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O tríplice presente de Agostinho e o jornalismo1 

Roberto José Marinho Falcão2 

 
RESUMO: A partir do conceito de tríplice presente de Santo Agostinho, este trabalho 
examina a possibilidade de sua transposição para o estudo do jornalismo, particularmente na 
cobertura esportiva. O estudo apoia-se no conceito de “atualidade jornalística” de Carlos 
Eduardo Franciscato, para verificar a hipótese da usualidade do tempo presente na construção 
das notícias.   
 

INTRODUÇÃO 

Olimpíada. Palavra que integra o repertório comum da língua portuguesa, é um substantivo 

feminino de origem grega cuja primeira acepção trazida pelo Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa indica seu uso no campo da cronologia, como “cada um dos intervalos de quatro 

anos entre dois jogos olímpicos pelo qual o tempo era contado na Grécia Antiga” (Houaiss e 

Villar, p. 2.060). A obra de referência oferece como segunda acepção o mesmo que Jogos 

Olímpicos, seu uso mais comum nos tempos atuais3.  

Se o ciclo olímpico de quatro anos marca o intervalo entre duas edições do mais importante 

evento poliesportivo mundial, e também da Copa do Mundo de futebol, é na periodicidade 

anual4 que se encontra a maior parte dos campeonatos: no futebol e em outros esportes, 

seguem esta lógica quase todos os campeonatos continentais de clubes, nacionais ou 

regionais.  

Não somente a periodicidade é importante. Muitas vezes o tempo é a medida para definir a 

vitória: assim se passa na natação, em várias provas do atletismo, em modalidades de ciclismo 

e na maioria das categorias do automobilismo. Por vezes, o tempo marca o tempo de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4: Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutorando do PPGCOM/PUC-Rio. E-mail: robertofalcao.professor@gmail.com  
3 Algumas entidades esportivas, normalmente ligadas ao movimento olímpico, evitam o uso de olímpiada como 
sinônimo do megaevento. Caso do Comitê Olímpico do Brasil: pesquisa realizada repetidamente em seu site, 
entre 7 e 9 de janeiro de 2021, através de ferramenta de busca própria, não verificou nenhuma vez o 
aparecimento da palavra “olimpíada”. Disponível em: https://www.cob.org.br/pt/. Acessos em: de 7 a 9 jan. 
2021. 
4 Atentar para a questão da temporada, que em países do Hemisfério Norte normalmente têm início e fim com 
base no verão. Assim, as temporadas geralmente são contadas em pares de anos: 2018/2019; 2019-2020 e segue.  
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competição, como no futebol e no basquete, entre outros. Alguns poucos esportes não têm 

duração definida pelo tempo, mas por pontos, como o vôlei e o tênis (mas cujos intervalos, no 

tênis, e interrupções para descanso, no tênis, têm tempos definidos).   

O tempo, tão importante para o esporte, também é para o jornalismo. Para Franciscato, o 

jornalismo é uma atividade social, portanto sujeita a mecanismos sociais, cuja temporalidade 

pode ser traduzida na “atualidade jornalística” (2003, 2014). No jornalismo, o atual é o que se 

faz presente, o que está presente, ainda que seja um fato transcorrido no passado. Ou mesmo 

algo que ainda não ocorreu, mas se prevê que venha a ocorrer. Só importa o presente, o 

passado só tem importância pelo presente, o futuro só existe a partir do presente.  

Neste aspecto, o jornalismo se aproxima do “tríplice presente” de Agostinho (1997), que 

entendia haver um presente dos fatos passados – a memória; um presente dos fatos presentes – 

a visão; e um presente do futuro – a espera. O tempo também deve ser entendido como um 

valor em si no jornalismo, e está presente nos diferentes estudos de valor-notícia, conduzidos 

por Traquina (2013) e Silva (2005), entre outros, mas que não serão objeto de análise neste 

trabalho.  

A partir de pesquisa bibliográfica com base em estudos do tempo em si, do tempo no esporte 

e do tempo no jornalismo, neste trabalho busca-se estabelecer as relações entre marcadores 

temporais, universo esportivo e parâmetros midiáticos. São identificados pontos de 

coincidência entre o conceito de tríplice presente de Agostinho e as teorias de jornalismo que 

se apoiam na observação da práxis jornalística que valoriza o tempo presente. 

 

OLIMPÍADA COMO MEDIDA DE TEMPO 

A palavra olimpíada deriva de Olímpia, nome da cidade situada no oeste da Península 

Peloponeso, sul da Grécia, que recebia a cada quatro anos os jogos que reuniam os povos pan-

helênicos5. O tempo olímpico sempre foi fundamental para a realização continuada do evento, 

também em sua retomada na chamada sua era moderna, que se iniciou em 1896 e cuja 

primeira edição teve como sede Atenas. Desde então, vem sendo disputado a cada quatro 

                                                 
5 Importante ressaltar que, embora seja aceita a data de 776 a.C. para a primeira edição, há desencontros quanto 
ao encerramento dos Jogos. Janie Hampton (2012) indica o ano de 385 d.C., enquanto Mauricio Cardoso (1996) 
aponta 393 d.C., mesma data constante do site do Comitê Olímpico Internacional. Disponível em: 
https://www.olympic.org/ancient-olympic-games/history-old. Acesso em: 7 jan. 2021. 
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anos, na época do verão do Hemisfério Norte6, com exceção dos períodos correspondentes às 

duas guerras mundiais. Na Grécia antiga, nem mesmo as guerras eram um empecilho para a 

reunião olímpica, que na verdade era uma oportunidade para uma trégua forçada.  

(...) os jogos eram uma homenagem aos deuses, e um momento de 
confraternização entre os gregos. Realizados a cada quatro anos, três meses 
antes de seu início eram suspensas todas as guerras e disputas entre as 
cidades e Estados helênicos, para que atletas e espectadores pudessem se 
dirigir em paz para Olímpia. (CARDOSO, 1996, p. 10).  

O respeito ao intervalo de tempo é tão importante que consta da Carta Olímpica do COI, 

sendo detalhado em seu artigo 32.1: “Os Jogos da Olimpíada são celebrados durante o 

primeiro ano de uma Olimpíada, e os Jogos Olímpicos de Inverno durante seu terceiro ano”7. 

Por isso, o estranhamento que causou o adiamento dos Jogos Tóquio 20208,  que não pôde ser 

disputado no primeiro ano da olimpíada em curso devido à da pandemia de covid-19 e foi 

reprogramado para 2021, o segundo ano.  

Assim como outros dispositivos de organização de tempo, a olimpíada é uma construção 

cultural e social. Elias aponta que, nesta construção social do tempo, símbolos foram sendo 

criados e incorporados à cotidianidade como se fossem exclusivamente naturais (1984, p.21-

26). Assim pensamos (ou não pensamos) o calendário, o relógio e outros mecanismos de 

marcação do tempo, cujo curso natural aparentemente baseia esta marcação. Mas, na verdade, 

estes mecanismos refletem a organização deste mesmo tempo segundo necessidades sociais.  

Ainda Elias nos lembra que “a experiência do tempo como um fluxo uniforme e contínuo” 

deve-se à criação de uma “grade relativamente bem integrada de reguladores temporais”, 

como o relógio e o calendário, e também as eras que encadeiam os séculos (id, p.37).  

É somente num estágio relativamente avançado da evolução das sociedades 
que os homens se confrontam com esse problema e ficam em condições de 
desenvolver uma cronologia relativamente satisfatória, baseada na noção de 
era. É o caso da cronologia dos gregos, que situa os acontecimentos com 

                                                 
6 O evento realizado nesta estação do ano chama-se Jogos Olímpicos simplesmente, enquanto o evento que reúne 
esportes de inverno chama-se Jogos Olímpicos de Inverno.  
7 Tradução livre do autor. No original: “The Games of the Olympiad are celebrated during the first year of an 
Olympiad, and the Olympic Winter Games during its third year.” Disponível em: 
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-
Charter.pdf#_ga=2.266048458.47718165.1610038283-1739136349.1610038283. Acesso em: 7 jan. 2021. 
8 Mesmo sendo adiado para 2021, entre 23 de julho e 8 de agosto, manteve-se o nome Jogos Olímpicos Tóquio 
2020. Disponível em: https://tokyo2020.org/en/. Acesso em: 7 jan. 2021. Os Jogos Paralímpicos também foram 
adiados, para o período entre 24 de agosto e 5 de setembro de 2021. Disponível em: 
https://tokyo2020.org/en/paralympics/. Acesso em: 7 jan. 2021. A observar que não foram adiados os dois Jogos 
seguintes: Paris 2024 e Los Angeles 2028.   
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referência à sucessão das Olimpíadas, ou o do calendário romano, que os 
data ab urbe condita9, ou ainda o das eras cristã e judaica. Calendários como 
esses, que medem o tempo a longo prazo, representam contínuos 
padronizados artificiais, criados sob o controle de governantes ou sacerdotes. 
(ELIAS, 1984, p.42).  

A discussão sobre o tempo é particularmente importante para a compreensão do mundo, e por 

isso muito cara aos sacerdotes. Agostinho10, estudioso devotado à interpretação da Bíblia 

católica, é reconhecido por sua preocupação com a compreensão do tempo. Na segunda 

metade do século IV, mais de 1.200 anos antes da circulação dos primeiros jornais, Agostinho 

demonstrava uma preocupação com a apresentação do passado em narrativas realizadas no 

presente. Para ele, também a partir dos fatos presentes é que se cria o futuro. Ou seja, tudo se 

localiza no presente, ou a partir deste presente, ainda que este tenha uma existência efêmera, 

sem “extensão nenhuma” (1997, p.206-208).    

Quando narramos os acontecimentos passados, que são verdadeiros, nós os 
tiramos da memória. Mas não são os fatos em si, uma vez que são passados, 
e sim as palavras que exprimem as imagens que os próprios fatos, passando 
pelos sentidos, deixaram impressas no espírito. Minha infância, que não 
existe mais, está no passado, que também não mais existe. (AGOSTINHO, 
1997, p.207).  

Construção de raciocínio semelhante é utilizada para entender o futuro. Para Agostinho, é do 

presente que se tira a “predição de um futuro concebido na mente”, que desta forma ainda não 

existe e não necessariamente existirá da forma que foi predito. No entanto, ainda que não 

tenha existência assegurada no porvir, o futuro existirá sim no presente como uma construção 

intelectual.  (2017, p.207-208).  

(...) está claro e evidente para mim que o futuro e o passado não existem, e 
que não é exato falar de três tempos — passado, presente e futuro. Seria 
talvez mais justo dizer que os tempos são três, isto é, o presente dos fatos 
passados, o presente dos fatos presentes, o presente dos fatos futuros. E estes 
três tempos estão na mente e não os vejo em outro lugar. O presente do 
passado é a memória. O presente do presente é a visão. O presente do futuro 
é a espera. (AGOSTINHO, id, p.209).  

A questão do presente é basilar para o jornalismo, que funciona a partir de uma lógica 

semelhante à apresentada por Agostinho. Os fatos do passado e sua interrelação são 

apresentados em um tempo presente. Da mesma forma, a agenda futura é baseada em 

                                                 
9 Desde a fundação da cidade, no caso Roma. 
10 Também conhecido como Santo Agostinho.   
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suposições, independentemente se oferecidas por estudos científicos ou simples opinião de 

fontes consultadas ou mesmo a partir do senso comum observado pelos jornalistas.   

 

O TEMPO E O JORNALISMO 

Para o jornalismo, o tempo é uma questão fundamental e é um indicador intrínseco à 

competitividade: para repórteres e organizações jornalísticas, é importante noticiar um fato 

antes ou pelo menos não após a concorrência. Para Traquina, a concorrência é inclusive um 

valor-notícia que orienta a seleção do que será noticiado: em um primeiro momento, a busca 

pela diferenciação, ou seja, o chamado furo de reportagem, que é a veiculação de uma notícia 

por um órgão de imprensa antes que seus concorrentes (2005, p.89-90).  

Assim como o processo produtivo é importante para entender os critérios que norteiam a 

seleção das notícias, também é fundamental para compreender o “caminho” percorrido entre 

um fato ou um assunto, o tratamento jornalístico a ele conferido e o momento em que chega 

para o público através da imprensa. A temporalidade então é percebida em três dimensões: no 

próprio fato, na produção da notícia e em sua apreensão pelo público, conforme nos indica 

Franciscato (2003):   

A temporalidade jornalística possui pelo menos três pólos: um está no 
objetonoticiado, cujo movimento orienta os procedimentos da atividade 
jornalística; um segundo pólo é o da própria instituição, que possui seus 
movimentos próprios, suas regras, princípios, exigências e possibilidades; o 
terceiro é o tempo do leitor, relacionado às formas individuais e coletivas de 
experiência do tempo, as quais são construídas também pela intervenção da 
instituição jornalística (FRANCISCATO, 2003, p. 10).  

Para Franciscato, as experiências sociais podem ser distinguidas em três ordens, no que se 

refere ao exercício do jornalismo. A primeira ordem abrange os “fatores tecnológicos no 

transporte e na transmissão de informações”; a segunda é relativa aos “aspectos industriais na 

formação das organizações jornalísticas e sua participação em um mercado”; a terceira dá 

conta da “formação de novos comportamentos sociais a partir da urbanização acelerada e do 

desenvolvimento de hábitos de leitura e discussão” (2014, p.98).  

Franciscato entende que o tempo é um fenômeno social, portanto, “imerso em processos e 

práticas sociais” e que “se objetiva na forma de uma construção social fértil em regularidades, 

ritmos e sentidos temporais”. O autor insere a atualidade jornalística neste fluxo e, a partir das 
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relações temporais que o jornalismo desencadeia, ligadas a ações, situações e modos de 

tratamento de eventos no tempo presente, propõe cinco categorias para a atualidade 

jornalística: “instantaneidade, simultaneidade, periodicidade, novidade e revelação pública” 

(2003, p.16; 2014, p.99).  

Estas cinco categorias, segundo Franciscato, podem ser mais bem compreendidas em 

separado, mas devem sempre estar na perspectiva de um inter-relacionamento. De forma 

reduzida e simplificada, a partir de extratos de trechos de obra do autor, a instantaneidade é 

“um valor normatizador da prática jornalística na busca de garantir que o seu relato ‘fale sobre 

o tempo presente’” (2014, p.105); a simultaneidade se traduz como “a capacidade de 

sincronizar ações ou eventos que se realizassem num mesmo momento, mesmo que 

ocorressem diferenças na velocidade de realização, duração, conseqüências ou 

desdobramentos” (2014, p.108); a periodicidade “contribuiu para criar relações internas à 

organização jornalística marcadas por um controle preciso do tempo e das etapas de produção 

e uma planificação de ações e tarefas em cronogramas rígidos” (2014, p.112-114); a novidade 

leva a “uma vinculação do ‘novo’ relatado jornalisticamente ao tempo presente das coisas que 

brotam na temporalidade do ‘agora’” (2014, p.115-116); e a revelação pública é uma 

expressão que serve para “caracterizar que o jornalismo executa um procedimento de trazer a 

público um conteúdo novo ao seu leitor, dar-lhe a conhecer algo que estava fora do âmbito 

público” (2014, p.117-119).  

Os marcadores de tempo são fundamentais para a compreensão dos fatos, e por isso tão caros 

ao jornalismo. A construção do texto impresso tem como regra fundamental o uso do lide11, 

parágrafo inicial de uma matéria em que o redator deve buscar responder a seis perguntas: o 

quê?; quem?; quando?; onde?; como?; e por quê?. Embora nem sempre todas as respostas 

sejam possíveis de serem respondidas, o “quando” é elemento regular na construção dos lides.  

 

                                                 
11 Conforme Rabaça e Barbosa, em Dicionário da Comunicação, no verbete lide: “Do ing. lead (comando, 
primeiro lugar, liderar, guiar, induzir, encabeçar). Abertura de texto jornalístico, na qual se apresenta 
sucintamente o assunto ou se destaca o fato essencial, o clímax da história. Resumo inicial, constituído pelos 
elementos fundamentais do relato a ser desenvolvido no corpo do texto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O tempo se faz presente em todas as decisões do processo jornalístico, sendo impossível 

pensar a notícia dissociada do momento de seu desenrolar, o intervalo necessário para a sua 

produção e a ocasião em que chega ao leitor (e ao ouvinte, e ao telespectador).  

O tempo presente, valorizado em Agostinho como “onipresente”, é também o tempo do 

jornalismo, conforme nos aponta Franciscato, sob a perspectiva da “atualidade jornalística”, e 

Traquina e outros estudiosos dos valores-notícia. Tanto que a palavra “notícia” tem sua 

origem na sua equivalente “notitia”, que no latim significa aviso, informação. No inglês, 

muito propriamente, se usa o termo “news”, cujo sentido primeiro remete ao que é novo.  

Sobre o tríplice presente de Agostinho, para quem há um presente das coisas passadas, um 

presente das coisas presentes e um presente das coisas futuras, Ricoeur afirma que, para o 

pensador católico, “o que importa é a maneira pela qual a práxis cotidiana ordena, um em 

relação ao outro, o presente do futuro, o presente do passado, o presente do presente” (1994, 

p.96). Esta é justamente a práxis pela qual se orienta o jornalismo, ao privilegiar o presente na 

apresentação dos fatos ou assuntos: assim, o passado não é tratado como algo transcorrido, 

mas na perspectiva de sua “presença” no momento presente. Da mesma forma, é projetado o 

futuro a partir do que se vive ou se imagina no presente.  

Por isso, é usual no jornalismo, mesmo para ações no passado e no futuro, o uso do verbo nas 

formas que remetem ao presente (presente do indicativo, próprio para uma ação que se 

desenrola no momento preciso em que enunciada, ou pretérito perfeito composto, que indica 

uma ação que teve início no passado, mas que permanece até o momento de sua enunciação). 

Tal prática é exacerbada na composição de títulos e subtítulos, no caso das notícias impressas, 

ou das chamadas, no caso das veiculadas em áudio ou audiovisual. Alguns exemplos podem 

ajudar a compreender:  
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Figura 1: Ações no passado e no futuro 

 

Fonte: O Globo, caderno Rio 2016, ed. 31 jul. 2016, p.11 

 

As duas matérias foram escolhidas porque, editadas lado a lado, oferecem um contraste no 

que se refere ao tempo da ação. A matéria à esquerda da página, intitulada “Pente fino na 

delegação da Rússia continua”, refere-se a uma ação iniciada no passado. Já o texto à direita, 

sob o título “Brasil enfrenta Lituânia em prévia da estreia nos Jogos”, traz a apresentação de 

uma partida de basquete ainda por acontecer. Em ambas, o tempo verbal utilizado no título 

está no presente. Curiosidade maior ainda se dá na matéria do jogo, cujo subtítulo, também no 

presente, refere-se a um fato passado: “Basquete masculino atropela a China por 91 a 50. (...) 

Os dois exemplos ilustram, mas não são suficientes, para demonstrar o amplo uso do presente 

pelo jornalismo. Por isso, este artigo tem como objetivo propor seu desdobramento para um 

estudo de um corpus significativo de matérias para a constatação – ou refutação – da hipótese 

de que o jornalismo trabalha sob a lógica agostiniana do tríplice presente.  
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