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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir de um grupo de estudos em Linguística realizado na UFPR, tomei 

conhecimento do livro As Astúcias da Enunciação: as categorias de pessoa, 

espaço e tempo, de José Luiz Fiorin, e com ele percebi algumas questões sobre o 

uso do tempo verbal no Português Brasileiro (PB) que poderiam ser analisadas. 

Para poder contrapor melhor essa questão do uso do tempo verbal, surgiu 

a ideia de estudar também como é tratado o uso do tempo verbal no PB na 

gramática, pois nem tudo o que há nas gramáticas é aplicado facilmente na língua, 

afinal o sistema linguístico não é engessado. Dentro do vasto universo de 

gramáticas, recorri à gramática descritiva de Mário A. Perini, chamada Gramática 

do Português Brasileiro. 

Munida dessas duas ferramentas, pretendo analisar como o uso do tempo 

verbal é visto a partir desses livros e apontar possíveis lacunas em um ou em outro 

material, para isso o corpus de análise consistirá em colunas selecionadas no site da 

revista Veja, escritas semanalmente pelo compositor e escritor Tony Bellotto, 

denominadas “Crônicas Urbanas”. 

A escolha por esse tipo de coluna é justamente para percebermos como 

se comporta o tempo verbal em enunciados contemporâneos e sobre diversos 

assuntos, porque o colunista não se detém a apenas um tema, suas colunas 

retratam o que ele achou interessante durante a semana ou fatos que marcaram 

mais esse período. 

Antes de realizar a análise do uso do tempo verbal no PB, convido os 

leitores a pensar sobre o tempo através do que Fiorin apresenta na introdução do 

seu livro As Astúcias da Enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo, 

afirmando como título dessa primeira parte que In principio erat uerbum, ou seja, no 

princípio era o verbo. 

Fiorin resgata lá do mito da criação a noção de linguagem, porque é com 

ela que é marcada a passagem do caos à ordem, assim como o homem marca a 

sua entrada na cultura, uma vez que é com ela que as coisas do universo começam 

a existir:  
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Deus disse: „Faça-se a luz‟. E a luz foi feita. E viu Deus que a luz era boa: e 

separou a luz e as trevas. Deus chamou à luz dia e às trevas noite; fez-se 

uma tarde e uma manhã, primeiro dia. (I, 3-5 apud Fiorin, 2008, p. 11) 

 

 A criação do mundo é dada linguisticamente por Deus, e depois que 

Deus cria o homem, no sexto dia, é o homem quem começa o processo de criação 

por meio da linguagem, marcando o início da cultura, sua entrada na História e até 

mesmo explicando o mistério da diversidade das línguas por meio da torre de Babel. 

 Feita essa breve viagem às nossas origens, certamente algumas 

curiosidades foram despertadas sobre a questão da própria língua e do tempo, ou 

melhor, do uso do tempo para nos comunicarmos, enunciarmos os acontecimentos.  

 Por fim, antes de expor o trabalho, deixo as definições de Benveniste 

sobre o tempo crônico e o tempo linguístico, para pensarmos a importância do 

tempo na língua e a diferença entre eles, extraídas do Dicionário de Linguística da 

Enunciação, de Valdir do Nascimento Flores: 

 - Tempo crônico:  

instituição ou convenção da sociedade que dispõe os acontecimentos em 

sequência. [...] Essa convenção tem como produtos sociais os diversos 

tipos de calendários existentes na história da humanidade. O tempo crônico 

constrói-se a partir da referência de um acontecimento (trajeto do sol, fases 

da lua, estações do ano, entre outras). Um acontecimento, como, por 

exemplo, o nascer do sol, estabelece uma oposição entre um antes e um 

depois e, ao se repetir, estabelece um intervalo regular, possibilitando a 

organização seqüencial e fixa de uma série infinita. Através dessa série, os 

sujeitos podem se situar objetivamente uns em relação aos outros. 

(Benveniste, 1989, p. 71-72 apud Flores, 2009, p. 226) 

- Tempo linguístico: 

categoria do discurso contemporânea e implícita a toda presente instância 

de enunciação. [...] O tempo da língua é instaurado a cada vez que o sujeito 

enuncia. Ele instaura um “antes de” e um “depois de” próprios e irrepetíveis, 

não se encaixando, dessa forma, em nenhuma das divisões existentes do 

tempo crônico. Por sua característica de contemporaneidade ao discurso, 

diz-se que o único tempo da língua é o presente, em que passado e futuro 

surgem como projeções, visões sobre o tempo, a partir do presente da 

enunciação. Diz-se que o presente é implícito, pois liga-se antes ao todo da 

situação de discurso comum a “eu” e “tu” e não a marcas formais no 
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enunciado, como, por exemplo, a flexão verbal do presente gramatical. Em 

frases como “que calor!” ou “sábado passado saí com meus amigos”, a 

ausência do presente gramatical não impede que a enunciação dessas 

frases instaure uma referência ao presente do discurso.  (Benveniste, 1989 

apud Flores, 2009, p. 226 - 227) 

Sendo assim, na maior parte das análises a serem encontradas neste 

trabalho, irei me atentar ao tratamento sobre o tempo linguístico, pois é ele que está 

posto em questão pelos autores que mencionei anteriormente, Mário A. Perini e 

José Luiz Fiorin. 
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2. REFLEXÕES SOBRE O USO DO TEMPO VERBAL NO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO 

2.1. MÁRIO A. PERINI 

No estudo do Português Brasileiro (PB) há discussões sobre como 

aplicarmos o que se entende por regra da Gramática, tanto na escrita como na 

oralidade. Alguns gramáticos mantêm seus estudos em cima de um PB que já está 

muito distante do nosso uso e é por isso que há dificuldade em entender e aplicar 

certos padrões, há também gramáticos que se interessam em pesquisar o PB atual 

e tentam traduzir as normas para a contemporaneidade, um deles é o gramático 

Mário Perini, que trabalha com a Gramática Descritiva. 

Em sua nova Gramática do português brasileiro, Perini faz uma breve 

descrição sobre o uso do tempo nas formas verbais do português contemporâneo e 

é a partir dela que o trabalho será realizado. A parte da gramática do Perini que 

descreve o uso do tempo nas formas verbais é dividida em 5 capítulos, os quais 

tratam respectivamente sobre:  

- Tempo verbal: presente e futuro; 

- Tempo verbal: passado; 

- Tempo governado; 

- Auxiliares e modais; 

- Pessoa. 

O tempo verbal diz respeito à categoria linguística caracterizando os três 

tempos básicos: o passado, o presente e o futuro. A partir desses três tempos ainda 

podemos encontrar o passado passado (dois eventos que ocorreram no passado, 

um antes do outro), o passado durante um período de tempo (um evento que tenha 

ocorrido no passado uma vez ou mais, ou por um extenso período) e o presente 

como habitual ou momentâneo (concomitante ao momento da fala).  

Ao tratar sobre o presente, caracterizado como eventos ou estados 

atuais, ele pode ser marcado como presente simples e presente progressivo: 

- Simples é um evento habitual, propriedade permanente ou estado 

permanente e tem como traço uma “verdade geral”. Ele pode ser usado também 

como certa extensão no passado e no futuro; 
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- Progressivo é o evento que se dá no momento da fala e não precisa ser 

pontual, pode ter passado e futuro, mas nunca é propriedade permanente. 

Quando o presente representa um evento futuro, sempre está 

acompanhado de uma expressão temporal que elimina a ambiguidade; e quando 

representa um evento passado é para apresentar um caráter mais vivo a uma 

narração. Além de o presente poder representar um evento futuro e um evento 

passado, ele pode também representar um tempo decorrido, porque nele a condição 

descrita ainda é verdadeira. 

O verbo estar é algo importante quando usado não só no presente 

simples, que nesse caso expressa uma condição atual, mas também quando temos 

o presente progressivo, que é simultâneo ao momento da fala, usado aí com o 

gerúndio (estar + gerúndio), ele indica então, uma situação transitória e um futuro 

imediato, dependendo, dos elementos contextualizadores. 

Já o futuro é dividido em futuro simples, o qual possui uso raro no 

Português do Brasil, conforme os estudos do Perini e o futuro composto, expresso 

pela construção do auxiliar ir + infinitivo.  

Dentro ainda do tempo futuro, encontramos o condicional, ou futuro do 

pretérito, o qual é usado para realizar uma afirmação não factual ou indicar futuro 

em relação ao passado. O condicional ainda é utilizado para expressar polidez, 

podendo ser substituído pelo imperfeito do indicativo, nesse caso ele parece ser 

mais coloquial e espontâneo. 

Ao passar a tratar do tempo verbal passado, o gramático faz a distinção 

entre os dois passados simples do português: o pretérito perfeito e o pretérito 

imperfeito. A diferença entre eles é na delimitação temporal: 

- O perfeito aponta os limites temporais da situação descrita, ele pode ser 

específico e pontual, e limitado. 

- E o imperfeito é usado para expressar estado ou evento habitual, a 

qualidade por um extenso período no passado e não é delimitado temporariamente. 

Ele “levanta a expectativa de que outro evento também será mencionado; esse 

segundo evento se expressa no perfeito, e é temporalmente contido no período 

delimitado pelo imperfeito.” (Perini, 2010, p. 230) Serve de fundo para outro evento. 
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É possível diferenciarmos o perfeito do imperfeito destacando que o 

imperfeito é usado em um processo inacabado e o perfeito quando o processo está 

acabado. Dentro dessa diferença observamos que o imperfeito expressa eventos 

contínuos e o perfeito, eventos descontínuos. 

Além do passado simples, o português possui também o passado 

composto, o qual é muito usado, por exemplo, através da expressão tenho feito, pois 

é nesse tipo de expressão, com o verbo ter no presente e o verbo principal no 

particípio que a encontramos. Nesse caso o evento começou no passado e continua 

até o presente, não tem indicação se o evento se completou, além de não ser 

adequado o uso se o acontecimento não continuar até o presente. 

Dentro do passado composto, encontramos o mais-que-perfeito 

composto, que é expresso através do ter no imperfeito + particípio verbal, esse 

modo é usado para indicar um evento situado no passado e anterior a outro evento 

situado no passado também. Contrário ao passado mais-que-perfeito composto, o 

simples não iremos apontar, pois segundo Perini, ele está em total desuso no PB, 

tanto na oralidade como na escrita, assim é possível considerá-lo arcaico. 

Ainda sobre o passado, temos a presença de formas progressivas dos 

verbos, as quais são caracterizadas pelo uso do estar + gerúndio, como por exemplo 

estive/estava comprando. 

Após essa breve explicação sobre os tempos verbais do PB, Mário Perini 

trata do tempo governado, que é um estudo sobre o uso dos tempos no subjuntivo, 

dos verbos auxiliares que podem se combinar com outros verbos causando uma 

transparência valencial, ou seja, originando sequências semânticas e valencialmente 

semelhantes a formas verbais simples, e dos modais, os quais apresentam um 

comportamento sintático e valencial análogo ao dos demais auxiliares, eles 

conectam a um infinitivo através da preposição. Não irei aprofundar a descrição 

sobre esses três pontos, porque não irão interferir futuramente nas análises. 

Passemos agora a tratar da pessoa. Perini caracteriza em sua gramática 

pessoa como um ser que emite um enunciado, ou é destinatário dele, ou ainda 

mencionado nele. Diz ser pessoa uma entidade do mundo extralinguístico, a qual 

nesse caso é chamada de pessoa do discurso. Contrária à pessoa do discurso, 

temos a pessoa gramatical, a qual é uma “forma verbal, caracterizada por um 
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sufixo particular, e associada a certos sintagmas nominais com eu, nós ou a 

escrivaninha velha, e também a certos sufixos verbais.” (Perini, 2010, p. 243) Esses 

dois tipos de pessoa podem coincidir algumas vezes ou não. 

Dentro da temática de pessoa encontramos os reflexivos (me, se, nos, se) 

que são usados nas seguintes situações: 

- Sujeito e objeto idênticos: idêntico ao sujeito da mesma oração, o objeto 

é expresso pela forma reflexiva. Nesse caso o reflexivo tem a mesma pessoa 

gramatical e número do sujeito. 

- Recíprocos: são usados para demonstrar reciprocidade. O papel 

temático do sujeito vale também para o objeto, considerando a mesma ação ou 

evento. Nesse caso pode haver ambiguidade. 

- Verbos reflexivos: “ocorrem em uma construção semelhante à ergativa” 

(quando identifica o sujeito de um verbo transitivo), “mas marcada pela presença de 

um reflexivo, que aí não tem a função semântica normal dos reflexivos.” (Perini, 

2010, p. 246) 

- Formas enfáticas: são usadas para evitar eventuais ambiguidades. Elas 

são compostas de um pronome não reflexivo mais o item mesmo. Os pronomes 

usados para as formas enfáticas são de forma reta e não oblíqua. 

Mário A. Perini faz uma breve descrição do uso do tempo verbal no PB, 

ou seja, ele nos apresenta situações em que são usados e em quais tempos, não se 

detém a uma reflexão mais profunda. 

 

2.2. JOSÉ LUIZ FIORIN 

Após esse breve resumo sobre que Perini apresenta em sua gramática, é 

interessante analisarmos o uso do tempo verbal sob outro olhar, o de José Luiz 

Fiorin em seu livro As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço 

e tempo, pois será a partir desses estudos que irei realizar as análises dos 

enunciados da coluna do Tony Bellotto. 

O livro de Fiorin é composto por seis partes, contando a introdução e a 

conclusão, farei um apanhado da introdução no intento de refletir um pouco a 

importância do uerbum, depois uma breve explicação sobre os princípios teóricos, 
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para depois chegar ao capítulo que interessa ao presente trabalho, o que aborda o 

tempo. 

 

2.2.1 In principio erat uerbum 

Assim inicia o primeiro capítulo do livro de Fiorin. Nesse primeiro capítulo 

o autor fala de mito e que dele é que surge a ciência:  

O mito é uma explicação das origens do homem, do mundo, da linguagem, 

explica o sentido da vida, a morte, a dor, a condição humana. Vive porque 

responde à angústia do desconhecido, do inexplicável, dá sentido àquilo 

que não tem sentido. (Fiorin, 2008, p. 10) 

E é essa definição também que caracteriza o que é a ciência, porque a 

ciência nos serve para responder nossas indagações sobre as coisas do mundo. 

Então a partir do mito da criação o autor chega à linguagem, pois ele crê 

que a linguagem é o que permite a passagem do caos à ordem, afinal “No universo 

mítico, dar nome é criar. Até o quinto dia, o Senhor vai criando linguisticamente o 

mundo.” (Fiorin, 2008, p. 11) 

Nesse criar linguisticamente o mundo, o mito engloba o trabalho e a 

linguagem do cosmo. E a partir desse ato de linguagem, que é um ato de 

denominação, “uma coisa só existe na medida em que tem um nome.” (Fiorin, 2008, 

p. 12)  

Uma vez que o mundo está criado, o homem passa a adquirir 

conhecimento, pois possui a ferramenta da linguagem para poder denominar os 

objetos do universo. Tal conhecimento leva o homem ao aparecimento da vergonha 

e à entrada para a cultura, o qual é apontado por Fiorin da seguinte forma:  

A marca do início da cultura é o aparecimento da vergonha, estado de alma 

específico do ser humano. [...] comer da árvore do conhecimento é distinguir 

o bem e o mal, é entrar na cultura. (2008, p. 12) 

E como é sabido, depois que eles provam do fruto proibido são expulsos 

do paraíso, e é através dessa expulsão que é marcada a entrada do homem na 

História. 

O autor faz uso, também, do episódio da torre de Babel para explicar o 

princípio de unidade, pois a torre de Babel remete ao mistério da diversidade das 

línguas, e este princípio de unidade está no mito das famílias linguísticas. 
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A partir da linguagem e da entrada do homem na História, a teoria do 

discurso começa a ser formulada, pois o discurso é da ordem do acontecimento, da 

História, e essa ordem é causada pela instabilidade das estruturas, logo, só há 

acontecimento dentro dos quadros do tempo, do espaço e da pessoa. 

Para pensarmos no discurso é preciso 

[...] levar em conta as figuras da instabilidade e seus efeitos de sentido. 

Embora a Linguística tenha afirmado há muito a primazia da língua oral 

sobre a escrita, construiu seus modelos textuais com base na escrita, onde 

há uma estabilidade maior, e só com os estudos conversacionais incorporou 

de fato a especificidade da modalidade oral. (Fiorin, 2008, p. 19) 

Dentro da teoria do discurso tem a enunciação, a qual cria novos modos 

de dizer, pois como já dito, é instável e devemos lembrar que “instável é o que não é 

fixo, o que não é permanente e, principalmente, o que muda de lugar.” (Fiorin, 2008, 

p. 20) Atentando sempre que apesar da instabilidade existir, há sempre uma ordem 

dentro dela. 

O gancho desta monografia está justamente aí, porque, por mais que a 

gramática de Perini seja descritiva e tenha preocupação sobre descrever o PB, “as 

gramáticas apresentam como fenômenos aleatórios e sem qualquer conexão entre 

si o uso de uma pessoa por outra, de um tempo por outro ou o de uma localização 

espacial por outra.” (Fiorin, 2008, p. 21) Assim o aspecto temporal é muitas vezes 

ignorado pelos gramáticos, pois se preocupam com o sistema categorial e na 

verdade o tempo é de ordem semântica, ele não pode ser apenas descrito. 

 

2.2.2. Alguma teoria 

Após a reflexão sobre a origem do universo, o mito, a linguagem, a 

criação, a cultura, o homem e a História, irei expor um pouco de teoria, como o 

nome do capítulo diz, e dentro disso, explanar sobre o objeto da Linguística, a 

enunciação e o sujeito. 

 

 2.2.2.1 Objeto da Linguística 

 Para Saussure o objeto da linguagem é a langue (uso pelo falante, se 

dá a partir de um conjunto de fatos) e a parole (individual, possui a liberdade e a 

criação), porque a linguagem pertence ao domínio individual e ao domínio social.  
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Já para P. Kuentz a parole é residual e “só pode ser vista como individual 

se for tomada como mecanismo psico-físico-fisiológico de exteriorização do 

discurso” e a “langue põe em jogo um enunciador e um enunciatário com seus 

pontos de vista.” (Fiorin, 2008, p. 29) 

Passando de langue e parole para a enunciação, Benveniste e Jakobson 

acreditam que a enunciação deve ser tratada como sistema e mesmo com a 

diversidade enunciativa, ela opera com um sistema geral, o qual é invariável. 

Eis algumas definições de enunciação: 

- Benveniste diz que “a enunciação é essa colocação em funcionamento 

da língua por um ato individual de utilização.” (1974, p. 80 apud Fiorin, 2008, p. 31) 

- Para Anscombre e Ducrot  

a enunciação será para nós a atividade linguageira exercida por aquele que 

fala no momento em que fala. [...] Ela é, portanto, por essência histórica, da 

ordem do acontecimento e, como tal, não se reproduz nunca duas vezes 

idêntica a si mesma. (1976, p. 18 apud Fiorin, 2008, p. 31) 

- Todorov afirma que a enunciação é “o próprio arquétipo de 

incognoscível.” (1970, p. 3 apud Fiorin, 2008, p. 31) 

- Catherine Kerbrat-Orecchioni aponta que 

O linguista não mais opõe „a enunciação ao enunciado como o ato a seu 

produto, um processo dinâmico a seu resultado estático‟, mas, 

impossibilitado de estudar diretamente o ato da enunciação, busca 

„identificar e descrever os traços do ato no produto. (1980, p. 29-30, apud 

Fiorin, 2008, p. 31) 

- Por fim Eric Landowski diz que a “enunciação é o „ato pelo qual o sujeito 

faz ser o sentido‟, e o enunciado, „o objeto cujo sentido faz ser o sujeito”. (1989, p. 

222 apud Fiorin, 2008, p. 31) 

Após lermos tais definições, podemos perceber que enunciado e 

enunciação são um fazer ser e que só ocorre através de uma implicação biunívoca, 

onde só há enunciação pela existência do enunciado. 

Para que ocorra uma enunciação discursiva é necessário observarmos 

alguns aspectos, como: 

- Competência para produzir o enunciado (o falante deve conhecer a 

gramática); 

- Ética da informação; 
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- Acordo fiduciário entre enunciador e enunciatário; 

- Competência narrativa; 

- Tematização, figurativização; 

- Actorialização, espacialização e temporalização; 

- Competência textual; 

- Heterogeneidade; 

- Relações contratuais ou polêmicas; 

- Competência pragmática; 

- Conhecimento referente à situação. 

Além deles, devemos observar a formação de Leis Discursivas, nas quais 

estão a informatividade (competência do falante) e a exaustividade (o enunciador 

deve oferecer novas informações sobre o tema); o Acordo Fiduciário que envolve o 

ponto de vista da verdade e da realidade, o falante pode entender o enunciado como 

foi dito ou ao contrário (identidade e contraditoriedade); e a Instância Linguística 

Pressuposta, que conforme Greimas vai do simples e abstrato até o complexo e 

concreto. 

Partindo desses pontos que constituem o enunciado, podemos encontrar 

duas situações: 

- Enunciação enunciada: que são marcas no texto que remetem ao 

momento da enunciação, e pode ser considerada metalinguística, porque ocorre no 

plano do conteúdo podendo ser observada através da sintaxe e da semântica 

discursiva; 

- Enunciado enunciado: que é uma sequência enunciada sem marcas de 

enunciação, ou seja, não ocorre no plano do conteúdo e nem se manifesta através 

de sintaxe ou semântica discursiva. 

Para Orecchioni isso constitui o sentido estrito, quando os fatos 

enunciativos são projeções da enunciação no enunciado (aparelho formal da 

enunciação conforme Benveniste), e o sentido lato quando a presença do locutor se 

dá através dos traços linguísticos no enunciado, ou seja, mostrando o que 

Benveniste chamava de subjetividade na linguagem. 

Enunciado e enunciação constituem um entrelaçado de relações: 

- Ser (dizer) e parecer (dito) 
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- Estatuto de verdade /ser/ e /parecer/ 

- Estatuto de Falsidade /não-ser/ e /não-parecer/ 

- Estatuto de Mentira /não-ser/ e /parecer/ 

- Estatuto de Segredo /ser/ e /não-parecer/ 

- Enunciação reportada: vários efeitos de sentido 

 

2.2.2.2 Sobre o sujeito 

Benveniste diz que é através da linguagem que o homem se constitui 

como sujeito, pois só por meio dela que se encontra a realidade, que seria a 

realidade do ser, do ego. Esse ego é o eu que refere-se ao linguístico e assim o 

espaço e o tempo organizam-se em torno do sujeito. 

Com isso a enunciação entra em ação, porque é o lugar de instauração 

do sujeito, e o sujeito da enunciação é quem coloca a linguagem em funcionamento, 

é quem “constrói o mundo enquanto objeto ao mesmo tempo em que se constrói a si 

mesmo.” (Greimas e Courtès, 1979, p. 127) 

Para pensarmos a linguagem devemos ter uma visão enunciativa, porque 

enunciar é criar e a partir da criação que encontramos a linguagem. Portanto temos 

dois elementos que auxiliam a compreensão dessa visão enunciativa que devemos 

manter: a debreagem e a embreagem. 

A debreagem é uma projeção para fora da instância da enunciação, ou 

seja, é “uma operação pela qual a instância da enunciação projeta para fora dela as 

categorias ligadas à sua estrutura de base (a pessoa, o tempo e o espaço) para 

constituir os elementos sobre os quais se assenta o enunciado- 

-discurso.” (Flores, 2009, p. 73) Ela é o elemento fundamental do ato constitutivo do 

enunciado e pode ser actancial, espacial e temporal, podendo separar sujeito, 

espaço e tempo da enunciação e projetar no enunciado um não-eu, não-aqui e não- 

-agora. 

Essa debreagem pode ser ainda enunciativa tendo: actantes (eu/tu), 

espaço (aqui) e tempo (agora). E pode ser também enunciva com: actantes (ele), 

espaço (algures) e tempo (então). Esses dois tipos de debreagem (actancial e 

enunciva) causam dois efeitos: o de subjetividade e o de objetividade. 
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- Debreagem actancial: ela não se manifesta no discurso porque possui 

um não-eu,  

instalando no discurso tanto os parceiros do ato enunciativo compreendidos 

pelo eu e o tu, quanto a posição narrativa que compreende o ele. [...] Nesse 

tipo de debreagem, projeta-se para fora da instância da enunciação um não-

-eu, porque o enunciador, responsável pela produção do enunciado, é 

sempre implícito e pressuposto. (Flores, 2009, p. 73) 

- Debreagem enunciva: tinge o texto de objetividade, pois ela provoca a  

projeção para fora da instância de enunciação e de instalação no enunciado 

da posição narrativa que compreende o ele, do espaço do enunciado e do 

tempo da enunciação. [...] Instalam-se no enunciado os actantes de 

enunciado (ele), o que cria uma narrativa em que o narrador se ausenta do 

enunciado, o que é imprecisamente denominada narrativa em terceira 

pessoa. Nela é como se os fatos narrassem a si mesmos. Instauram-se 

também os espaços que não têm nenhuma relação com o espaço 

enunciativo. (Flores, 2009, p. 74) 

Vale ressaltar, que na debreagem enunciva, os tempos estão 

relacionados tanto ao marco temporal pretérito, quanto do futuro. 

Falando ainda sobre a debreagem, temos o fator do tempo, pois nós 

podemos ter o tempo enunciativo e o tempo enuncivo no mesmo texto. A debreagem 

da enunciação pode ser enunciação enunciada (projetar actante, tempo e espaço) e 

enunciado enunciado (ausência do discurso na enunciação enunciada). Já a 

debreagem do enunciado pode ser enunciado enunciado (actante, espaço e tempo) 

produz efeito de identidade das categorias na enunciação e no enunciado: não- 

-identidade. 

Esses dois tipos de debreagem não possuem o mesmo estatuto, o 

enunciado é subordinado à enunciação e o enunciado enunciado é hierarquicamente 

inferior à enunciação enunciada. 

Contrária à debreagem temos a embreagem, a qual é marcada pelo 

retorno à instância da enunciação, produzido pela suspensão da oposição 

entre dois termos das categorias de pessoa ou de espaço ou de tempo. [...] 

leva à utilização de uma pessoa com valor de outra, de um marcador de 

espaço com sentido de outro ou de um tempo com significado de outro. [...] 

quando se instalam no enunciado pessoas, espaços e tempos no seu 

sentido próprio, eles simulam pessoas, espaços e tempos do mundo real. 

[...] toda embreagem pressupõe uma debreagem anterior, porque é preciso 
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haver uma marca que indique ao leitor que uma pessoa, um tempo ou um 

marcador de espaço estão sendo usados no lugar de outro. (Flores, 2009, 

p. 92) 

  A embreagem, assim como a debreagem, apresenta algumas distinções 

dentro dela: 

- Embreagem homocategórica ocorre quando uma pessoa é usada no 

lugar de outra, um tempo com o mesmo valor do outro, ou um espaço para designar 

o outro. 

- Embreagem heterocategórica acontece quando as categorias são 

usadas nos lugares umas das outras, uma pessoa é usada no lugar de um tempo ou 

espaço, um tempo é usado no lugar de uma pessoa ou espaço, ou ainda, um 

espaço indica uma pessoa ou tempo, marcando então uma neutralização através 

dessa oposição de categorias. 

É importante destacar que a embreagem e a debreagem pertencem à 

linguagem, não ficam restritos à uma determinada língua, pois a enunciação está 

presente no conjunto universal de linguagem, e que o particular de cada língua é a 

maneira de se expressar apenas. 

 

2.2.3 Do tempo 

Feita essa descrição de alguns mecanismos da enunciação, daremos 

entrada à parte que realmente interessa ao presente trabalho. A questão do tempo 

que Fiorin descreve minuciosamente em seu livro. 

 

2.2.3.1 O tempo dominado 

O tempo sempre foi a preocupação do homem. No início com o mito, 

depois com os gregos na Memória e Esquecimento. Depois ainda a mitologia de 

Chronos como entidade divina. 

Essa divinização do tempo que ocorre por volta do século VIII, parece estar 

relacionada à percepção da incompatibilidade de um domínio da 

experiência temporal, o da existência humana, com a concepção antiga de 

um devir cíclico. [...] o tempo é tido como uma força de destruição, que 

arruína tudo o que é tido como eufórico. (Vernant, 1973, p. 89-90 apud 

Fiorin, 2008, p. 128) 
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Muitos pensadores realizaram alguma reflexão sobre o tempo, mas os 

que Fiorin destaca são: o Santo Agostinho que percebe o tempo e a eternidade, 

para ele “o passado não tem ser porque não é mais (iam non est), o futuro, porque 

ainda não é (nondum est), e o presente, porque não permanece.” (XIV, 17 apud 

Fiorin, 2008, p. 129) e o Aristóteles que define tempo como “o ser e o não ser do 

tempo e a medida do que não é.” (Fiorin, 2008, p. 129) 

Essa distinção feita por Santo Agostinho sobre tempo e eternidade é 

explicada por ele da seguinte forma: “[...] se o presente fosse sempre presente e não 

transitasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade.” (XIV, 17 apud 

Fiorin, 2008, p. 129) Assim, “como o tempo pode ser se o passado não é mais, o 

futuro não é ainda e o presente não é sempre?” (Fiorin, 2008, p. 130) 

O tempo é medido enquanto passa, através da consciência que temos 

dele, logo o passado não é mais, o futuro não é ainda e o presente não tem 

extensão, portanto existe o futuro e o passado. 

Fiorin inicia então a descrição sobre os tempos, começando pela teoria 

dos 3 presentes do  proposta por Santo Agostinho, que diz:  

O que agora me aparece como uma coisa líquida e certa é que nem o futuro 

nem o passado são. Por isso, diz-se de maneira imprópria que os tempos 

são três, o pretérito, o presente e o futuro. Dir-se-ia de maneira muito mais 

própria: os tempos são três, o presente do pretérito, o presente do presente 

e o presente do futuro. Esses últimos estão em nosso espírito e não os vejo 

em outro lugar. O presente das coisas passadas é a memória, o presente 

das coisas presentes é o olhar, o presente das coisas futuras é a espera. 

(XX, 26 apud Fiorin, 2008, p. 132) 

Portanto, segundo Santo Agostinho medimos o tempo através da 

linguagem, na espera, na atenção e na memória, pois sem o agora, não existe então 

e fora do tempo não há ação. 

 

2.2.3.2 O tempo demarcado 

Para Benveniste o tempo linguístico é irredutível, pois há um tempo 

específico na língua. 

O que o tempo linguístico tem de singular é que ele é organicamente ligado 

ao exercício da fala, que ele se define e se ordena como função do 

discurso. Esse tempo tem seu centro – um centro, ao mesmo tempo, 
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gerador e axial – no presente da instância da fala. (1974, p.73 apud Fiorin, 

2008, p.142) 

Seguindo o pensamento de Benveniste, de que há um tempo específico 

na língua, o tempo presente mostra a contemporaneidade entre o evento narrado e 

o momento da narração, “o agora é reinventado a cada vez que o enunciador 

enuncia, é a cada ato de fala um tempo novo, ainda não vivido.” (Benveniste, 1974, 

p. 74 apud Fiorin, 2008, p. 142) Assim, o agora do enunciador é o agora do 

enunciatário. 

Nessa interação linguística existe o tempo linguístico que vai do 

unipessoal para o omnipessoal, porque a recepção não é simultânea à produção, 

por isso é preciso ancorar o tempo linguístico no tempo crônico (data). Sendo que o 

tempo linguístico é dado a cada vez que o sujeito enuncia, porque está implícito em 

todo o presente do momento da enunciação, e o tempo crônico é uma convenção da 

sociedade para apresentar os acontecimentos em uma sequência. 

A partir dessa manifestação dos tempos linguístico e crônico, temos ainda 

o tempo verbal gramatical (tense) é a manifestação de relações temporais 

(time) profundas entre as representações semânticas de um texto; por isso, 

uma mesma relação temporal pode ser expressa por diferentes tempos. As 

relações temporais que se estabelecem entre as frases de um texto estão 

intimamente associadas à sucessão temporal representada na estrutura 

semântica global do texto. (Van Dijk, 1976, p.83 apud Fiorin, 2008, p. 144) 

Conforme a citação o enunciado não pode interferir na sucessividade do 

mundo, a não ser que através disso se pretenda criar determinado efeito de sentido. 

Sabendo que há singularidade do tempo linguístico, devemos observar 

que nele o ordenador e gerador é o momento da enunciação, e que ele está 

relacionado à ordenação dos estados e transformações narrados no texto. 

Portanto temos dois sistemas temporais na língua, um relacionado 

diretamente ao momento da enunciação (enunciativo) e outro ordenado em função 

de momentos de referência instalados no enunciado (enuncivo):  

ao momento da enunciação aplicamos a categoria topológica concomitância 

vs não-concomitância (anterioridade vs posterioridade) e obtemos três 

momentos de referência: concomitante, anterior e posterior ao momento da 

enunciação. (Fiorin, 2008, p. 146) 
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Na enunciação, então, encontraremos o momento da enunciação (ME), o 

momento da referência (MR) e o momento do acontecimento (MA), sendo que na 

voz do narrador ainda podemos notar a referência ao pretérito e a referência ao 

futuro. E quando o eu é o interlocutor, temos o MR que apresenta diferença entre 

simultaneidade, anterioridade e posterioridade. 

Vale apontar que o ME é o eixo ordenador e gerador, portanto presente 

implícito, e tem relações diferentes no sistema enunciativo de concomitância no MR 

presente e no sistema enuncivo de não-concomitância. No MR presente poderemos 

encontrar relações de concomitância no MA presente, já no caso de não- 

-concomitância poderá haver posterioridade no MA futuro e anterioridade no MA 

pretérito.  

No sistema enuncivo não-concomitância o leque fica mais amplo. Temos 

anterioridade no MR pretérito, sendo dividido entre concomitância no MA presente e 

não-concomitância; nessa não-concomitância pode haver anterioridade MA pretérito 

ou posterioridade MA futuro. Temos também a posterioridade no MR futuro, a qual 

apresenta concomitância no MA presente ou não-concomitância no MR futuro e na 

não-concomitância terá anterioridade MA pretérito ou posterioridade MA futuro. 

 

2.2.3.3 O tempo sistematizado 

No estudo do tempo sistematizado, Fiorin divide a parte entre os tempos 

verbais, os advérbios, as preposições e as conjunções. Irei me atentar apenas à 

parte destinada aos tempos verbais, porque as outras sessões não cabem às 

análises que serão apresentadas ao longo da monografia, prefiro ater-me somente à 

questão do uso do tempo verbal nesse primeiro momento. 

 

2.2.3.3.1 Dos tempos verbais 

 Os tempos verbais são organizados em dois tempos: os enunciativos e 

os enuncivos. Assim o MR presente pode apresentar concomitância no presente ou 

não-concomitância, nessa última haverá anterioridade do pretérito perfeito ou 

posterioridade do futuro do presente. 

O presente ocorre através da coincidência entre o MA e o MR presente, 

que causa a abstração do espírito, mas quando ele ocorre também no MR e ME, o 
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presente poderá ser pontual quando houver coincidência ou durativo, quando o MR 

é mais longo que o ME, nesse caso, se for descontínuo é presente iterativo e 

quando contínuo, presente de continuidade. 

Outro tipo de presente que podemos encontrar é o presente omnitemporal 

ou gnômico, esse ocorre quando o MR é ilimitado ao MA. Esse tipo é usado para 

expressar verdades eternas ou com a ideia de transmitir tais verdades; também é 

encontrado em provérbios e máximas, definições, descrição de estados tidos como 

imutáveis ou relatos de transformações consideradas necessárias. 

Em português, usa-se, em geral, principalmente na linguagem oral, o 

presente progressivo (presente do indicativo do auxiliar estar + gerúndio) 

para exprimir o presente atual. [...] Assim, uma das formas de opor o 

presente atual ao presente genérico (durativo ou omnitemporal) é valer-se 

do contraste entre as formas do presente simples e do presente 

progressivo. (Fiorin, 2008, p. 152) 

No caso do pretérito teremos algumas possibilidades também, como o 

pretérito perfeito I que indica anterioridade entre MA e MR pretérito, ele apresenta 

um valor aspectual durativo e inacabado. 

Dentro da instância dos pretéritos perfeitos, temos um que é tempo do 

sistema enunciativo e outro que pertence ao sistema enuncivo. 

Ainda no que diz respeito ao pretérito, encontramos uma situação de 

“oposição passado/futuro, que permite evocar o futuro à luz do passado.” (Fiorin, 

2008, p. 153) Esse valor temporal do futuro não pode expressar uma modalidade 

factual, porque o valor de verdade não pode ser determinado no ME. Assim os 

tempos enuncivos ordenam-se em dois subsistemas o MR pretérito e o MR futuro. 

No MR pretérito, a concomitância apresenta duas situações, eles podem 

ser por um lado: acabado, pontual, dinâmico ou limitado havendo presença do 

pretérito perfeito 2; e por outro lado: inacabado, durativo, estático, não-limitado tendo 

o pretérito do imperfeito. Já com relação à não-concomitância, o MR pretérito possui 

a categorização topológica de anterioridade, através do pretérito mais-que-perfeito 

ou a categoria de posterioridade, havendo duas possibilidades, a do imperfectivo 

(futuro do pretérito simples) ou do perfectivo (futuro do pretérito composto). 

Bakhtin diz que  

com o perfeito, „nosso olhar orienta-se para o exterior, para o mundo dos 

objetos e conteúdos que o pensamento já apreendeu‟ (e, por essa razão, vê 
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como acabados); com o imperfeito, „para o interior, para o mundo do 

pensamento em devir e em processo de constituição‟ (e, por esse motivo, 

vê os estados e as transformações indicados por esse tempo em curso, ao 

longo de um espaço de tempo. (1979, 170-1 apud Fiorin, 2008, p. 155) 

Percebemos então que pelo imperfeito ter valor durativo e com isso poder 

ser contínuo ou descontínuo, ele pode expressar um fato que se repete ou é 

contínuo no passado. Logo, no MR pretérito o imperfeito marca ações repetidas. 

O pretérito perfeito 2, contrário ao imperfeito, apenas cita uma duração de 

tempo e não a descreve, pois ele exprime um acontecimento limitado, acabado e 

pontual, apontando sempre uma descontinuidade em relação ao MR, é o tempo da 

narração. 

Ainda no campo do pretérito, encontramos o pretérito mais-que-perfeito, o 

qual possui aspecto perfectivo, simples ou composto e  

a forma analítica do pretérito mais-que-perfeito tem a possibilidade de 

expressar, ao mesmo tempo, a relação de anterioridade e o aspecto 

perfectivo, enquanto a forma sintética apresenta apenas a relação de 

anterioridade. [...] é natural que a forma sintética vá sendo menos usada. 

(Fiorin, 2008, p. 159) 

Podemos encontrar no português também o futuro do pretérito, o qual 

mostra uma antecipação imaginária, e o futuro do pretérito composto, que ocorre no 

MR, pois ele é posterior a um e anterior a outro. O futuro do pretérito simples é 

imperfectivo e o composto perfectivo. 

Há também um subsistema do MR futuro, o qual é dividido entre as 

categorias topológicas de concomitância (presente do futuro) e não- 

-concomitância, esta subdividida em anterioridade (futuro anterior) e posterioridade 

(futuro do futuro). 

O presente do futuro não tem em português uma forma específica, sendo 

que  

a anterioridade em relação a um MRF é indicada pelo futuro anterior, que, 

em nossa nomenclatura gramatical, é chamado futuro do presente 

composto. [...] e a posterioridade em relação a um MRF é indicada pelo 

futuro do presente simples, que será, nesse caso, um futuro do futuro. 

(Fiorin, 2008, p. 161 e 162) 
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2.2.3.4 O tempo subvertido 

Através do tempo subvertido temos a impressão de uma temporalidade 

não-linguística, porque ora parece estarmos no tempo do ato de dizer, ora no tempo 

do evento. Essas sensações são causadas pela embreagem temporal ou pela 

debreagem. 

A embreagem temporal é “o efeito de retorno à instância da enunciação, 

produzido pela suspensão da oposição entre certos termos da categoria de tempo.” 

(Flores, 2009, p. 96) As voltas ao passado ou idas ao futuro durante uma narrativa 

são também consideradas embreagens temporais.  

Para que haja o efeito de sentido do ato de dizer ser o tempo dos 

eventos, e os tempos verbais atuarem como neutralizadores desses eventos, o 

sistema enunciativo e enuncivo devem ser correspondentes, os termos da categoria 

topológica devem estar no mesmo sistema ou subsistema temporal ou um termo da 

categoria topológica deve estar combinado com outro de um sistema ou subsistema 

diferente. Esses casos apontados servem também para os advérbios de tempo, mas 

só se neutralizam os que denotam o tempo linguístico e não o tempo crônico. 

Com o tempo subvertido é preciso que a embreagem deixe alguma marca 

da debreagem anterior, por isso podemos encontrar o futuro de probabilidade, futuro 

de polidez, o imperfeito narrativo, ou o imperfeito de atenuação, polidez ou cortesia. 

O imperfeito aqui é usado pelo presente, porque indica um desejo ou uma 

vontade „como algo iniciado cuja realização ou perfeição fazemos depender 

da vontade de nosso interlocutor‟. (Real Academia, 1986, p. 467 apud 

Fiorin, 2008, p. 209) 

Dentro do tempo subvertido “o emprego do presente histórico implica que 

o pretérito mais-que-perfeito seja expresso pelo pretérito perfeito 1. Pode- 

-se dizer que, nesse caso, também ocorre uma aproximação do passado, um zoom 

verbal.” (Fiorin, 2008, p. 210) 

Ele, pode se manifestar de diversas maneiras,  

usa-se essa embreagem para transmitir informações não confirmadas, 

conjecturas ou fatos imaginários. Esse futuro chama-se futuro hipotético. 

Temos, nesse caso, uma dupla atenuação, pois o futuro já exprime ideia de 

probabilidade e o futuro do pretérito indicará ainda que essa probabilidade é 

totalmente incerta. (Fiorin, 2008, p. 212) 
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A embreagem nesse tempo subvertido ocorrerá em várias situações, para 

transmitir algo não confirmado sobre um acontecimento que está em curso, quando 

se pretende afastar uma hipótese, para indicar uma eventualidade, ou apontar 

polidez, prudência ou informação. 

Há também a presença do futuro dos historiadores, que serve para 

produzir uma ruptura na narrativa, indicando que o futuro é consequência de fatos 

passados. Já o estilo epistolar, faz uso do futuro anterior, revelando uma ação no 

momento da enunciação. 

Ocorre também a neutralização dos tempos, mas só em ocasiões 

especiais, quando os termos da categoria topológica e os subsistemas idênticos 

devem ser neutralizados ao mesmo tempo. Nesse caso, a neutralização se dá entre 

futuro do presente e pretérito perfeito 1 e futuro do pretérito e futuro do presente. 

Como o presente é o tempo com maior mobilidade semântica, ele já expressa o 

presente, passado, futuro e atemporalidade. 

Ainda sobre a neutralização, ela pode acontecer quando se altera a 

situação enunciativa, quando houver identidade com um tempo ou quando um dos 

tempos estiver em oposição ao presente. 

O sistema de tempos organiza-se na língua de maneira absolutamente 

simétrica, causando vertigem temporal através dos efeitos de sentido. Eles estão 

subordinados à categoria semântica aproximação vs distanciamento, e os sentidos 

podem ser temporais strictu sensu, modais, aspectuais, de sentido (dentro de um 

mesmo subsistema ou em subsistemas distintos) ou em ressonância no MR. 

A partir disso, notamos que a realidade permite manifestar certeza das 

ações futuras e o inacabado apresenta a inevitabilidade da ação futura, porque 

destaca a imperfectividade do evento passado. 

Os tempos, no discurso, fogem das rígidas convenções do sistema, 

mesclam-se, superpõem-se perseguem uns aos outros, servem de 

contraponto uns aos outros, afastam-se, aproximam-se, combinam-se, 

sucedem-se num intrincado jogo de articulações e de efeitos de sentido. No 

entanto, como no contraponto, obedecem a regras, a coerções semânticas. 

O discurso cria o cosmo e abomina o caos. (Fiorin, 2008, p. 229) 
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2.2.3.5 O tempo desdobrado 

Dentro do tempo é possível encontrar a microtemporalidade, a qual 

ordena cada acontecimento, e a macrotemporalidade, que organiza sequências 

maiores de acontecimento. Através disso, Genette diz que a narrativa é polissêmica, 

pois o discurso conta os acontecimentos num enunciado narrativo, há uma sucessão 

desses acontecimentos, que são o conteúdo da narrativa e o próprio ato de narrar. 

Para ele temos o tempo da história, um do enunciado e um da enunciação. 

Para tanto a leitura seria a instância da enunciação, podendo haver duas 

temporalizações linguísticas possíveis: da enunciação e do enunciado. A partir disso 

notamos três aspectos (História, conjunto de acontecimentos contados; récit, 

discurso que conta os acontecimentos; e narração, enunciação narrativa) e duas 

temporalidades, pois  

dado que o discurso só possui dois componentes, a enunciação e o 

enunciado, e que a história é, como queria Chklovski, o „material que serve 

à constituição do assunto [da trama]‟ (in Todorov, 1966, p. 54-5), é preciso 

distinguir o nível da história do nível do discurso. (apud Fiorin, 2008, p. 231) 

Greimas crê nos níveis narrativos, que são simulacro da ação do homem 

no mundo. Dentro desses níveis encontramos a manipulação, a competência, a 

performance e a sanção, os quais estão relacionados à qualificação do sujeito, à 

realização e novamente à sanção.  

O enunciado então é o local em que os acontecimentos ocorrem e a 

enunciação onde o narrador conta os eventos. O tempo da narração é sempre o 

presente, pois é o momento em que se fala. 

A fim de notarmos esse uso do tempo, devemos diferenciar o caso da 

debreagem, porque temos a enunciativa da enunciação, a enunciva da enunciação, 

a enunciativa do enunciado, e a enunciva do enunciado: 

- Enunciativa da enunciação: projetam-se no enunciado os tempos da 

enunciação, podem ser o tempo do narrador ou o tempo do narratário. Pode ser 

quando for enunciação enunciada; 

- Enunciva da enunciação: essa ocorre quando a enunciação não se 

enuncia, os tempos da narração ficam implícitos no texto. Acontece em narrativas 

em terceira pessoa; 
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- Enunciativa do enunciado: é usada para criar um efeito de 

simultaneidade entre a narração e os efeitos, para tanto os acontecimentos são 

narrados nos tempos enunciativos; 

- Enunciva do enunciado: nesse caso pode ocorrer em dois momentos, 

quando da narrativa de antecipação (marco temporal futuro) ou quando da 

retrospectiva (marco temporal pretérito). Esses acontecimentos são narrados em 

tempos enuncivos. 

Cabe também apontarmos o processo da embreagem, porque ela é o 

“processo composicional que rege a relação global entre tempo da enunciação e 

tempo do enunciado.” (Fiorin, 2008, p. 238) Na situação da embreagem, teremos 

seis possibilidades, pois ela pode ser concomitante, anterior ou posterior: 

- Enunciado no subsistema da anterioridade presentificado: usado para 

anular a distância entre enunciação e enunciado; 

- Enunciado no sistema do presente tornado passado: há concomitância 

durativa, pode colocar os fatos relembrados em fatos do passado; 

- Enunciado no subsistema da posterioridade presentificado: é possível 

projetar o marco temporal implícito na narrativa, fazendo com que a posterioridade 

apareça como o presente; 

- Enunciado no sistema do presente tornado futuro: nesse caso o futuro é 

o marco temporal que permite a construção narrativa; 

- Enunciado no subsistema da posterioridade anteriorizado: a narrativa 

acontece no subsistema do futuro; 

- Enunciado no subsistema da anterioridade posteriorizado: o fato ocorre 

num momento posterior à enunciação, mas é usada marca temporal do pretérito, a 

fim de indicar a imaginação do narrador. 

Visto isso, podemos concluir que entre a enunciação e o enunciado, a 

temporalidade está na localização espacial, assim, os acontecimentos que não têm 

temporalização podem ocorrer sucessiva ou simultaneamente. 

Além dessas ferramentas apontadas, para demonstrar melhor o tempo 

desdobrado, temos a programação temporal, pois já sabemos que o que faz parte 

da relação entre temporalidade da enunciação e do enunciado está ligada à 

localização espacial, pois cada verbo indica que um acontecimento é posterior ao 
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outro, nesse caso temos a analepse (que representa o recuo no tempo da história 

que está sendo narrada) e a prolepse (aponta a antecipação de um evento 

acontecido mais tarde no plano da história), elas podem ser transmitidas a partir de 

marcas adverbiais de tempo. 

Os tempos verbais do enunciado enunciado pertencem, então, ao mesmo 

tempo, à programação temporal, quando estão ordenando os 

acontecimentos em sucessões, simultaneidades, analepses e prolepses, e à 

localização temporal, quando se estabelece a relação entre a temporalidade 

da enunciação e a do enunciado e, portanto, se determina se os 

acontecimentos serão narrados no sistema enunciativo ou num dos 

enuncivos. (Fiorin, 2008, p. 245) 

Encontramos também um sistema de passagem de tempo, o qual faz uso 

da cronologia. Assim é possível encontrarmos analepses em prolepses ou prolepses 

em analepses, lembrando que as prolepses ocorrem mais raramente. 

Diana Luz Pessoa de Barros afirma que “é preciso distinguir programação 

textual, em que o sujeito da enunciação „tem, por exemplo, liberdade para 

reorganizar a cronologia‟.” (Fiorin, 2008, p. 247) Porque a organização temporal 

marcada por formas gramaticais e do estabelecimento de relações no interior do 

texto pertencem ao nível do discurso. Dessa forma, a programação textual está 

relacionada ao plano da expressão, contrária à das simultaneidades, que 

permanecem ao nível do discurso, porque as relações de anterioridade e 

posterioridade são do plano do conteúdo. 

O discurso, por meio de um complexo jogo entre as temporalidades da 

enunciação e do enunciado, entre simultaneidades, anterioridades e 

posterioridades, cria um tempo que simula a experiência temporal do 

homem. Se a narrativa é um simulacro da ação do homem no mundo, sua 

temporalidade é uma simulação da experiência do tempo, que se constitui a 

partir do momento em que o eu toma a palavra e em que o presente é o 

transcurso, o passado é a memória e o futuro é a espera. A fugacidade do 

tempo é o fulcro da narratividade e da experiência vivida. Nos textos, 

podemos contemplar o tempo e „a contemplação do tempo é‟, como diz 

Simone Weil, „a chave da vida humana‟. (Fiorin, 2008, p. 248) 
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2.3. CONSIDERAÇÕES 

Através do apanhado sobre o uso do tempo verbal no PB, pudemos 

perceber que ele não é tratado de modo semelhante. Na gramática encontramos 

uma breve pincelada sobre a descrição do tempo, noções básicas para 

compreendermos o funcionamento dos verbos, seja no passado, presente e futuro. 

Já no livro de Fiorin, nos deparamos com um capítulo mais longo, ele analisa 

minimamente cada noção de tempo, desde os nossos conhecidos passado, 

presente e futuro, até o comportamento deles em determinadas situações do 

discurso, apontando alguns “buracos” que encontramos nas gramáticas. 

Nas descrições de Perini, algumas vezes ele indica que o uso é raro no 

PB ou é usado apenas no português arcaico, mas não reflete sobre a noção de 

tempo no enunciado. Por isso há essa tentativa de amarrar conceitos fechados e um 

estudo mais aprofundado, afinal o discurso, enunciado, enfim, o nosso tempo 

linguístico não pode ser visto como um sistema fechado, ele é passível de 

instabilidades, porém, essas instabilidades não caracterizam o caos, pois dentro do 

caos pode haver regularidade. Certamente há fórmulas que se repetem ao longo da 

história da língua, mas a língua está em constante evolução e com ela, encontramos 

novas definições e aplicações do tempo. 

Irei me atentar em exemplos das colunas do Tony Bellotto, para aplicar o 

estudo de Fiorin e analisar se eles podem ser explicados apenas através da 

gramática de Perini ou necessitam de mais suporte. Esse estudo surgiu no intuito de 

apontar em quais sentidos a língua pode ser repensada ao ser passada para um 

livro de descrição de uso. 

 

 

 

 

3. ANÁLISE 

Para constituir o corpus do trabalho, selecionei primeiramente as colunas 

denominadas “Crônicas Urbanas”, do mês de março de 2010, do compositor e 

escritor Tony Bellotto, encontradas no site da revista Veja. A opção por elas foi pelo 

fato de o colunista possuir temas variados conforme os acontecimentos do cotidiano, 



26 

 

tanto no Brasil como no mundo, e também sobre fatos particulares da vida do autor 

ou não, pois desta forma percebemos uma linguagem mais coloquial em seus 

textos, e em alguns até a presença da oralidade na escrita. 

Creio, portanto, que por termos diversos assuntos abordados, a análise 

do uso do tempo verbal do PB será mais sólida, porque os dados estão postos em 

mais de uma categoria de uso. Assim, as análises passarão por quatro etapas: 

1ª – Análise de um ou mais enunciado(s) encontrado(s) na coluna; 

2ª – Análise sob o ponto de vista de Perini; 

3ª – Análise sob o ponto de vista de Fiorin; 

4ª – A influência do uso de determinado tempo verbal no enunciado 

analisado sobre a coluna vista como um todo. 

Ao realizar essas etapas, irei expor primeiramente apenas o enunciado e 

depois a coluna, a fim de deixar mais claro o que se pretende. Vale ressaltar que 

nas três últimas análises, não serão incluídas as colunas, porque os enunciados 

escolhidos fazem parte das dicas de livros ou pensamentos finais do autor, os quais 

não dependem da coluna para suas compreensões, portanto citarei apenas o nome 

da coluna, a análise e a dica do livro ou pensamento. 

 

3.1. Desterro (quinta-feira, 4 de março de 2010 I 20:55) 

 

Agentes de segurança iranianos sequestraram o diretor de cinema Jafar Panahi na noite de segunda-

-feira e desde então o paradeiro do diretor é desconhecido. (Tony BELLOTTO. Veja, 4 mar. 2010) 

 

Ao analisarmos essa sentença sob a ótica de Perini, temos um verbo no 

pretérito perfeito sequestraram e o verbo no presente representado pelo é. 

Conforme a gramática o que vemos nesse enunciado, nada mais é do que o 

presente simples usado para expressar um presente estendido. 

Por outro viés, o enunciado deixa marcas de tempo que não podemos 

analisar apenas usando a descrição de Perini. Encontramos as marcas temporais na 

noite de segunda-feira e desde, estas marcas reforçam ainda mais que o fato 

começou, mas ainda não foi concluído. 

Conforme as análises de Fiorin, esse enunciado nos aponta que 

sequestraram indica o pretérito perfeito e que é está no presente, assim como 
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encontrado em Perini, porém Fiorin continua sua análise: o uso do verbo ser no 

presente é caracterizado como temporalidade dos acontecimentos, pois algo ocorreu 

no passado, mas ainda ocorre no presente. Isso nos permite notar que a sentença é 

enunciva do pretérito, com a presença do tempo subvertido, pois há uma 

embreagem na oposição entre sequestraram e é. É possível observar ainda que 

ocorre uma concomitância durativa pela concomitância pontual, justamente pelo que 

já foi observado, a ação ocorreu (pontual), mas ainda está acontecendo (durativa). 

Por fim, Fiorin classifica também a preposição desde que aparece no 

enunciado, pois ela apresenta um aspecto incoativo-durativo e indica o início do 

ponto de vista retrospectivo, reforçando ainda mais a concomitância durativa pela 

concomitância pontual. 

Ainda nessa coluna, aponto mais um enunciado para podermos, então, 

partir para a coluna como um todo: 

 

Panahi, diretor de filmes consagrados como O Balão Branco, O Círculo e Fora do Jogo, já é 

perseguido há muito tempo pela política obtusa de Ahmadinejad. (Tony BELLOTTO. Veja, 4 mar. 

2010) 

 

Nesse enunciado, temos a presença das marcas temporais já é, 

perseguido e há muito tempo, as quais se formos observar através da gramática de 

Perini serão categorizadas apenas como advérbio e presente, presente e pretérito 

respectivamente. 

Fiorin novamente expande sua análise sobre o uso do tempo verbal, 

apontando uma debreagem enunciva a partir do pretérito do verbo haver. Temos 

também o tempo subvertido, pois na expressão há muito tempo, pretende-se 

remeter a uma situação que já foi enunciada, ou seja, uma embreagem, a de que o 

diretor já é perseguido. Ainda, através da análise de Fiorin, podemos classificar o já 

é, advérbio e presente, como concomitância pontual, exprimida pelo já, e pela 

anterioridade, indicada não somente pelo é, mas pela continuação do enunciado, já 

é perseguido há muito tempo. 

Pudemos perceber claramente nesses dois enunciados que o uso do 

tempo verbal não pode ser analisado simplesmente pela caracterização dos tempos 

em passado, presente e futuro e em que eles implicam no contexto, é preciso nos 
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atentar a outras características no enunciado, porque a construção do tempo não é 

restrita, com ele há outras partículas além do verbo, que interferem no que se 

pretende dizer para que o enunciatário compreenda o sentido do texto. 

Passemos então para a coluna como um todo, para inserirmos a análise 

dos dois enunciados no contexto: 

 

Desterro 

quinta-feira, 4 de março de 2010 | 20:55  

Agentes de segurança iranianos sequestraram o diretor de cinema 

Jafar Panahi na noite de segunda-feira e desde então o paradeiro do 

diretor é desconhecido. Ele estava acompanhado da mulher e de uma 

filha, que também foram levadas e permanecem desaparecidas. O 

sequestro de Panahi expõe a ferida do totalitarismo e a chaga da 

intolerância aos olhos públicos. Panahi é um diretor conhecido e premiado 

internacionalmente e aborda em seus filmes questões sociais da República 

Islâmica, principalmente a questão da mulher, o receptáculo final de toda a 

intolerância e preconceito do regime islâmico. 

Não é de estranhar que, além do diretor, tenham levado junto sua mulher e 

sua filha. Mesmo quando acusam um homem de alguma coisa, dão um jeito 

da mulher também pagar o pato. Panahi, diretor de filmes consagrados 

como O Balão Branco, O Círculo e Fora do Jogo, já é perseguido há 

muito tempo pela política obtusa de Ahmadinejad. Seus filmes quase 

nunca têm permissão para serem exibidos no Irã, quando não são 

abertamente censurados. Isso não impediu que Panahi tenha vivido há 

pouco tempo uma situação paradoxal, e ridícula, bastante reveladora de 

nossa época: convidado a apresentar O Círculo nos Estados Unidos, teve o 

visto de entrada ao país negado, pois o fato de ser iraniano o associava – 

segundo o pensamento do governo Bush – aos atentados de 11 de 

setembro. 

Pouco depois, convidado a voltar ao festival de Berlim, que já premiara Fora 

do Jogo, foi impedido de sair do Irã. Panahi, por seu espírito crítico e seu 

apreço à liberdade, é mais uma vítima dessa grande guerra da intolerância, 

que é também a guerra da ignorância, que condena homens e mulheres de 

espírito livre ao desterro, mesmo quando estão dentro de suas próprias 

casas. 

DVD… 

… O Balão Branco, de Jafar Panahi. A aventura da menina Razieh em 

busca do peixinho dourado dos seus sonhos mostra o talento e a 

http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/arquivo/desterro/
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sensibilidade de Panahi, que junto com alguns outros diretores, faz do 

cinema iraniano uma voz de insubmissão e resistência à intolerância do 

regime islâmico. 

Por Tony Bellotto (Tony BELLOTTO. Veja, 4 mar. 2010) 

 

Ao lermos a coluna depois da análise do uso dos tempos verbais, 

notamos que nos dois enunciados o tempo interfere na interpretação do todo, pois o 

enunciatário pode inferir que há uma “mistura” entre os tempos, e não precisa 

necessariamente, ao ler a coluna, notar que temos passado e presente, debreagem 

e embreagem, porém com as classificações de Fiorin, todo esse jogo com o uso do 

tempo fica mais claro. Um exemplo disso, é observarmos o uso da marca temporal 

segunda-feira, sabemos que ele já foi sequestrado, e mais que isso, temos o dia em 

que a coluna foi escrita, quinta-feira. Caso não houvesse a indicação de tempo, 

iríamos nos perguntar, mas em qual segunda-feira isso ocorreu? Ou isso está 

ocorrendo ainda? Ou então, isso ocorrerá? 

Partindo para o segundo enunciado dentro do contexto geral, também 

percebemos a importância da compreensão do uso do tempo verbal para apreender 

o todo, pois o trecho já é perseguido há muito tempo, irá explicar o motivo dos filmes 

de Jafar Panahi serem censurados, ou dele não poder receber o visto para entrar 

nos Estados Unidos. 

Em toda coluna observamos marcas de uso do tempo verbal que 

amarram todo o enunciado, porque ele não é constituído apenas de uma palavra, 

um verbo, uma pessoa ou espaço, o enunciado toma sentido através das amarras 

que a língua nos oferece e essa língua não pode ser descrita apenas em uma 

gramática como um sistema fechado, a língua é um sistema de instabilidades, cada 

caso é um caso a ser analisado, mas devemos lembrar que, conforme Fiorin, mesmo 

sendo um sistema instável, dentro de toda instabilidade há estabilidade. 

 

3.2. A Florença do Elba (quinta-feira, 11 de março de 2010 I 22:40) 

 

Foi um dos massacres mais sangrentos e lastimáveis da História, produzindo um número ainda maior 

de vítimas do que o famoso bombardeio de Hiroxima. (Tony BELLOTTO. Veja, 11 mar. 2010) 
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Na perspectiva da gramática de Perini, esse enunciado pode ser 

encaixado no estudo sobre o tempo passado, mas fica confuso classificá-lo porque 

ele não associa o tempo passado ao gerúndio, ele apenas aponta a forma 

progressiva, mas essa forma progressiva é indicada com o uso do estar + gerúndio. 

Poderíamos então apontar foi como pretérito perfeito simples e produzindo como 

gerúndio, porque ele não se encaixa na definição nem da forma progressiva, nem do 

presente progressivo, pois em ambos os casos Perini os descreve com o verbo estar 

+ gerúndio e não o gerúndio sozinho. 

Já Fiorin, mais uma vez nos aponta um leque maior de classificação para 

analisarmos tal enunciado. Através da sua análise encontramos uma debreagem 

enunciva, com anterioridade do pretérito perfeito, porque temos o foi no pretérito 

perfeito e o produzindo marcando o presente progressivo. Dentro da debreagem, 

outra parte do enunciado nos indica a anterioridade, a concomitância e o evento 

inacabado em relação ao Momento de Referência, representado pelo advérbio 

ainda. Nesse caso temos um pressuposto, antes desse evento ocorrer, o número de 

Hiroxima era maior, e um posto, pois no MR o número de vítima é maior que o de 

Hiroxima. 

Passemos para o segundo enunciado dessa coluna: 

 

O lado bom da história – se é que existe lado bom numa matança 

desenfreada como essa – é que Dresden foi reconstruída (está sendo 

reconstruída até hoje) graças aos quadros de Bernardo Bellotto, um pintor 

veneziano que vivera na cidade entre 1747 e 1758. (Tony BELLOTTO. Veja, 

11 mar. 2010) 

 

 

Nesse enunciado conseguimos classificar melhor o uso do tempo verbal 

conforme Perini temos o foi no pretérito perfeito simples, o está sendo como 

presente progressivo (estar + gerúndio), e o hoje para afirmar o presente. Mesmo 

com um pouco mais de elementos, esses dados não nos bastam para apreender 

bem o uso do tempo verbal.  Tomemos novamente a classificação de Fiorin para 

tanto. 
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Através da classificação de Fiorin, podemos ver certa proximidade, pois 

também podemos classificar as marcas temporais foi como pretérito perfeito simples, 

está sendo como presente progressivo e hoje para afirmar o presente, mas aí já 

notamos um olhar mais apurado, pois para Fiorin o hoje é usado também para 

manifestar concomitância. 

Além dessas classificações, observamos a presença da debreagem 

enunciva, a simultaneidade do pretérito perfeito e do presente progressivo, e o 

sistema enunciativo, porque o advérbio de tempo é adequado para permitir que o 

enuncivo vá até o enunciativo. 

A influência nessa análise sobre a interpretação da coluna como um todo 

pode ser observada: 

 

A Florença do Elba 

quinta-feira, 11 de março de 2010 | 22:40  

Meu pai me liga e diz que os índices melhoraram no último exame 

hematológico. Ele está bem. Sendo assim, estou bem também. Torço 

sempre pelos leucócitos do meu pai. O que nos liga vai além da genética. 

Ele e a namorada, Neide, lançaram há poucos meses o livro que 

recomendo abaixo: Dresden, a Florença do Elba, sob o olhar pictórico de 

Bernardo Bellotto, o Canaletto. 

Apesar dos vários Bellotto envolvidos, não se trata de uma simples ação em 

família. A reconstrução de Dresden - possível graças aos quadros de 

Bernardo Bellotto - prova que o espírito humano, embora paradoxal, é 

capaz às vezes de grandes feitos. Como se sabe, a cidade alemã de 

Dresden foi bombardeada faltando poucas semanas para o final da II 

Guerra Mundial. Foi um dos massacres mais sangrentos e lastimáveis 

da História, produzindo um número ainda maior de vítimas do que o 

famoso bombardeio de Hiroxima. 

Dresden, mesmo durante a guerra, era uma cidade de espírito humanista – 

que nunca apoiou as políticas de Hitler –, e foi usada pelos alemães durante 

o conflito mundial como uma base hospitalar e de prisioneiros. Dresden era 

um centro de arte e cultura, não à toa conhecida como a Florença do Elba, 

o rio que lhe banha as bucólicas paisagens barrocas. 

Com a justificativa de destruir alvos militares e industriais que apoiavam o 

esforço alemão de guerra, os aliados – Força Aérea Real, da Inglaterra, e 

Força Aérea dos Estados Unidos – despejaram sobre a cidade 3.900 

http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/arquivo/a-florenca-do-elba/
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toneladas de bombas altamente explosivas que transformaram a maior 

parte de seus edifícios em pó, assim como algo em torno de 300.000 

pessoas em fragmentos de pele, músculos e ossos flutuando no ar frio. 

O lado bom da história – se é que existe lado bom numa matança 

desenfreada como essa – é que Dresden foi reconstruída (está sendo 

reconstruída até hoje) graças aos quadros de Bernardo Bellotto, um 

pintor veneziano que vivera na cidade entre 1747 e 1758. A arte, ao 

contrário da guerra, é capaz de construir sonhos e reconstruir cidades.  

Livro… Dresden, A Florença do Elba, sob o olhar pictórico de Bernardo 

Bellotto, o Canaletto, De Manoel Bellotto e Neide Marcondes, Altamira 

Editorial. 

Por Tony Bellotto (Tony BELLOTTO. Veja, 11 mar. 2010) 

 

  

Novamente, após a análise, o aspecto do tempo fica mais claro dentro 

das amarras linguísticas que encontramos na coluna. Não quero dizer que o 

discurso só pode ser apreendido se o enunciatário souber analisar com tais 

ferramentas, o que pretendo é destacar que com a abordagem do uso do tempo 

verbal presente na gramática descritiva de Perini não é possível compreender como 

se dá o uso, contrário do que ocorre com a análise de Fiorin.  

Ora, a noção de debreagem enunciva nos dois enunciados analisados 

nessa coluna, deixa mais claro o que se pretende, é através dela que o autor chega 

ao livro que ele recomenda ao final do texto. É também por meio do pressuposto e 

do posto que podemos notar a importância do ainda no primeiro enunciado 

analisado, por exemplo. 

  

 

 

3.3  Moqueca curitibana (quinta-feira, 18 de março de 2010 I 22:11) 

 

E sua moqueca, no domingo passado, já entrou para a História da gastronomia ocidental. (Tony 

BELLOTTO. Veja, 18 mar. 2010) 

 

Começarei pelo Fiorin nessa análise do enunciado proposto. 
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Temos duas marcas temporais indicando o passado, que seriam no 

domingo passado e entrou indicando o pretérito, mas devo atentar que o verbo 

entrou vem acompanhado do advérbio já, o qual carrega um pressuposto, a 

moqueca não fazia parte da história, e um posto, a partir daquele domingo a 

moqueca está na história. 

Além do pressuposto e do posto que o advérbio destaca, encontramos no 

enunciado a situação de posterioridade, concomitância e um evento acabado, 

porque o enunciado narra um fato que já aconteceu, no domingo passado, e 

acabado, pois já entrou para a História. O uso do tempo verbal nesse caso aponta 

para o tempo sistematizado, justamente porque indica posterioridade entre MA e MR 

pretérito. 

Perini, contrário de Fiorin, classificaria esse enunciado no tempo passado, 

no item sobre o passado composto, ditando a regra de que nesse caso é preciso 

usar o pretérito perfeito já entrou. Não foi possível encontrar em sua gramática 

alguma descrição sobre a importância do no domingo passado ou qualquer outra 

explicação sobre o pretérito perfeito, até porque na classificação sobre os passados 

compostos, a indicação sobre ser necessário usar o pretérito perfeito está dentro da 

sessão denominada Tenho feito, deixando uma noção algo confusa na hora de 

realizar alguma classificação.  

Vamos à coluna para percebermos melhor o que foi apontado: 

 

Moqueca curitibana 

quinta-feira, 18 de março de 2010 | 22:11 

A moqueca baiana é famosa e imbatível. Gostamos, os Titãs, de saboreá-la 

em Salvador no restaurante Yemanjá contemplando o oceano Atlântico. A 

moqueca capixaba, sem dendê, também tem o seu valor e sempre que 

estamos em Vitória não deixamos de nos refestelar no Pirão, ali na praia do 

Canto. Mas a moqueca curitibana, essa é para poucos. Pouquíssimos. 

Tivemos o privilégio de conhecê-la na casa de amigos queridos, a Lu e o 

Wella, em Curitiba, depois de um show (um, não: dois. O sucesso foi tanto 

que tivemos de abrir uma data extra) com os Paralamas do Sucesso no 

teatro Guaíra. E olha que para trocar o churrasco suculento do restaurante 

Palácio por uma moqueca, só sendo mesmo uma moqueca muuuuito 

especial. 

http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/cenas/moqueca-curitibana/
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O que faz da moqueca curitibana única, em primeiro lugar, é o cozinheiro. 

João Suplicy – homônimo e parente do músico paulistano – é um 

proeminente arquiteto e fazendeiro paranaense, amigo de longuíssima data. 

Bota longa nisso. Ainda na década de 1980 do finado século passado, 

começamos a frequentar a casa do João – que apelidamos de Sam 

Shepard, devido ao seu charme de cowboy intelectual. Ali encontrávamos 

amigos e artistas locais, como o inesquecível Paulo Leminsky, poeta dos 

poetas, expoente de uma geração, grande figura. 

Já naquela época João Suplicy, o Shepard, se destacava na cozinha, 

preparando, junto com Marcelo Fromer, antológicos peixes assados em 

folhas de bananeira. Mas a culinária de Shepard (assim como sua 

arquitetura) se sofisticou com o passar dos anos. E sua moqueca, no 

domingo passado, já entrou para a História da gastronomia ocidental. 

Não foi só o cozinheiro. As boas lembranças, as conversas e as risadas 

contribuíram para transformar a moqueca curitibana em verbete 

imprescindível. 

Ajudaram na avaliação, é claro, os saborosos vinhos que Wella sacava sem 

parar de sua adega mágica. Ao fim do banquete, tivemos direito a uma 

sessão de stand-up comedy com o Branco Mello, que como sempre, fez 

todo mundo rir até não haver mais nenhum sinal de tristeza ou injustiça no 

mundo. Viva a moqueca curitibana! 

Livro… 

…depois de minhas loas à moqueca curitibana, recomendo a leitura dos 

livros de poemas e hai-kais desse grande poeta, também prosador, tradutor 

e compositor paranaense: Paulo Leminsky. Gosto especialmente de 

Distraídos Venceremos e O Ex-Estranho. 

Por Tony Bellotto (Tony BELLOTTO. Veja, 18 mar. 2010) 

 

Mais uma vez, as marcas verbais do tempo são fundamentais para situar 

o leitor no discurso, o no domingo passado, só saberemos qual depois de ler a data 

em que a coluna foi publicada. Somente a análise do já entrou para a História, 

realizada mais minuciosamente através das ferramentas fornecidas pelo Fiorin que 

nos apontam algum dado a mais no enunciado, porque o que Perini oferece em sua 

gramática deixa desejar novamente. 

Na análise desse enunciado pudemos perceber que não são todos os 

casos da língua, que podemos dar conta apenas com a descrição dos seus usos, 

justamente porque a língua não é um sistema fechado, há nela instabilidades com 
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certas regularidades, mas dentro destas regularidades há também instabilidades. É 

possível então, criar classificações que pretendam dar conta dos usos do tempo 

verbal, mas será impossível criar classificações que dêem conta de todos os usos. 

 

3.4 8 de janeiro de 1935 (segunda-feira, 22 de março de 2010 I 12:05) 

 

Fazia muito calor naquele verão em Memphis, no Tenessee. Quando Sam 

Phillips, o dono da Sun Records - um pequeno estúdio especializado em 

gravações de música country e jazz -, chegou para a sessão daquela tarde, 

os meninos já estavam tocando. (Tony BELLOTTO. Veja, 22 mar. 2010) 

 

Conforme a análise baseada na gramática de Perini, podemos classificar 

os verbos chegou, estavam e fazia como pretéritos perfeitos simples, os quais se 

encaixam no tempo passado e são usados para expressar uma delimitação 

temporal. Dentro da parte sobre o uso das formas verbais, não há descrição sobre 

as expressões já e naquele verão. 

Usando então as classificações encontradas no livro de Fiorin, todas as 

formas encontradas no enunciado podem ser analisadas. Fazia, chegou e estavam 

são pretéritos perfeitos simples, indicando o tempo da narração; já é o advérbio de 

tempo que indica a posterioridade e a concomitância no discurso e naquele verão é 

a marcação do tempo crônico. 

Ainda sobre as classificações de Fiorin, notamos a debreagem enunciva e 

o uso do tempo sistematizado. A primeira porque a posição narrativa compreende o 

ele, e a segunda, pois no tempo sistematizado é o pretérito perfeito simples que 

indica anterioridade entre MA e MRP, conservando a vitalidade da narrativa. Ele 

apresenta um valor aspectual durativo e inacabado. 

 

8 de janeiro de 1935 

segunda-feira, 22 de março de 2010 | 12:05  

Fazia muito calor naquele verão em Memphis, no Tenessee. Quando 

Sam Phillips, o dono da Sun Records - um pequeno estúdio 

especializado em gravações de música country e jazz -, chegou para a 

sessão daquela tarde, os meninos já estavam tocando. Sam entrou na 

sala de controle e perguntou a um dos técnicos de gravação que som era 

http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/cenas/8-de-janeiro-de-1935/


36 

 

aquele que os malucos estavam fazendo. Jack não soube explicar. “Estão 

zoando com o blues do Crudup”. 

Só então Sam se deu conta de que os garotos estavam tocando That‟s All 

Right, Mamma, um blues de Artur Crudup. 

“Quer que eu peça pra eles pararem?”, perguntou Jack. 

“Não!”, disse Sam. “Grave o que eles estão tocando”. 

“Mas, Sam, isso não é blues, não é country, não é pop…”. 

“Não importa Jack, grave!”, ordenou Sam. 

Sam tinha gostado do som que os garotos estavam fazendo. Era um blues, 

mas eles estavam tocando num andamento mais rápido, como uma canção 

country. Os garotos eram três figuraças. O cantor tinha um topete enorme, 

parecia uma couve-flor negra e brilhante no alto da cabeça. 

“Quem é o cantor?”, Sam perguntou. “Não sei”, disse Jack. “Parece que é 

um chofer de caminhão de Tupelo”. 

Não sei se as coisas aconteceram exatamente assim naquela tarde de 5 de 

julho de 1954 em Memphis, mas imagino que sim. Agora em janeiro, no dia 

8, comemorou-se o nascimento do garoto do topete, Elvis Aaron Presley, 

que se não o foi o único, foi sem dúvida um dos mais importantes inventores 

desse ritmo musical que transcendeu a música e virou um modo de vida: o 

Rock. 

Estudiosos dizem que o rock nasceu naquela sessão de gravação no dia 5 

de julho de 1954 em Memphis, no Tenessee. Eu acho que o rock nasceu 

em Tupelo, Mississippi, no dia 8 de janeiro de 1935. 

CD… 

…Num verão quente como esse que vivemos, nada melhor que escutar o 

primeiro disco do Elvis, ELVIS PRESLEY. Você não encontrará nada mais 

moderno por aí, apesar do disco estar completando 54 anos de idade. 

Por Tony Bellotto (Tony BELLOTTO. Veja, 22 mar. 2010) 

 

Mais uma vez a reflexão que fazemos sobre a construção do uso do 

tempo verbal na língua é muito importante para apreendermos o enunciado. Como 

nesse caso o trecho analisado foi o primeiro parágrafo e nele temos a debreagem 

enunciva, o autor prepara o enunciatário indicando o tempo da narração através dos 

tempos verbais. Essa reflexão não é tida somente através da leitura da gramática 

descritiva, para chegarmos nela foi preciso tomar conhecimento do estudo sobre o 

tempo no livro de Fiorin. 
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3.5 Q.I. (segunda-feira, 8 de março de 2010 I 6:23) 

 

A novela de 1981 é de uma escrita exemplar, em que se destaca a exuberante técnica narrativa do 

escritor colombiano. (Tony BELLOTTO. Veja, 8 mar. 2010) 

 

Partindo da descrição de Perini, encontramos nesse enunciado as marcas 

temporais é e destaca indicando o presente simples, os quais valem para o 

Momento de Referência e não para o Momento do Acontecimento, porque o 

presente simples “não é usado para exprimir um evento que se verifica no momento 

da fala.” (Perini, 2010, p. 221) 

Ao compararmos a análise que pode ser feita através dos estudos de 

Fiorin com os de Perini, teremos compatibilidade no que diz respeito ao MR, ao MA 

e nos presentes simples indicados nas palavras é e destaca, lembrando que a 

temporalidade não se dá no MA, caso contrário ficaria no pretérito e não no 

presente. 

Nos estudos de Fiorin ainda podemos destacar nesse enunciado o tempo 

crônico, situando que a novela é de 1981 (enunciado), o presente (enunciação) 

indicando algo que já foi escrito, a debreagem enunciva e uma pressuposição lógica, 

porque está no próprio discurso que se a novela possui uma escrita exemplar, ela 

terá a exuberante técnica narrativa do escritor colombiano. 

 

Livro… 

Já que ando falando muito do Gabo – a quem admiro por sua literatura e de 

quem não exijo que se comporte como um modelo de correção política – 

sugiro aqui a leitura de Crônica de Uma Morte Anunciada. A novela de 

1981 é de uma escrita exemplar, em que se destaca a exuberante 

técnica narrativa do escritor colombiano. 

Por Tony Bellotto (Tony BELLOTTO. Veja, 8 mar. 2010) 

 

Analisando o contexto do enunciado, dessa vez não na coluna como um 

todo, apenas na parte da dica de livro, o trecho destacado serve como justificativa 

pelo autor ter indicado a obra, e ela se dá principalmente através da debreagem 

enunciva e da pressuposição lógica para afirmar a admiração do Tony Bellotto pela 

novela do Gabo. Na debreagem enunciva percebemos o afastamento do autor, 
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deixando o discurso analisado em terceira pessoa, mas na frase anterior 

encontramos a debreagem enunciativa apontada pelo presente sugiro que está 

representando o eu, assim mais uma vez temos as amarras linguísticas permeando 

o discurso, de tal forma que ao analisarmos os enunciados separadamente 

encontramos leituras diferentes. 

Por fim, novamente Perini não apresenta esse tipo de análise em sua 

gramática descritiva, para percebermos a questão debreativa e a pressuposição 

lógica, foi preciso nos amparar nos estudos de Fiorin. 

 

3.6 Ele está no meio de nós (segunda-feira, 16 de março de 2010 I 22:16) 

 

Sugiro que olhemos seus cartuns, suas tiras e histórias em quadrinhos, e 

busquemos encontrar alguma alegria nessa vida que às vezes parece não 

ter sentido algum. (Tony BELLOTTO. Veja, 16 mar. 2010) 

 

Contrária às análises anteriores, nesse enunciado ocorre a debreagem 

enunciativa, o eu está representado através do sugiro que se encontra no presente 

do indicativo, olhemos e busquemos no presente do subjuntivo, portanto podemos 

apontar essa simultaneidade entre o presente do indicativo e o presente do 

subjuntivo, caracterizando o tempo harmonizado. 

Nesse caso, o que ocorre é que, também contrária as outras análises, 

Perini aponta em sua gramática que o presente simples pode expressar o futuro, 

dando conta do que o enunciado propõe ao leitor. 

 

Numa semana triste para os brasileiros, registro minha homenagem ao 

Glauco, o grande cartunista assassinado estupidamente, junto de seu filho, 

o Raoni. Sugiro que olhemos seus cartuns, suas tiras e histórias em 

quadrinhos, e busquemos encontrar alguma alegria nessa vida que às 

vezes parece não ter sentido algum. 

Por Tony Bellotto (Tony BELLOTTO. Veja, 16 mar. 2010) 
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Já notamos que é impossível uma gramática dar conta de todos os casos 

da língua, mas nesse especialmente, a gramática descritiva do português cumpriu 

com a sua proposta. A pesquisa do livro de Fiorin complementou, mas era possível 

perceber apenas com a leitura sobre o uso do tempo verbal na gramática de Perini. 

A partir desse dado, notamos como a língua faz parte de um sistema 

fechado sim, que possui instabilidades, e que estas podem ser regulares, mas que 

em alguns casos as regularidades das instabilidades podem estar descritas na 

gramática sem que seja necessário recorrer a outro suporte de estudo da linguagem, 

mas será que isso ocorreu apenas por ser uma sentença mais simples do que as 

outras? Ao que tudo indica pode ser por esse motivo. 

 

3.7 Antígona (segunda-feira, 29 de março de 2010 I 12:31) 

 

A protagonista, Antígona, filha de Édipo e Jocasta, ousa se insurgir contra o 

rei, seu tio Creonte, e contrariando uma ordem deste, decide enterrar o 

irmão Polinice com as próprias mãos, numa atitude que lhe custará a vida. 

(Tony BELLOTTO. Veja, 29 mar. 2010) 

 

Nesse último caso de análise observamos a debreagem enunciva, pois 

todo o enunciado se encontra na posição do ele. Notamos também a concomitância 

causada entre o presente simples (ousa e decide), o presente progressivo 

(contrariando) e o futuro simples (custará). Através dessa concomitância inferimos o 

tempo da narrativa e o tempo harmonioso. 

O destaque que Perini dá em sua gramática nessa situação de futuro 

simples, é que “é de uso muito raro no PB, e pode ser considerado uma forma 

própria do padrão escrito.” (Perini, 2010, p. 224) E é justamente nessa situação que 

o encontramos. As demais observações que puderam ser extraídas dos estudos de 

Fiorin não aparecem na gramática, fazendo com que retomemos a impressão das 

análises anteriores, de que somente o estudo da gramática não dá conta da língua. 

 

Livro…. 

… Antígona, de Sófocles, uma peça que merece ser lida sob a ótica da luta 

da mulher. A protagonista, Antígona, filha de Édipo e Jocasta, ousa se 

insurgir contra o rei, seu tio Creonte, e contrariando uma ordem deste, 
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decide enterrar o irmão Polinice com as próprias mãos, numa atitude 

que lhe custará a vida. 

Por Tony Bellotto (Tony BELLOTTO. Veja, 29 mar. 2010) 

 

Ao lermos todo o trecho de dica do livro, notamos a inserção do nome da 

obra indicada que não consta no discurso analisado, porém apenas para análise ele 

não faz falta, porque todas as informações que nos são pertinentes sobre o tempo 

estão descritas ali. 

Mais uma vez a análise dependeu da compreensão do que é proposto no 

livro de Fiorin e a gramática serviu como apoio para demonstrar o uso do tempo 

verbal. 
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4. CONCLUSÃO 

Tendo em vista as análises que fizemos sobre enunciados das sete 

colunas selecionadas, é possível afirmar que a gramática descritiva do PB não dá 

conta de todos os casos, dos nove enunciados apenas um poderia ser analisado 

usando a gramática sem que fosse necessário recorrer a outro objeto de estudo 

sobre a linguagem. 

Essas análises não têm a pretensão de tirar o mérito do gramático, nem 

tão pouco exaltar o teórico de análise de texto. O que pretendi com isso foi apontar o 

que é claro, que a gramática, por mais que se diga descritiva, nunca dará conta de 

todos os usos da língua, principalmente no que diz respeito ao uso do tempo verbal, 

lembrando que é impossível que uma gramática dê conta de todos os usos de uma 

língua, porque seu propósito é expor algumas regras a fim de que sejam aplicadas. 

E que mesmo um livro que busque analisar o uso do tempo verbal com mais afinco, 

também não dará conta de todas as situações encontradas, porque a língua, como 

já dito, não é um sistema fechado e é permeada por instabilidades onde o caos 

apresenta certa estabilidade. Nós podemos com isso, elencar categorias genéricas 

que comportem a maioria dos usos, mas nunca engessá-los. 

Espero que a partir de cada análise tenha sido possível refletir sobre a 

língua portuguesa, principalmente sobre o tempo em todos os aspectos, seja no 

pensamento de Santo Agostinho, na definição de Aristóteles até na descrição de 

Fiorin e de Perini, pois assim como abro esse trabalho, o encerro com a citação 

 

“[…] a contemplação do tempo é a chave da vida humana.”  

Simone Weil 
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ANEXOS 

 

Desterro 

quinta-feira, 4 de março de 2010 | 20:55  

 

Agentes de segurança iranianos sequestraram o diretor de cinema Jafar Panahi na noite 

de segunda-feira e desde então o paradeiro do diretor é desconhecido. Ele estava acompanhado da 

mulher e de uma filha, que também foram levadas e permanecem desaparecidas. O sequestro de 

Panahi expõe a ferida do totalitarismo e a chaga da intolerância aos olhos públicos. Panahi é um 

diretor conhecido e premiado internacionalmente e aborda em seus filmes questões sociais da 

República Islâmica, principalmente a questão da mulher, o receptáculo final de toda a intolerância e 

preconceito do regime islâmico. 

Não é de estranhar que, além do diretor, tenham levado junto sua mulher e sua filha. 

Mesmo quando acusam um homem de alguma coisa, dão um jeito da mulher também pagar o pato. 

Panahi, diretor de filmes consagrados como O Balão Branco, O Círculo e Fora do Jogo, já é 

perseguido há muito tempo pela política obtusa de Ahmadinejad. Seus filmes quase nunca tem 

permissão para serem exibidos no Irã, quando não são abertamente censurados. Isso não impediu 

que Panahi tenha vivido há pouco tempo uma situação paradoxal, e ridícula, bastante reveladora de 

nossa época: convidado a apresentar O Círculo nos Estados Unidos, teve o visto de entrada ao país 

negado, pois o fato de ser iraniano o associava – segundo o pensamento do governo Bush – aos 

atentados de 11 de setembro. 

Pouco depois, convidado a voltar ao festival de Berlim, que já premiara Fora do Jogo, foi 

impedido de sair do Irã. Panahi, por seu espírito crítico e seu apreço à liberdade, é mais uma vítima 

dessa grande guerra da intolerância, que é também a guerra da ignorância, que condena homens e 

mulheres de espírito livre ao desterro, mesmo quando estão dentro de suas próprias casas. 

DVD… 

… O Balão Branco, de Jafar Panahi. A aventura da menina Razieh em busca do peixinho dourado 

dos seus sonhos mostra o talento e a sensibilidade de Panahi, que junto com alguns outros diretores, 

faz do cinema iraniano uma voz de insubmissão e resistência à intolerância do regime islâmico. 

http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/arquivo/desterro/
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Por Tony Bellotto  

Q.I. 

segunda-feira, 8 de março de 2010 | 6:23  

 

Fiquei sabendo, aqui em VEJA.com, que uma pesquisa divulgada pela revista Social 

Psychology Quarterly mostra que homens que traem suas parceiras tendem a ter o Q.I. mais baixo, 

enquanto ser fiel a mulheres e namoradas é sinal de que eles são mais inteligentes e “evoluídos”. 

Tudo bem, cada um que faça sua própria avaliação, não estou aqui para dividir os homens entre 

aqueles que tendem a ter Q.I. baixo e aqueles que são “evoluídos”. Acho, aliás, tudo isso uma 

besteirada sem tamanho, se você quer saber. Trair – êta verbinho pesado – ou não trair é uma 

questão individual, que cada um – ou cada casal, ou trio, ou quarteto – resolve entre si. 

Alguém tem notícia de palhaçada maior do que aquele pedido de “desculpas” públicas 

protagonizado pelo Tiger Woods? O que foi aquilo? Fiquei com pena do cara. E não foi por 

cumplicidade machista, juro. Considero-me evoluído. Nem por ser fã de golfe, que entendo como 

maçante e um pouco esnobe. É que achei aquele espetáculo do Tiger Woods na tv o fim da picada. 

De um moralismo ridículo. A quem um homem deve desculpas por ter traído – perdão pela 

insistência, palavrinha pesada, essa – a mulher? À própria mulher, e ninguém mais. O tipo da coisa 

que se resolve (ou não se resolve) em casa. A famosa roupa-suja. Tudo bem, alguém pode 

argumentar que o pedido de desculpas foi movido muito mais por interesse financeiro – leia-se 

contratos publicitários que Tiger está perdendo por conta de suas “puladas de cerca” – do que por 

arrependimento e compaixão conjugal. Pior ainda. O que se espera de Tiger Woods? Que jogue golfe 

e vença torneios. O que faz de Tiger Woods um ídolo? Sua excelência na técnica do esporte. Por que 

se exigiria que ele fosse, além de um fenômeno do golfe, um exemplo de comportamento conjugal? 

Já imaginou se adotássemos o mesmo modelo de moralismo norte-americano? O que 

seria de nossos craques de futebol, por exemplo? De nossos artistas? Ok, não vou generalizar, 

alguns de nossos craques e alguns de nossos artistas. Talvez até mesmo alguns de nós, não? Ainda 

bem que, nesse ponto, damos de mil nos irmãos do norte. Lembro do escândalo Mônica Lewisnky, 

durante o governo Clinton. Bill Clinton quase foi obrigado a renunciar à presidência da república por 

ter brincado com uma estagiária e um charuto na sala oval da Casa Branca. O homem fazia um 

governo exemplar e não teve o direito sequer de dar uma “escorregada” conjugal. Na época, num 

artigo brilhante, ninguém menos que Gabriel García Márquez saiu em defesa de Clinton. Logo o 

García Márquez, fã incondicional de Fidel Castro. Não sou nenhum Gabo, mas registro aqui minha 

solidariedade ao Tiger Woods. Mesmo que ele tenha o QI baixo. 

Livro… 

Já que ando falando muito do Gabo – a quem admiro por sua literatura e de quem não exijo que se 

comporte como um modelo de correção política – sugiro aqui a leitura de Crônica de Uma Morte 

http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/arquivo/qi/
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Anunciada. A novela de 1981 é de uma escrita exemplar, em que se destaca a exuberante técnica 

narrativa do escritor colombiano. 

Por Tony Bellotto 

 

A Florença do Elba 

quinta-feira, 11 de março de 2010 | 22:40  

 

Meu pai me liga e diz que os índices melhoraram no último exame hematológico. Ele 

está bem. Sendo assim, estou bem também. Torço sempre pelos leucócitos do meu pai. O que nos 

liga vai além da genética. Ele e a namorada, Neide, lançaram há poucos meses o livro que 

recomendo abaixo: Dresden, a Florença do Elba, sob o olhar pictórico de Bernardo Bellotto, o 

Canaletto. 

Apesar dos vários Bellotto envolvidos, não se trata de uma simples ação em família. A 

reconstrução de Dresden - possível graças aos quadros de Bernardo Bellotto - prova que o espírito 

humano, embora paradoxal, é capaz às vezes de grandes feitos. Como se sabe, a cidade alemã de 

Dresden foi bombardeada faltando poucas semanas para o final da II Guerra Mundial. Foi um dos 

massacres mais sangrentos e lastimáveis da História, produzindo um número ainda maior de vítimas 

do que o famoso bombardeio de Hiroxima. 

Dresden, mesmo durante a guerra, era uma cidade de espírito humanista – que nunca 

apoiou as políticas de Hitler –, e foi usada pelos alemães durante o conflito mundial como uma base 

hospitalar e de prisioneiros. Dresden era um centro de arte e cultura, não à toa conhecida como a 

Florença do Elba, o rio que lhe banha as bucólicas paisagens barrocas. 

Com a justificativa de destruir alvos militares e industriais que apoiavam o esforço 

alemão de guerra, os aliados – Força Aérea Real, da Inglaterra, e Força Aérea dos Estados Unidos – 

despejaram sobre a cidade 3.900 toneladas de bombas altamente explosivas que transformaram a 

maior parte de seus edifícios em pó, assim como algo em torno de 300.000 pessoas em fragmentos 

de pele, músculos e ossos flutuando no ar frio. 

O lado bom da história – se é que existe lado bom numa matança desenfreada como 

essa – é que Dresden foi reconstruída (está sendo reconstruída até hoje) graças aos quadros de 

Bernardo Bellotto, um pintor veneziano que vivera na cidade entre 1747 e 1758. A arte, ao contrário 

da guerra, é capaz de construir sonhos e reconstruir cidades.  

http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/arquivo/a-florenca-do-elba/


46 

 

Livro… 

…Dresden, A Florença do Elba, sob o olhar pictórico de Bernardo Bellotto, o Canaletto, De Manoel 

Bellotto e Neide Marcondes, Altamira Editorial. 

Por Tony Bellotto 

 

Ele está no meio de nós 

segunda-feira, 15 de março de 2010 | 22:16  

 

 “O demônio está instalado no coração da Igreja”. 

 “Há cardeais que não acreditam em Jesus e bispos que estão ligados ao demônio”. 

 “O demônio mora no Vaticano”. 

 “O demônio pode se esconder, ou falar diversas línguas, ou até aparecer para ser 

solidário. Às vezes ele ri de mim. Mas sou um homem feliz com meu trabalho”. 

Antes que você comece a me xingar, não sou eu quem assino as frases acima. Elas 

foram proferidas semana passada pelo padre – sim, o padre – Gabrielle Amorth, de 85 anos, 

exorcista há 25. O homem sabe do que fala. Serviu o exército italiano durante a Segunda Guerra 

Mundial. A experiência na guerra confirma sua crença de que os nazistas estavam possuídos e, 

segundo ele, comprovam que o demônio existe. 

Agora, Amorth vê evidências irrefutáveis de que o Anti-Cristo está vencendo a batalha 

contra a Santa Sé. Palavras dele, o padre. “Sua Santidade acredita de todo o coração na prática do 

exorcismo. Ele tem encorajado e parabenizado nosso trabalho”, afirma. 

A experiência na Igreja leva Gabrielle Amorth a concluir que a tentativa de assassinato 

do papa João Paulo II em 1981 e as recentes revelações de violência e pedofilia cometidas por 

sacerdotes que trabalham na educação de crianças também são obra do demônio. 

Peraí, deixa ver se eu entendi: se a violência e atos de pedofilia cometidos contra as 

crianças é obra do demônio – que “possui” pobres e inocentes padres -, a quem devemos 

responsabilizar por tais atos? O demônio? Alguém tem o endereço do Dito-Cujo, para que possamos 
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chamá-lo a depor numa delegacia? Sei não, essa história de demônio no Vaticano não me cheira 

bem. E não é cheiro de enxofre, não. É cheiro de desculpa esfarrapada. 

Pessoas como eu, que não acreditam no demônio, preferem ver esses padres 

violentadores de crianças pagando por seus crimes aqui na justiça terrena, como qualquer outro 

criminoso, que me perdoe o simpático exorcista feliz com seu trabalho. 

 

Numa semana triste para os brasileiros, registro minha homenagem ao Glauco, o grande cartunista 

assassinado estupidamente, junto de seu filho, o Raoni. Sugiro que olhemos seus cartuns, suas tiras 

e histórias em quadrinhos, e busquemos encontrar alguma alegria nessa vida que às vezes parece 

não ter sentido algum. 

Por Tony Bellotto  

 

Moqueca curitibana 

quinta-feira, 18 de março de 2010 | 22:11  

 

A moqueca baiana é famosa e imbatível. Gostamos, os Titãs, de saboreá-la em Salvador 

no restaurante Yemanjá contemplando o oceano Atlântico. A moqueca capixaba, sem dendê, também 

tem o seu valor e sempre que estamos em Vitória não deixamos de nos refestelar no Pirão, ali na 

praia do Canto. Mas a moqueca curitibana, essa é para poucos. Pouquíssimos. 

Tivemos o privilégio de conhecê-la na casa de amigos queridos, a Lu e o Wella, em 

Curitiba, depois de um show (um, não: dois. O sucesso foi tanto que tivemos de abrir uma data extra) 

com os Paralamas do Sucesso no teatro Guaíra. E olha que para trocar o churrasco suculento do 

restaurante Palácio por uma moqueca, só sendo mesmo uma moqueca muuuuito especial. 

O que faz da moqueca curitibana única, em primeiro lugar, é o cozinheiro. João Suplicy – 

homônimo e parente do músico paulistano – é um proeminente arquiteto e fazendeiro paranaense, 

amigo de longuíssima data. Bota longa nisso. Ainda na década de 1980 do finado século passado, 

começamos a frequentar a casa do João – que apelidamos de Sam Shepard, devido ao seu charme 
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de cowboy intelectual. Ali encontrávamos amigos e artistas locais, como o inesquecível Paulo 

Leminsky, poeta dos poetas, expoente de uma geração, grande figura. 

Já naquela época João Suplicy, o Shepard, se destacava na cozinha, preparando, junto 

com Marcelo Fromer, antológicos peixes assados em folhas de bananeira. Mas a culinária de 

Shepard (assim como sua arquitetura) se sofisticou com o passar dos anos. E sua moqueca, no 

domingo passado, já entrou para a História da gastronomia ocidental. Não foi só o cozinheiro. As 

boas lembranças, as conversas e as risadas contribuíram para transformar a moqueca curitibana em 

verbete imprescindível. 

Ajudaram na avaliação, é claro, os saborosos vinhos que Wella sacava sem parar de sua 

adega mágica. Ao fim do banquete, tivemos direito a uma sessão de stand-up comedy com o Branco 

Mello, que como sempre, fez todo mundo rir até não haver mais nenhum sinal de tristeza ou injustiça 

no mundo. Viva a moqueca curitibana! 

Livro… 

…depois de minhas loas à moqueca curitibana, recomendo a leitura dos livros de poemas e hai-kais 

desse grande poeta, também prosador, tradutor e compositor paranaense: Paulo Leminsky. Gosto 

especialmente de Distraídos Venceremos e O Ex-Estranho. 

Por Tony Bellotto  

 

8 de janeiro de 1935 

segunda-feira, 22 de março de 2010 | 12:05  

 

Fazia muito calor naquele verão em Memphis, no Tenessee. Quando Sam Phillips, o 

dono da Sun Records - um pequeno estúdio especializado em gravações de música country e jazz -, 

chegou para a sessão daquela tarde, os meninos já estavam tocando. Sam entrou na sala de controle 

e perguntou a um dos técnicos de gravação que som era aquele que os malucos estavam fazendo. 

Jack não soube explicar. “Estão zoando com o blues do Crudup”. 

Só então Sam se deu conta de que os garotos estavam tocando That‟s All Right, 

Mamma, um blues de Artur Crudup. 

“Quer que eu peça pra eles pararem?”, perguntou Jack. 

“Não!”, disse Sam. “Grave o que eles estão tocando”. 
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“Mas, Sam, isso não é blues, não é country, não é pop…”. 

“Não importa Jack, grave!”, ordenou Sam. 

Sam tinha gostado do som que os garotos estavam fazendo. Era um blues, mas eles 

estavam tocando num andamento mais rápido, como uma canção country. Os garotos eram três 

figuraças. O cantor tinha um topete enorme, parecia uma couve-flor negra e brilhante no alto da 

cabeça. 

“Quem é o cantor?”, Sam perguntou. “Não sei”, disse Jack. “Parece que é um chofer de caminhão de 

Tupelo”. 

Não sei se as coisas aconteceram exatamente assim naquela tarde de 5 de julho de 

1954 em Memphis, mas imagino que sim. Agora em janeiro, no dia 8, comemorou-se o nascimento 

do garoto do topete, Elvis Aaron Presley, que se não o foi o único, foi sem dúvida um dos mais 

importantes inventores desse ritmo musical que transcendeu a música e virou um modo de vida: o 

Rock. 

Estudiosos dizem que o rock nasceu naquela sessão de gravação no dia 5 de julho de 

1954 em Memphis, no Tenessee. Eu acho que o rock nasceu em Tupelo, Mississippi, no dia 8 de 

janeiro de 1935. 

CD… 

…Num verão quente como esse que vivemos, nada melhor que escutar o primeiro disco do Elvis, 

ELVIS PRESLEY. Você não encontrará nada mais moderno por aí, apesar do disco estar 

completando 54 anos de idade. 

Por Tony Bellotto  

 

Antígona 

segunda-feira, 29 de março de 2010 | 12:31  

 

 

  

Mulheres sempre dão uma dimensão especial a qualquer manifestação ou confronto 

político de que participem. Aliás, dão dimensão especial à qualquer coisa, na minha opinião. O que 

seria do paraíso sem Eva? Um lugar infinitamente mais tedioso. Temos a impressão arraigada de que 

enquanto homens (aqueles seres do sexo masculino, descendentes de Adão) estão lutando, 

brigando, guerreando, discutindo sobre futebol ou simplesmente matando-se uns aos outros numa 
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guerra qualquer, está tudo certo. É da natureza estúpida dos homens se engalfinhar uns com os 

outros por motivos pueris, torpes ou nobres que sejam 

  

Homens adoram brigar e se esgoelar por uma opinião ou time contrário, cuspir ou urinar 

no chão para demarcar território, disputar uma bola, uma nação ou até mesmo uma mulher, 

eventualmente. Mas quando as mulheres entram na briga, a coisa muda de figura. Não que já não 

estivéssemos todos (os de bom senso) bastante desconfiados da ditadura de Fidel Castro (agora sob 

o comando do irmão Raul) em Cuba. Mas é que sempre foi muito difícil para muitos enxergar o velho 

ditador intransigente e cruel naquele jovem barbudo que junto com Che Guevara tornou-se símbolo 

da revolução e da liberdade nos anos 60. 

  

Os heroicos barbudos que libertaram Cuba do jugo de um tirano tornaram-se eles 

próprios tiranos com o passar dos anos, apesar de ainda barbudos e fardados como libertadores 

idealistas recém desembarcados do Granma (apenas um pouquinho mais alquebrados). E em nada 

ameniza essa constatação o fato de Fidel ser amigo de e admirado por gente como Garcia Márquez e 

muitos outros, aí incluídos nosso presidente e vários de nossos intelectuais. 

  

Que ironia cruel. Precisamos que mulheres vestidas de branco nos clareiem a visão, 

como santas Luzias. As Damas de Branco estão nas ruas de Havana protestando contra a prisão de 

seus companheiros, maridos e filhos, presos políticos do regime cubano. O fato de estarem vestidas 

de branco sugere uma manifestação pacífica, gandhiniana e feminina na forma de fazer política. Mas 

as porradas que estão levando da repressão cubana comprovam que os libertários barbudos 

revolucionários (ou o que sobrou deles) não estão nem aí para feminismo e princípios políticos de 

não-violência preconizados por Mahatma Gandhi. 

  

As Mães da Praça de Maio, movimento que uniu mães de desaparecidos vítimas da 

ditadura argentina na década de 70 e 80, também souberam o que é tomar no lombo as cacetadas 

dos trogloditas. Coisa que as mulheres islâmicas conhecem há séculos. Há homens que sentem 

prazer especial em dar porrada em mulher. O que torna tudo ainda mais trágico, patológico e 

inaceitável. 

  

Livro…. 

… Antígona, de Sófocles, uma peça que merece ser lida sob a ótica da luta da mulher. A 

protagonista, Antígona, filha de Édipo e Jocasta, ousa se insurgir contra o rei, seu tio Creonte, e 

contrariando uma ordem deste, decide enterrar o irmão Polinice com as próprias mãos, numa atitude 

que lhe custará a vida. 

Por Tony Bellotto  


