
 

 

 

483 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

483 

 

A REPRESENTAÇÃO DO TEMPO 
NAS DIVERSAS ARTES: UMA 
PROPOSTA DE TRABALHO  
COM A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

Patrícia de Oliveira (UNESPAR/FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (UNESPAR/FECILCAM – UEM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 
 

A Estética da Recepção vem sendo proposta pelas Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (2008) como 
pressuposto teórico para as aulas de literatura e leitura, tendo como base o 
papel do leitor no momento da recepção, pois este, por muito tempo, foi 
deixado aquém na história da literatura. Na relação entre o leitor e a obra, toda 
a representação de mundo do autor e do leitor é confrontada, construindo 

RESUMO: O estágio supervisionado é uma possibilidade 
de crescimento para os acadêmicos que, por alguns 
anos, debruçam seus estudos de teorias, processos e 
mecanismos para a melhoria do ensino de língua 
materna e língua estrangeira, bem como suas literaturas. 
É no estágio que toda a teoria é posta em prática e os 
acadêmicos selecionam e correlacionam metodologias 
para viabilizar conhecimentos sistemáticos aos alunos. 
Por acreditar que a literatura possibilita o crescimento 
humano, por meio da metodologia da Estética da 
Recepção, foi levado a uma 3ª série do ensino médio, de 
um colégio localizado no município de Campo Mourão, 
uma proposta de trabalho comparativo com a poesia de 
Cecília Meireles e outras artes como a pintura e a 
música. Os textos utilizados foram: a canção “Oração ao 
tempo”, de Caetano Veloso, a tela Time of the old women 
(1810 – 1812) de Goya, e o poema “Retrato”, de Cecília 
Meireles, que apresentam como temática a passagem 
irremediável do tempo. Embora alguns alunos tenham 
um pequeno bloqueio à poesia, o trabalho com a Estética 
da Recepção, que se baseou nos aportes teóricos de 
Jauss (1994) e Bordini e Aguiar (1993), facilitou o 
acesso, a fruição e o crescimento, contribuindo com o 
processo de humanização como postula Antonio Candido 
(1989). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estética da Recepção; Cecília 
Meireles; tempo. 
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novos sentidos e ampliando não só o universo do leitor, mas também da obra a 
partir das experiências vividas pelos envolvidos no processo da leitura. 

A prática a partir da Estética da Recepção se fez relevante para a leitura 
do texto literário no contexto de sala de aula, principalmente o texto poético, 
buscando ampliar por meio desta teoria o horizonte de expectativa e as 
percepções dos alunos frente ao entendimento da literatura e da vida. 

A partir das observações e regência realizada nas aulas de Língua 
Portuguesa em uma turma, de 3º ano de Ensino Médio, de uma escola pública 
localizada no município de Campo Mourão, pôde-se notar que os alunos 
possuem um grande bloqueio quando se trata da leitura de poesia e 
compreensão desta. 

No contexto escolar, a literatura tem perdido espaço, passando a ser 
considerada como inferior às demais matérias. O Modernismo e sua forte 
crítica aos cânones, também teve influência na desvalorização da literatura 
enquanto matéria, pois muitos autores e críticos buscam preservar uma 
literatura pura e a validade dos textos literários é constantemente contestada: 

 
A preocupação de representantes da crítica literária quanto à 
crise por que passa a disciplina [literatura] é causada pelas 
transformações culturais e políticas das últimas décadas, 
razões pelas quais o problema teórico não se restringe apenas 
à crítica literária. A crescente diluição das fronteiras 
disciplinares e dos objetos específicos de estudo provoca 
reflexões mais abrangentes na área das humanidades, abalada 
pela abertura epistemológica e pelo enfraquecimento de 
territórios (SOUZA, 2002, p. 68) 
 

A literatura, em muitas escolas, é utilizada apenas como pretexto para 
ensinar conteúdos como figuras de linguagem e em alguns casos para ilustrar 
a linguagem poética, quando estudam as funções da linguagem. Muitos 
professores também possuem dificuldades em compreender a vastidão que a 
literatura carrega em si, principalmente a poesia, logo optam por não trabalhá-
la no contexto escolar e, quando o fazem, geralmente apresentam fragmentos, 
ou trazem leituras prontas. A leitura, como atividade vinculada a uma 
consciência crítica, ainda é uma prática escassa e pouco efetiva no contexto 
em que o aluno se insere. 

Estudar literatura em um mundo globalizado que visa o capitalismo e a 
formação de mão de obra deixou de ser interessante aos órgãos 
governamentais. A formação de sujeitos críticos, reflexivos, com maturidade 
linguística e mais humanos, trilha na contramão dos ideais preconizados pelo 
Estado. Leyla Perrone-Moisés expõe que: 

 
Nos últimos anos, instalou-se certo mal-estar no ensino da 
literatura. Do século XIX até os anos 80 do século passado, o 
prestígio dos estudos literários manteve-se incontestado. Os 
pressupostos e os métodos se transformaram, desde a antiga 
retórica, passando pelo historicismo, o biografismo, o 
impressionismo, a estilística, a nova crítica baseada nas 
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ciências humanas até o estruturalismo que retomou, à luz da 
lingüística, as propostas do formalismo russo. Apesar das 
diferenças desses pressupostos e métodos, ninguém punha 
em dúvida que existisse algo chamado “literatura”, que esse 
algo tivesse valor e que merecesse ser estudado, e, portanto, 
ensinado (PERRONE-MOISÉS, 2008, p.13). 
 

O problema quanto ao ensino de literatura não é novo. Por muito tempo, 
a literatura foi ensinada nas escolas não por seu caráter formativo, lírico, 
humanizador, com o intuito de formar leitores ou apreciadores literários, mas 
sim por se aproximar mais da linguagem verbal, como atesta Zilberman (2005). 

Embora as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, de 2008, tratem 
do poema como uma importante ferramenta no ensino de Língua Portuguesa, 
ressaltando ainda que é preciso observar seu valor estético, o conteúdo 
temático, correlacionando com os sentidos revelados, ressaltando ainda o 
papel do professor na mediação e apresentação do poema ao aluno. Sabe-se 
que a realidade da sala de aula é diferente. Muitos professores possuem 
dificuldades em compreender a poesia. Desta maneira, o trabalho com esta no 
contexto escolar torna-se um problema, porque quando o professor não sabe 
e/ou não gosta de lidar com o fazer poético, passa ainda que 
inconscientemente esse sentimento para o aluno, gerando uma situação em 
que o trabalho com poesia, se for realizado, seja muitas vezes mal feito e cheio 
de lacunas. Nesse sentido, ao invés de humanizar e elevar os alunos a um 
nível superior, acaba por proporcionar leituras rasas que não levam a uma 
profunda compreensão e abstração do texto poético. 

Diante disso, o objetivo desse trabalho é realizar uma proposta de 
trabalho com o texto poético a partir da Estética da Recepção, partindo da tela 
“Time of the old women” (1810-1812), de Goya, passando pela música “Oração 
ao Tempo”, de Caetano Veloso, até chegar ao poema “Retrato”, de Cecília 
Meireles, utilizando a passagem do tempo como fio de ligação entre as 
diversas manifestações artísticas, aqui posteriormente analisadas. Vale 
ressaltar que esse trabalho visa colaborar na formação do professor e 
possibilitar a reflexão sobre a importância do ensino de literatura, 
desenvolvendo um estudo sobre as contribuições da Estética da Recepção e 
sua viabilidade para a abordagem da leitura da poesia no contexto escolar. A 
metodologia de ensino baseia-se nos objetivos e nas etapas do método 
recepcional, proposto por Bordini e Aguiar (1993) a partir dos postulados 
teóricos de Jauss (1994). 

 
 

I. A leitura no contexto escolar e a Estética da Recepção 
 

Por muito tempo, o autor teve um papel muito importante sobre sua 
obra, sendo o texto considerado como produto e representação do pensamento 
do autor. De acordo com Koch & Elias (2006), cabia ao leitor “captar” a 
representação mental do autor e também as suas intenções ao produzir 
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determinado texto, cabendo ao leitor um papel passivo, sem contribuições na 
produção de sentidos. 

A leitura também podia ser compreendida com o foco no texto. Desta 
maneira, a língua era vista como um código e o texto tido como um produto de 
um emissor que seria decodificado por um leitor. Para isso, bastaria apenas 
que este tivesse domínio do código, a língua. Ao ter como foco a interação 
texto-autor-leitor, os sujeitos são vistos também como construtores sociais, que 
ao mesmo tempo em que constroem, são construídos no texto. É a partir dessa 
interação entre o autor, o texto e o leitor, que os sentidos são construídos e 
realizados por meio da mobilização dos conjuntos de saberes presentes no 
evento comunicativo, a leitura. 

A leitura é um processo natural que começa desde que nascemos uma 
vez que fazíamos a leitura dos sons, toques, olhares, imagens e falas. É, a 
partir da leitura, que surge a literatura, forma magistral de arte que inicia e 
humaniza a vida. Sendo ela capaz de revelar o mundo e questioná-lo por meio 
de sua arte, inquietar e acalentar o leitor, fazendo-o compreender o meio em 
que vive e se encontrar no mesmo. 

O trabalho com a literatura em sala de aula não tem sido fácil. O seu 
caráter ambivalente torna o trabalho com a mesma ainda mais complexo. Cabe 
ao professor buscar didáticas e metodologias que auxiliem no processo de 
ensino-aprendizagem de seu aluno. Limoli & Aguilera afirmam que:  

 
Essa metodologia deve estar pautada em pressupostos 
teóricos que estejam de acordo com a concepção de leitura e 
de literatura que vê a relação entre autor/texto/leitor de forma 
dialógica, fundada na interação. (2001, p.230) 
 

A Estética da Recepção opõe-se às correntes teóricas que se 
preocupam apenas com as obras e seus autores, deixando o leitor como ponto 
não crucial no que se refere à construção de sentidos pela literatura, tais como 
o formalismo russo e os estruturalistas. O estudo da recepção ressalta a 
importância do leitor, colocando-o como co-produtor de significados do texto no 
processo da leitura, desconstruindo dessa maneira a premissa de que a leitura 
é decodificação, mostrando que ela vai, além disso, ela constrói significados. 

 
A escola marxista não trata o leitor – quando dele se ocupa – 
diferentemente do modo com que ela trata o autor: busca-lhe a 
posição social ou procura reconhecê-lo na estratificação de 
uma dada sociedade. A escola formalista precisa dele apenas 
como o sujeito da percepção, como alguém que, seguindo as 
indicações do texto, tem a seu cargo distinguir a forma ou 
desvendar o procedimento. [...] Ambos os métodos, o 
formalista e o marxista, ignoram o leitor em seu papel genuíno, 
imprescindível tanto para o conhecimento estético quanto para 
o histórico: o papel do destinatário a quem, primordialmente, a 
obra literária visa. (JAUSS, 1994, p.23) 
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Uma obra literária só tem relevância quando interage com o receptor, a 
aceitação da obra ou não é colocada por Jauss como um parâmetro de 
aceitação do horizonte de expectativas. Este conceito é baseado em um 
esquema de referências resultantes do conhecimento prévio do receptor, a sua 
primeira reação ao se deparar com o texto depende daquilo que ele possui de 
conhecimentos e vivências, delimitando seu horizonte de expectativa. Este 
postulado é um dos mais importantes na Estética da Recepção. 

Bordini & Aguiar (1993) propuseram o Método Recepcional, baseados 
na Estética da Recepção de Jauss (1994), que aborda e explora justamente 
uma experiência de leitura com base na interação, sendo um fenômeno literário 
que se realiza na experiência com o leitor e sua realidade, que será também 
transposta para o texto literário, juntamente com a carga de significados 
possíveis que o texto traz consigo e todo o contexto de produção em que o 
texto se insere. 

Apesar de a literatura ser considerada uma obra aberta, o papel do 
professor na mediação dessa leitura é necessário, para que o leitor não pense 
que pode ler e achar uma infinidade de significados que na realidade não são 
linguisticamente possíveis. Cabe ao professor mediar e ensinar que as análises 
devem possuir base teórica e que uma leitura rasa não é satisfatória, é preciso 
escavar o texto e preencher as lacunas deixadas no mesmo para que o leitor, 
por meio de sua interação leitor-texto-autor, as preencham, construindo 
sentidos a partir do material lingüístico e de suas experiências. 

Todo texto literário traz consigo uma visão de mundo, pois é produzido 
por homens. Como aponta Bragatto Filho: 

 
“[...] o fazer artístico refletirá as ideias, os sentimentos, os 
valores e o imaginário não só de um homem [...], mas também 
será revelador daqueles de uma classe ou grupo social 
situados historicamente”. (1995, p.26) 
 

A leitura é considerada um pré-requisito para a escola, e a crise desta 
“tem sido interpretada como uma crise na escola” (ZILBERMAN, 1985, p. 11). 
Visto que até determinado período a educação era um bem assegurado 
somente às pessoas ricas, com a revolução cultural, o acesso ao saber foi 
facilitado, podendo ser adquirido por qualquer cidadão. Somente no século 
XVIII, a escola sofre grandes transformações para atender ao novo público. A 
leitura torna-se, então, a ponte entre criança e cultura. Deste modo, o 
crescimento da necessidade da leitura ocorreu devido a fatores sociais e 
econômicos. 

A escola precisa ser apta a alfabetizar e criar leitores efetivos, se isso 
não acontece, ela perde o sentido e prejudica o ser humano. O trabalho com a 
leitura no âmbito escolar “[...] significa o resgate de sua função primordial, 
buscando, sobretudo a recuperação do contrato do aluno com a obra de ficção” 
(ZILBERMAN, 1985, p. 21). 

Por meio da literatura, aperfeiçoa-se a leitura, a escrita, e também a 
oralidade, ampliando o vocabulário, ajudando na organização sintático-
fonológica da língua e, principalmente, desenvolvendo a criticidade no leitor. 
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Cândido (1989) estabelece a distinção entre “bens compreensíveis” e 
“bens incompreensíveis” estabelecendo que este conceito está ligado: 

 
“[...] a meu ver com o problema dos direitos humanos, pois a 
maneira de conceber a estes depende daquilo que 
classificamos como bens incompreensíveis, isto é, os que não 
podem ser negados a ninguém. [...] Outros são 
compreensíveis, como os cosméticos, os enfeites, as roupas 
extras.” (1989, p. 110-111) 

 
A arte e a literatura também deveriam ser bens incompressíveis, visto 

que ninguém passa todo o seu dia sem recorrer à fruição da ficção e da poesia. 
Por isso, deveria ser amparado e reconhecido seu valor fundamental à 
humanização. É uma manifestação de um povo, por isso é um artifício 
poderoso no processo educacional, formando personalidades, não induzindo, 
fazendo-as viver e compreender-se enquanto sujeitos. 

Para Cândido, a literatura atua em nós por ser “forma de conhecimento, 
inclusive como incorporação difusa e inconsciente.” (1989, p. 114).  Ao 
propiciar a aprendizagem, a literatura torna-se um objeto humanizado. Para 
Candido, essa função de atuar no desenvolvimento psicológico do ser humano 
deve-se ao fato de que “a literatura desenvolve em nós a quota de humanidade 
na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a 
sociedade, o semelhante”. (1989, p. 117). A literatura também possui um papel 
social. Em todas as suas modalidades, é um direito inalienável. 

Faz-se necessário compreender que uma leitura crítica envolve a 
relação do contexto com o texto veiculado, por isso é importante que a escola 
não sonegue este bem incompressível e faça a mediação mais adequada ao 
contexto do seu público alvo, sejam ricos, ou pertencentes à classe 
trabalhadora. Para que assim, o homem cresça e faça sentido para si mesmo e 
para o mundo.  

O método recepcional contribui para a ampliação do horizonte de 
expectativa do leitor, fazendo como que o mesmo não se limite às palavras e 
nem ao fim delas no término do texto, exigindo a contribuição do mesmo e de 
sua criatividade, levando em consideração os conhecimentos e experiências 
prévias do estudante para completar os sentidos do texto.  

O educador baseando-se no conhecimento prévio de mundo do 
educando deve propor textos que correspondam ao horizonte de expectativa 
dos alunos e, aos poucos, ir trazendo novos textos que rompam com este 
horizonte, ampliando- o, sempre com cuidado durante a mediação, provocando 
e estimulando, visto que o professor deve levar o aluno a perceber e ampliar 
sua expectativa por meio de textos e temas contestadores. 

O uso deste método é importantíssimo nas escolas e seu alvo são os 
alunos/leitores. Literatura aqui busca a formação de indivíduos críticos e 
reflexivos, não mais alfabetizados funcionais, pois em consonância com o que 
é proposto nas DCE, é necessário que os sujeitos saibam discernir, avaliar e 
agir em seu mundo. 
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Ao notar a necessidade de se ter um contato maior com o universo 
literário no contexto do ensino básico, foram desenvolvidas aulas que tangiam 
para o trabalho com a poesia, tendo como aporte teórico a Estética da 
Recepção. Para isso, foram pesquisados mecanismos e possibilidades de 
trabalhar a literatura de fato, sem usá-la como pretexto para trabalhar tópicos 
gramaticais, como há muito vem sendo feito em muitos livros didáticos, sem 
dar margem para a interpretação e análise dos textos literários, contribuindo 
assim para que os alunos abandonem o gosto/interesse pela literatura, 
principalmente da poesia. 

O método recepcional é composto por cinco etapas, sendo elas: a 
determinação do horizonte de expectativas; atendimento do horizonte de 
expectativas; ruptura do horizonte de expectativas; questionamento do 
horizonte de expectativas; e ampliação do horizonte de expectativas. Deste 
modo, durante as observações o professor deve analisar seus estudantes e 
perceber em que nível está o horizonte de expectativas de seus alunos para 
compreender o que eles sabem, do que gostam, e como, ou melhor, de onde 
partir para aplicar os conteúdos conferidos a cada série e alunos. Só assim 
será possível preparar suas aulas, com base nos dados recolhidos, e contribuir, 
de fato, para a formação, partindo do horizonte de expectativa, doravante H.E., 
e elaborar estratégias de ruptura e transformação desse  H.E. 

 
 
II. Os fios do tempo na literatura, pintura e música 
 

Embora Cecília Meireles seja uma poetisa muito estudada, no contexto 
escolar do Ensino Médio, suas produções ainda não são devidamente 
exploradas em muitas escolas, uma vez que, por se tratarem de poemas, ainda 
tem um trabalho muito escasso. Por ser uma das principais representantes da 
lírica brasileira, a poeta foi escolhida como representante da Segunda Fase 
Poética Modernista. 

Tendo em vista o caráter intertextual da literatura, uma vez que, em 
sentido amplo, os diversos textos e gêneros dialogam entre si, foram 
selecionados mais dois gêneros que dialogassem com o poema “Retrato”, de 
Cecília Meireles, a música “Oração ao tempo”, de Caetano Veloso, e a tela 
Time of  the  old woman, ambas tratando da passagem irremediável do tempo, 
que veloz e certeiro arrebata a todos. 

Ao optar pelo trabalho com gêneros distintos, porém com temáticas 
extremamente semelhantes, viu-se necessária a discussão da intertextualidade 
temática presente entre os textos e a tela. A intertextualidade se configura por 
ser um diálogo entre diferentes textos, previamente existentes, sem 
necessariamente possuir uma ligação direta, mas são justamente as obras 
antecedentes que são referencias e, mesmo que indiretamente, influenciam as 
obras posteriores, Kristeva (1974, p.64) afirma que “todo texto se constrói como 
mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto”. 
É interessante analisar que, segundo Carvalhal (2003), nas relações 
intertextuais, embora uma arte possa se apropriar de elementos de outra, 
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ambas não perdem suas especificidades e, além de tudo, contribuem na 
produção de novos efeitos de sentido por meio da leitura. 

O tempo do futuro incerto, a contagem regressiva do tempo, o exíguo 
tempo da vida, o fim de todos os tempos, a linha tênue que separa a vida da 
morte. “Tempo, tempo, tempo”. Como diz Caetano Veloso em sua música 
“Oração ao Tempo”, repetidas vezes, marcando que tudo o que rodeia o 
homem e o que constrói o ser humano é uma avassaladora engrenagem que 
marca a cada um com o estigma da finitude. A percepção do que nos faz 
velhos, e as marcas dos anos passados é como um susto: as pessoas 
caminham lentamente, despreocupadamente, absorvendo a vida em todos 
seus sabores e dissabores e, como por encanto, um salto perante um reflexo, 
algo desperta e avisa que o tempo agora é mais escasso, e que a vida veio 
contrariar a fé na imortalidade. Em um toque, um olhar, um sorriso,  uma 
expressão, um piscar de olhos e o desespero toma conta, a necessidade do 
auxílio alheio para manter a ilusão da finitude, ou um agarrar agonizante numa 
realidade recriada para esquecer que o tempo passa e é devastador. A morte, 
um dos maiores temores das pessoas, faz com que nos lembremos da finitude 
do ser humano e do nada que rege a vida.  Ao trilhar por caminhos tão certos, 
no fundo a certeza é de que nada é certo e durável e tal instabilidade corrói o 
ser humano que se desespera ao saber que é desamparado, só e dono de si e 
reflexo de uma sociedade que ajudou a construir. 

O tempo descrito por Cecília Meireles, em seu poema “Retrato”, vem 
carregado de melancolia, sem, no entanto, ser desesperador. O eu - lírico se 
mostra conformado ao adjetivar a passagem de sua vida e a consciência disso, 
caracterizando-a como simples, certa e fácil. Francisco Goya apresenta em sua 
tela, Time of the Old Women, uma contundência terrível da velhice, a 
decadência desesperadora, incômoda e inútil. O compositor Caetano Veloso 
traça a passagem do tempo marcada pela juventude e descrita num tempo de 
pouca liberdade, mostrando tudo que se perde e não o que se ganha com o 
florescer da vida em sua canção emblemática “Oração ao Tempo”, cercada de 
certo otimismo e uma visão consciente que marca a passagem da vida. As três 
obras, a serem analisadas, partem da iminência da fugacidade deste tempo 
concedido, chamado vida, e que aflige e consome a mais resoluta das espécies 
e também, por isso, a mais temerosa de seu fim. 

A tela de Goya poderia ser observada ao som da canção “Oração ao 
tempo” e imaginar que as velhas da tela Time of the old women estão 
percebendo a passagem do tempo enquanto oram para que ele não seja tão 
cruel e seja mais vivo, afastando-as da morte. 

Compagnon (1999, p.226) diz que “Todo estudo literário depende de um 
sistema de preferências, consciente ou não”. Deste modo, a partir das 
observações, diálogos e análise do perfil dos alunos, foi detectado o horizonte 
de expectativa dos mesmos, para avançar com este horizonte, os textos e a 
pintura aqui trabalhados foram escolhidos pensando em cada etapa. A canção 
“Oração ao tempo” atende ao horizonte de expectativas, por ser uma música 
relativamente atual e presente em propagandas e novelas. Ao sentirem-se a 
vontade e seguros para relacionarem e analisar a música, a segunda etapa é 
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iniciada. Ao olharem para a tela e o professor mediar à discussão, o H.E é 
rompido e questionado. Os estudantes, então,  avançam no nível da leitura e 
da percepção do mundo. Como última etapa, o poema é disponibilizado 
ampliando o H.E, sabe-se que a poesia é mais complexa para compreensão, 
visto que o nível de abstração é maior, mesmo sendo um poema 
contemporâneo. 

Quando os alunos trilham o percurso literário com o auxílio da Estética 
da Recepção, o trabalho com a construção de sentidos se torna mais produtivo. 
Porque traz o aluno para dentro do universo literário, seus conhecimentos e 
vivências não são descartados, elas auxiliam a produzir sentidos e significados. 

Cecília Meireles, em seu poema “Retrato”, traz um eu - poético que 
permeia os versos e divaga sobre a falta de sentido na vida, por certa solidão 
que acompanha o ser humano, e se depara com a chegada da velhice como 
uma descoberta que, se não desesperadora, mas dolorida. A certeza da 
passagem irremediável do tempo lhe arranca não mais que alguns suspiros de 
constatação do inevitável ao perceber que sua juventude, ou mesmo, os anos 
mais vindouros, já não lhe pertencem. Dessa forma, restam apenas traços de 
uma saudosa memória longínqua: “Eu não dei por esta mudança/tão simples, 
tão certa, tão fácil:/-Em que espelho ficou perdida/a minha face?”. O uso de 
adjetivações no poema marca o envelhecer, trazendo por meio delas as 
marcas do tempo no corpo do eu - lírico: o rosto é calmo, triste e magro; as 
mãos são paradas, frias e mortas; os olhos são vazios; o lábio é amargo; o 
fulgor de outrora, da juventude se fora. Há uma contemplação física e 
psicológica das transformações pelas quais passa o ser humano durante sua 
existência. Ao perceber o tempo perdido e a rapidez com que a vida passa e se 
aproxima do fim, sem que se tenha vivido realmente tudo para ser vivenciado, 
a solidão toma os versos e é com melancolia e com um fundo emotivo aquém 
do fato narrado que a poetisa versa: “eu não tinha este coração que nem se 
mostra”. 

Francisco Goya marca, em sua tela, por meio de cores e traços 
permanentes, a passagem do tempo, com um tom desesperador em relação à 
aproximação inevitável do fim. Para isso, ele retoma a imagem arquetípica do 
deus Saturno, ou Cronos, segundo os gregos, o qual, ao ser representado na 
tela, parece estar invisível aos olhos das personagens femininas que lançam 
olhares de morbidez perante o que veem e ao que se representa no espelho. É 
importante destacar que, segundo a Mitologia Grega, Cronos, o mais jovem 
dos Titãs, encerra a primeira geração dos deuses ao castrar o próprio pai, 
Urano. Como, ao morrer, seu pai predissesse que ele também seria destronado 
pela prole, Cronos devorava os filhos tão logo esses nascessem. Segundo 
Chevalier e Gheerbrant (2009), Cronos acabou sendo identificado com o 
Tempo (Chronos), na antiga Mitologia, tornando-se sua personificação. Os 
autores ressaltam que, mesmo que o deus grego não fosse identificado ao 
tempo, ele apresenta a mesma função, ou seja, “devora, tanto quanto 
engendra; destrói suas próprias criações; estanca as fontes da vida, mutilando 
Urano, e se faz ponte ele mesmo, fecundando Réia” (2009, p. 307). Para os 
autores citados, Cronos simboliza, desse modo, “a fome devoradora da vida, o 
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desejo insaciável” (2009, p. 307). Se no poema de Cecília Meireles existe a dor 
de forma lânguida, no quadro, existe a dor desesperadora de um mal que não 
tem mais cura. As personagens mostram aspectos longe do triunfo de quem 
um dia teve o viço da flor da idade, ou mesmo pouco nos mostram, mas deixa 
transparecer o apego pela aparência, o que transforma a importância do seu 
reflexo, como símbolo da decadência de suas vidas apregoadas de narcisismo 
e culto ao exterior físico. Uma das mulheres retratadas na tela tem aspecto 
cadavérico ressaltada em sua face, e demonstra ter algo semelhante a um fio 
de esperança ao mostrar o espelho para a outra personagem. Esta sim, 
aparentemente infeliz, parece consciente de que não há mais retorno de seus 
destinos traçados. O pintor usa ainda de certa ironia, ao pintar na mão de uma 
delas um possível espelho com os dizeres “que tal”, em espanhol, que possui o 
mesmo significado na língua portuguesa: como estás? O que acha? Perguntas 
estas que não necessariamente precisariam ser feitas dada a obviedade de 
suas aparências. O deus Cronos, na sua irredutibilidade característica, 
erradicará da sociedade o que não se faz mais necessário, o que não é belo. A 
velhice, fisicamente representada por Francisco Goya, não é algo de fácil 
assimilação. 

Caetano Veloso em sua canção “Oração ao Tempo”, não usa a palavra 
oração durante a letra da música, apenas no título. A oração se faz presente 
durante todas as suas estrofes, que são iguais na melodia e são como uma 
reza, como em um terço. Com suas dez ave-marias, a canção é repetida, de 
forma ritualística, durante dez estrofes em sua elegia. Como uma reza, o 
compositor repete o termo “tempo”, como um chamado, em posição de 
humildade e subserviência a um “senhor”, um deus de sua existência. “Tempo 
tempo  tempo tempo/ vou te fazer um pedido/ Tempo tempo tempo tempo” são 
versos que marcam a sublimação da passagem, de forma não convencional, 
mas evocada em atitude respeitosa e consciente de que o tempo é o senhor do 
destino. O compositor percebe que é necessário apelar ao divino, para que seu 
destino seja reparado e negociado, e o faz compassadamente, em escansão, 
para persuadi-lo de seu objetivo. Ao contrário de Cecília Meireles, com sua 
conformidade estilística, e de Francisco Goya, com seu terrificante tom 
desesperador, Caetano Veloso traça uma linha otimista, apaziguando as 
marcas biológicas do tempo, trazendo para si a construção de um diálogo 
fantástico em tom conciliatório: “compositor de destinos/tambor de todos os 
ritmos/ tempo tempo tempo tempo/entro num acordo contigo/tempo tempo 
tempo tempo”. Perceptíveis também na canção e na tela, as menções ao divino 
de modo a marcar a efemeridade do homem e a irrelevância da existência 
individualmente relatada. 

No poema, o eu - poético demonstra a existência de um ser lírico que se 
materializa em primeira pessoa apenas nos últimos versos E, apesar do uso da 
primeira pessoa nas suas estrofes, a predicação verbal sugere um eu - lírico, 
que assume caráter biográfico ao final quando assume a voz feminina: “- em 
que espelho ficou perdida a minha face?”. O ser lírico do poema apresenta uma 
falta de consciência sobre o amadurecimento e sobre as marcas do 
envelhecimento no seu rosto, assumido com a retomada da identidade, mas 
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reforçada pela genialidade de Cecília que mesmo utilizando da primeira pessoa 
do singular o tempo todo, o eu - lírico não se reconhece no envelhecimento da 
poetisa. Caetano Veloso, por sua vez, marca a canção “Oração ao Tempo”, 
também em primeira pessoa, mas enfatizando a cumplicidade, proximidade e 
relação fraternal com o tempo e marca no uso de pronomes ou na verbalização 
esta relação: “Apenas contigo e comigo [...] Não serei nem terás sido”. Goya 
não traz em sua tela algo que indique traços biográficos já que suas 
personagens, como boa parte de sua obra, são representadas por mulheres. 
Contudo, considerando-se a data de sua tela, por volta de 1820, e notando seu 
nascimento e morte (1746-1828), pode se inferir ranços biográficos, pois o 
pintor já estava no entardecer da vida. Numa análise de sua vida, Goya teve 
uma doença misteriosa que o deixou surdo e parcialmente cego, que minou 
sua vivacidade e suas obras acabaram por se tornar menos coloridas e menos 
alegres, em compensação ganharam muito em expressão. Esta expressividade 
está no quadro Time of the old women, desesperadora imagem demonstrando 
a fragilidade psicológica que o envelhecimento pode trazer. Goya reforça o 
sofrimento humano como algo sem sentido e não merecido, já que o 
envelhecer é um processo do qual o ser humano não consegue entender e 
deveria ser privilegiadamente poupado de vivenciar. 

Goya retrata o amargo. Cecília o melancólico. Caetano retrata a vida. 
“Oração ao Tempo” sugere continuidade após o fim. Sugere parceria: 

“Ainda assim acredito/ser possível reunirmo-nos/tempo tempo tempo tempo/ 
num outro tipo de vínculo/tempo tempo tempo tempo”. Em troca, Caetano 
Veloso oferece sua poesia musicada para o deus tempo, uma oferenda que 
abre negociação sobre as possibilidades do compositor tecer novos horizontes, 
em sua arte, com a chegada da experiência em sua vida: “Que sejas ainda 
mais vivo/no som do meu estribilho/tempo tempo tempo tempo/ ouve bem o 
que te digo/ tempo tempo tempo tempo/[...]/portanto peço-te aquilo/e te ofereço 
elogios/tempo tempo tempo tempo/nas rimas do meu estilo/tempo tempo tempo 
tempo”. Cecília Meireles sugere uma vida sem encanto com sua única 
preocupação, o envelhecimento. Ao desenhar as mãos, símbolo de força no 
trabalho e de força para se agarrar a vida, com texturas já abarrotadas pela 
velhice vivenciada e recém descoberta, o eu-lírico mostra a fraqueza e 
impossibilidade de luta: “eu não tinha estas mãos sem força/tão paradas e frias 
e mortas”. A poeta situa seu poema na passagem do tempo ao utilizar 
sinônimos que realçam a idade no início e nas lembranças do fim: “Eu não 
tinha este rosto de hoje [...] /Em que espelho ficou perdida a minha face?” 
Usando o rosto, no início, ela demarca as marcas do tempo. Face, usada para 
uma lembrança remota, é uma palavra que denota muito mais jovialidade e 
beleza do que rosto. Na juventude, ela tinha uma face. Na velhice, não mais do 
que um rosto. Goya passou por doenças e guerras e retratou isso 
gradativamente e paulatinamente em sua obra. O pintor teve seu ciclo 
completo e foi sábio em retratar o tempo com uma divindade com início, meio e 
fim. Assim, transparece, em sua obra, que durante a vida, o homem parece ser 
dono do seu tempo, ou se ilude por isso, mas os minutos e horas não voltam 
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mais para serem refeitos, e é desesperador quando o ser humano vai se dando 
conta por suas marcas físicas e psicológicas. 

Embora não haja uma referência direta de um texto no outro ou na tela, 
é possível perceber a relação dialógica existente entre os textos, todos eles 
discutem a passagem do tempo e o conflito do eu - lírico frente à consciência 
do tempo escorrer por entre os dedos. 

 
A linguagem estética é autorreflexiva, é metáfora de si própria 
(“imagem da imagem”, como disse Valdevino de Oliveira); por 
mais que busque também a referência, prevalecem nela os 
mecanismos que evidenciam a si própria, como expressão 
absoluta; e, como tal, sem qualquer outra finalidade concreta, 
além de se presentificar, existir, fundar-se” (SANTOS, 2011, 
p.11) 
 

Poema, música e pintura, construídos em períodos tão diferentes, 
complementam-se. A literatura transcende a definições e barreiras, ela é 
exercício de cidadania. Por isso se faz tão necessário aos alunos o trabalho 
com a literatura comparada, facilitando a aprendizagem do aluno e 
corroborando com o trabalho com a Estética da Recepção. 

 
 
Considerações Finais 
 

O caráter humanizador da literatura contribui na formação intelectual do 
aluno, preparando-o não apenas para o mercado de trabalho, mas também 
para a vida e as diversas situações que se pode encontrar. É a literatura que 
eleva o ser humano frente aos demais animais, sensibilizando, transformando e 
instigando a reflexão, exprimindo-o e atuando na formação dele.  

Todo o direito que cada estudante tem de ter acesso a cultura erudita, 
muitas vezes é renegado por professores que não são capacitados a ensinar 
literatura, usando-a com mero pretexto para se fazer um estudo gramatical, 
desconsiderando o próprio sentido literário. Estudar literatura em um mundo 
globalizado que visa o capitalismo e a formação de mão de obra deixou de ser 
interessante aos órgãos governamentais. A formação de sujeitos críticos, 
reflexivos, com maturidade linguística e mais humanos, trilha na contramão dos 
ideais preconizados pelo Estado neoliberal. Enfrentar essa crise no ensino é de 
suma importância e cabe a consciência crítica do professor e da escola 
viabilizarem meios para efetivar o ensino e a recepção da literatura. 

Aos alunos, é mais acessível e compreensível fazer parte do processo 
de interação no ensino, e não apenas receber uma análise pronta e acabada. 
Por isso, foi feita a opção por trabalhar com base na Estética da Recepção. 
Essa metodologia de ensino pressupõe uma interação dinâmica entre 
aluno/professor/objeto de estudo, uma vez que a experiência da leitura e 
abstração literária é crucial para o processo de ensino, onde se parte das 
referências que o estudante já tem para aquilo que lhe é necessário, erudito, 
rompendo assim o horizonte de expectativa do aluno. Ou seja, ao partir da 
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análise de músicas, passando por poemas até chegar a telas que contenham a 
mesma temática, fazendo com que o aluno tenha a experiência da leitura 
literária e estabelecendo relação com suas experiências e vivências sociais, é 
possível produzir novos conhecimentos que levem a uma humanização 
profunda, como propõe o crítico Antonio Candido. 

Quanto ao estudo da temática existencial da passagem do tempo, esse 
enigmático compositor de destinos, nada mais oportuno do que discutir sobre o 
reflexo desse na vida das pessoas, situar-se no tempo, percebendo a 
efemeridade da vida. Somos escravos do tempo e inconscientemente nos 
alienamos, sendo escravos de uma sociedade que exige cada vez mais. 
Perceber que o tempo é exíguo e que,  portanto deve se bem aproveitado, é 
fundamental para os alunos, para que percebam a importância de aliar o lazer 
com as obrigações que a vida cotidiana impõe, sendo capazes de viverem  o 
“carpe diem”, como propunha os escritores clássicos. 

Ao final do trabalho literário e das discussões e reflexões acerca da 
temática do tempo, os alunos já têm bases suficientes para expandir seu 
horizonte de expectativa de modo natural e prazeroso. A educação deve ser 
encarada como um trabalho e não um dom. Dessa forma, o conhecimento 
metodológico e teórico é de fundamental importância no processo de ensino-
aprendizagem.  

Na literatura traços são refeitos, palavras soltas, notas pairando e arte se 
recriando a cada reler e reviver na poesia da vida, fazendo da vida um poema e 
um fazer poético. 
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