinada realização, pode repetir-se, porém, a sua efetivação se dará de modo distinto, pois o contexto, a temporalidade e o poder-ser já se modificaram em relação ao instante anterior. Se no tempo vulgar dizemos "haverá sempre tempo" para fazer isto ou aquilo, já que o tempo é contínuo e eterno, permanecendo na atualização cotidiana da decadência, no tempo finito dizemos "não há tempo", somente temporalizações e acontecimentos singulares, que se efetivam de modo próprio ou impróprio, permanecendo na perspectiva da antecipação ine- 
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rente ao porvir onglnano, do qual provém a antecipaÇl tencente à atualidade e ao vigor de ter sido, constitu assim a unidade ekstática da temporalidade finita. 
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