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«Sobre o Tempo» de John Milton*

Sobre o Tempo1

Voa invejoso Tempo, até esgotares a tua corrida,
Desafia as preguiçosas horas pés-de-chumbo,
Cuja velocidade é apenas o passo dos Pesos pesados;
E sacia o teu ser com o que o teu ventre devora,
Que mais não é do que o que é falso e vão,
E mero desperdício mortal;
Tão pequena é a nossa perda,
Tão pequeno é o teu ganho.
Pois quando cada coisa má tiveres enterrado,
E em último lugar, o teu ganancioso ser consumido,
Então a longa Eternidade saudará a nossa felicidade
Com um beijo individual;
E a Alegria invadir-nos-á como um dilúvio,
Quando cada coisa que é sinceramente boa
E perfeitamente divina,
Com a Verdade, a Paz e o Amor brilhar para sempre
Em redor do supremo Trono
Dele, para quem visão fonte-de-felicidade apenas,
Assim que a nossa celestialmente-guiada alma subir,
Então toda esta Terrena baixeza deixará,
Adornados de Estrelas, para sempre nos sentaremos,
      Triunfando sobre a Morte, e a Sorte, e sobre ti, Ó Tempo.2

É muito provável que John Milton tenha escrito «Sobre o Tempo» entre 1631 e 1633, 
com cerca de 25 anos. Durante este período, Milton escreveu outro poema com o 
tempo como assunto, intitulado «Quão depressa o Tempo» [«How soon hath 
Time»] (Soneto VII). O soneto descreve a inquietação de Milton perante o caminho 
a tomar na vida e com o envelhecimento de modo geral. «Sobre o Tempo» aborda o 
conceito de tempo de maneira diferente; faz menos referências à juventude e 
adopta uma extensiva abordagem teológica ao assunto.
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O poema pode ser dividido em duas partes — os primeiros oito versos e o resto. No 
seu todo, narra de um modo que reflecte a contemplação de um indivíduo com uma 
comunidade em mente. Os primeiros três versos dão-nos a imagem familiar de 
alguém sentado ao pé de um relógio ruidoso a criticar o mecanismo (ou seja, aquilo 
que o relógio está a fazer e a maneira como o está a fazer). Até ao primeiro ponto 
final, no oitavo verso, sentimos estar na sala com o poeta, pelo menos no que diz 
respeito às queixas acerca deste facto mundano.  

Mas além de um comentário ao tempo, os primeiros oito versos podem ser vistos 
como o poeta a reflectir sobre a sua mortalidade e a imaginar a morte num futuro 
próximo. Milton está a usar o modo como um indivíduo sente o tempo — com um 
relógio que dá as horas com um tom ominoso — para falar sobre a relação do tempo 
com a humanidade e o mundo material. O poeta consegue assim reflectir sobre o 
tempo não apenas na medida em que este o afecta, mas também enquanto algo 
muito maior do que ele próprio. Agostinho imagina o tempo de modo semelhante e 
pode ser útil relembrar um dos muitos exercícios que usa para compreender o 
tempo. O exemplo que se presta aqui é o de Agostinho a pensar sobre o acto de 
recitar um poema. O poema divide-se na sua mente entre as partes que já recitou, e 
que se tornaram parte da memória, e a expectativa em relação às partes por recitar: 
«E quanto mais e mais isto avança, tanto mais se prolonga a memória com a 
diminuição da expectativa, até que esta fica de todo extinta, quando toda aquela 
acção, uma vez acabada, passar para a memória. E o que sucede no cântico (…) 
sucede ainda na vida do homem, na sua totalidade, da qual são partes todas as suas 
acções; isto mesmo sucede em todas as gerações da humanidade, de que são parte 
todas as vidas dos homens.»3 Em «Sobre o Tempo», Milton cria uma noção do 
tempo palpável e familiar enquanto algo que, em relação a nós próprios, se mede 
com um relógio; mas quando nos afastamos desta noção familiar de tempo (do 
tempo presente, passado e futuro de Agostinho), um conceito massivo de tempo 
assoma. Isto será contrastado com a Eternidade mais tarde no poema.

A percepção que Milton tem do tempo em «Sobre o Tempo» é irrefutavelmente 
negativa. O Tempo rouba ao indivíduo. O Tempo corrói a matéria deste mundo, o 
que é talvez mais evidente nas alterações do nosso aspecto e postura, e mais tarde 
de todo o corpo, que como Milton descreve «mais não é do que o que é falso e vão, / 
e mero desperdício mortal». O Tempo é tão bem-sucedido no seu progresso que 
aquilo que derrota lhe parece desprovido de valor; é uma vitória sem luta. A isto, 
acrescenta: «Tão pequena é a nossa perda, / Tão pequeno é o teu ganho.» Esta perda 
ínfima — que sem dúvida ocupa o pensamento daqueles que querem alcançar 
alguma coisa na vida — é claramente substancial para o indivíduo que está a ser 
roubado. Mas se virmos o Tempo enquanto conceito, enquanto uma dessas coisas 
que governa toda a actividade e vida na Terra, então cada partícula ou particular de 
«desperdício mortal» é deveras tão pequeno como uma gota de água no rio Jordão.

Milton apresenta então uma imagem negativa do Tempo como algo que não só é 
comprometedor, mas também como algo mau que corrói coisas «más»; estas coisas 
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«más» são «falsas e vãs» e constituem «desperdício mortal». Até que, no décimo 
verso, o Tempo fica sem o que consumir. Então, o Tempo consome-se a si próprio 
como a serpente que morde a própria cauda. (Por outras palavras, sem aquilo que é 
corruptível para se banquetear, e sem ninguém que reste para persuadir, o mal 
sucumbe a si mesmo.) 

A primeira secção do poema descreve esta visão familiar e negativa do Tempo como 
um assaltante. A outra secção do poema é um retrato luminoso do «triunfo sobre o 
Tempo». O «triunfo» é curioso, no entanto, porque o Tempo foi ultrapassado pela 
sua própria mão; aniquila-se a si mesmo pela sua ganância. Podemos mesmo dizer 
que é a única maneira de derrotar o Inimigo. Não é uma guerra justa, mas um 
espectáculo do mal. No momento da vitória, «nós» (os que estão de um certo lado 
da humanidade; e este «nós» alterna entre a referência formal impessoal ao próprio 
poeta e a referência a um grupo) viveremos a Alegria que nos invade «como um 
dilúvio; quando cada coisa que é sinceramente boa / e perfeitamente divina / com a 
Verdade, a Paz e o Amor brilhar para sempre / em redor do supremo Trono». Aqui, o 
poema adquire um carácter explicitamente teológico; depois deste dilúvio (um 
dilúvio bom), «a Verdade, a Paz e o Amor brilharão para sempre em redor do 
Supremo Trono». Claro que não se trata de «Verdade», «Paz» e «Amor» no sentido 
comum, tal como o Tempo neste poema não é na verdade o que se mede com um 
relógio. Os três conceitos positivos, uma trindade do ensinamento cristão, brilham 
(por oposição às coisas que o Tempo enterrou) como uma luz que não se extingue 
pela própria actividade. 

A «longa Eternidade» do décimo primeiro verso entra em oposição com o Tempo (o 
que também lembra Agostinho quando descreve o lugar do Absoluto «onde o tempo 
não existe»). Assim que encontramos a Eternidade, o «desperdício mortal» e a 
«Terrena baixeza» ficam para trás. O triunfo «sobre a Morte, e a Sorte, e sobre ti, Ó 
Tempo» deste verso final torna clara a noção de que a Alegria de Milton é grande e 
vem em detrimento do apocalipse. Sem Tempo que assinale o momento de plantar e 
o momento de colher, nada de material subsiste; resta apenas o que é perfeito, o 
que não pode ser enterrado.

Encapsulada no verso «E toda esta Terrena baixeza deixar» está a noção de 
formação de uma comunidade, mas também algo ligado à escolha individual, ou a 
um acto individual, a morte do corpo (um exemplo de «Terrena baixeza» e 
«desperdício mortal») e a morte de todos os corpos. Pode ser porque, alguns versos 
antes, Milton descreve tê-Lo visto, «para quem visão fonte-de-felicidade apenas 
assim que a nossa celestialmente-guiada alma subir». («Fonte-de-felicidade» 
serve como o oposto de «cada coisa má» que o Tempo «enterrou». A descrição pode 
estar desfasada da exaltação no tom, mas a simplicidade enfatiza a mensagem 
aberta de salvação da alma.) Ser capaz de ver tal visão deve-se a uma espécie de 
capacidade pessoal; cada um vê por si. Uma comunidade pode presenciar algo em 
simultâneo, mas o que é narrado é a experiência de um indivíduo. Como 
anteriormente referido, Milton move-se entre a perspectiva de um indivíduo e a de 
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uma comunidade com o continuado uso ambíguo de «nós». Paulo faz algo parecido, 
ao descrever esta mesma «visão fonte-de-felicidade» numa passagem conhecida: 
«Agora, vemos como num espelho, de maneira confusa; depois, veremos face a 
face. Agora, conheço de modo imperfeito; depois, conhecerei como sou 
conhecido.»4 A descrição de Milton da «visão fonte-de-felicidade» como a visão da 
Verdade, com a ascensão da alma, segue explicitamente este contexto cristão. A 
crença implícita que enforma o Triunfo final do poema é também o que alimenta 
esta felicidade.

A expressão final no poema, «Triunfando sobre a Morte, e a Sorte, e sobre ti, Ó 
Tempo», é o triunfo da comunidade (juntamente com a Verdade, a Paz e o Amor) 
sobre a Morte, a Sorte e o Tempo. A Morte, tal como a morte de todas as coisas 
naturais, está unida ao conceito de Tempo e salienta que o crescimento e a 
corrupção da matéria conduzem inevitavelmente à morte. A morte do corpo, 
segundo a teologia cristã um regresso à terra (Gen. 4: 19) e ao enterro pelo Tempo, 
só é superada pela morte de todas as coisas no apocalipse cheio-de-Alegria de 
Milton. (O que está presente no Princípio da história da humanidade é derrubado no 
Fim.)

É curioso que Milton inclua a «Sorte» neste grupo de conceitos negativos; 
normalmente, a sorte não figura na teologia cristã enquanto propulsora ou mal 
declarado. Uma das poucas vezes em que ouvimos falar de sorte é em Eclesiastes 
9:11-12:

Descobri ainda, debaixo do Sol, que a corrida não é para os ágeis, nem a batalha para os 

bravos, nem o pão para os prudentes, nem a riqueza para os doutos, nem o favor para os 

sábios: todos estão à mercê das circunstâncias e da sorte. O homem não conhece a sua própria 

hora: como os peixes apanhados na rede fatal, como os passarinhos que caem no laço, assim 

os homens são surpreendidos na hora da adversidade, quando ela cair sobre eles de 

improviso.                                  

Nesta passagem do Eclesiastes, há sorte a respeito do momento da morte de uma 
pessoa e sorte nas obras que se fazem em vida. A sorte não é domínio exclusivo da 
morte; também está imiscuída na «hora da adversidade» que pode prolongar-se 
pela vida.

Se deixarmos de lado a «rede fatal» e o «laço» e imaginarmos a sorte no dia-a-dia, 
os benefícios podem vir ao de cima. Tanto a sorte como o tempo têm o seu lado 
positivo; há a probabilidade de a sorte na arte, em sentido lato, conduzir ao sucesso. 
Embora possa ser vista como disruptora de uma espécie de progressão, há a 
hipótese de levar a uma melhoria pela sua alteração imediata de uma actividade. O 
tempo também proporciona crescimento e desenvolvimento para que a obra de arte 
possa florescer. No entanto, todas estas coisas são imperfeitas e é aqui que as trevas 
do argumento se fincam. Visto que a arte e o trabalho são coisas deste mundo, 
também estão sujeitos à morte. A sorte, a parte do quotidiano que pode trazer 
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alegria ou tristeza, também depende do funcionamento material da vida. E assim, 
estas poucas coisas boas à mercê do Tempo e da Sorte afunilam em direcção ao que 
é vão e falso enquanto produtos do que é material e imperfeito. 

A Morte, a Sorte e o Tempo são-nos, em última análise, mais familiares na vida 
quotidiana do que a Verdade, a Paz e o Amor. Um relógio que dá as horas é mais 
familiar ao nosso entendimento do que a Eternidade. Neste sentido, parece que 
Milton vai buscar o que nos é tão familiar que por vezes nos escapa e o contrasta 
com uma visão (não é um tempo futuro, porque não há tempo na Eternidade) tão 
positiva e gloriosa que conseguimos imaginar a possibilidade de derrubar conceitos 
que governam a nossa vida. À comunidade tranquiliza-a o vocabulário que descreve 
a Eternidade em virtude da reminiscência de uma visão particular do apocalipse. E 
embora a Eternidade não possa ser medida, é assinalada por uma celebração; na 
Eternidade de Milton, a comunidade está activa num triunfo contínuo.

O tom positivo de Milton na conclusão trai uma opinião sobre o presente e o 
passado. As coisas do poema «irão» ter lugar; o Tempo, com toda a certeza, 
aniquila-se a si mesmo. Mas note-se que todos os cenários e actividades de Milton 
estão expressos no futuro ou postulados para um tempo futuro. É o tom mais forte 
que o poeta tem para exprimir algo para lá do material. À superfície, o triunfo 
contínuo na Eternidade parece ser alcançado apenas com a descrição e o enterro do 
Tempo. Mas, para que tal aconteça, precisamos que o Tempo crie uma distância 
entre a nossa posição actual e este triunfando de modo a colocá-lo além de um 
contínuo familiar. O Tempo, sendo uma coisa do mundo, é o que pode ser usado 
para alcançar a Eternidade por causa da debilidade de um entendimento imperfeito; 
assim, o poema não é apenas sobre o Tempo, mas também sobre a Eternidade.

1 O poema original segue a edição de 1645: Poems of Mr. John Milton, Both English and Latin …. 

Londres: Ruth Raworth for Humphrey Moseley, 1645.

 2 A tradução do poema para português tem a intenção de ser literal, sem pretender manter a rima ou 

outras características poéticas. [N. da T.]
3 Seguiu-se a tradução de Arnaldo Espírito Santo das Confissões de Santo Agostinho, edição da 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda. [N. da T.]
4 1 Cor. 13:12 [Para as citações da Bíblia, usou-se a tradução da Bíblia dos Capuchinhos. (N. da. T.)]

* Tradução de Helena Carneiro.




