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RESUMO 

 

Esse trabalho visa analisar como se apresenta o discurso do outro nas vozes que 
aparecem nos textos de memórias literárias da Olimpíada de Língua Portuguesa 
Escrevendo o Futuro (OLPEF) 2012. Essa é uma pesquisa descritiva e 
interpretativa, de base qualitativa e adotou-se o método dialético. Estabeleceu-se 
como objetivos específicos, em primeiro lugar, investigar a influência dos verbos 
introdutores do discurso relatado para a construção do sentido. Em segundo lugar, 
verificar quais as funções das vozes do outro para a constituição dos textos do 
gênero memórias literárias e, por último, identificar as marcas do discurso do outro, 
presentes nas memórias literárias produzidas por alunos finalistas da OLPEF 2012. 
Considerou-se a análise o discurso do outro, nas modalidades do discurso direto e 
do discurso indireto, por apresentarem marcas explícitas e, por isso, serem de fácil 
identificação. Para fundamentação teórica dessa pesquisa em relação ao conceito 
de memória coletiva, utilizam-se os estudos de Halbwachs (2006) e Bosi (2007). 
Acerca da definição e características do gênero memórias literárias tomaram-se por 
base as publicações de Marcushi (2011, 2012) e Clara (2012, 2014). Adota-se a 
concepção de gênero discursivo de Bakhtin (2003) e dialoga-se com o conceito de 
discurso do outro de Bakhtin (1993, 2003, 2004). Ainda referindo-se a Bakhtin, seus 
trabalhos (1993, 2003, 2004, 2008) foram essenciais para a compreensão da 
natureza dialógica da linguagem, assim como foi relevante o estudo de Brait (2005). 
Além desses trabalhos, contribuíram para essa investigação os escritos de 
Maingueneau (1997, 2001, 2008) sobre as marcas do discurso citado e os verbos 
introdutores desse discurso e ainda foi pertinente o trabalho de Authier-Revuz (1990, 
1998, 2004) sobre a heterogeneidade enunciativa. O corpus é composto pelos vinte 
(20) textos de memórias literárias finalistas da OLPEF 2012 que apresentam o uso 
do discurso direto e/ou indireto. Os dados revelaram que o discurso do outro nesses 
textos é marcado por aspas, dois pontos e travessão. Constatou-se que os verbos 
introdutores exercem grande influência na construção do sentido. Dentre eles, o 
verbo dicendi apresentou uso frequente e, em alguns casos, demonstrou aparente 
neutralidade; em outros, influenciou no sentido do enunciado. Por último, 
identificaram-se as quatro funções do discurso do outro para a constituição das 
memórias literárias: situar o leitor no tempo e no espaço; fazer referência aos 
objetos ou às expressões antigas; rememorar costumes e modos de vida do 
passado e evocar lembranças do passado por meio de cheiros, sabores e sons. 
 

Palavras-chave: Discurso do outro. Memórias literárias. Memória Coletiva. 
Dialogismo. Gênero do Discurso. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work aim to analyses how to present the other discourse into the voices that 
appear in the texts of memory literature of the Portuguese Language Olympiad 
Writing the Future (PLOWF). This is a descriptive and interpretative research, of 
qualitative base and adopted the dialectic method. Established as specific goals, at 
first place, to investigate the influence of the introduced verbs of the discourse 
related to the sense construction. At second place, what are the functions of the 
other voices for the text constitution of the literature memory genres, and in the end, 
to verify, to identify the discourse marks of the other, presents in the memory 
literature produced by the final students of the PLOWF, in 2012. Considered in the 
analysis the other discourse, in the direct and indirect discourse modality, for present 
explicit marcs and, for that, it be easy to identify them.  For the theory base of this 
research, into connect with the concept of collective memory, used the studies of 
Halbwachs (2006) and Bosi (2007). About the definition and characteristics of the 
literature memory genre, it based on the publish of Marcushi (2011, 2012) and Clara, 
Altenfelder and Almeida (2012, 2014). Adopted the Bakhtin’s discourse genre 
conception (2003) and dialogue with the concept of other discourse of Bakhtin (1993, 
2003, 2004). Still about Bakhtin, his works (1993, 2003, 2004, 2008) were essential 
for the comprehension of the dialogical nature language, so it was relevant the Brait 
study (2005). Beyond these works, to contribute for this investigate the Maingueneau 
writing (1997, 2001, 2008) about the quoted discourse marks and the introduced 
verbs of this discourse and still was pertinent the work of Authier-Revuz (1990, 1998, 
2004) about the enunciate heterogeneity. The corpus is composed by the 20 texts of 
the final literature memory of the PLOWF 2012 that presented the use of direct or 
indirect discourse. The date showed that the other discourse into these texts is 
marked by inverted commas, two points and dash. Verified that the introduced verbs 
to carry out a big influence into the sense construction. Among them, the verb dicendi 
presented a frequency use and, in some cases, demonstrate apparent neutrality, in 
others influenced the enunciate sense. For the last, identified the four functions of the 
other discourse to the literature memory constitution: situate the reader into the 
space and time; to make reference at objects and old expressions; remember habits 
and ways of life in the past and evocate past remembers by smells, tastes and 
sounds.        
      
 

Keywords: Other discourse. Literature memory.  Collective memory.  
Dialogism. Discourse Genre. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

“[...] Na relação criadora com a língua não existem 

palavras sem voz, palavras de ninguém. Em cada 

palavra há vozes às vezes infinitamente distantes, 

anônimas, quase impessoais [...], quase 

imperceptíveis, e vozes próximas, que soam 

concomitantemente.” (BAKHTIN, 2003) 

 

Os dados das avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) atestam muitas deficiências 

na leitura e escrita de alunos da rede básica de ensino. Diante disso, o governo 

resolveu criar algumas políticas públicas com o objetivo de superar essas 

deficiências e melhorar a aprendizagem. Nesse cenário, surge a Olimpíada de 

Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLPEF), uma política pública da 

educação, que se realiza em anos pares e convida os alunos das escolas públicas 

do Ensino Fundamental e Médio de todo o Brasil a lerem e escreverem textos na 

perspectiva de um gênero. O maior prêmio vem a ser a melhoria nas habilidades de 

leitura e escrita. Além disso, alunos e professores semifinalistas e finalistas 

participam de encontros regionais de formação em quatro capitais brasileiras com 

profissionais especializados nos gêneros em estudo. 

Essa é uma política pública de iniciativa do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e da Fundação Itaú Social, com a coordenação técnica do Centro de Estudos 

e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC).  Ao verificar os 

bons resultados alcançados pelo Programa Escrevendo o Futuro,  o MEC em 2008 

transformou esse programa na OLPEF, o que passou a ser uma ação do Plano de 

Desenvolvimento da Educação. Desde então, a cada ano, mais estudantes e 

professores têm aderido ao concurso e participado das oficinas organizadas por 

meio de uma sequência didática (SD) para orientarem a construção de um texto. A 

cada edição o número de municípios, escolas e professores inscritos tem superado 

o das edições anteriores. 

Em anos ímpares, acontece a formação docente através de seminários, 

cursos presenciais e à distância, em busca de promover a reflexão sobre o material 

trabalhado e a prática, socializando saberes e experiências. Neste ano, estão sendo 

ofertados três cursos à distância para educadores de todo o Brasil: "Sequência 
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didática: aprendendo por meio de resenhas", "Caminhos da Escrita" e “Leitura vai, 

escrita vem: práticas de sala de aula”. 

Nesse sentido, um dos objetivos da olimpíada é contribuir para a formação 

docente. Além disso, essa política pública procura proporcionar uma melhor  

qualidade no ensino e aprendizagem da leitura e escrita e disponibiliza para os 

professores cadastrados no programa materiais didáticos organizados por 

professores especialistas na área. Dentre esses recursos didáticos estão os 

resultados dos estudos de vários pesquisadores vinculados às universidades 

públicas de todo o Brasil que são convidados a refletirem sobre os gêneros 

trabalhados na OLPEF. As análises são sempre divulgadas no Portal Escrevendo o 

Futuro e fazem parte das ações de formações continuadas em sala de aula. 

Através do concurso  é lançado o desafio de aprimorarmos a leitura e a 

escrita dos alunos em sala de aula. Ressaltamos que não se trata de uma procura 

aos grandes talentos, mas sim do educador realizar as atividades propostas por uma 

sequência didática e permitir que o aluno desenvolva uma comunicação mais eficaz 

na modalidade escrita.    

Dentre os gêneros propostos pela OLPEF, temos as memórias literárias. 

Vivemos numa época em que os avanços tecnológicos ocorrem numa velocidade 

surpreendente e a cultura, a memória e a história de vida de pessoas e lugares 

estão se perdendo em um processo contínuo de desvalorização. Além do mais, as 

crianças pouco se interessam pelas histórias de seus avós, pelos sentimentos, e as 

experiências de vida ficam muitas vezes apenas na memória dos mais velhos. 

Nesse sentido, a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro tem 

contribuído de maneira significativa através da proposta de o aluno escrever textos 

de memórias literárias (ML). Os jovens matriculados nos 7º e 8º anos revelam a 

memória de um lugar na perspectiva de um antigo morador e produzem textos nesse 

gênero sob a orientação do trabalho do professor por meio de uma sequência 

didática.  

No tocante ao gênero memórias literárias, através dele as experiências do 

passado de algum antigo morador são relembradas e recriadas com singularidade. 

Precisamos tornar aquelas experiências atraentes ao leitor e contá-las de forma 

literária. O tema da olimpíada para todos os gêneros do concurso (poema, memórias 

literárias, crônica e artigo de opinião) é “O lugar onde vivo” e, em 2012, milhões de 

alunos participaram das atividades desse projeto. As produções devem retratar as 
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lembranças de um idoso, assim como o passado do município do autor, ressaltando 

aspectos que caracterizam e diferenciam aquele lugar de todos os outros lugares. 

Em 2012, após o resultado das escolhas dos textos finalistas nos gêneros 

poema, memórias literárias, crônica e artigo de opinião, o CENPEC organizou um 

livro e publicou todos os textos finalistas. No nosso estudo, interessa-nos a análise 

do discurso do outro (DO) nos textos finalistas de memórias literárias da OLPEF do 

ano já citado. Dos trinta e oito (38) textos de ML publicados, vinte (20) apresentam o 

uso do discurso direto e/ou indireto, os quais constituíram o corpus dessa pesquisa. 

Optamos por observar essas duas formas de discurso por elas aparecerem no texto 

de maneira mais explícita que o discurso indireto livre, e serem de mais fácil 

identificação. Além disso, ao incluirmos a análise do discurso indireto livre teríamos 

um número muito superior de amostras, o que poderia se tornar inviável para essa 

pesquisa, mas que não descartamos fazermos isso em uma futura investigação. 

A fim de refletirmos sobre a presença do discurso do outro em textos de 

memórias literárias, buscamos responder aos seguintes questionamentos:  

• Que marcas do discurso do outro aparecem nas memórias literárias 

produzidas por alunos finalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa 2012?  

•   Qual a influência dos verbos introdutores do discurso relatado para a 

construção do sentido? 

• Quais as funções das vozes do outro para a constituição dos textos do 

gênero memórias literárias? 

 Desse modo, objetivamos nesse estudo analisar como se apresenta o 

discurso do outro nas vozes que aparecem nos textos de memórias literárias da 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 2012. Para isso, 

identificamos as marcas do discurso do outro presentes nas memórias literárias 

produzidas por alunos finalistas da OLPEF 2012 e investigamos a influência dos 

verbos introdutores do discurso relatado para a construção do sentido. Além disso, 

verificamos quais as funções das vozes do outro para a constituição dos textos do 

gênero memórias literárias.  

Assim, discorremos sobre as teorias de alguns estudiosos que 

fundamentaram a nossa pesquisa.  Adotamos os conceitos de memória coletiva 

(MC) de Halbwachs (2006) e Bosi (2007), tendo em vista que o nosso corpus é 

constituído de textos de memórias literárias e, no gênero citado, encontramos muito 

da memória coletiva. Além do mais, ao tratarmos das funções do discurso do outro 
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para a constituição do gênero memórias literárias, percebemos que todas as funções 

encontradas em nossas análises sofrem influências da memória coletiva.  

Além disso, os trabalhos de Marcuschi (2011, 2012) e de Clara (2012, 2014) 

foram relevantes para definirmos e caracterizarmos as memórias literárias. O 

primeiro afirma que o propósito maior desse gênero é recuperar na 

contemporaneidade as lembranças de um passado remoto do autor, mas sem 

compromisso com o real e nem com o resgate histórico. O importante é recriar o 

vivido, aquilo que lhe afetou emocionalmente e fazer isso de maneira singular. Em 

relação ao segundo estudo, ele nos trouxe contribuições muito significativas, pois 

por ser o material sugerido pela olimpíada para orientar a produção das ML em sala 

de aula, ele traz em detalhes as características desse gênero. 

Salientamos que apesar da OLPEF optar pela nomenclatura dos gêneros 

textuais em seus materiais didáticos, em nossas análises nos baseamos no 

dialogismo bakhtiniano e adotamos a concepção de gênero do discurso, tendo em 

vista que o foco de nossa investigação são os aspectos discursivos e não os 

linguísticos.  

Sendo assim, o analista do discurso deve partir da compreensão da situação 

imediata de comunicação, da esfera em que se inserem os sujeitos envolvidos no 

processo de interação e de suas intenções comunicativas. Inicialmente, para ele, o 

que interessa para compreender aspectos relativos ao gênero é sua situação de 

produção e é isso que será determinante em relação ao gênero. 

Segundo Bakhtin (2003), é preciso estudar os gêneros a partir do enunciado e 

não de orações isoladas e fora do contexto de circulação. Esse teórico propõe 

análises dialógicas, já que não produzimos orações abstratas e sim, enunciados que 

estão inseridos nas relações cotidianas e são formulados considerando essas 

relações.  

Apesar disso, o conceito teórico de gênero, de Marcuschi (2008), foi útil em 

função da discussão e definição que ele traz sobre gêneros textuais. Esse autor 

afirma que gêneros são textos que aparecem em situações de comunicações 

contínuas e com determinados padrões influenciados por questões funcionais, 

enunciação e estilo relacionados, dentre outras, com as condições históricas e 

sociais. As pessoas se comunicam por meio dos gêneros e eles exercem um papel 

social relevante.  
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Sobre o dialogismo, Bakhtin (1993, 2003, 2004, 2008) diz que a relação 

dialógica é estabelecida em situação real e concreta de comunicação e o enunciado 

é tido como inédito, sempre novo, irrepetível. Acrescenta ainda que os enunciados 

mantêm constantes relações dialógicas no processo comunicativo, pois estão 

sempre em conexão com os já ditos, bem como, com o possível leitor/interlocutor e 

com enunciados futuros. Para ampliarmos a compreensão sobre o dialogismo, 

utilizamos também os escritos de Brait (2005). 

Ainda sobre trabalho de Bakhtin (1993, 2003, 2004), consideramos a 

definição que ele traz do discurso do outro. Dentre as formas de apresentação do 

discurso citado estudadas por esse autor, destacamos para nosso estudo as 

definições e considerações que ele faz sobre os discursos diretos e indiretos, e as 

relações dialógicas contínuas que esses discursos  estabelecem com os enunciados 

já ditos. 

Nos estudos de Maingueneau (2008), destacamos suas considerações sobre 

as formas de discurso segundo (discurso direto, o indireto e o indireto livre), bem 

como, sobre as formas de marcar esses discursos e os possíveis elementos 

introdutores. Esse autor ressalta que o discurso citado não é meramente citado na 

enunciação, mas ocupa um lugar na narrativa. Além disso, esse estudioso critica o 

equívoco de alguns gramáticos, ainda hoje, classificarem o discurso indireto como 

sendo uma simples reformulação do direto e afirma serem os dois independentes. 

Em relação ao trabalho de Authier-Revuz (1998), serviram de respaldo para 

essa pesquisa os conceitos de heterogeneidade constitutiva e heterogeneidade 

mostrada. A autora diz que todo discurso é por natureza heterogêneo e entrelaçado  

pelos já-ditos, ou seja, o discurso do outro é parte integrante dos nossos discursos, 

por isso a afirmação de que a heterogeneidade é constitutiva do discurso. Nos casos 

de heterogeneidade mostrada marcada, o discurso do outro se revela de forma 

explícita. 

A respeito do gênero memórias literárias, contamos com as contribuições das 

publicações de vários autores. O texto de Lima (2009) trata da importância de 

termos a memória coletiva retratada nas memórias literárias. Já Britto (2012) 

apresenta a sua definição para o gênero memórias literárias. As categorias Espaços 

de Convivência e Traços Culturais analisadas por Minuzzi (2007) mantêm relações 

com a memória coletiva, possuem semelhanças com as ML e, por isso,  foram úteis 

para as nossas análises. A pesquisa de Erdei, Boeno e Padilha (2013) relacionou 
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memória coletiva com memória literária e nos auxiliou ao fazermos essa mesma 

relação em nossa investigação. E, por último, as afirmações de Gedoz e Costa-

Hubes (2010) foram importantes ao se referirem às marcas que definem asmemórias 

literárias. 

As dissertações de Pereira (2007) e Bessa (2007) nos ajudaram no estudo do 

discurso do outro. A primeira nos trouxe contribuições acerca do estudo dos verbos 

dicendi e, principalmente, sobre o estudo das funções do DO no gênero 

monográfico. Na segunda, foi útil a relação estabelecida entre os mecanismos de 

citação, o discurso citante e o sentido do texto, já que em nossa pesquisa também 

tratamos das estratégias enunciativas.  

Ainda sobre o discurso do outro, trouxeram contribuições para a nossa 

investigação as pesquisas de Rosa (2011), Bataglin (2007), e de Boch e Grossman 

(2002). A primeira auxiliou nas análises por tratar das marcas do discurso do outro e 

da importância dos verbos introdutores no estabelecimento do sentido do enunciado. 

A segunda serviu de inspiração para definirmos alguns dos procedimentos de 

análise, visto que trata das mesmas formas de citação do discurso do outro as quais 

tratamos em nosso trabalho e refere-se às marcas do discurso do outro e ao verbo 

dicendi. E a publicação de Boch e Grossman (2002) trata das funções do discurso 

do outro no gênero monográfico e nos inspirou para identificarmos as funções do DO 

nas memórias literárias.  

Ainda foi relevante a pesquisa de Barbosa (2008), pois trata da 

heterogeneidade enunciativa e tem como um dos objetivos identificar as marcas do 

discurso do outro. Além disso, analisa as mesmas formas de citação do discurso do 

outro que elegemos para o nosso estudo. E, por fim, Araújo (2009) contribuiu para a 

nossa pesquisa por mostrar resultados sobre o estudo das vozes do outro.  

Após contextualizarmos a nossa pesquisa, expormos os objetivos desse 

trabalho, questões de pesquisa, fundamentação teórica e estudos que nos 

subsidiaram, explanamos a seguir, a justificativa para a realização desse estudo. 

 

1.1 Justificativa 

 

Como revelamos antes, analisamos como se apresenta o discurso do outro 

nas vozes que aparecem nos textos de memórias literárias da Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro 2012. 
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Nessa mesma edição da olimpíada, trabalhamos com a  sequência didática 

proposta pelo caderno do professor “Se bem me lembro...” da OLPEF e ficamos 

entre os finalistas (professora e aluna). Diante das formações regionais na semifinal, 

enquanto participávamos como professora finalista no gênero memórias literárias, é 

que surgiu o desejo de investigarmos mais sobre as produções dos alunos finalistas, 

no intuito de conhecermos mais sobre a escrita e o funcionamento das memórias 

literárias. Já era de nosso interesse investigar características que revelassem a 

constituição desses textos enquanto pertencentes ao gênero memórias literárias. 

A escolha por esse gênero discursivo se deu em razão de o mesmo já ter sido 

nosso objeto de estudo durante as oficinas que participamos da OLPEF, por já 

termos trabalhado com a SD dele e por termos uma afinidade maior com esses 

textos. Além disso, as características das ML são pouco analisadas em materiais 

que tratam dos gêneros discursivos.  

Entretanto, esclarecemos que não participamos do processo de orientação da 

produção de nenhum dos textos analisados por esse trabalho. Apenas tivemos 

acesso a esses textos através da publicação deles em um livro dos finalistas do 

programa da edição já mencionada. 

Através das memórias literárias valorizamos as experiências e as vozes dos 

mais velhos, e reconhecemos a importância do idoso para a sociedade. No trabalho 

orientado pela sequência didática da OLPEF, o aluno realiza uma 

pesquisa/entrevista com um morador antigo de sua cidade, em busca de histórias e 

informações do passado do lugar e do entrevistado. De posse da entrevista, ele 

escolhe alguns pontos que servem de inspiração para a criação do seu texto de 

memórias literárias. Tudo isso na visão de um discente que muitas vezes sequer 

viveu algo semelhante ao passado que descobriu e que, em geral, não costumava 

nem dar atenção ao idoso. 

Assim, as memórias literárias possuem grande relevância social, tendo em 

vista que por meio delas relembramos histórias de vidas e de lugares, e que a partir 

de seus registros poderão não mais ser esquecidas. Apesar disso, ainda é um 

gênero pouco investigado pela comunidade científica. 

Além disso, o gênero memórias literárias está praticamente ausente dos livros 

didáticos, mesmo daqueles adotados e aprovados pelo Plano Nacional do Livro 

Didático (PNLD). Por isso, dificilmente o aluno tem mantido o contato com esse 

gênero discursivo antes de participar das oficinas da OLPEF. Salientamos que o 
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texto de ML no contexto da OLPEF se constitui de forma preponderante pelo  dizer 

do outro, visto que sua progressão temática depende em grande parte do que se 

conseguiu na entrevista com o idoso. A entrevista tem que render boas respostas 

para que o aluno a tenha como ponto de partida para a inspiração na construção do 

seu texto de memórias literárias. 

Pensando nisso, foi que vislumbramos a possibilidade de observarmos a 

construção das ML nas redes dialógicas com os já ditos, esses advindos do 

resultado da pesquisa por meio de entrevista com um morador antigo da cidade do 

aluno. Essa investigação tomou esse percurso depois que frequentamos as aulas da 

disciplina Linguagem e Discurso, do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) 

do Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM). Nos 

estudos propostos nessa disciplina, ministrada pela orientadora desse trabalho, 

entramos em contato de forma mais aprofundada com as teorias do discurso e, em 

especial, com o dialogismo bakhtiniano e o discurso do outro. 

Em geral, não damos a devida importância ao trabalho com o discurso do 

outro na orientação da escrita de alguns gêneros. Esse tema é de grande relevância, 

pois segundo Bakhtin (2004), toda enunciação é marcada pela palavra do outro. 

Nenhum enunciado é completamente novo e sempre mantém relações dialógicas 

com outros já ditos.  

A importância dessa pesquisa vem, inclusive, por nos propormos a analisar o 

dizer de outros nos textos de memórias literárias e que em sua grande maioria 

representa o dizer de um idoso, que muito tem a contribuir para a memória coletiva. 

Os mais velhos contribuem até mesmo para a conservação de valores, experiências 

marcantes e costumes do passado que fazem parte da identidade de um povo e que 

muitas vezes não recebem a importância devida. 

Ainda nesse contexto, não  podemos desconsiderar também que essas outras 

vozes contribuem para constituírem o aluno enquanto sujeito autor do seu texto, que 

foi buscar na voz do outro um instrumento para complementar o seu dizer. 

Nosso trabalho está vinculado à linha de pesquisa “Texto, Discurso e Ensino.” 

Com isso, essa investigação poderá contribuir tanto para um olhar mais atento, 

enquanto professora de Língua Portuguesa da educação básica, e como também 

para que os colegas de profissão percebam a importância do discurso do outro no 

discurso do eu. As análises as quais essa pesquisa se propõe a fazer poderão 

direcionar trabalhos em sala de aula com o gênero analisado, como também com 
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qualquer outro gênero discursivo, tendo em vista que a heterogeneidade é 

constitutiva à linguagem.  

Nesse sentido, esse trabalho poderá servir de reflexão para a prática docente 

e para o modo como se trabalha o discurso do outro em sala de aula. Sabemos que 

é comum professores tratarem o Discurso direto (DD), Discurso Indireto (DI) e o 

Discurso Indireto Livre (DIL) por questões puramente gramaticais, apenas propondo 

a transformação do discurso direto em discurso indireto, por exemplo. Ainda se 

realizam análises sem considerar o contexto em que esses discursos estão situados, 

a influência deles para a construção do sentido e as possíveis intenções 

comunicativas do enunciador ao trazer para o seu discurso a outra voz e marcá-la. 

Convém mencionarmos que é comum a OLPEF publicar estudos que 

analisam os textos dos alunos participantes do concurso. No entanto, ainda não há 

publicações que contemplem os aspectos que investigamos nesse trabalho. Por 

isso, esperamos contribuir para a olimpíada ao propormos reflexões sobre todos os 

textos de ML da edição 2012 em que encontramos a presença do discurso do outro 

de forma explícita.  

Consideramos esse trabalho de caráter inovador no sentido de que  

desconhecemos um estudo que trate do discurso do outro em textos produzidos por 

alunos do ensino fundamental (anos finais), e ainda que seja no gênero memórias 

literárias. Estudos como o de Bessa (2007) e o de Pereira (2007) já investigaram a 

articulação das diferentes vozes, mas em textos de graduandos. Por isso, 

acreditamos que é fundamental direcionar o olhar para as produções dos alunos 

ainda da rede básica de ensino, de modo que possamos atentar para suas 

dificuldades antes de ingressarem em um curso superior. Em especial, esperamos 

alertar para a influência das estratégias enunciativas que acompanham o discurso 

do outro na construção do sentido do enunciado.  

Nessa perspectiva, com a análise dos aspectos discursivos no gênero objeto 

de estudo, esperamos contribuir para uma orientação mais eficiente do docente no 

trabalho com as memórias literárias e, em geral, com os gêneros discursivos. Além 

do mais, sabemos que nas relações comunicativas, independente do gênero que 

usamos, os discursos estão sempre impregnados por outras vozes, ainda que o 

enunciador não tenha consciência disso. 

Após apresentarmos as nossas justificativas para esse estudo, no tópico  

seguinte tratamos dos aspectos metodológicos que norteiam essa pesquisa. 
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1.2 Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

Essa é uma pesquisa descritiva de base qualitativa e de cunho interpretativo. 

Adotamos o método dialético e analisamos como se apresenta o discurso do outro 

nas vozes que aparecem em textos de memórias literárias. Optamos por analisar o 

discurso do outro apenas nas modalidades do discurso direto e do discurso indireto, 

por estarem explícitos no texto. 

A seguir, tratamos da constituição do corpus e, logo após, descrevemos os 

procedimentos de análise adotados por essa pesquisa. 

 

1.2.1 Constituição do corpus 

 

A constituição do corpus deu-se a partir da observação de textos finalistas no 

gênero memórias literárias da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 

2012. Os textos foram organizados e publicados pelo CENPEC em um livro 

intitulado “Textos Finalistas-Edição 2012”, o qual encontramos disponível em: 

http://www.escrevendo.cenpec.org.br/index.php?view=article&catid= 12%3 

Aolimpiada&id=1098%3Ao-nosso-livro&option=com_content&Itemid=14. O material 

a ser analisado representa uma amostra de textos de alunos de diversas cidades e 

estados do país, produzidos sob orientação de professores através de uma 

sequência didática sugerida pelo concurso.  

Convém ressaltarmos que esse trabalho não objetiva nem analisar a 

sequência didática sugerida pelo concurso e nem propor uma SD. Como já 

dissemos antes, nos detivemos em investigar as estratégias enunciativas 

relacionadas ao discurso do outro em textos de memórias literárias. Apenas 

consideramos importante esclarecer para o leitor aspectos relacionados às 

condições de produção dos textos, e que acreditamos também ter influenciado na 

constituição do gênero. 

Os alunos autores são estudantes dos 7º e 8º anos de escolas públicas do 

Brasil. Através do concurso eles foram motivados a realizarem entrevistas com 

moradores antigos de sua cidade, no intuito de colherem informações sobre o 

passado de um idoso e do lugar onde residem. O professor orientou os educandos a 

produzirem textos no gênero memórias literárias, adotando uma SD sugerida pela 

OLPEF, que consta na publicação intitulada “Caderno do Professor”. Em seguida, a 

http://www.escrevendo.cenpec.org.br/index.php?view=article&catid=%2012%253%20Aolimpiada&id=1098%3Ao-nosso-livro&option=com_content&Itemid=14
http://www.escrevendo.cenpec.org.br/index.php?view=article&catid=%2012%253%20Aolimpiada&id=1098%3Ao-nosso-livro&option=com_content&Itemid=14
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comissão escolar escolheu o melhor texto da escola, que por sua vez o enviou à 

comissão municipal, a qual selecionou pelo menos um texto para representar o seu 

município na etapa estadual. Logo após, realizou-se a etapa estadual e cada estado 

escolheu o(s) texto(s) que o representaria na semifinal. Depois foram divulgados os 

finalistas e vencedores da edição 2012 da olimpíada.  

Ao escrever um texto no gênero discursivo ML, o aluno deve ter como foco o 

passado de um morador antigo, a história do seu lugar, de objetos pessoais e as 

recordações de experiências vividas. É um registro do passado marcante de alguém, 

sem compromisso com a realidade, pois tudo precisa ser recontado de maneira 

singular e fazendo uso da linguagem literária. É reviver o passado através da escrita 

e tornar essas lembranças interessantes para o leitor. O aluno escritor se coloca no 

lugar do entrevistado e escreve o seu texto, preferencialmente, em primeira pessoa. 

Como interlocutores previstos, temos o professor, os integrantes das comissões 

escolares, municipais, estaduais e regionais, assim como, leitores de blogs, jornais, 

site e outros lugares em que os textos venham a ser publicados no decorrer do 

concurso. 

As memórias literárias finalistas de cada estado do Brasil deram origem à 

publicação do livro “Textos Finalistas-Edição 2012” mencionado anteriormente, e a 

partir da análise desse material, constituímos o corpus dessa pesquisa. 

Para isso, realizamos uma atenta leitura dos trinta e oito (38) textos finalistas 

de memórias literárias, em busca de identificarmos a presença do discurso do outro, 

mais especificamente as modalidades do discurso direto e/ou indireto. Alguns textos 

apresentam os dois tipos de discursos, mas de forma bem sucinta. Em outros 

poucos ocorre de maneira bem expressiva o uso do discurso direto, e têm os que 

apresentam uma ou outra forma de discurso. Há ainda aqueles em que não 

encontramos nenhuma amostra do Discurso Direto ou Discurso Indireto. 

 Diante disso, selecionamos todos os textos que de alguma maneira 

apresentam o DD e/ou DI, em um total de vinte (20) textos, independente da 

extensão, assunto/tema abordado ou tipos de recordações e lembranças evocadas. 

A opção por essas duas formas de discurso deu-se pelo fato de serem identificados 

com maior facilidade, estarem explícitos e ser possível atestarmos por meio de 

mecanismos linguísticos e enunciativos a presença da outra voz, ao contrário do que 

ocorre no discurso indireto livre, por exemplo. Sendo assim, dos trinta e oito (38) 
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textos de memórias literárias finalistas da OLPEF 2012, em dezoito (18) não há 

nenhuma ocorrência dos DD ou DI. 

Salientamos que a investigação parte da totalidade dos textos que 

apresentam um ou os dois discursos pesquisados. No entanto, utilizamos os nove 

(09) textos em que aparece apenas uma amostra pequena de DD ou de DI para 

exemplificarmos aspectos da memória coletiva em nosso capítulo teórico. Essa 

escolha deu-se por percebermos, em análises iniciais, que contemplaríamos as 

marcas do discurso do outro e os verbos introdutores desse discurso nas análises 

dos demais textos, já que as características se repetem. Então ao utilizarmos para 

exemplificarmos  características da MC, estamos contemplando as características do 

gênero ML e, por sua vez, as funções do DO encontradas em outros textos da 

amostra analisada. Por isso, entendemos que não deixamos de atender aos nossos 

objetivos e evitamos a repetição excessiva nas análises. 

Dos textos que fazem parte do corpus, nove (9) deles apresentam apenas 

uma amostra ou de DD ou do DI. Os outros onze (11) têm duas ou mais amostras 

que apresentam os tipos de discursos já mencionados e salientamos que alguns dos 

textos são compostos em sua extensão mais por DD que pelo DI. 

Da amostra analisada, há alunos representantes dos estados de Goiás, São 

Paulo, Pernambuco, Rondônia, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Alagoas, 

Piauí, Bahia, Acre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraíba.      

A seguir organizamos dois quadros com a listagem dos textos da pesquisa, 

identificados por: código, título, aluno(a), cidade e Unidade Federativa.  No quadro 1, 

está a lista de textos que o DD ou DI aparece em apenas uma amostra, ou que 

esses discursos representam uma pequena amostra, se comparado à extensão do 

texto. No quadro 2, estão os onze (11) textos em que o DD e/ou DI aparecem duas 

ou mais vezes ou ainda que são constituídos por uma amostra de grande extensão 

do DD. 

Visando uma melhor identificação dos textos a serem analisados, optamos 

por nomeá-los da seguinte maneira: ML (Memórias Literárias) seguidos da 

numeração correspondente, como por exemplo: ML 1, ML 2. Identificamos ainda o 

título, autor, cidade e estado do autor. 
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Quadro 1- Textos que apresentam apenas uma amostra de DD ou DI 

COD. TÍTULO ALUNO(A) CIDADE UF 

ML 1 Valor de infância Elissama Miller da S. 

Mota 

Catalão GO 

ML 2 O filme da minha 

vida 

Bianca Pratti Bartoletti Sertãozinho SP 

ML 3 No papel branco o 

recheio de doces 

lembranças 

Ana Paula Alves 

Andrade 

São José do 

Egito 

PE 

ML 4 O tempo, o chiado 

e as flechas 

Jhonatan Oliveira 

Kempim 

Espigão d’Oeste RO 

ML 5 Pela memória 

refaço a história 

Samilly Tereza L. 

Gaigher 

Alfredo Chaves ES 

ML 6 Uma lembrança Júlia da Silva Lima Padre Bernardo GO 

ML 7 Lembranças e 

cheiros, máquinas 

do tempo 

Helen Cajueiro 

Fernandes 

Itatiba SP 

ML 8 Taboquinha: 

moradia da 

felicidade 

Aline Soares Vieira Janaúba MG 

ML 9 Memórias de um 

velho sonhador 

Wernick Hakkimen dos 

Santos 

Maceió AL 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quadro 2- Textos com mais de uma amostra de DD e/ou DI ou com uma amostra de grande extensão 

COD. TÍTULO ALUNO(A) CIDADE UF 

ML 10 Carreiro de 

memórias 

Beatriz Aparecida M. 

Garcia 

Santa Bárbara 

do Tugúrio 

MG 

ML 11 Concertina, 

canzonettas e 

lembranças 

Pâmela Aquilante Lopes Bariri SP 

ML 12 Das calçadas em 

giz às telas em 

Luiza de Marilac S. Leão Teresina PI 
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Paris 

ML 13 A triste mudança  Ana Carolina F. P. de 

Cerqueira 

Salvador BA 

ML 14 Na “boquinha” da 

noite 

Jaqueline Gomes 

Pinheiro 

Cruzeiro do Sul AC 

ML 15 Uma máquina de 

costura velhaça e 

muitas histórias 

Élida Azevedo de 

Oliveira 

Tanguá RJ 

ML 16 Cores, aromas e 

sabores de 

infância 

Nathalya Cristina 

Trevisanutto 

Tamboara PR 

ML 17 Rio Grande Natália Silva de Jesus Itaeté BA 

ML 18 Entre flores e 

borboletas, um 

sonho realizado 

Daiana Garske Santa Cruz do 

Sul 

RS 

ML 19 Cheiro de Lima Thabata Janila Fidellis de 

Moraes 

Piedade SP 

ML 20 Na Rua Portugal Débora da Silva Gomes Campina 

Grande 

PB 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
 

Para facilitarmos a leitura, os procedimentos de análise e a interpretação dos 

dados, organizamos inicialmente um arquivo eletrônico com todo o corpus. Para os 

nove (9) textos que apresentam apenas uma pequena amostra de DD ou DI, fizemos 

o quadro cinco (5), o qual está disponível em nossos anexos com o código que 

identifica o texto de origem, a identificação como DD ou DI, verbo que o introduz e 

amostra do discurso do outro. Além disso, para melhor compreensão, a seleção se 

estende a uma amostra maior no intuito de  identificarmos o cotexto1 e 

estabelecermos a construção do sentido. Os verbos ou locuções que introduzem o 

discurso do outro, tanto nessas e nas demais amostras analisadas, foram 

sublinhados, e as amostras de DD e/ou DI aparecerem em negrito. 

                                                             
1
 Segundo Maingueneau (2008, p. 27) cotexto “são as sequências verbais antes e depois da unidade a 

interpretar. 
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Em seguida, fizemos uma seleção em um arquivo separado com os onze (11) 

textos que apresentam duas ou mais amostras do DD e/ou DI ou, em alguns casos, 

em que quase todo o texto é composto pelo discurso direto.  

Depois de destacarmos os verbos e as amostras de discurso do outro,  

elegemos os procedimentos de análise a serem adotados em nosso trabalho, os 

quais detalhamos a seguir. 

 

1.2.2 Procedimentos de análise  

  

Após a seleção das amostras com a presença do discurso direto e/ou indireto, 

iniciamos a etapa de análise com o destaque das marcas que identificam a presença 

de outras vozes que não a do narrador dos textos. Dentre essas marcas, 

observamos as aspas, dois pontos, travessões e verbos que indicam a voz do outro, 

tanto na delimitação do campo do discurso direto, como no indireto.  

Identificadas as marcas do discurso do outro, separamos em um arquivo as 

amostras que continham essas marcas. Depois fizemos as análises relativas a elas 

a partir dos seguintes casos que encontramos: discurso direto marcado por aspas e 

introduzido por dois pontos, discurso direto marcado por aspas sem a introdução por 

dois pontos e discurso direto marcado por travessão. 

Encontramos vinte e quatro (24) amostras com marcas tipográficas do 

discurso do outro. Dessas, doze (12) foram tomadas para análise, sendo que dez 

(10) são marcadas por aspas (sete (07) delas são introduzidas por dois pontos). Em 

outras duas (2), o discurso do outro é introduzido por travessão e ambas foram 

analisadas. No entanto, daquelas em que o DD era introduzido por aspas e dois 

pontos, excluímos das análises doze (12) delas, por apresentarem características 

semelhantes às demais contempladas e pelo uso da aspa ter ocorrido com objetivo 

idêntico ao ocorrido nas outras amostras comentadas.  

Optamos por fazer uma seleção nas amostras que apresentaram marcas do 

discurso do outro buscando contemplar fenômenos e finalidades diferentes para o 

emprego das aspas e evitando a repetição excessiva em relação às finalidades e às 

temáticas abordadas. Além do mais, essas mesmas amostras foram consideradas 

para análises com outros propósitos. 

Na etapa subsequente, identificamos os verbos de introdução do discurso 

direto ou indireto e a influência deles para a construção do sentido. Observamos 
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também se eram verbos dicendi ou não, se permitiam algum julgamento de valor do 

discurso que eles introduzem e em que contribuíam para a interpretação das 

palavras citadas. 

Encontramos um total de vinte e oito (28) verbos introduzindo o discurso do 

outro, dos quais excluímos cinco (5) de nossas análises por eles aparecerem em 

outras fragmentas e com sentido semelhante. Todas essas amostras excluídas das 

análises apresentavam verbos dicendi que se repetiram, os quais apenas indicavam 

que havia ocorrido um ato de elocução. 

Destacamos que houve uma presença considerável de verbos dicendi como 

introdutor do DD e do DI. Isso já era esperado, tendo em vista ser algo comum em 

textos de memórias literárias. Como sabemos, esses textos são construídos com 

base em uma entrevista e, por isso, é frequente a inserção da voz outro à mostra no 

discurso e essa voz aparece com frequência introduzida por um verbo de dizer. 

 Analisadas as marcas do discurso do outro e os verbos introdutores,  

verificamos, por meio de uma análise qualitativa e interpretativa, as funções das 

vozes do outro para a constituição do gênero memórias literárias. Para isso, 

consideramos o cotexto em que o discurso direto ou indireto está inserido e a 

influência desse discurso para a construção do sentido do gênero em estudo. Em 

nossas análises, encontramos cinco funções do discurso do outro para constituição 

das memórias literárias, a saber: situar o leitor no tempo e no espaço, fazer 

referência aos objetos ou às expressões antigas, rememorar costumes e modos de 

vida do passado, evocar lembranças do passado por meio de cheiros, sabores e 

sons. 

Na função do discurso do outro de situar o leitor no tempo e no espaço, 

encontramos dezoito (18) amostras, das quais consideramos onze (11) para análise 

e excluímos as demais por já serem contempladas em outro tópico de análise. Em 

relação à função de fazer referência aos objetos ou às expressões antigas, 

analisamos dez (10) amostras e desconsideramos duas (2), pelos mesmos motivos 

da função anterior. 

Em seguida, temos a função do discurso do outro de evocar lembranças do 

passado por meio de cheiros, sabores e sons, na qual tivemos nove (9) amostras 

analisadas e duas (2) excluídas, em virtude de já terem sido comentadas antes e de 

possuírem características semelhantes a outras analisadas. 
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Por último, temos a função do DO de rememorar costumes e modos de vida, 

na qual encontramos a maior quantidade de amostras, em um total de vinte e sete 

(27), das quais comentamos quinze (15). Excluímos aquelas que já foram muito 

exploradas em outros propósitos e também quando apareceram dois ou mais 

exemplos com características ou conteúdos muito semelhantes para essa função. 

Concluída a etapa de seleção das amostras, partimos para a análise dos 

dados e nos fundamentamos nos estudos citados anteriormente no presente 

capítulo. 

A seguir, discorremos sobre o modo como organizamos os capítulos desse 

trabalho. 

 

1.3 Organização dos capítulos 

 

No presente subtópico, descrevemos a maneira como organizamos o nosso 

texto, o qual é composto de quatro (4) capítulos. Nesse primeiro capítulo, tecemos 

as nossas considerações iniciais a respeito da temática abordada e situamos a 

problemática de nossa pesquisa. Fazemos uma breve contextualização da pesquisa 

ao falarmos da OLPEF,  do gênero memórias literárias, de gênero discursivo, 

discurso do outro e citamos os teóricos e as pesquisas que subsidiaram o nosso 

trabalho. Além disso, traçamos os nossos objetivos, questões de pesquisa e 

apresentamos a nossa justificativa para a realização desse estudo. Depois, nos 

dedicamos a explicarmos os aspectos metodológicos da pesquisa, incluindo a  

constituição do corpus e os procedimentos de análise. E, por último, no presente 

tópico, descrevemos o modo como os capítulos estão organizados. 

No segundo capítulo, abordamos os conceitos de memória e memórias 

literárias e procuramos estabelecer relações entre eles. Tratamos das semelhanças 

e diferenças entre memória e história, da memória coletiva e de suas relações com 

as categorias de tempo e espaço, e dos pontos convergentes entre a memória 

coletiva e o gênero memórias literárias. Em outro tópico, descrevemos as etapas 

sugeridas pela OLPEF para o professor orientar a produção do texto de ML, e no 

item subsequente, fazemos uma abordagem sobre os conceitos de gênero 

discursivo e gênero textual. Por último, definimos e caracterizamos o gênero 

discursivo memórias literárias e, depois, citamos alguns trabalhos que subsidiaram a 

nossa pesquisa. 
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No terceiro capítulo, intitulado “Dialogismo e discurso do outro”, fazemos um 

aparato teórico sobre discurso do outro, a natureza dialógica dos enunciados, a 

heterogeneidade enunciativa e o discurso citado baseado nos estudos de Bakhtin 

(2004, 2003, 1993), Authier-Revuz (1990, 1998) e Maingueneau (2008). Em outros 

tópicos, explanamos sobre as investigações que já foram feitas sobre o discurso do 

outro,  a heterogeneidade enunciativa e as vozes. E, no último tópico, intitulado “O 

papel do outro na construção da memória: dialogismo e discurso do outro”, tratamos 

da importância do outro para a construção da memória coletiva, das relações 

dialógicas estabelecidas nesse processo e da relevância do discurso do outro para a 

memória. 

No quarto, dedicamo-nos à análise do corpus, considerando os aspectos 

enunciativos do discurso do outro, nas formas do discurso direto e indireto, e tendo 

por base os objetivos definidos. No primeiro tópico, analisamos as marcas do 

discurso do outro e para isso dividimos em três subtópicos, a saber: discurso direto 

marcado por aspas e introduzido por dois pontos, discurso direto marcado por aspas 

sem a introdução por dois pontos e discurso direto marcado por travessão. O 

segundo tópico é dedicado à análise da influência dos verbos introdutores na 

construção do sentido no gênero discursivo memórias literárias. No tópico 

subsequente, identificamos as funções do discurso do outro para a constituição dos 

textos do gênero memórias literárias, as quais são as seguintes: situar o leitor no 

tempo e no espaço, fazer referência aos objetos ou às expressões antigas, evocar 

lembranças do passado por meio de cheiros, sabores e sons e rememorar costumes 

e modos de vida do passado.  

E, por fim, tecemos as nossas considerações finais sobre a presente pesquisa 

e apresentamos as nossas referências. Logo depois, expomos como anexos onze 

(11) textos na íntegra (aqueles que apresentam duas ou mais amostras de DO ou 

que o DO aparece em grande extensão) e o quadro com as amostras de nove (9) 

textos que utilizamos para exemplificarmos aspectos relacionados à memória 

coletiva.  
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2 MEMÓRIA E MEMÓRIAS LITERÁRIAS 

 

“A vida não é a que a gente viveu, mas a que a 

gente recorda e como recorda para contá-la.” 

(GARCIA MÁRQUEZ, 2013)  

 

Nesse capítulo, discutimos os conceitos de memória e do gênero memórias 

literárias. Como vimos, o nosso corpus é formado por textos de memórias literárias 

que participaram da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 2012. 

Sabemos que a memória exerce um papel fundamental para a constituição das 

memórias literárias, mas apesar disso, não podemos confundir memória com 

memórias literárias e tampouco memória com história. Pensando nisso é que 

consideramos importante esclarecer os conceitos de memória coletiva, história e 

memória literária. 

Sendo assim, estabelecemos as diferenças entre memória e história, 

definimos a MC e suas relações com o tempo e o espaço e, no tópico subsequente, 

tratamos dos pontos que convergem entre a memória coletiva e as memórias 

literárias. 

No quarto tópico, trazemos a descrição das oficinas sugeridas para a 

orientação dos textos que compõem o corpus desse estudo; no item seguinte, 

tratamos de alguns conceitos de gênero textual e gênero discursivo e esclarecemos 

que, apesar da olimpíada optar pelo primeiro, nós decidimos utilizar a segunda 

nomenclatura.  

Na sequência, temos as características e a definição do gênero ML e, por 

último, discorremos sobre alguns trabalhos já realizados no campo da memória 

coletiva e das memórias literárias.  

Vejamos, no próximo tópico, as diferenças e semelhanças entre a memória e 

a história. 

 

2.1 Memória e história  

 

Em nosso trabalho, analisamos aspectos relacionados aos textos de 

memórias literárias e, por isso, nesse tópico tratamos da memória e suas relações 

com a história. Devido à memória estar fundada em experiências vividas no passado 
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por um indivíduo e/ou grupo, há quem confunda os termos memória e história. No 

entanto, é preciso que deixemos claro que memória e história não estão 

necessariamente interligadas. Ressaltamos que falar de memória histórica é, porque 

não dizer, inadequado. Para Halbwachs (2006), há algumas semelhanças entre 

esses dois termos, mas há também muitas divergências. Esse autor apresenta 

muitas razões pelas quais não devemos tratar esses dois termos como idênticos.  

Uma dessas razões é que a memória é questionável quanto ao quesito 

veracidade dos fatos, pois, inclusive nos baseamos não somente nas relações do 

grupo social, como também, levamos em conta as memórias individuais, ou seja, o 

modo como cada um de nós que compõe o grupo compreende determinado 

acontecimento. Nesse sentido, entram aí as percepções individuais, pois uma 

pessoa não enxerga as coisas da mesma maneira que outra, e ninguém conta o 

mesmo acontecimento do mesmo modo. Ao contrário da memória, a história esforça-

se por resgatar e registrar fielmente um fato e aquele registro é tido como verdade. 

Sendo assim, atribuir à memória o atributo de verdade não seria coerente. 

Além disso, segundo Halbwachs (2006), na memória coletiva há uma 

continuidade ao relembrarmos o passado, considerando somente o que ainda é vivo 

para o grupo, e ao construí-la levamos em conta os limites de cada grupo. Na MC 

tratamos apenas de uma parte do passado, daquela que ainda está presente na 

lembrança do grupo e a relacionamos com o presente.  

 Por outro lado, a história registra apenas o passado, isto é, aquilo que já 

cessou. Além do mais, se encarrega de dividir minuciosamente os períodos e 

considera sempre a ruptura de um período a outro. A história distingue claramente o 

passado do presente e para esse campo de estudo interessa apenas aquilo que já 

se passou.  

Outro aspecto que Halbwachs (2006) considera é o interesse de a história 

alargar-se por períodos muitos longos de tempo, ao contrário da memória coletiva, 

que dura geralmente até o tempo médio de vida dos integrantes do grupo. A história 

observa o grupo de fora e seu interesse está mais nas diferenças, ao contrário da 

MC que analisa o grupo de dentro e foca nas semelhanças, ainda que aparentes. 

Necessitamos considerar que a história oficial, aquela didatizada, escrita nos 

livros e ensinada nas escolas não abrange todo o passado e interessa para ela 

apenas aquilo de maior repercussão local, nacional ou mundial. Apenas os grandes 

nomes, heróis, pessoas que se destacaram por inúmeros motivos costumam 
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aparecer em seus registros. No entanto, além dessa história existe a história coletiva 

e viva, que continua operando no interior dos grupos e talvez seja tão ou mais rica 

quanto a outra.  

Nesse contexto, as pessoas idosas têm grande relevância para a manutenção  

da memória coletiva. Há um tesouro escondido em cada morador antigo de uma 

cidade, em cada integrante mais velho de um grupo. Mas, infelizmente, na era 

tecnológica em que vivemos hoje, pouco importa para a maioria das pessoas os 

ensinamentos, as histórias e as vivências que essas pessoas tiveram no interior de 

seus grupos. São informações valiosas, seja para as gerações do presente ou do 

futuro, que permanecem muitas vezes desconhecidas devido ao desinteresse dos 

mais novos. 

Sendo assim, ao valorizarmos o idoso valorizamos a memória viva, a 

memória de anônimos, mas que compreende muitas vezes um grande número de 

indivíduos compartilhando desses acontecimentos de forma direta ou indireta.  A 

partir das experiências dos mais velhos é possível tomarmos conhecimento de 

valores tão caros à sociedade e que estão se perdendo com o tempo.  

Dentre esses valores, temos o respeito às pessoas mais velhas. Antes, era 

bem mais comum as crianças valorizarem o dizer do idoso, pois era uma questão de 

respeito. É o que observamos na amostra a seguir, retirada do ML 8:  

 
 

(01) 

Coisa boa eram as festas da Igreja. Quando mamãe dizia que não podíamos ir, meus olhos 
ficavam marejados de tristeza; papai intercedia e ela amolecia. (ML 8).  

 

 

Na amostra acima, aparece a voz da mãe na modalidade de discurso indireto. 

A voz da pessoa mais velha (a mãe) é respeitada pela criança e vista como uma 

autoridade. Nesse caso, a criança mesmo gostando das festas da igreja, mas se sua 

mãe não permitisse que ela participasse, não havia sequer questionamento. Assim, 

temos em evidência o respeito às pessoas, em especial aos mais velhos. 

Ao analisar a memória de velhos, Bosi (2007) chama a atenção para a 

maneira como a sociedade industrial descarta o idoso e ao perder sua força de 

trabalho, ele torna-se praticamente um inútil, alguém desvalorizado e que em nada 

mais serve para a sociedade. É bem provável que em certos momentos pese mais 
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para o velho a sua desvalorização do que mesmo a sua idade. Nas palavras de Bosi 

(2007, p. 79), “o velho sente-se um indivíduo diminuído, que luta para continuar 

sendo homem.” Com isso, o estudo da memória coletiva pode servir para alertar 

sobre a importância do idoso para a sociedade atual e para que os mais jovens 

reconheçam o devido valor que os mais velhos ainda têm para a história do seu 

grupo. 

Convém ressaltarmos que a história se encarrega de registrar fatos de grande 

repercussão nacional, internacional ou local. Mas é papel da memória preservar os 

momentos marcantes vividos por um anônimo na infância, no seio de sua família ou 

no interior de um grupo. Vejamos exemplos de brincadeiras do passado que 

aparecem em nosso corpus e são bem diferentes da maioria das brincadeiras de 

hoje: 

 
 

(02)  

Brincava à noite no clarão do luar, adorava olhar o céu e contar estrelas. Ah! Não posso me 
esquecer dos meus domingos maravilhosos quando o sol colorido pintava o terreiro do sítio e íamos 
todos brincar às margens de um riozinho de águas brilhantes que refletiam nossos rostos. Só se 
ouvia: “Joga água pra cima...” “A minha pedra chegou primeiro...” Eram brincadeiras inocentes. 
(ML 2) 

 

(03)  

Todas as vezes que brincava no quintal ouvia a voz inoportuna de minha mãe dizendo: 
“Menino, larga a vareta e vem comer!” O que era uma perda de tempo, já que eu fui uma criança 
sonhadora, sabia como a brincadeira era o nosso alimento. (ML 9) 

 

 

As amostras acima ilustram brincadeiras simples que fizeram parte da vida 

das crianças de épocas passadas e que por isso constituem a memória coletiva. Na 

amostra dois (02), observamos as crianças em contato com a natureza, e o rio era 

lugar de diversão, de acolhimento. Na amostra três (03), há a recordação de uma 

brincadeira do passado e de como a criança se sentia à vontade com ela, mesmo 

sem nenhum recurso tecnológico como na maioria das brincadeiras que temos hoje. 

Assim, os costumes do passado fazem parte da memória coletiva, são 

aspectos valiosos para nossa geração e para as gerações futuras e, por isso, 

precisam ser preservados. Vejamos as amostras subsequentes: 

 
 
 



35 

 

(04)  

De manhã bem cedo o cheirinho de café com bolinho de milho acordava a todos. Os que 
trabalhavam no pesado comiam farofa de ovo ou leite com cuscuz. Minha mãe dizia que era mais 
forte. (ML 3) 

 

(05)  

Então, as lendas contadas na boca da noite vinham nos assombrar: saci-pererê, mula sem 
cabeça, lobisomem... Quantas noites sem banho e quem ousava ir ao quintal usar a fossa quando a 
necessidade incomodava? Os mais velhos diziam que nasceriam rabos em quem saísse da linha. 
Quando aprontava, nem dormia, ficava vigiando, com medo de o tal rabo nascer. (ML 5) 

 

 

Na amostra quatro (04), temos a recordação de comidas bem características 

de tempos antigos e o costume de preparar uma refeição mais reforçada para 

aqueles que iam trabalhar no roçado. A amostra seguinte  relata a contação de 

histórias pelos mais velhos e retrata lendas e crenças, relacionadas, inclusive, ao 

folclore. Destacamos, nessa última, o discurso indireto que nos mostra a autoridade 

do dizer do idoso e o respeito que se tinha por ele, pois ainda que as crianças 

aprontassem, tinham as palavras do mais velho como uma verdade inquestionável.  

Observamos, na próxima amostra, a referência a um costume antigo. 

Vejamos: 

 
 

(06)  

 [...]Todo fim de semana a população ia para a cachoeira lavar roupa. Mas não era só trabalho. Lá 
era como se fosse esses lugares em que os jovens se reúnem hoje pra se divertir. Nós todos íamos, 
cada qual com uma enorme mala de roupa suja na cabeça. Todo mundo ajudava todo mundo: 
homem, mulher, menino, moça. Não tinha maldade. Era tudo pra terminar bem depressa e depois 
cair na água, até escurecer. Eram dias incríveis. Quem olhasse de longe talvez pensasse: 
“Coitados daqueles adolescentes, trabalhando tanto!”, mas aquilo nunca foi trabalho. Pelo 
menos, pra nós. A vida tinha outro ritmo, outra cor. (ML 6) 

 

 

Os modos de vida do passado também são aspectos que fazem parte da 

memória. A amostra seis (06) relembra um costume antigo das pessoas lavarem 

roupa em uma cachoeira e nessa tarefa os jovens também ajudavam. Todos da 

comunidade se reuniam no fim de semana para esse trabalho e uns ajudavam os 

outros. Os adolescentes não se aborreciam com a ajuda, pois nem consideravam 

ocupação, mas sim uma espécie de diversão, algo difícil de ocorrer nos dias de hoje. 

Temos nesse caso, novamente a abordagem de aspectos da memória coletiva, pois 
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essa amostra revela costumes antigos de moradores de uma determinada 

comunidade. 

Assim, acreditamos que se os jovens de hoje tomarem conhecimento das 

vivências dos mais velhos por intermédio da memória coletiva, isso pode sensibilizar 

essa geração tão carente de afeto, solidariedade e de outras qualidades caras à 

sociedade. Valores e exemplos de companheirismo, amizade e ajuda ao próximo 

podem ser conhecidos através do contato com um idoso, e, de algum modo, isso 

pode contribuir para a formação da juventude. Segundo Bosi (2007, p. 82), “um 

mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não conhecemos pode 

chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse mundo perdido podem ser 

compreendidos por quem não os viveu e até humanizar o presente.” 

Por isso, reiteramos a importância de não nos restringirmos a valorizar 

apenas os heróis registrados pela história, mas reconhecermos também a validade 

das experiências de vida do idoso anônimo. Os mais velhos têm muito a ensinar aos 

jovens com o relato de suas experiências passadas e, nesse relato, encontramos a 

memória coletiva entrelaçada com as vivências individuais.  

Portanto, ao contrário da história, a memória coletiva não se interessa 

somente em registrar feitos históricos, porém reconstrói experiências marcantes, 

acontecimentos vividos e que foram significativos para os membros de determinado 

grupo, que pode ser a família, a escola ou a cidade, por exemplo. A experiência do 

idoso ocupa um papel fundamental para o conhecimento e a conservação dessa 

memória coletiva, e é urgente que valorizemos a memória dos mais velhos, porque 

isso faz parte da nossa constituição enquanto indivíduo social. Muitas vezes são 

experiências bem particulares que continuam marcadas na memória do grupo e é 

isso que interessa à memória coletiva.  

No tópico a seguir, discorremos sobre a importante relação estabelecida entre 

a memória coletiva, o tempo e o espaço e vemos que esses dois últimos contribuem 

para a conservação da memória coletiva. 

 

2.2 Memória coletiva: relações com o tempo e o espaço  

 

No processo de evocação da lembrança e definição da memória coletiva, 

figuram como importantes categorias o tempo e o espaço. O tempo serve como 

base para o registro das lembranças de um grupo, mantém relação com os 
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episódios que marcam o grupo e, por isso, esse tempo pode variar de um grupo 

para outro. Já o espaço é muitas vezes o que limita e distingue um grupo do outro.  

Com isso, essas categorias são fundamentais no momento da evocação de uma 

lembrança e  na conservação da memória coletiva. 

Ao vivermos em sociedade necessitamos medir o tempo de uma forma 

convencional, uma vez que de um indivíduo a outro ocorrem muitas influências 

subjetivas e com isso a percepção do tempo pode diferir. Consideremos, por 

exemplo, o caso no qual um morador de um sítio que não tenha sofrido tantas 

influências da sociedade contemporânea e da tecnologia pode ter uma percepção de 

tempo ou até mesmo de duração do dia diferente de um cidadão que mora numa 

metrópole. Em geral, a vida no campo costuma ser dotada de uma tranquilidade 

maior que na cidade, e em especial, quando comparada às grandes cidades. Essa 

divergência pode se acentuar quando se tratar de habitantes das metrópoles que 

vivem numa correria diária muito intensa.  

No entanto, é necessário lembrarmos que, nos dois ambientes citados 

anteriormente, pode haver diferenças no modo de vida e na percepção do tempo. 

Por isso, o que colocamos como exemplo não é válido para todos os grupos e nem 

para todos os membros de um grupo, justamente porque  não existe um tempo que 

seja igual para todos. 

Apesar de haver diferenças na medição do tempo coletivo de uma sociedade 

para outra, é necessário estabelecermos uma forma padrão para contarmos e 

entendermos a passagem dos dias, meses e anos. Dentro de uma sociedade, há 

acordos a serem feitos, encontros marcados, horários de trabalho e descanso 

estabelecidos, datas comemorativas comuns e, com isso, é fundamental 

escolhermos um parâmetro para estabelecermos o tempo coletivo. O próprio 

calendário tem diferentes formas de representação entre os povos e alguns fatores 

podem influenciar no modo como um povo mede o seu tempo. 

Dessa forma, cada grupo representa o tempo de modo bem particular. É o 

que confirma Halbwachs (2006, p. 130), ao afirmar que “cada grupo localmente 

definido tem sua própria memória e uma representação só dele de seu tempo.” 

Tomemos como exemplo o período da Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil. 

Cada grupo estabeleceu um acordo para a duração do expediente em dias de jogos 

da seleção brasileira, e ao considerarmos o caso das escolas, muitas delas 

modificaram o seu recesso habitual para esse período. Esse tempo (o mês de férias 
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e os dias de jogos do Brasil) e o espaço (o nosso país) serão importantes para 

deixarmos registrados na memória coletiva os sentimentos e a emoção de vivermos 

uma Copa do Mundo em nosso país de origem. Isso certamente auxiliará a 

evocação da memória dos grupos no futuro, e como cada um vivenciou esse 

momento do país.  

Por influência dos estudos de Bergson, Halbwachs (2006) estabeleceu uma 

nítida diferença entre o tempo matemático e o real. Quando se trata do tempo 

abstrato, possui duração vazia e não se relaciona com o momento. Ao contrário 

desse, o tempo real se estabelece com base em momentos vividos e possui duração 

definida. O tempo real configura-se como um grande auxílio para a memória dos 

grupos.  

Sendo assim, para reconstruir uma lembrança de um acontecimento passado, 

mas que ainda se mantém vivo de alguma maneira no presente, é no tempo que o 

grupo se apoia. As pessoas necessitam de um tempo comum e contínuo para se 

basearem em suas recordações enquanto integrantes de um grupo. O tempo 

permanece estável por um determinado período e é referência comum para o grupo. 

Na tarefa de evocarmos uma lembrança, para Halbwachs (2006, p. 146), “o tempo e 

só o tempo tem o poder de desempenhar este papel à medida que nele pensamos 

como um meio contínuo que não mudou e que permanece hoje como era ontem, de 

modo que podemos encontrar o ontem no hoje”. 

Apesar disso, convém lembrarmos que nem todos os grupos se interessam 

para medir o tempo com exatidão, e o modo como eles dividem o tempo também 

não é o mesmo. Os acontecimentos vivenciados pelo indivíduo no grupo é que 

marcam o tempo. Em um grupo como o familiar, o batizado de um neto ou a 

formatura de um filho certamente marcam consideravelmente a memória de seus 

membros e servem de referência para a memória coletiva. 

Além do tempo, outro fator relevante para a memória coletiva é o espaço. 

Muitas vezes o grupo se constitui pelo espaço que ocupa e isso repercute para a 

formação de sua identidade e a de seus membros. O lugar que viveu, a casa que 

morou na infância, por exemplo, podem ser estímulos à recordação. Esses espaços 

podem evocar lembranças de fatos importantes que foram vividos pela família no 

passado e que continuam vivos  na memória dos membros do grupo. Vejamos a 

amostra abaixo:  
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(07)  

Mas o que eu mais gostava de fazer era tomar banho no riacho que ficava nos fundos da minha 
casa. A água era sempre limpa e fresquinha e lá meu irmão tentava me ensinar a nadar. Ele dizia 
que bastava engolir um lambari vivo que eu iria aprender rapidinho, mas eu nunca tive essa 
coragem. (ML 01) 

 

 

Na amostra em evidência, o narrador refere-se a um riacho localizado atrás 

de sua casa, e é a partir desse espaço, que ele relembra as aventuras dos banhos 

no rio. Fala da época em que seu irmão lhe ensinava a nadar e, através do discurso 

indireto, relembra uma crença do passado, a qual eles acreditavam que se 

engolissem um peixe ainda vivo, logo aprenderia a nadar. 

É nesse sentido que os espaços de convivência contribuem para a formação 

identitária. Segundo Bosi (2007, p. 435), “o espaço da primeira infância pode não 

transpor os limites da casa materna, do quintal, de um pedaço de rua, de bairro. Seu 

espaço nos parece enorme, cheio de possibilidades de aventura.” Por isso, o espaço 

no qual vivemos a nossa infância é um tesouro permeado de muitas memórias, 

afetos, aventuras e brincadeiras. Ao Conservarmos esse espaço, possibilitamos a 

sobrevivência das lembranças que necessitam desses ambientes para 

permanecerem vivas.  

Assim, o espaço pode auxiliar na evocação não só das lembranças de 

acontecimentos vividos, mas também contribuir para relembrarmos o modo de vida 

das pessoas de um lugar, de um grupo ou até mesmo costumes que se modificaram 

com o tempo. Vejamos a próxima amostra retirada do ML 7:  

 
 

(08)  

[...] A Praça da Bandeira era o ponto de encontro para os rapazes e moças que queriam paquerar. 
Mas não era como hoje em dia, que todos ficam juntos. Os moços ficavam em grupo de um lado e as 
meninas, de outro. Como se fosse um balé cuidadosamente ensaiado, cada grupo andava em 
círculo em sentido contrário ao outro. Quando se encontravam aproveitavam para trocar olhares. Se 
algum rapaz ficasse interessado por uma moça, se aproximava dela e perguntava: “Posso falar 
com você?”. Então, se ela aceitasse, os dois conversavam sentados, ali mesmo nos bancos da 
praça, sob o olhar curioso e atento de todos. (ML 7) 

 

 

Na amostra acima, o narrador ao falar da praça evoca lembranças de como 

eram os namoros e a paquera de antigamente. O discurso do outro aparece para 

reforçar o grau de respeito e a formalidade do rapaz. Ao tentar uma primeira 



40 

 

aproximação com a moça, ele a interrogava se ela gostaria de conversar, e caso 

aceitasse, os dois conversavam observados pelo público que estava na praça. 

Assim como o espaço, os objetos que dele fazem parte contribuem para a 

memória coletiva. Quem nunca guardou consigo um antigo objeto que pode não 

representar nenhum valor financeiro, no entanto, possui grande valor emocional? 

Uma foto do nascimento ou do primeiro aniversário, uma lembrancinha do 

casamento, uma relíquia de família, um brinco que ganhou de um amor que marcou, 

ou seja, qualquer objeto do passado pode significar muito para quem o guarda.  

Quando falamos da importância de determinados objetos, o valor atribuído a 

esses objetos não é puramente estético, quer se trate de um objeto de uso pessoal 

ou de decoração de um espaço ocupado por uma pessoa. É bem mais que isso, 

pois as coisas que usamos, os móveis que nos acompanham por anos, a casa, tudo 

isso também fala e faz parte de nossa identidade. Utilizando-nos da denominação 

atribuída por Bosi (2007), podemos dizer que esses são objetos biográficos. Cada 

local da casa e cada móvel ali posicionado interliga-se com o cotidiano vivido e até 

com alguma experiência marcante. Nas palavras de Bosi (2007, p. 441), 

 

  

[...]Mais que um sentimento estético ou de utilidade, os objetos nos dão um 
assentimento à nossa posição de mundo, à nossa identidade. [...] O arranjo 
de sala cujas cadeiras preparam o círculo das conversas amigas, como a 
cama prepara o repouso e a mesa de cabeceira os instantes prévios, o ritual 
antes do sono. 

 

 

Ainda relacionado ao espaço, de acordo com Halbwachs (2006), cada povo 

seleciona os espaços do seu modo e com características definidas, e esse contexto 

nos auxilia a reconstruirmos o passado. É bem verdade também que não há grupo 

que não se relacione com o lugar, e em algumas situações, isso chega a ser 

determinante para a identidade do grupo. O lugar pode ser do mais abrangente ao 

mais particular, como o país que representa a nacionalidade, a região geográfica do 

país (no caso do Brasil, o nordeste, por exemplo) o município, o bairro, a rua e até 

mesmo a casa. O grupo deixa sua marca no lugar em que vive e “[...] não há grupo 

nem gênero de atividade coletiva que não tenha alguma relação com o lugar- ou 

seja, com uma parte do espaço [...]” (HALBWACHS, 2006, p. 17). 
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Além do mais, o espaço pode contribuir para a estabilidade do grupo. A partir 

do momento em que há modificações significativas nesse espaço, é mais fácil 

percebermos que o tempo passou e de enxergarmos as mudanças que ocorreram 

no interior dos grupos. Nas cidades que possuem construções tombadas como 

patrimônio histórico, fazemos a identificação dessas diferenças espaciais mais 

rapidamente. Em geral, em lugares até muito próximos da mesma cidade é possível 

visualizarmos, por meio dos prédios antigos e de construções contemporâneas, o 

passar do tempo para aquela civilização. Vejamos, como ilustração, o caso da 

metrópole São Paulo, em que temos de um lado a São Paulo denominada histórica 

e que preserva em suas construções os traços de um passado distante, e do outro 

temos o ar de contemporaneidade, do novo e do avanço tecnológico em construções 

arquitetônicas gigantescas e atuais. 

Diante das contínuas e rápidas mudanças advindas com a modernidade, a 

mudança de ocupação de um espaço por outro entre grupos se torna cada vez mais 

frequente. Deslocamentos contínuos de um local para outro dificultam a 

permanência das raízes de certos grupos e, com isso, parte da memória e da 

lembrança vai também ficando para trás.  Ocorre o que Bosi (2007) denomina de 

desenraizamento, ou seja, a desarticulação da memória, o que acontece por vezes 

devido ao baixo poder aquisitivo de famílias pobres que necessitam migrarem de um 

espaço para outro com frequência. Esse processo acaba por configurar-se como a 

negação de um direito de ter um passado que se preserva por meio da permanência 

das raízes de um grupo. 

Por tudo o que já foi dito, ressaltamos que o espaço é preponderante para 

reavivarmos lembranças de um passado, identificarmos o modo de vida de um povo, 

a época, e seja qual for o grupo, de algum modo, ele cria raízes por onde vive e é 

estabelecido em um espaço definido. É o espaço algo durável, que não é efêmero 

como as emoções, as coisas abstratas e as percepções humanas, e se não fosse 

ele, teríamos muito mais dificuldade para evocarmos as lembranças de fatos 

marcantes do passado. Segundo Halbwachs (2006, p. 170),  

 

 

[...] Não há memória coletiva que não aconteça em um contexto espacial. 
Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem 
umas às outras, nada permanece em nosso espírito e não 
compreenderíamos que seja possível retomar o passado se ele não 
estivesse conservado no ambiente material que nos circunda. É ao espaço, 
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ao nosso espaço [...] que devemos voltar nossa atenção, é nele que nosso 
pensamento tem de se fixar para que essa ou aquela categoria de 
lembranças reapareça. 

 

 

Então, o espaço exerce grande influência para a constituição da memória 

coletiva, visto que além de estimular a evocação das lembranças de acontecimentos 

marcantes, colabora para a nossa segurança em relação ao que está sendo 

lembrado. Quando nos apoiamos no ambiente espacial para recordarmos de algo, 

as lembranças nos parecem mais vivas e mais nítidas. 

Além do espaço, outra maneira de facilitarmos a evocação da lembrança são 

os sons característicos de determinado lugar ou época. É o apito do trem que 

passava sempre na mesma hora, o soar do relógio da igreja ao meio dia, o ranger 

do carro de boi antigo que se locomovia pelas ruelas, e muitos outros sons que 

marcaram época ou um lugar e que podem ajudar a reconstruirmos o passado. É o 

que Bosi (2007) denomina de paisagem sonora, ou seja, sons que identificam uma 

época ou um lugar e trazem à tona lembranças do povo, de objetos que caíram em 

desuso, de lugares que com o tempo passaram por transformações. Vejamos, a 

seguir, uma amostra que retrata lembranças evocadas por sons: 

 
 

(09)  

Pela janela avistei Júlio César apanhando goiabas... A panela ainda chiava... Olhei mais uma vez 
para o quintal e Júlio César estava sentado a comer as frutas. Tudo era muito calmo... A panela 
ainda chiava... O tempo. O chiado. A flecha... Fiquei perplexa... A panela chiava... Júlio César não 
comia mais as goiabas, elas estavam espalhadas ao seu redor... A panela chiava... Fiquei surda e 
muda... Não ouvi mais chiados, não falei mais nada, não pensei mais em nada, não queria ver mais 
nada... O tempo parado. Eu surda. E meu grito: 
— Nãoooooooooo... 
O tempo me mostrou mais uma flecha, como a outra, certeira. Ela também veio fazer morada ao lado 
da anterior, na garganta do meu filho. (ML 4) 

 

 

A amostra acima traz um pouco do que é relatado em ML 4. Os 

acontecimentos narrados nesse texto passaram-se em um território indígena, em 

que por perto vivia uma família de brancos. A mãe conta que numa certa manhã 

cozinhava em uma panela de pressão e ouviu o chiado emitido por esse objeto. No 

quintal, seu filho brincava. Por causa do chiado, os moradores da tribo se 

assustaram e lançaram flechas, as quais algumas, infelizmente, atingiram e mataram 
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a criança. A narradora relembra desses momentos a partir do som emitido pela 

panela de pressão e, quando percebe que seu filho foi vitimado ela passa a não 

ouvir mais o chiado. O silêncio foi rompido com um “não” pronunciado pela mãe que 

aparece em forma de discurso direto enfatizando o grito e o desespero dela naquele 

momento. Portanto, temos na amostra nove (09), exemplos de sons (o chiado e o 

grito) que evocam lembranças de um passado marcante. 

Sendo assim, o contexto espacial, aliado ao tempo, aos objetos e aos sons, 

tudo isso é fundamental para evocarmos a memória coletiva de um povo. Vale 

salientarmos que, quando falamos de espaço e objetos, não há nenhuma ligação 

direta com valor econômico ou financeiro, mas sim o fato de que essas duas 

categorias colaboram para evocarem lembranças do passado de um grupo. Como já 

dissemos em outro momento, não é uma questão de estética ou patrimônio 

econômico e, sim, de valor afetivo. Certos objetos ou espaços mesmo tendo pouco 

ou nenhum valor financeiro possuem um valor afetivo inestimável, pois guardam 

lembranças de momentos marcantes vividos.  

Por meio dessas lembranças, podemos interligar o passado e o presente e 

trazermos à tona costumes e valores de uma sociedade, que podem integrar-se à 

história de vida pessoal. Dentro desse contexto, as experiências das gerações 

anteriores podem auxiliar as gerações presentes e futuras. Sendo assim, a memória 

pode configurar-se como uma oportunidade de mantermos o patrimônio cultural de 

uma comunidade, de uma cidade, de um bairro ou de um povo.  

Nesse sentido, o texto de memórias literárias é uma importante ferramenta 

para conhecermos histórias de um povo. Para se constituir, ele necessita da 

memória coletiva e, a partir dela, recria o passado fazendo uso da linguagem 

literária. Sabendo de que as ML mantêm relações próximas com a MC, é que no 

tópico seguinte, tratamos dos pontos convergentes entre ambas. 

 

2.3 Memória coletiva e o gênero memórias literárias: pontos convergentes 

 

Depois de vermos algumas definições e aspectos relacionados à memória 

coletiva, consideramos necessário estabelecer uma relação entre a memória coletiva 

e o gênero memórias literárias, tendo em vista que os textos que compõem o nosso 

corpus pertencem a esse gênero discursivo.  
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Inicialmente pensemos na nomenclatura desse gênero que é formada pela 

junção dos dois vocábulos memórias e literárias. A palavra memórias está 

relacionada ao relato de experiências e acontecimentos do passado. O outro 

vocábulo, literárias, tem a ver com a criação estética, com o imaginário do autor e 

com a recriação das experiências de épocas passadas. Então, não basta relatar o 

passado, é necessário envolver o leitor com o uso de elementos estilísticos e 

ficcionais. 

Tendo em vista que o tema da OLPEF é “O lugar onde vivo”, o aluno-autor 

necessita entrevistar um idoso e buscar informações sobre o passado do 

entrevistado e do município em que ambos residem. Das histórias contadas, o aluno 

seleciona aquela ou aquelas que farão parte do conteúdo temático do seu texto de 

memórias literárias. 

Por isso, o gênero memórias literárias, no contexto da OLPEF, necessita da 

memória coletiva para se constituir, pois é escrito baseado na entrevista a um antigo 

morador da cidade do aluno e deve revelar aspectos singulares do lugar.   

De acordo com Marcuschi (2012, p. 25), são três os parâmetros estabelecidos 

pela OLPEF para a escrita do gênero memórias literárias: 

 

 

 recuperar lembranças sobre o passado da localidade pela perspectiva de um antigo 
morador; 

 apresentar as reminiscências recolhidas como se fossem suas, ou seja, escrever uma 
narrativa em primeira pessoa, buscando envolver o leitor; 

 cuidar para que seu texto entremeie acontecimentos reais e ficcionais, com uma 
linguagem própria e pertinente à esfera da literatura, buscando envolver o leitor. 

 

 

Para fazerem parte do conteúdo temático das ML os acontecimentos 

rememorados precisam ser marcantes, singulares e se relacionarem a um grupo 

e/ou à localidade e, por isso, à memória coletiva. Objetos antigos, lugares, valores, 

sons e modos de vida de antigamente são lembrados pelo entrevistado 

acompanhados pela memória coletiva. Sendo assim, o aluno pesquisa memórias de 

um idoso, com elas traz também a MC de sua localidade e narra essas memórias 

como se fossem suas, assumindo predominantemente a primeira pessoa.  

No gênero memórias literárias fazemos a remissão a tempos antigos numa 

perspectiva contemporânea. O trabalho do educando deve ser de recriação do real, 
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entrelaçar realidade e ficção, ou seja, selecionar uma ou mais histórias que ele ouviu 

do idoso e acrescentar a isso um valor estético e literário através do uso de recursos 

estilísticos que atraiam, emocionem e encantem o leitor. Assim, é um exercício que 

envolve a pesquisa pela memória coletiva do município, mas também necessita da 

criação literária por parte do aluno-autor. De acordo com Lima (2009, p. 23),  

 

 

[...] cabe ao escritor posicionar-se como um pesquisador que busca 
recuperar a memória coletiva de sua cidade e, por meio do seu texto, 
possibilitar que os leitores ‘tragam para o coração’ um passado que, mesmo 
não tendo sido vivido por eles, foi decisivo para que sejam o que são 
atualmente. 

 

 

É nesse sentido que o aluno se torna um pesquisador das reminiscências do 

seu entrevistado, e na evocação das lembranças do morador antigo, ele descobre 

histórias que fazem parte da memória coletiva da comunidade.  Depois, seleciona 

da(s) história(s) ouvida(s) aquilo que se baseará para criar a sua memória literária. 

Portanto, reavivar as lembranças do passado e com elas trazer à tona 

acontecimentos que fazem parte da memória coletiva é uma oportunidade de 

aproximarmos o aluno da memória do seu povo, isto é, de uma memória que 

também é sua. Apesar do educando não ter participado desses acontecimentos, 

mas eles fazem parte de sua identidade, pois se relacionam também com a memória 

de sua cidade. 

No tópico a seguir, discorremos sobre a sequência didática sugerida pela 

OLPEF e que deu origem aos textos do nosso corpus. Desde já, esclarecemos que 

não participamos da realização das oficinas para a produção de nenhum dos textos 

analisados nesse trabalho, e que só tivemos acesso aos resultados, ou seja, aos 

textos escritos e publicados em um livro dos finalistas do concurso. Também não faz 

parte dos nossos objetivos propormos nenhuma sequência didática.  

No entanto, consideramos necessário esclarecer ao leitor o que sugerem as 

oficinas que fizeram parte das condições de produção das ML, tendo em vista que 

aspectos como as características do gênero em estudo estão nelas e farão parte das 

nossas análises.  
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2.4 Memórias literárias na Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o 

Futuro 

 

Como já dissemos, o nosso corpus é composto por vinte (20) textos finalistas 

de memórias literárias da OLPEF 2012, os quais tivemos acesso a partir da 

publicação de um livro que reúne todos os finalistas dos quatro gêneros do concurso 

(poema, memórias literárias, crônica e artigo de opinião). A construção desses textos 

deu-se com base nas orientações de uma SD do caderno do professor, organizado 

por Clara (2012). Esse caderno propõe atividades motivadoras para o contato, 

aperfeiçoamento e escrita das ML por ocasião do concurso e serve como teorização 

do gênero memórias literárias. Por intermédio do MEC, a coordenação da olimpíada 

enviou para todas as escolas públicas do Brasil esse caderno intitulado “Se bem me 

lembro...” com informações detalhadas para a realização das diversas oficinas.  

Isso permite que os docentes tenham as mesmas orientações e saibam quais 

os critérios para a produção e a avaliação dos textos de seus alunos. Além do mais,  

possibilita aos professores  adotarem uma metodologia semelhante para o ensino na 

leitura e escrita em sala de aula, por ocasião do concurso e também na sua prática 

pedagógica cotidiana. 

Diante disso, consideramos importante relatar os principais pontos sugeridos 

nessas oficinas, tendo em vista que eles fazem parte das condições de produção 

dos textos a serem analisados e que, certamente, influenciaram para a constituição 

das memórias literárias. Além disso, as comissões julgadoras do concurso avaliam 

com base em critérios que foram estabelecidos a partir do que sugerem as oficinas. 

A escolha dos melhores textos do concurso também é feita fundamentada no que 

coloca Clara (2012) em termos de definição e características das memórias 

literárias. 

Partindo do princípio de que nos propomos a identificar e analisar as funções 

do discurso do outro para a constituição das memórias literárias, sentimos a 

necessidade de esclarecer o processo que orientou a produção dos textos. Esse 

processo influencia e esclarece as características que esses textos devem ter para 

atenderem às especificidades do concurso. Por isso, a seguir, explanamos em linhas 

gerais as oficinas propostas pelo material da OLPEF. 

Nas primeiras oficinas, o aluno entra em contato com a definição do gênero, o 

professor explica que o registro das memórias pode ocorrer por escrito ou oralmente 
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e indica a leitura de vários textos de memórias literárias com o objetivo de que o 

aluno identifique suas principais características. A partir disso, o aluno tem o 

primeiro contato com o idoso através de uma conversa, e caso esse idoso afirme 

que possui guardado algum objeto antigo que lhe traz boas recordações, solicita-se 

esse objeto para uma exposição na escola. 

Em seguida, é a hora dos alunos conhecerem a situação de comunicação dos 

textos de ML e do professor apresentar um breve plano de trabalho. Além do gênero 

em estudo, temos nas oficinas trechos de diário e relato histórico, gêneros 

semelhantes às memórias literárias, mas que também diferem em alguns aspectos.  

Na quarta oficina, o educando é estimulado a produzir o seu primeiro texto, o 

que servirá para ele compará-lo com outra versão ao final do processo. Em geral, é 

um momento em que o aluno reluta, diz que não sabe fazer, mas cabe ao professor 

motivá-lo a não desistir e demonstrar a importância desse início para uma boa 

produção final. É necessário explicar ao discente que esse texto ainda será 

aperfeiçoado por meio de muitas reescritas. 

Dentre o que orienta Clara (2012) para o trabalho durante as oficinas, 

aspectos como o foco narrativo e o plano global do texto são bem explicitados. Outro 

ponto importante a considerarmos, segundo essa autora, é que o autor deve situar o 

interlocutor/leitor no tempo e no espaço em que ocorreram os acontecimentos 

rememorados. Para isso, ela esclarece que o professor deve mostrar ao aluno as 

maneiras de como iniciar e concluir um texto de memórias literárias ilustrando com 

exemplos de textos de autores da literatura brasileira.  

Em outro momento, Clara (2012) sugere que o professor trabalhe com as 

diferentes maneiras de descrever um lugar ou objeto em textos de ML e mostre os 

recursos utilizados por outros autores. A descrição pode estar aliada à comparação 

do tempo antigo com o atual, algo bem comum no estilo de alguns autores 

memorialistas. Esse é um importante recurso para que o leitor conheça em detalhes  

o lugar ou a cena onde os fatos rememorados ocorreram e também um artifício para 

prender a atenção, emocioná-lo. O material sugere que o autor, ao se referir a um 

objeto ou expressão antiga, coloque sua definição para esclarecer aos vários leitores 

do que se trata.  

Também não podemos perder de vista as atividades que propõem o 

reconhecimento das marcas linguísticas dos textos no gênero ML, e para isso, o 

material da OLPEF traz alguns textos que evidenciam essas marcas. A maneira 
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como se descrevem objetos, pessoas, lugares e o uso da linguagem literária são 

ferramentas importantes para embelezar o relato das lembranças antigas, e o uso 

adequado das figuras de linguagem também colabora para isso. 

Outro aspecto destacado nas oficinas elaboradas por Clara (2012) são os 

tempos verbais que predominam nos textos objeto de estudo. Vemos que 

predominam os verbos utilizados no pretérito perfeito e imperfeito, mas eles também 

são acompanhados de expressões que remetem o leitor ao passado narrado. 

Entram aí a identificação de palavras que nomeiam objetos antigos que na maioria 

das vezes não são de conhecimento dos alunos, e é importante destacarmos que 

esse é um recurso indispensável para os textos de ML produzidos para concorrerem 

à OLPEF, figurando como critério para seleção e classificação. 

Em meio às atividades propostas pelas oficinas, tem a entrevista a um 

morador antigo da cidade. Essa é uma etapa primordial para a construção das 

memórias literárias e o professor precisa acompanhar e orientar a preparação da 

entrevista. As perguntas devem estimular o entrevistado a falar mais e servirem 

como uma oportunidade de conhecermos sobre aspectos do passado da cidade. 

Além disso, elas devem  buscar conhecer aspectos da cidade, mas que tenham 

relação com a vida do entrevistado. 

Após a realização da entrevista, é hora de o educador orientar os 

procedimentos de retextualização e de o aluno escolher trechos tomados como base 

para a construção do seu texto de memórias literárias. Nessa fase, a autora do 

material orienta a revisão das atividades das oficinas anteriores e propõe exercícios 

sobre o uso da pontuação. 

O caderno do professor traz ainda uma oficina dedicada à observação de 

como se organiza as diferentes vozes presentes em um texto de memórias literárias, 

que foi escrito em uma situação de produção semelhante à da olimpíada, e isso 

pode servir de estímulo para o aluno inserir outras vozes em seu texto. Depois, 

propõe a comparação com semelhanças e diferenças desse texto com outros 

analisados no decorrer das oficinas e, em seguida, sugere uma oficina dedicada à 

escrita coletiva de um texto de memórias literárias. É a oportunidade de o professor 

realçar a importância da utilização de recursos poéticos para tornar o texto mais 

atraente. 

Por último, há uma oficina para a escrita individual do texto de memórias 

literárias. Concluída essa versão, o professor ainda deve fazer ao menos uma 
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revisão coletiva, destacando os aspectos verificados como de maior dificuldade da 

turma. É, portanto, é um processo de muitas idas e vindas e consideramos 

necessárias muitas outras reescritas individuais para que a versão final esteja ao 

menos em um patamar considerado bom para concorrer às etapas seguintes da 

olimpíada. 

Diante do que foi exposto, podemos afirmar que trabalhar com a sequência 

didática sugerida pelo material da OLPEF é uma excelente oportunidade para que 

aluno e professor aprendam bastante, e os ganhos certamente são muitos. Os 

ganhos vão além da leitura e da escrita, pois o concurso proporciona ao jovem que 

conheça a história do seu lugar pela voz de um idoso e essa se configura como uma 

oportunidade de valorizarmos as ricas experiências dos mais velhos. 

A seguir, discorremos sobre as definições de gênero textual e gênero 

discursivo. A partir de algumas especificidades dessas definições, gostaríamos de 

esclarecer que apesar do material da olimpíada utilizar a nomenclatura gênero 

textual, optamos por utilizar, em nosso trabalho, a de gênero discursivo. Então, 

antes de partirmos para a definição e características do gênero memórias literárias, 

vemos no tópico seguinte os conceitos de gênero textual e gênero discursivo. 

 

2.5 Abordagem sobre gênero discursivo/textual  

 

Muitos são os teóricos no Brasil e em outros países que têm se empenhado 

em desenvolver pesquisas para o estudo de gêneros, e há divergências nas 

nomenclaturas adotadas, a saber: uns optam por utilizar a de gêneros de textos ou 

textuais, outros, gêneros discursivos ou do discurso. No entanto, ao nos determos às 

definições utilizadas, verificamos que as de gêneros textuais algumas vezes também 

se aproximam do dialogismo e, consequentemente, do método discursivo de 

abordagem da língua. 

Para Marcuschi (2008), não é de seu interesse discutir qual a nomenclatura 

mais apropriada, se gêneros textuais, gêneros discursivos ou gênero do discurso. 

Porém nos conceitos que elabora fica claro que parte de uma perspectiva dialógica, 

tal como estabelece Bakhtin. Afirma que nos gêneros predominam “os aspectos 

relativos a funções, propósitos, ações e conteúdos” (MARCUSCHI, 2008, p. 159). 

Ainda reitera que para realizarmos a distinção entre um gênero e outro é preciso 

considerar não apenas os aspectos linguísticos, mas principalmente os funcionais.  
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Na perspectiva dos gêneros do discurso, as análises partem da compreensão 

da situação imediata de comunicação, da esfera em que se inserem os sujeitos 

envolvidos no processo de interação e de suas intenções comunicativas. 

Inicialmente o que interessa ao analista do discurso para compreender aspectos 

relativos ao gênero é sua situação de produção e é isso que será determinante em 

relação ao gênero. Por sua vez, essa visão rompe com a perspectiva de análises 

puramente estruturais de textos, pois sabemos que, se com o passar do tempo os 

gêneros se modificam, eles sofrem influências das condições sócio-históricas e se 

transformam. Não se justifica mais um estudo focado exclusivamente na estrutura ou 

em aspectos linguísticos dos textos.  

Nesse sentido, apesar da OLPEF adotar a concepção de gênero textual, e o 

nosso corpus ser constituído de textos produzidos na ocasião do concurso, optamos 

por adotar, em nosso estudo, a concepção de gênero do discurso da perspectiva 

bakhtiniana. Consideramos a análise discursiva mais completa ao se referir às 

relações dialógicas, e por não desprezar nem os aspectos funcionais e nem os 

linguísticos.  

Bakhtin (2003) propõe o estudo dos gêneros numa perspectiva dialógica da 

linguagem, a partir do enunciado, do contexto de circulação que se insere e não de 

orações isoladas. Afirma que devemos realizar análises dialógicas, pois as orações 

não são produzidas isoladamente, mas através de enunciados que mantêm relação 

com o cotidiano e com o contexto que se inserem. Por isso, a própria escolha de que 

gênero utilizarmos nas comunicações diárias pode ser influenciada pelas intenções 

comunicativas, bem como, pela imagem que fazemos do possível interlocutor. 

Convém lembrarmos que o ouvinte no processo de compreensão de um enunciado 

interage mesmo que internamente com o falante, questiona-se, assume uma 

posição sobre o que ouve e tem o que Bakhtin chama de atitude responsiva. O 

receptor não é passivo, pois sua compreensão já é uma resposta, mesmo que 

implícita.  

Segundo Bakhtin (2003), se a cada comunicação precisássemos criar novos 

gêneros, praticamente seria impossível estabelecermos a compreensão. E com base 

nisso, ele postula que “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais denominamos gêneros do discurso.” (BAKHTIN, 2003, p. 262) 
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Ainda sobre os gêneros do discurso, nessa concepção consideramos a 

relação dialógica estabelecida em situação real e concreta de comunicação, e o 

enunciado é sempre tido como inédito. Os enunciados estão sempre em conexão 

com os já ditos, bem como, com o possível interlocutor e com enunciados futuros.  

Para Bakhtin (2003, p. 272), “cada enunciado é um elo na corrente complexamente 

organizada de outros enunciados”. Por exemplo, no processo de escrita fazemos 

escolhas com base no contexto em que estamos inseridos, na situação de 

comunicação, no interlocutor, no objetivo da comunicação e tudo isso ocorre através 

das relações dialógicas entre os enunciados.  

Por isso, os gêneros do discurso se constituem por meio do dialogismo que 

se realiza entre locutor/interlocutor dentro de uma situação comunicativa, e o 

destinatário também influencia na escolha de que gênero utilizarmos e na maneira 

como esse gênero se constituirá. 

Assim, feita a opção pela nomenclatura gênero do discurso ou gênero 

discursivo e esclarecidos os motivos, definimos a seguir o gênero discursivo 

memórias literárias e apresentamos as características relativas à sua constituição. 

 

2.5.1 O gênero discursivo memórias literárias: definições e características 

 

Objetos de valor afetivo, espaços, aromas e costumes podem nos ajudar a 

evocar lembranças de momentos especiais. Esses são alguns dos elementos que 

podem servir como auxílio na hora de evocar lembranças que auxiliam a 

construirmos um texto de memórias literárias. Esse gênero funciona como um 

importante instrumento de preservação da cultura local. Os textos estudados por 

esse trabalho foram construídos por ocasião da OLPEF e dissertamos, a seguir, 

acerca de algumas características e definições das memórias literárias. 

A OLPEF é um projeto orientado por uma sequência didática que além de 

visar à melhoria da leitura e escrita dos alunos das escolas públicas brasileiras, 

propõe a escrita a partir de gêneros e lança como temática de abordagem “O lugar 

onde vivo”. Cada aluno deverá olhar para o seu lugar e trazer para seu texto os 

aspectos singulares da cidade em que mora. Dentre os gêneros propostos pelo 

concurso, interessa-nos estudar aspectos relacionados aos textos de memórias 
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literárias. Mas o que é, então, memória? E como definirmos o gênero memórias 

literárias?  

De acordo com Halbwachs (2006), a memória é aquilo que ainda permanece 

vivo na consciência do grupo e mesmo com o passar do tempo escapa do 

esquecimento. São as lembranças de acontecimentos significativos vividos no 

passado, que por meio de nossas recordações, as reconstruímos. 

No entanto, a situação de produção do concurso da Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro requer do aluno a produção de um texto literário. 

Por isso, não é simplesmente pesquisar uma história de alguém ou de um lugar, 

mas há que se ter um tom literário, um realce, a mistura entre ficção e realidade. É 

nesse ponto que as memórias literárias têm por finalidade a recriação no presente 

de acontecimentos vividos no passado, mas sem compromisso expresso com a 

verdade. Não basta relatarmos algo histórico, é preciso emocionar, encantar e 

seduzir o leitor, deixando transparecer emoções e sentimentos. Ao falar desse 

gênero, Marcuschi (2012, p. 56-57) afirma: 

 

 

As memórias literárias têm como propósito sociocomunicativo mais saliente 
recuperar, numa narrativa escrita de uma perspectiva contemporânea, 
vivências de tempos mais remotos (relacionadas a lugares, objetos, 
pessoas, fatos, sentimentos, valores etc.) experienciadas pelo autor (ou que 
lhe tenham sido contadas por outrem, mas que lhe digam respeito), numa 
linguagem que se configure como um ato discursivo próprio e recrie o real, 
sem um compromisso com a veracidade ou com a magnitude das 
ocorrências. [...] Recordar é, assim, adicionar ao passado detalhes e cores 
que (provavelmente) não estavam lá, mas que foram sendo elaborados e 
reconfigurados ao longo dos tempos. 

 

 

Isso posto, destacamos que na escrita das memórias literárias não há 

pretensão em sermos totalmente fiel ao passado, pois não se trata de um relato 

histórico, mas sim de um gênero em que realidade e ficção estão juntas, como mais 

um recurso para provocarmos encantamento no leitor. Torna-se relevante 

construirmos um relato que realce os acontecimentos singulares, com detalhes que 

emocionem o leitor e explorem emoções e sentimentos, no qual o autor pode lançar 

mão, inclusive, de recursos linguísticos como as figuras de linguagem. Segundo 

Marcuschi (2012, p.57),  
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não há, nas memórias literárias, um compromisso com a fidelidade histórica, 
nem com os acontecimentos mais grandiosos ou proeminentes, mas com as 
vivências que afetam a memória afetiva, a memória involuntária e a 
memória dos sentidos. 
 

 

Por isso, o memorialista é livre para recriar o passado com seus acentos de 

valores, sem a necessidade de comprovação das coisas que relata e sem 

compromisso com a veracidade. O que é importante para a memória são os 

acontecimentos que marcaram afetivamente o indivíduo, que despertaram 

sensações, emoções e sentimentos.  

Ao contrário das memórias, o gênero relato histórico é que tem por objetivo 

relatar acontecimentos vivenciados no passado com o compromisso de ser fiel à 

História e atestar a veracidade desses acontecimentos. É comum o historiador se 

fundamentar em documentos e outras fontes que possam comprovar que aquilo que 

está sendo dito é posto como a verdade dos fatos. Em geral, o autor não inclui em 

seus escritos traços de sua história pessoal, ao contrário do que ocorre nas 

memórias literárias. No relato histórico a história narrada, de fato ocorreu, e nas 

memórias literárias há traços ficcionais e a história contada nas memórias poderia 

ter acontecido, mas não ocorreu tal qual ela foi relatada.  

Ainda sobre as memórias, na olimpíada, elas são de uma terceira pessoa, 

pois é o entrevistado que conta as suas histórias para o aluno-pesquisador e esse 

último é incumbido da tarefa de recriá-las, de transformar aquele relato oral em um 

texto de memórias literárias. O aluno precisa assumir as memórias do outro e contá-

las como se fossem suas. Essa não se configura uma tarefa fácil, visto que inclusive 

se remete a um tempo em que o educando não viveu e fala de experiências que 

muito provavelmente sequer tinha algum conhecimento.  

Não basta conhecer histórias do passado, é preciso que o entrevistado saiba 

contá-las de forma envolvente e leve, contribuindo para a recriação da vida na 

comunidade e aliando a isso, a ficção própria da escrita literária. Com isso, torna-se 

importante a preparação da entrevista, a orientação didática para a construção das 

perguntas, pois perguntas que não rendem, não instigam o idoso a relatar mais, não 

contribuem para que se tenha um bom material para a composição temática das 

memórias literárias.  

De posse das informações colhidas do entrevistado, o aluno deve selecionar 

aspectos singulares do cotidiano desse morador antigo e relacioná-los com a 
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memória coletiva da comunidade. Ao escrever o seu texto, o aluno precisa ficar 

atento à adequação discursiva e aos critérios propostos pela OLPEF para a 

avaliação das memórias literárias. Além do mais, existem os descritores que devem 

ser observados pelas comissões julgadoras dos textos de memórias literárias, que 

contemplam características desse gênero, dos quais listamos alguns a seguir:  

 

 

O texto aborda aspectos da cultura ou da história local (um acontecimento, 
um lugar, um costume etc.)? É possível perceber que o autor fez entrevistas 
para recuperar lembranças de outros tempos relacionadas ao lugar onde 
vive e trouxe a voz do entrevistado para seu texto? [...]O texto deixa 
transparecer sentimentos, impressões e apreciações para provocar 
sensações, envolver o leitor e transportá-lo para a época da vivência 
narrada? As referências a objetos, lugares, modos de vida, costumes, 
palavras e expressões que já não existem ou que se transformaram 
reconstroem experiências pessoais vividas? (CLARA, 2014, p. 149)  

 

 

Assim sendo, o autor das memórias literárias poderá fazer menção, em seu 

texto, aos costumes, lugares, objetos, modos de vida ou acontecimentos marcantes 

do passado do morador antigo que se relacione com o passado da localidade. Até 

mesmo expressões antigas que se transformaram ou que caíram em desuso servem 

para caracterizar falares próprios da localidade retratada. Além disso, outros 

aspectos culturais da cidade onde residem o aluno e o entrevistado precisam estar 

presentes no texto, pois auxiliam a contemplar a temática do concurso.  

Como vimos, dentre as orientações propostas por Clara (2014, p. 139) para a 

produção das memórias literárias estão a de fazer referência aos objetos e costumes 

do passado e deixar transparecer as sensações do entrevistado observadas por 

ocasião da entrevista. Outro ponto citado, como já falamos, é usar vocábulos 

próprios de épocas passadas. Nas palavras dessa autora, o autor das ML deve 

“mostrar os sentimentos e sensações rememorados pelo entrevistado: cores, 

cheiros, sabores e movimentos [...].”  

Ao citarmos um objeto antigo, um costume ou lugar muitas vezes 

desconhecido do leitor, ou ao mencionarmos um acontecimento de uma época 

antiga, é primordial que as informações e situações relatadas sejam claras. 

Considerando que o texto pode ser publicado em livros ou na internet, o leitor pode 

ser alguém que more bem distante do lugar representado na escrita das ML e a 

adequação discursiva deve atender a essa situação. Para isso, a descrição é um 
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importante e eficaz recurso para que o leitor construa imagens daquilo que está 

sendo narrado. Sobre a descrição, Clara (2014, p. 66) dar dicas valiosas para a 

utilização desse recurso no momento de construir as memórias literárias, conforme 

vemos abaixo: 

 

 

Para fazer uma boa descrição é importante reparar no objeto descrito, como 
se olhasse pela primeira vez, e ter clareza de quem é o leitor ao qual nos 
dirigimos, o que ele precisa saber a respeito dos fatos, lugares, das 
personagens e dos costumes abordados no texto. Considerando esses 
aspectos, e dependendo do efeito que pretendemos provocar no leitor, será 
necessário enfatizar determinadas cenas, características de lugares ou 
personagens, sensações, impressões e informações captadas pelos 
cheiros, sabores, cores, texturas, sons. 

 

 

Com isso, uma boa descrição do cenário, objeto, lugar ou acontecimento 

marcante funciona como uma forma a mais para envolver o leitor nas histórias 

rememoradas. Apesar de possuir aspectos descritivos, nas memórias literárias 

predomina a narração, e na maioria das vezes ela é feita em primeira pessoa. O 

educando conta como se fossem suas as recordações do entrevistado, sempre 

ciente de que a realidade e a ficção estão entrelaçadas. Para Marcuschi (2011, p. 

23), “as memórias constituem um ato discursivo assumido por quem as escreve: 

alguém que está livre para recriar o real à sua maneira, já que esse gênero se situa 

na esfera literária”. 

Sendo assim, o texto deve apresentar marcas próprias de autoria, com a 

presença de recursos estilísticos e estéticos por meio de uma linguagem mais 

literária. É pelo viés literário que o autor tem a permissão de contar as histórias 

vividas sem prender-se ao real, realçar com cores, tons, interpretações e criações. 

Ao falar de memórias literárias, Britto (2012, p. 39) afirma que “sendo o produto de 

relatos verdadeiros elas são histórias; enquanto uma intervenção do autor sobre 

aquilo que lhe contou o depoente, elas são poema.” Por isso, apesar de não terem o 

compromisso com o real, necessitam da verossimilhança, ou seja, são 

representações de histórias vividas, que poderiam ter ocorrido tal qual relatadas, 

mas que experimentam uma fusão com o imaginário literário. 

Estando as memórias literárias situadas na esfera literária, a escrita nesse 

gênero requer um estilo próprio que está aliado às marcas de autoria. Para agregar 
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o tom literário ao texto de memórias literárias, o autor pode utilizar-se de figuras de 

linguagem e outros recursos linguísticos, no intuito de provocar no leitor certo 

encantamento. É despertar os sentidos, os sentimentos, as emoções daquele que lê 

e tudo isso com o auxílio da linguagem literária. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) (1998) afirmam que ao tratar do texto literário, seja ele oral ou 

escrito, é preciso reconhecer suas singularidades e a necessidade do uso particular 

da linguagem.  

Acrescentamos, ainda, que a presença das ML nas salas de aula configura-se 

como uma oportunidade de conhecermos a cultura e a identidade de um povo. As 

histórias estão vivas na memória dos mais velhos, mas é preciso descobri-las e, 

numa perspectiva literária, torná-las mais encantadoras. Por meio da pesquisa 

descobrimos a magia das brincadeiras de antigamente, dos costumes, das palavras 

já ditas e não mais usadas. É uma maneira do morador antigo também se sentir 

valorizado e a oportunidade de fazermos com que a geração jovem passe a valorizar 

o idoso e suas histórias.  Vejamos o que Lima (2009, p. 22) nos fala a respeito das 

memórias literárias:  

 

 

representam o resultado de um encontro, no qual as experiências de uma 
geração anterior são evocadas e repassadas para outra, dando assim 
continuidade ao fio da história, que é de ambas, porque a história de cada 
indivíduo traz em si a memória do grupo social ao qual pertence. 

 
 
 

Por isso, não podemos perder de vista a relevância do gênero discursivo 

memórias literárias para gerações de idades diversas. Para o idoso, é a 

oportunidade de ser ouvido, lembrado, valorizado e de passar adiante as histórias 

conhecidas e sua experiência de vida. Para o jovem, é o momento de reconhecer o 

valor e a sabedoria do mais velho e perceber, que nas histórias relatadas, há muito 

de si também, tendo em vista as relações estabelecidas com a memória coletiva. 

Desse modo, ao trabalharmos o gênero memórias literárias nas aulas de 

Língua Portuguesa, temos um mundo de sentidos e recursos a serem explorados. 

Por meio do texto literário permitimos ao aluno relacionar o ensino de língua com a 

história, o passado e a realidade de sua cidade, além de podermos explorar, de 

forma contextualizada, os recursos linguísticos.   
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Apesar de sua relevância social, o gênero memórias literárias ainda é um 

desconhecido de muitos alunos. Nesse aspecto, o trabalho com esse gênero 

discursivo se torna ainda mais desafiador porque é preciso apresentar algo novo 

para os discentes, fazer com que busquem histórias notórias do passado de alguém 

e do seu lugar, selecionem as informações colhidas e transforme-as em um texto de 

memórias literárias.  

A fim de buscarmos mais subsídios para orientarem o percurso do nosso 

estudo, realizamos a pesquisa de trabalhos que de algum modo já estudaram a 

memória ou as memórias literárias, dos quais selecionamos aqueles de nosso 

interesse e discorremos de forma breve sobre cada um no tópico seguinte. 

 

2.6 Os já ditos sobre memória  

 

Alguns estudos já foram realizados no campo da memória coletiva e das 

memórias literárias. Citamos então, nesse tópico, os que subsidiaram o nosso 

trabalho em relação a esses conceitos. 

O trabalho de Minuzzi (2007) investigou, por meio da memória dos idosos e 

das memórias literárias, a cultura expressa no vínculo entre avós e netos. Foram 

selecionadas as obras Solo de Clarineta (Érico Veríssimo), Menino de Engenho  

(José Lins do Rego) e Infância (Graciliano Ramos) no intuito de verificar a memória 

dos avós e sua relação com a cultura e a família. Também foram aplicadas 

entrevistas com idosos que se lembravam de seus netos, bem como, dos seus avós. 

Dentre as categorias estudadas, serviram para subsidiarem as nossas análises as 

categorias Espaços de Convivência e Traços Culturais, pois além de se 

relacionarem com a memória coletiva, assemelham-se às características do gênero 

memórias literárias, o qual constitui o nosso corpus. 

Já os pesquisadores Erdei, Boeno e Padilha (2013) estudaram, além do 

poema, as memórias literárias pelo viés estético e como um ato de criação. Eles 

relacionaram a memória coletiva e as memórias literárias e refletiram sobre as ML 

enquanto objeto estético a partir de teorias bakhtinianas, o que nos foi útil, pois o 

nosso trabalho procura aproximar essas três teorias por meio do dialogismo. 

Gedoz e Costa-Hubes (2010) refletiram sobre o gênero discursivo memórias 

literárias a partir do método sociológico de Bakhtin e estudaram as marcas que 

definem esse gênero, considerando o conteúdo temático, a construção 
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composicional e o estilo. A análise do texto “Os automóveis invadem a cidade”, de 

Zéllia Gattai nos possibilitou uma compreensão ainda mais aprofundada da 

materialidade desse gênero, além de que nos foi importante a reflexão que se 

empreendeu sobre as características do gênero discursivo já citado. 

Ainda sobre as memórias literárias, no trabalho de Marcuschi (2012), há uma 

discussão sobre desafios e possibilidades na escrita das memórias literárias no 

contexto escolar. Foram analisados trezentos e oitenta e cinco (385) textos de ML 

produzidos por ocasião do concurso da OLPEF 2010. O estudo aponta as principais 

dificuldades dos educandos nesse processo de escrita e configurou-se como 

importante para subsidiar nosso trabalho ao definirmos e caracterizarmos esse 

gênero. Além desse trabalho, o texto “Como escrever as memórias de outro, 

revelando toda sua singularidade?” de Marcuschi (2011), publicado numa coletânea 

de textos da olimpíada, também nos auxiliou na caracterização desse gênero.  

Discutidos os aspectos relacionados ao gênero memórias literárias, no 

capítulo seguinte, tratamos do dialogismo e do discurso do outro. Para isso, 

discorremos sobre a natureza dialógica dos enunciados, os conceitos de discurso do 

outro, heterogeneidade enunciativa e discurso citado. Além disso, vemos o 

importante papel assumido pelo outro para a construção da memória coletiva. 
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3 DIALOGISMO E DISCURSO DO OUTRO 

 

“Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; 

e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos.” 

(MELO NETO, 2001) 

 

As análises desse trabalho tomam por base o dialogismo e o discurso do 

outro. Sendo assim, nesse capítulo, iniciamos com a definição do DO, conforme 

Bakhtin (1993, 2004); em seguida, apresentamos os tópicos sobre as relações 

dialógicas estabelecidas entre enunciados na concepção bakhtiniana da linguagem, 

a heterogeneidade enunciativa, de acordo com os trabalhos de Authier-Revuz (1990, 

1998) e o discurso citado em Maingueneau (2008). 

Depois de expormos sobre as teorias que trabalham com as outras vozes no 

discurso, fazemos um breve relato sobre trabalhos que já pesquisaram o discurso do 

outro, fundamentados em diferentes aportes teóricos, e vemos algumas 

contribuições desses estudos para a nossa pesquisa.  

Por último, ao final do capítulo, depois de no primeiro capítulo termos relatado 

as teorias que fundamentam o nosso trabalho em relação à memória e de nesse 

capítulo vermos as questões relacionadas ao DO e ao dialogismo, sentimos a 

necessidade de discutirmos as relações entre o discurso do outro e a memória. 

Então, no último tópico, discorremos sobre o  papel que o outro assume para a 

construção da memória e refletimos sobre o dialogismo e o DO nesse processo. 

 

3.1 O discurso do outro em Bakhtin 

 

Apesar do estudo do discurso do outro ter sido iniciado por Bakhtin desde 

1929 em “Marxismo e Filosofia da Linguagem”, ainda hoje é um tema não muito 



60 

 

explorado. Para esse autor, todo e qualquer enunciado verbal tem sua natureza 

dialógica constitutiva e mantém relações dialógicas com outros enunciados já ditos e 

com os ainda não proferidos. As palavras que proferimos são carregadas de outras 

vozes sociais. Bakhtin (2004, p. 144) define o discurso citado como “o discurso no 

discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre 

o discurso, uma enunciação sobre a enunciação”. Convém destacarmos que o 

estudo do discurso do outro não se restringe às formas de citação do discurso, como 

o discurso direto, indireto e o indireto livre, até porque os enunciados são 

constitutivamente heterogêneos. 

Ainda que não tenhamos consciência disto, todo enunciado é permeado de 

outros discursos, de vozes alheias. Para Bakhtin (2004), é a literatura o campo mais 

adequado para o estudo do discurso citado e em seus escritos ele se apropria mais 

especificamente do estudo do romance. Ao afirmar isso, acrescenta-nos que o autor 

literário ao compor a sua obra inspira-se nas vozes sociais alheias, as quais 

influenciam diretamente na sua criação literária.  

De acordo com Bakhtin (2004, p.144), “o discurso citado é visto pelo falante 

como a enunciação de outra pessoa, completamente independente em sua origem, 

dotada de uma construção completa e situada fora do contexto narrativo”. No 

entanto, essas palavras outras, mesmo integradas no contexto narrativo e 

conservando características originais, jamais serão diluídas completamente no 

discurso que as integram. Quando incorporamos palavras dos outros à fala de 

alguém, elas não são mais as mesmas, pois adquirem novos significados, são 

comentadas por quem as citas e são elas interpeladas ideologicamente por um novo 

discurso.  

Com base nisso, Bakhtin (2004) tece uma crítica a alguns pesquisadores 

que já tinham estudado o discurso do outro e afirma que eles, de forma equivocada, 

analisaram as palavras citadas fora do contexto em que se apresentavam. Para ele, 

a finalidade da pesquisa deveria ser entender a dinâmica relação estabelecida entre 

o discurso citado e aquele que o acolhe. Ao se referir às formas de transmissão do 

discurso do outro, Bakhtin (1993, p.141) nos acrescenta que “não se pode separar 

os procedimentos de elaboração deste discurso dos procedimentos de seu 

enquadramento contextual (dialógico)”, pois um está intimamente relacionado ao 

outro. 
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Como forma de compreendermos a inter-relação entre discurso citado e o 

discurso que o transmite, Bakhtin (2004) apresenta-nos duas orientações: o estilo 

linear e o pictórico. São dois estilos muito diversos de citar as palavras de outros. 

No estilo linear, fazemos todo o esforço de mantermos, na íntegra, as 

palavras citadas e essas aparecem acompanhadas de marcas explícitas que as 

separam do contexto narrativo em que estão sendo inseridas. Buscamos nesse 

estilo ser o mais imparcial possível e fiel às palavras citadas e procuramos não 

interferir com julgamentos de valor ou comentários do tipo avaliativos, por exemplo. 

Segundo Bakhtin (2004, p. 148-149), “Os esquemas linguísticos e suas variantes 

têm a função de isolar mais clara e mais estritamente o discurso citado”. Nesse 

caso, aproxima-se desse estilo o discurso direto, em que a citação das palavras do 

outro é bem demarcada linguisticamente, e procuramos manter certa distância 

daquilo que citamos e do contexto que o integra. Nesse estilo, dentre outras 

características, temos o dogmatismo, o autoritarismo e o racionalismo. 

A segunda orientação (estilo pictórico) é contrária à primeira, pois o narrador 

procura incorporar as palavras do outro e homogeneizá-las em seu discurso com a 

liberdade para tecer seus comentários e esforça-se por apagar as marcas que 

separam a voz do outro da sua voz. Nessa orientação o narrador tem a liberdade de 

imprimir seu humor e suas emoções, pois não há um discurso autoritário ou 

racionalista que o reprima.  

Sendo assim, no estilo linear demarcamos e estabelecemos limites explícitos 

entre o discurso do outro e aquele que o acolhe, ao contrário do que ocorre no estilo 

pictórico, em que nos esforçamos para apagar as fronteiras que identificam o 

discurso citado. 

No intuito de nos mostrar como funcionam essas tendências de orientação 

do discurso do outro, Bakhtin discorre sobre alguns esquemas de transmissão do 

discurso citado, como o discurso direto, o indireto e o indireto livre.  

No caso do discurso direto, Bakhtin (2004) apresenta variantes para essa 

forma de citação do discurso do outro, tais como: o discurso direto preparado e o 

discurso direto esvaziado. A primeira emerge do indireto e acolhe as entoações do 

autor, enfraquecendo as fronteiras do DO. Já no discurso direto esvaziado, a força 

semântica das palavras se enfraquece, tendo em vista as apreciações e o valor 

emocional presentes na representação.  

O discurso indireto para Bakhtin (2004) possui uma tendência analítica e por  
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isso os aspectos emocionais e afetivos do discurso não são passíveis de 

transmissão literal. Em geral, há um esforço em transmitirmos o conteúdo e na 

modalidade do DI é comum essas emoções aparecerem como um comentário do 

verbo dicendi. Esse autor estabelece duas variantes para o DI, a analisadora de 

conteúdo e a analisadora de expressão. A primeira variante tem interesse apenas no 

plano temático do enunciado, ou seja, se detém nos aspectos semânticos. Ao 

contrário da primeira, a segunda variante transmite as maneiras de falar do discurso 

do outro e o modo como ele se expressou. 

Por último, o Discurso Indireto Livre, como o próprio Bakhtin coloca, não se 

restringe a passar o discurso da primeira para a terceira pessoa, porém é 

responsável por inserir no discurso citado suas próprias entoações que mantêm 

relações com as entoações do discurso citado. Nesse caso, podemos confundir a 

voz do narrador e do personagem, pois pode ocorrer de ficar mais difícil de separá-

las.  

Convém ressaltarmos que o discurso citado, mesmo nas formas de 

transcrição da palavra alheia, tomado como enunciado, ele nunca se repete e 

sempre adquire novos significados. Mesmo quando se trata de parte do enunciado 

ou de uma só palavra, quando citada, o contexto é outro e por isso os sentidos que 

dela emergem também. Além disso, a própria função que ocupa no enunciado passa 

a ser outra. Nas palavras de Bakhtin (2003, p. 313), “no âmbito de um mesmo 

enunciado a oração pode repetir-se [...], mas cada vez ela é sempre uma nova parte 

do enunciado, pois mudou de lugar e de função na plenitude do enunciado”. 

Diante disso, ainda há muito a explorarmos no campo de estudo do discurso 

do outro e a refletirmos sobre os múltiplos sentidos estabelecidos a partir da citação 

desse discurso em um novo discurso. 

Outra afirmação teórica feita por Bakhtin, que contribuiu bastante para os 

estudos da linguagem, foi que o dialogismo é constitutivo à linguagem, ou seja, toda 

linguagem possui um caráter dialógico. No tópico seguinte discutimos sobre o 

dialogismo bakhtiniano da linguagem. 

 

3.2 A natureza dialógica dos enunciados  

 

De acordo com Bakhtin, o dialogismo é constitutivo à linguagem, e essa por 
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sua vez, é provida de um caráter responsivo.  Nesse sentido, a palavra do outro 

aparece tanto como uma resposta aos já ditos, como também como uma retomada 

da fala alheia, pois “cada enunciado é um elo na corrente complexamente 

organizada de outros enunciados.” (BAKHTIN, 2003, p. 272)  

Ao contrário de estudos anteriores que viam a língua como uma estrutura, 

Bakhtin (2004) entende a enunciação como sendo de natureza social e em seus 

estudos é a fala que ele valoriza. Para ele, a língua se realiza pela interação verbal e 

em seus escritos reconhece o princípio dialógico da linguagem. Tanto a noção de 

dialogia, quanto o reconhecimento de que a língua se realiza no social e na 

interação verbal entre os indivíduos trouxeram importantes contribuições para os 

estudos da linguagem.  

Em toda a obra de Bakhtin temos a presença da concepção dialógica da 

linguagem, seja ao falar da poética ou do romance em Dostoiévski, ou mesmo dos 

conceitos do discurso do outro e dos gêneros do discurso. Esse autor estabelece 

duas concepções para o princípio dialógico da linguagem, pois se refere ao diálogo 

entre os discursos e ao diálogo entre o eu o outro. Nesse sentido, vejamos como 

essas visões do dialogismo bakhtiniano são descritas por Brait (2005, 94-95): 

 

 

Por um lado o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre 
simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que 
configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. [...] Por outro 
lado, o dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem entre o eu e 
o outro nos processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos. 

 

 

Convém lembrarmos que o conceito de dialogismo é muito amplo e não 

devemos confundi-lo ou reduzi-lo ao diálogo face a face. Também não se trata de 

considerarmos somente as vozes que estão marcadas no discurso, ou que 

aparecem de forma explícita no discurso, pois a heterogeneidade é constitutiva em 

todo e qualquer discurso. Até mesmo uma palavra, se ela mantém relações de 

sentido com o enunciado que a acolhe ou com outros discursos, estará ela inserida 

na teia das relações dialógicas.  

Por isso, dois ou mais enunciados, por mais distantes que estejam ou 

pareçam estar, se formos capazes de estabelecermos uma relação de sentido entre 

eles, podemos afirmar que eles estão dialogicamente interligados. Pois, essas 
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relações dialógicas não se estabelecem por critérios linguísticos, mas sim pelos 

sentidos que delas emergem. Nas palavras de Bakhtin (2003, p.23), “as relações 

dialógicas são relações (semânticas) entre toda espécie de enunciados na 

comunicação discursiva.” 

Além disso, é na interação verbal que a língua se realiza, e é na realidade 

viva que o discurso acolhe o discurso do outro e não há como se eximir dessa 

realidade. Quando produzimos nossos textos, ainda que não tenhamos um 

interlocutor real ou que ele não esteja diante de nossa face, o nosso interlocutor 

presumido influencia na construção do nosso texto e nas nossas escolhas, tons e 

estilos adotados no discurso. Ao construirmos os nossos discursos, nos 

relacionamos tanto com os já ditos, quanto com os enunciados futuros. Para Bakhtin 

(1993), somente o Adão mítico ao pronunciar a primeira palavra esteve livre do 

dialogismo mútuo entre os enunciados, e todo discurso depois desse passou a 

refletir e refratar as palavras alheias. Assim, não existe palavra neutra, pois toda 

palavra está carregada de ideologias e assume o seu sentido na interação. Tanto 

procede de alguém, quanto se lança para o interlocutor, conforme nos confirma 

Bakhtin (2004, p. 113): “Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto 

pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. 

Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte”. 

Ainda nos referindo à palavra, convém destacarmos que as relações 

dialógicas não se restringem aos enunciados completos, pois até mesmo uma única 

palavra quando provida de sentido, e em relação com outra voz, ela está inserida no 

processo do dialogismo. Assim sendo, “as relações dialógicas podem penetrar no 

âmago do enunciado, inclusive no íntimo de uma palavra isolada se nela se chocam 

dialogicamente duas vozes [...].” (BAKHTIN, 2008, p. 211) 

Nesse sentido, ao estudarmos as relações dialógicas entre enunciados ou 

entre uma palavra e o enunciado que a acolhe não devemos reduzir as nossas 

análises aos aspectos puramente linguísticos ou estruturais da língua. O nosso olhar 

deve se voltar para a realidade concreta e viva da língua, para o discurso e 

considerarmos também os fatores extralinguísticos. 

Portanto, de acordo com o princípio dialógico da linguagem a palavra do 

outro aparece tanto como uma resposta aos já ditos, como também como uma 

retomada da fala alheia. Está presente tanto nos diálogos entre discursos que 

representam indivíduos diferentes num mesmo espaço discursivo, como nas 



65 

 

relações do eu com o outro. E, nessas relações, constituímos o outro e ele nos 

constitui.  

Sabemos que, a partir dos estudos bakhtinianos, surgiram muitas pesquisas 

sobre a linguagem. No tópico a seguir, retomamos o conceito de dialogismo e 

discutimos as relações entre ele, a intertextualidade e a polifonia. 

 

3.3 Relações entre o dialogismo, a intertextualidade e a polifonia. 

  

A fim de refletirmos sobre as relações mantidas entre os conceitos de 

dialogismo, intertextualidade e polifonia, discutimos a respeito deles nos baseando 

nos estudos de Koch (2008), Charaudeau e Maingueneau (2006), Maingueneau 

(2008) e Bakhtin (1929; 2003; 2008). No entanto, esclarecemos que o interesse do 

nosso trabalho é na análise polifônica de vozes que aparecem em textos de 

memórias literárias. O discurso do outro que analisamos, em geral, representa a voz 

de um idoso que foi entrevistado pelo aluno-autor. Assim, apesar das semelhanças 

entre esses três conceitos, deixamos claro que a nossa investigação é feita sob uma 

perspectiva polifônica.  

Como vimos, de acordo com Bakhtin (2003), o dialogismo é constitutivo à 

linguagem e por esse motivo não é possível apreendê-lo através de critérios 

linguísticos. Por isso, inevitavelmente os discursos que proferimos estão sempre 

entrelaçados pelas palavras dos outros, pois todo discurso apresenta uma 

dialogização interna. 

Por outro lado, a intertextualidade na visão de Koch (2008), em sentido 

restrito, é a relação estabelecida de um texto com outros textos já produzidos. 

Assim, todo texto mantém relação com o seu exterior, bem como, com outros textos. 

Outra definição para esse termo é apresentada por Charaudeau e Maingueneau 

(2006, p. 288) e esses autores afirmam que a intertextualidade é ao mesmo tempo 

“uma propriedade constitutiva de qualquer texto e o conjunto de relações explícitas 

ou implícitas que um texto ou grupo de textos determinado mantém com outros 

textos.” Desse modo, estritamente falando, a intertextualidade se configura como 

uma relação entre textos ou gêneros e estilos e por isso esclarecemos que não é 

objeto de análise em nossa pesquisa. 

Já o conceito de polifonia foi introduzido por Bakhtin (1929) e apesar desse 

autor utilizar esse termo mais no âmbito da literatura e especificamente para 
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caracterizar o romance polifônico de Dostoeiévski, depois disso, a linguística 

também passou a se interessar estudo das análises polifônicas. No entanto, a 

polifonia tem sido usada na linguística para se referir aos enunciados que 

apresentam várias vozes explícitas e que são percebidas ao mesmo tempo, 

conforme afirma Maingueneau (2008).  

Nesse sentido, a polifonia seria a evidência do dialogismo e das vozes que 

dialogam. Para Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 384) esse é “um termo 

emprestado da música, que alude ao fato de que os textos veiculam na maior parte 

dos casos, muitos pontos de vista diferentes: o autor, pode fazer falar várias vozes 

ao longo do texto”. Em nossa investigação, interessa-nos analisar apenas os casos 

de polifonia representados no discurso do outro, nas modalidades do discurso direto 

e do discurso indireto.  

Portanto, de acordo com Bakhtin (2003), os nossos discursos mantêm 

relações dialógicas constantes com outros discursos. Nessas relações dialógicas, 

podemos dizer que estão inclusas as relações intertextuais de um texto com outros 

textos já construídos.  

Os estudos bakhtinianos influenciaram no surgimento de diversas pesquisas 

sobre o caráter heterogêneo da linguagem. No tópico subsequente, discorremos 

sobre a heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade constitutiva, conceitos 

formulados por Authier-Revuz (1990, 1998), a partir dos trabalhos de Bakhtin e 

Lacan. 

 

3.4 A heterogeneidade enunciativa em Authier-Revuz 

 

De acordo com Authier-Revuz (1990), o discurso é constitutivamente 

heterogêneo, ou seja, os dizeres estão permeados de outros já ditos, ainda que de 

forma inconsciente e na heterogeneidade constitutiva, o discurso do outro figura 

apenas implicitamente. A autora propõe a desmistificação da noção de que o sujeito 

é único e dono do seu dizer e traz a afirmação de que assim como o discurso, o 

sujeito também é heterogêneo.  

Além da heterogeneidade constitutiva, temos a heterogeneidade mostrada, 

que pode ser marcada ou não marcada. Nessa última, não há marcas aparentes que 

identifiquem a presença do outro no discurso. Interessa-nos observar as formas de 

heterogeneidades marcadas, em que há fronteiras nítidas entre as palavras do 
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locutor e o discurso do outro.  Nesse sentido, a autora apresenta algumas maneiras 

de representação do heterogêneo, o que interessa para esse trabalho somente as 

formas de discurso relatado direto e indireto.  

Authier-Revuz (1998) critica em seu trabalho as formas de algumas 

gramáticas caracterizarem o discurso direto, indireto e o indireto livre. 

Equivocadamente certos gramáticos tratam o discurso direto como simples, objetivo 

e fiel ao discurso do outro, e o discurso indireto como uma derivação do direto. Ela 

afirma que mesmo quando o discurso direto é citado na íntegra, ainda assim não 

pode ser considerado fiel, pois não é capaz de retratar o ato de enunciação. Já o 

discurso indireto não é uma transformação do discurso direto e possui regras 

próprias. Nas palavras de Authier-Revuz (1998, p. 139): 

 

 

 
 
No DI, o enunciador relata um outro ato de enunciação e usando suas 
próprias palavras, pelas quais ele reformula as palavras de outra 
mensagem. [...] No DD, o enunciador relata um outro ato de enunciação e, 
usando suas próprias palavras na descrição que faz da situação da 
enunciação [...] mas faz menção às palavras da mensagem que relata. 

 

 

De acordo com Authier-Revuz (1998), o discurso relatado trata de uma 

enunciação e não uma frase. Porém, o que se relata não se configura como um 

dado, mas sim uma situação que é retomada através da descrição e que por isso, 

mesmo o discurso direto não pode ser tomado como fiel ao que relata.  

Convém esclarecermos, ainda, que a heterogeneidade constitutiva e a 

mostrada não são independentes, pois estão intimamente interligadas. A última é 

vista como uma representação que o locutor expressa de sua enunciação. Como 

bem explica Authier-Revuz (2004, p. 71-72),  

 

 

A heterogeneidade mostrada não é um espelho, no discurso, da 
heterogeneidade constitutiva do discurso; [...] ela corresponde a uma forma 
de negociação ─ necessária ─ do sujeito falante com essa heterogeneidade 
constitutiva ─ inelutável ─ mas que lhe é necessário desconhecer; assim, a 
forma ‘normal’ dessa negociação se assemelha ao mecanismo de 
denegação. 
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Assim sendo, a heterogeneidade constitutiva e a heterogeneidade mostrada 

estão intimamente relacionadas. Logo, como já mencionamos antes, ao 

construirmos nossos discursos, não os fazemos de forma solitária, mas há sempre 

relações dialógicas que estabelecemos com outros enunciados e, em alguns casos, 

a heterogeneidade do discurso vem acompanhada de marcas que a identificam de 

forma explícita. As marcas da heterogeneidade são expressas no discurso para 

delimitarem o campo do dizer do outro em relação ao discurso do locutor. Como 

exemplos das marcas do discurso do outro, dentre outros, podemos citar as aspas, o 

discurso direto e o discurso indireto.  

Então, no campo do discurso relatado, a autora citada estabelece sua teoria 

em que a heterogeneidade mostrada e a constitutiva mantêm relações dentro do 

discurso. Há, portanto, dois tipos de enunciados: aqueles em que a presença do 

outro ocorre de maneira implícita e a heterogeneidade não é marcada; e aqueles em 

que o discurso do outro vem explicitamente demarcado por marcas linguísticas, 

como é o caso da heterogeneidade marcada. 

Salientamos que, independente da heterogeneidade vir ou não 

acompanhada de marcas tipográficas que delimitem e caracterizem a presença de 

outra voz, a heterogeneidade é constitutiva a todo e qualquer discurso. Portanto, 

todo discurso é heterogêneo. 

Outro estudioso que desenvolveu pesquisas no campo do discurso citado foi 

Maingueneau. A seguir, tratamos do discurso citado na visão do autor mencionado, 

nas modalidades do discurso direto e do discurso indireto, e ainda vemos o que diz 

Maingueneau acerca das marcas  do discurso citado e dos verbos introdutores.  

 

3.5 Maingueneau e o discurso citado 

 

Maingueneau (2008) reconhece que toda enunciação possui uma 

“interatividade constitutiva”, ou seja, como em Bakhtin (2003), temos a afirmação 

que ela é constitutivamente dialógica, ainda que não se trate de um ato de interação 

verbal face a face. Assim, todo discurso remete-se a alguém, está inserido num 

contexto e cada enunciado mantém relações com outros enunciados. 

Em seus escritos, Maingueneau (2008) afirma que o enunciador utiliza 

marcas de modalização que o distancia do discurso citado e que remetem ao 

discurso do outro. Fica claro, então, que por meio da modalização o enunciador cita 
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em seu discurso a enunciação de outro e não assume como suas as palavras de 

outro, ou seja, apenas faz com que elas figurem em sua enunciação.  

Além disso, segundo Maingueneau (2001), o discurso citado possui seu 

caráter subjetivo e as falas citadas exercem sua função dentro da narrativa e 

passam a ter um lugar definido. No discurso direto, o locutor da enunciação delega 

para um outro locutor a fala citada e mantém um certo distanciamento daquilo que 

cita. Entretanto, quem cita poderá até alterar o sentido da enunciação citada, mesmo 

que reproduza as mesmas palavras. Basta uma entonação diferente e o sentido 

poderá ser outro.  

Também é pertinente o que coloca Maingueneau (2001) ao falar da citação 

em uma narração ficcional. Destaca que só consideramos, nesse caso, que há 

discurso citado se compreendermos que as falas citadas não foram propriamente 

proferidas por alguém, mas trata-se de uma criação literária. Sendo assim, não é 

uma questão de sermos fiel a uma fala já proferida, mas de reproduzirmos uma 

ilusão/criação literária. 

Dentre os fenômenos relativos ao discurso citado abordados por 

Maingueneau, destacamos apenas aqueles que têm relação com os objetivos desse 

trabalho e que servem de auxílio para as análises do corpus. Assim, nos subtópicos 

a seguir, discutimos o discurso citado direto, o discurso citado indireto, marcas do 

discurso citado e os verbos introdutores do discurso citado. 

 

3.5.1 Discurso citado direto  

 

Uma das formas do discurso citado, abordada por Maingueneau (1997, 

2008), é o discurso citado direto; e esse autor critica a ideia de que o DD seria uma 

citação fiel. Esclarece que não se trata de ser mais fiel e que apenas essa forma de 

citação possui regras próprias e diferentes do discurso indireto.  

No caso do discurso direto, Maingueneau (2008) afirma que se trata de uma 

simulação em resgatar as falas citadas, e de forma explícita, temos a diferenciação 

entre o discurso citante do discurso citado.  No entanto, esse autor esclarece que 

nem sempre essa enunciação de fato ocorreu, pois ela pode ser imaginada, 

solicitada, suposta etc. Acrescenta que ainda que afirmemos ser aquelas palavras 

citadas em discurso direto uma reprodução da fala, trata-se apenas de uma 

“encenação”. É no discurso citante que o enunciador dará o seu tom pessoal, 
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subjetivo, valorativo e fará o recorte da enunciação citada. Por isso, “o discurso 

direto é sempre apenas um fragmento de texto submetido ao enunciador do discurso 

citante, que dispõe de múltiplos meios para lhe dar um enfoque pessoal 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 141)”. 

O enunciador ao optar por citar a fala de alguém através do DD, deixa claro 

para o leitor que não se responsabiliza por aquilo que está sendo enunciado e marca 

aquelas palavras evidenciando que não se trata de palavras suas, mas de outro 

alguém. Há também uma tentativa de reproduzir exatamente o discurso citado, no 

entanto, sabemos que por mais que as palavras sejam as mesmas, o contexto 

passa a ser outro, a própria entonação pode ser diferente e, por isso, o discurso 

citado quando incorporado ao citante, adquire novos sentidos. Uma de suas 

características é que o DD aparece separado por marcas do discurso que o acolhe, 

conforme nos esclarece Maingueneau (2008, p. 140): “[...] O discurso direto [...] 

simula restituir as falas citadas e se caracteriza pelo fato de dissociar claramente as 

duas situações de enunciação: a do discurso citante e a do discurso citado.”  

Portanto, o discurso direto é dissociado de forma explícita do discurso 

citante. Acrescentamos ainda que a escolha por utilizarmos o discurso direto não é 

feita de maneira despretensiosa, pois tanto pode ser uma estratégia discursiva, 

como até mesmo uma influência do gênero do discurso. Maingueneau (2008, p. 142) 

cita três motivos que podem levar o enunciador a optar pela citação através do DD: 

 

 

 criar autenticidade, indicando que as palavras relatadas são aquelas 
realmente proferidas;  

 distanciar-se: seja porque o enunciador citante não adere ao que é dito e 
não quer misturar esse dito com aquilo que ele efetivamente assume; seja 
porque o enunciador quer explicitar, por intermédio do discurso direto, sua 
adesão respeitosa ao dito, fazendo ver o desnível entre palavras 
prestigiosas, irretocáveis e as suas próprias palavras (citação de 
autoridade);  

 mostrar-se objetivo, sério. 

 

 

Ainda assim, reiteramos que o DD é apenas uma tentativa de ser objetivo e 

fiel ao que se relata. No entanto, apesar de mesmo no caso de palavras realmente 

proferidas e da citação constar de todas elas, a enunciação já não será mais a 

mesma e ocorre apenas uma menção ao que foi dito/escrito. A própria maneira de 

relatar influencia na interpretação do que está sendo citado e o enunciador insere o 
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seu tom pessoal. Pode ser também que o locutor opte por essa forma de citação 

buscando um maior distanciamento entre o seu discurso e as palavras que estão 

sendo citadas. 

Além do DD, abordaremos a seguir outra forma de citação que é de 

interesse do nosso trabalho, o discurso citado indireto.  

 

3.5.2 Discurso citado indireto  

 

Ao se referir ao discurso indireto, Maingueneau (2008) critica a ideia que 

algumas pessoas ainda têm de que o discurso indireto é a tradução mecânica do 

discurso direto. No discurso indireto não citamos as palavras relatadas fielmente, 

mas o enunciador extrai e traduz conforme lhe convém o conteúdo da fala do outro 

com suas próprias palavras e seus acentos de valores. O locutor, de forma 

autônoma, procura interpretar e reproduzir com suas palavras a enunciação de 

outro. Com isso, há um espaço maior para a subjetividade, pois há inúmeras 

maneiras de relatar as palavras do outro.  

Nesse sentido, a escolha de que verbo utilizar para introduzir o relato das 

palavras do outro será fundamental para a interpretação do interlocutor, já que 

muitas vezes é ele quem direciona a interpretação do enunciado. Além disso, ao 

contrário do discurso direto que aparece introduzido por marcas que o identificam, 

no discurso indireto é o verbo introdutor que esclarece que há um discurso relatado.  

A fim de detalharmos mais sobre as marcas do discurso citado e os verbos 

que introduzem esse discurso, discorremos sobre esses dois aspectos no subtópico 

seguinte. 

 

3.5.3 Marcas do discurso citado e verbos introdutores 

 

Existem diversas maneiras de indicarmos na enunciação que há um discurso 

relatado e, em alguns casos, elas divergem quando se trata de um discurso direto ou 

de um discurso indireto. 

Em relação ao DD, ele aparece sempre marcado, seja por aspas, dois 

pontos, travessão, itálico, ou até mesmo conforme a NBR (10520, 2002), no caso 

das citações com mais de três linhas, elas devem aparecer em realce no texto, com 

recuo de 4 cm à esquerda e letra menor que o restante do texto. Outra maneira de 
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indicar a citação em DD é o uso de verbos que apontem para um ato de fala. De 

acordo com Maingueneau (2008, p. 143), esses verbos podem ser “colocados antes 

do discurso direto [...], em oração intercalada no interior do discurso citado [...] ou no 

final.” 

Assim, a introdução do DD pode ocorrer ao menos de duas formas: apenas 

com o uso de marcas tipográficas que sinalize um descompasso entre o discurso 

citado e o discurso citante ou com a presença de introdutor explícito, como é o caso 

do verbo introdutor. 

Ainda sobre os verbos introdutores, ao acompanhar o DD, eles podem 

sequer indicarem um ato de fala. Maingueneau (2008) esclarece que a depender do 

verbo escolhido há influência na interpretação de todo o enunciado. Conforme M. 

Charolles2 apud Maingueneau (2008, p. 88), com exceção do verbo dizer que possui 

uma neutralidade aparente, os outros verbos indicam vários pressupostos, tais 

como: 

 

 

-alguns incidem sobre o valor de verdade do enunciado citado[...]; 
-sobre a posição cronológica: replicar, repetir, concluir...; 
-sobre o ponto de vista atribuído ao enunciador, face ao que diz: 
reconhecer, confessar...; 
-sobre uma hierarquia: ordenar, suplicar. 

 

 

Por isso, é preciso atenção ao escolher o introdutor explícito para marcar o 

discurso citado, tendo em vista que a interpretação do enunciado pode ser 

direcionada pelo sentido do verbo introdutor.  

Segundo Maingueneau (2008), há uma notável diferença entre o discurso 

direto e o discurso indireto. No primeiro caso, nem sempre ele vem acompanhado de 

um introdutor explícito, e muitas vezes, são as marcas tipográficas que indicam que 

se trata de um discurso relatado, conforme já apontamos. Ao contrário disso, o DI é 

mais restrito, pois aparece em forma de uma  oração subordinada substantiva 

objetiva direta e é somente o verbo introdutor que esclarece para o leitor que há um 

discurso relatado. Em muitos casos, o introdutor do DI é um verbo dicendi, com 

                                                             
2 CHAROLLES, M. Exercices sur les verbes de communication. In: Pratiques, nº 9, 1976. 
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vistas a indicar que há uma enunciação, já que nesse tipo de discurso as marcas 

tipográficas estão ausentes. 

Além disso, outra maneira de delimitarmos o discurso relatado, apontada por 

Maingueneau (2008), é o uso de grupos preposicionais (Segundo X, Para X, 

Conforme X) que indica uma mudança de ponto de vista. Esses introdutores, à 

semelhança de alguns verbos introdutores também não são neutros, pois possuem 

enfoque subjetivo.  

Outra marca do discurso relatado que merece destaque é o emprego das 

aspas. Quando utilizadas na modalização autonímica, segundo Maingueneau 

(2008), as aspas apontam para o leitor que aquela palavra ou expressão entre aspas 

não coincide com o discurso autor. Há também o emprego autonímico que se refere 

aos casos em que uma palavra ou expressão aparece entre aspas em um 

enunciado porque não há sinônimo adequado que possa substitui-la.  

Diante disso, muitos podem ser os sentidos e as intenções comunicativas 

atribuídas às palavras que aparecem aspeadas, e o enunciador, ao fazer uso desse 

recurso, prevê alguma atitude responsiva, como diria Bakhtin, por parte do 

interlocutor. Para isso, o leitor não pode desconsiderar o contexto e, em alguns 

casos, o próprio gênero do discurso auxilia na compreensão da expressão aspeada. 

Sendo assim, a interpretação do uso das aspas fica a critério do interlocutor, 

já que os motivos da opção desse uso não estão explícitos no discurso. E, na 

verdade, essa compreensão pode extrapolar as intenções do autor, pois o leitor ao 

analisar as aspas a partir da compreensão textual pode construir sentidos não 

previstos pelo autor. Outro aspecto apontado por Maingueneau (2008) que influencia 

na interpretação da aspa  é o próprio cotexto imediato, demonstrando que para uma 

efetiva compreensão o leitor não pode desprezá-lo. 

Ainda sobre a aspa, quando utilizada como marca do discurso direto, 

segundo Maingueneau (1997, p. 89), o enunciador estabelece uma ruptura entre o 

discurso citado e o discurso citante. Diferente disso, quando aspeamos apenas um 

vocábulo não ocorre a mesma ruptura, pois a aspa geralmente “é ao mesmo tempo 

usada e mencionada.” 

Diante do que expomos, vemos que o uso do discurso direto e do discurso 

indireto não é tão simples como se costuma pensar e tampouco objetivo. Ao 

citarmos palavras de outros em nossos discursos, essas palavras são acolhidas em  

uma nova enunciação que pode promover consideráveis modificações no sentido do 
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discurso citado, a depender da escolha dos verbos introdutores ou do modo como se 

marca o discurso citado. Em casos mais extremos, os próprios dizeres citados 

podem sofrer tanta influência da subjetividade do enunciador ao ponto de chegar a 

distorcê-los. 

Portanto, salientamos o necessário cuidado na escolha dos verbos 

introdutores, grupos preposicionais ou marcas tipográficas do discurso citado, tendo 

em vista que esses exercem influência na interpretação da enunciação citada. De 

tais escolhas, em alguns casos, decorre a compreensão da enunciação. 

Percebemos, então, que o estudo do discurso citado tem sido do interesse 

de alguns teóricos, como os já mencionados em nosso trabalho: Maingueneau, 

Authier-Revuz e Bakhtin. As reflexões advindas das teorias desses autores têm 

estimulado vários estudos. A seguir, discorremos sobre algumas pesquisas que se 

fundamentaram em Bakhtin e Authier-Revuz ao estudarem o discurso do outro e a 

heterogeneidade enunciativa e que trouxeram contribuições para a nossa 

investigação.  

 

3.6 Investigações sobre o discurso do outro e a heterogeneidade enunciativa 

 

Tendo como fundamentação os estudos bakhtinianos, a dissertação de 

mestrado de Pereira (2007) estuda o discurso do outro em atividades de 

retextualização, enfoca as diferentes maneiras do aluno introduzir esse discurso no 

seu texto e qual a função que desempenham essas outras vozes. A autora afirma 

que há muitas dificuldades nos textos dos alunos da academia e apresenta como 

hipótese o fato de a escrita com o discurso do outro não ter sido trabalhada no 

ensino fundamental e médio. O corpus para análise foi constituído de monografias 

de conclusão de curso e de especialização. Constatou-se que o aluno da graduação 

e especialização usa os verbos dicendi para introduzir o discurso do outro e em 

outros casos há a ausência de verbo, sendo as palavras do outro marcadas por 

aspas. Nas análises predominou a citação como recurso de autoridade, mas o 

discurso do outro apareceu apenas como transcrição, sem manter um diálogo 

efetivo com o discurso do próprio aluno.  Servirá como subsídio às nossas reflexões 

as considerações desse trabalho a respeito do verbo dicendi. 

Além disso, Pereira (2007) aponta como hipótese para uma das dificuldades 

da escrita acadêmica a ausência de uma abordagem suficiente no ensino 
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fundamental sobre as formas de utilização do discurso citado. Nesse sentido, como 

o propósito do nosso trabalho é analisar as estratégias enunciativas que 

acompanham o discurso do outro em textos de alunos do 7º e 8º anos do ensino 

fundamental, esse estudo nos serviu de respaldo. Por isso, poderemos preencher 

essa lacuna de mais estudos sobre o DO voltados para esse nível de ensino.  

O trabalho de Pereira (2007, p. 34) foi útil ainda por tratar das formas de 

introdução do discurso do outro e das funções que as outras vozes exercem no 

gênero monográfico. Em relação às funções, o estudo da autora citada destacou 

cinco funções do discurso do outro encontradas no gênero monográfico, a saber: 

“fundamentar uma afirmação, introduzir um ponto de vista do autor/fonte, 

complementar o dizer, definir uma ideia/conceito e finalizar uma ideia”. Dessas, as 

duas primeiras são provenientes do estudo de Boch e Grossmanm (2002). 

A pesquisa de Boch e Grossmann (2002, p. 103-104) comparou as funções 

do discurso do outro utilizadas por especialistas e por alunos. Ao estudar artigos de 

especialistas,  publicados na revista Languages, identificou as seguintes funções do 

discurso do outro:  

 

 
Introduzir seu ponto de vista; marcar o pertencimento de uma corrente, a 
uma escola; referir-se a trabalhos anteriores, para traçar o estado de uma 
problemática, para sustentar uma definição; fundamentar uma afirmação; e 
discutir uma afirmação, se afastar de uma posição. 

 

 

Já em relação aos textos dos alunos, Boch e Grossmann (2002, p. 103-104) 

constataram o uso das seguintes funções do discurso do outro: “fundamentar uma 

afirmação, introduzir um ponto de vista, sustentar uma definição, justificar um 

comportamento e a introdução de uma ideia nova.” 

Esses dois estudos, de Pereira (2007) e de Boch e Grossmann (2002), tratam 

das funções do DO no gênero monográfico e foram úteis para nos inspirar na 

identificação de outras funções do discurso do outro para a constituição das 

memórias literárias, um dos objetivos da nossa pesquisa. Eles nos auxiliaram, ainda, 

na definição de alguns procedimentos de análise dos dados, em especial na 

organização das funções do discurso do outro. 

Em Rosa (2011), investigam-se os recursos utilizados nos textos de alunos do 

8º ano para se referirem ao discurso do outro ou para evidenciarem seu próprio 
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discurso e qual a função desses recursos para a construção da textualidade. O 

corpus é constituído por sessenta e cinco (65) redações elaboradas por alunos do 8º 

ano, fundamentadas na leitura de uma obra literária. O resultado das análises 

aponta 98% de uso do discurso indireto, e em relação aos verbos dicendi, o mais 

usado foi o verbo dizer. Dentre os recursos utilizados para marcar a 

heterogeneidade enunciativa, o mais frequente foi a aspa, seguida dos parênteses. 

Sendo assim, as considerações de Rosa (2001) contribuíram para nossas análises, 

pois verificamos a importância dos verbos introdutores do discurso do outro, 

inclusive do verbo dicendi, e as marcas que acompanham esse discurso para a 

construção de sentido.  

Ainda sobre a temática do discurso do outro, Bessa (2007) investiga sobre a 

referência que fazemos a esse discurso por meio do discurso citado direto. As 

análises partem de capítulos da fundamentação teórica de monografias de 

graduados em Letras. Teve como objetivos analisar e refletir sobre problemas de 

sentido entre o discurso citado direto e o discurso citante e a interferência na 

construção do sentido da seção em análise. Apresentaram-se com maior incidência 

os problemas de relação de sentido do discurso citado direto e o discurso citante 

antecedente, seguido dos problemas entre o discurso citado direto e o discurso 

citante que sucede. Concluiu-se que esses problemas ocorrem em grande número e 

isso interfere no sentido local do texto. Algumas vezes o discurso citado não é nem 

comentado e aparece sem relação de sentido com as palavras do aluno. Foi visto 

também que tais problemas comprometem a compreensão global do texto por parte 

do leitor. Além do discurso citado, é relevante para nosso estudo a relação que se 

estabeleceu entre os mecanismos de citação, o discurso citante e o sentido do texto, 

pois investigamos a influência dos verbos utilizados antes do discurso citado para a 

compreensão textual.  

Por último, o trabalho de Bataglin (2007) investiga o DD e o DI e suas 

relações de sentido em reportagens jornalísticas. O autor se deteve também a 

observar as variantes analisadoras de conteúdo e analisadoras de expressão, e no 

corpus analisado essa última foi mais frequente. Por fim, viu-se que o DD foi usado 

no intuito de tornar o conteúdo mais autêntico. Devido à  pesquisa de Bataglin 

(2007) tratar das mesmas formas de citação do discurso desse trabalho e também 

considerar as relações de sentido entre os enunciados, alguns procedimentos de 
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análise utilizados serviram de inspiração para definirmos os do nosso trabalho, em 

especial os que se referem às marcas do discurso do outro e ao verbo dicendi. 

A partir dos trabalhos de Bakhtin (2004), Authier-Revuz (1990) desenvolveu 

estudos pioneiros sobre as heterogeneidades enunciativas. Depois disso muitas 

pesquisas surgiram fundamentadas nos conceitos desenvolvidos por essa autora, 

das quais destacamos a de Barbosa (2008) que subsidiou o nosso estudo.  

A pesquisa de Barbosa (2008) analisa em textos de divulgação científica, 

publicados em duas revistas reconhecidas nacionalmente, os discursos citados 

direto e indireto. Essa pesquisa tem por objetivos observar diferentes marcas de 

heterogeneidade e sua variação de acordo com o interlocutor, bem como de acordo 

com o produtor do texto e, por último, o grau de incidência do discurso citado com 

base nas comunidades que produziram os textos. Nos resultados, verificou-se que 

nos textos dos jornalistas predomina o discurso direto, enquanto que nos de 

pesquisadores as formas do discurso indireto. Constatou-se que os jornalistas visam 

informar, já os pesquisadores além da informação buscam o convencimento. Em 

função da imagem que o produtor faz do interlocutor, percebeu-se que a 

heterogeneidade aparece de maneiras diferentes. Desse modo, o trabalho de 

Barbosa (2008) serviu de suporte já que nosso estudo tem como um de seus  

objetivos identificar as marcas do discurso do outro nas memórias literárias, e 

elegemos para análise as mesmas formas de citação do discurso do outro, o 

discurso direto e o discurso indireto. 

Além do discurso do outro, e da heterogeneidade enunciativa, outros 

pesquisadores estudaram sobre as vozes do outro, dos quais tratamos abaixo sobre 

o trabalho de Araújo (2009) que trouxe algumas contribuições para a nossa 

pesquisa. 

 

3.7 Vozes que falam de vozes 

 

Além das nomenclaturas discurso do outro e heterogeneidade enunciativa, 

serviu de suporte para nossa pesquisa a investigação de Araújo (2009), que versa 

sobre o gerenciamento de vozes nos discursos. 

Com relação ao gerenciamento de vozes, Araújo (2009) fundamentou seu 

estudo em teorias de Bronckart. O primeiro realizou um estudo com o objetivo de 

analisar em relatos de experiência de vida o gerenciamento das vozes enunciativas 
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em textos de alunos da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio. A pesquisa 

é de caráter experimental e de controle e realizou uma SD efetivando intervenções. 

Analisou produções dos alunos com base na prática do professor adotada em sala 

de aula, proporcionou por meio de uma sequência didática o contato do aluno com o 

gênero fatia de vida e observou o gerenciamento de vozes nos textos dos grupos 

experimental e de controle.  

Os resultados da pesquisa de Araújo (2009) apontaram para uma melhor 

produção nos textos em que os alunos tiveram as condições de produções 

esclarecidas e nesses, inclusive, foi possível reconhecer o gerenciamento de vozes. 

O estudo deixa em aberto a possibilidade de outras pesquisas se aprofundarem em 

outros gêneros da ordem do relatar e verificarem como se dar o gerenciamento de 

vozes enunciativas. Deixa espaço ainda para pesquisas sobre a elaboração de 

manuais didáticos que proporcionem atividades de escrita sistemáticas em sala de 

aula. Sendo assim, isso foi útil, pois o foco do nosso trabalho é observar a função 

das vozes do outro no gênero narrativo memórias literárias e através das marcas de 

heterogeneidade verificar quais são as estratégias enunciativas utilizadas no 

gerenciamento dessas vozes. 

No último tópico desse capítulo, após termos tratado da memória no capítulo 

inicial e de, no presente capítulo, termos discutido as teorias do discurso citado ou 

discurso do outro e do dialogismo, no tópico seguinte buscamos aproximar esses 

conceitos. Com isso, fazemos uma exposição sobre o papel do outro na construção 

da memória, considerando as relações dialógicas estabelecidas nesse processo. 

 

3.8 O papel do outro na construção da memória: dialogismo e discurso do 

outro 

 

Assim como afirmamos anteriormente, nos propomos a fazer nesse estudo 

reflexões sobre o discurso do outro nas memórias literárias. Sabemos que os já ditos 

e a memória coletiva são muito importantes para a constituição desse gênero. Por 

isso, consideramos relevante discutirmos sobre a MC e sua relação com o outro no 

processo de dialogismo. 

De acordo com Bakhtin (2004), nos constituímos pelo outro e pelos já-ditos. 

Não seria diferente ao tratarmos da memória, em especial, da memória coletiva, e de 

quando fazemos o exercício de recordarmos o passado, seja ao escrevermos, 
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narrarmos oralmente um acontecimento ou mesmo lembrarmos algo vivido.  Cada 

pessoa recorda, à sua maneira, acontecimentos vividos ou presenciados, mas ao 

recordar, ainda que imagine ter vivido experiências só suas e que ninguém mais 

tenha conhecimento de alguma situação particular, ainda assim, sofre influências 

do(s) grupo(s) ao(s) qual(quais) faz parte, bem como, dos pensamentos da 

sociedade. 

É nesse sentido que Halbwachs (2006) afirma que as lembranças que alguém 

constrói, por mais particularizadas que sejam não são apenas suas. Não há uma 

memória puramente individual e para que ela faça sentido se apoia na memória do 

grupo, que por sua vez encontra-se ancorada na memória coletiva.  

 

De acordo com o dialogismo bakhtiniano, ao produzirmos os nossos 

enunciados estamos sempre em relação com o outro, que pode ser através dos já 

ditos ou do próprio interlocutor e dos enunciados futuros. Assim sendo, ao 

evocarmos as lembranças do passado como forma de construirmos a memória 

coletiva, mantemos importantes relações dialógicas com o outro, e essas exercem 

forte influência na construção dos nossos discursos. 

Ao lembrar, o indivíduo não é um ser solitário, pois tem sempre ao menos um 

grupo que lhe serve como referência, ainda que de maneira inconsciente. Apesar de 

cada um construir individualmente sua memória, ela é sempre um trabalho 

fundamentado em um grupo. A lembrança é sempre evocada com base em 

pensamentos coletivos e localiza-se em um contexto social bem definido. Com isso, 

no exercício de lembrar necessitamos sempre do outro.  

Segundo Halbwachs (2006), até mesmo a criança, após ultrapassar a fase de 

reações apenas por instintos e iniciar suas relações sociais em grupo, ela passa a 

construir efetivamente uma memória. Convém lembrarmos que o primeiro grupo o 

qual normalmente a criança integra é o familiar e é nele que ela interage a maior 

parte de seu tempo. 

Assim, quando permanecemos ligados afetivamente a um grupo ou 

comunidade, isso faz com que as lembranças relacionadas às situações vivenciadas 

por esse coletivo e ligadas a nós permaneçam vivas. Em contrapartida, se o 

contrário ocorre, se perdemos as relações afetivas que mantínhamos com 

determinado grupo, isso provoca com o tempo, o esquecimento de determinados 

episódios vivenciados nesse contexto social. 
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Ainda que tenhamos a sensação de presenciarmos sozinhos determinada 

situação, ao recordarmos ou contarmos essa situação, é comum necessitarmos da 

ajuda das lembranças de outras pessoas e sofrermos a influência inclusive dos já 

ditos, das palavras dos outros. De acordo com Halbwachs (2006, p. 72), “o 

funcionamento da memória individual não é possível sem esses instrumentos que 

são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas toma emprestado de 

seu ambiente.” Isso mostra que necessariamente existe uma influência exterior à 

pessoa. Nós não lembramos através de um processo intimista, pois a memória 

individual tem sempre como referência o social, as correntes de pensamento do 

indivíduo e do grupo. Acrescentamos ainda que ao nos expressarmos, conforme nos 

afirma Bakhtin (1993, p. 139), “qualquer conversa é repleta de transmissões e 

interpretações das palavras dos outros.” 

Por isso, o ato de recordar não é um processo solitário, mas sim coletivo, e 

ainda que a lembrança esteja fundada primeiramente numa memória individual, ela 

se apoia em um grupo, ou na memória coletiva para complementar-se. Em alguns 

casos, essa memória fundamenta-se mais em percepções individuais e se 

complementa com aquilo que é absolvido do grupo, em outros é a MC a de maior 

abrangência.  

Imaginemos, por exemplo, que façamos uma viagem para um lugar distante, 

no qual não temos pessoas conhecidas e realizamos um passeio turístico por esse 

lugar sem a companhia física de uma pessoa íntima. Mesmo assim, carregamos 

nossas experiências anteriores, a lembrança dos outros ou a presença de um ente 

querido em pensamento. Ainda que estejamos sozinhos, mantemos em pensamento 

um familiar ausente, amigos ou outras pessoas que geralmente influenciam nossas 

reflexões e tudo isso interfere na evocação da recordação.  

Por outro lado, é verdade que cada pessoa constrói sua impressão sobre 

determinado acontecimento baseada no seu conhecimento de mundo, vivências, 

experiências e afetividade. Determinados fatos também tocam mais umas pessoas 

que outras e essas divergências pessoais são o que fazem com que as memórias 

individuais sejam diferentes. Ainda que duas pessoas tenham presenciado um 

mesmo acontecimento, passado algum tempo, cada uma delas o recordará de modo 

particular, e o modo como se recorda não é o mesmo.  

Isso se dá por um estado de consciência individual que é denominado por 

Halbwachs (2006) de intuição sensível, o que permite que as lembranças não sejam 
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as mesmas de uma pessoa para outra. Essa intuição sensível se forma através da 

mescla de vários pensamentos sociais e, por estarem eles misturados, temos a 

sensação de que aquela recordação é individual. É natural que pensemos assim, 

pois por vezes a influência do meio social ocorre sutilmente, de modo que não  

percebemos explicitamente. 

Apesar de cada ser humano ser um sujeito único e de viver experiências bem 

particulares, cada um é constituído pelos contatos que tem com os grupos aos quais 

faz parte, com as pessoas que convive ou que em algum momento conviveu. Temos 

um modo particular de nos recordarmos das coisas, mas há sempre influências do 

meio externo, por vezes um pouco mais nítidas e, em outros casos, elas ocorrem 

com tanta sutileza ao ponto de serem quase imperceptíveis. Acrescentemos a isso 

que as lembranças de outra pessoa ou do grupo ao qual fazemos parte completam 

e/ou confirmam as nossas, desde que partilhemos correntes de pensamento 

semelhantes.  

Há que ressaltarmos que o olhar do outro sobre um aspecto a ser relembrado 

pode ser por demais importante para tornarmos a lembrança mais viva e 

significativa. Quando partilhamos das mesmas lembranças de um grupo ao qual 

fazemos parte, ou até mesmo quando mantemos recordações em comum com uma 

pessoa em particular, o olhar para os detalhes pode tornar-se mais apurado e a 

cena relembrada pode ganhar mais vivacidade na memória e tornar-se mais intensa. 

Isso faz com que tenhamos mais nitidez na lembrança dos acontecimentos 

relembrados, servindo, inclusive, para reconstituirmos detalhes ou pormenores que 

estavam adormecidos na memória ou, ainda, corrigirmos determinadas distorções 

nas evocações. São as relações dialógicas com o outro e o seu olhar que nos 

constitui e nos influencia na reconstrução das lembranças. Nas palavras de 

Halbwachs (2006, p. 29-30):  

 

 

Se a nossa impressão pode se basear não apenas na nossa lembrança, 
mas também na de outros, nossa confiança na da recordação será maior, 
como se uma mesma experiência fosse recomeçada não apenas pela 
mesma pessoa, mas por muitas[...]. Os fatos passados assumem 
importância maior e acreditamos revivê-los com maior intensidade, porque 
não estamos mais sós ao representá-los para nós. Não os vemos agora 
como os víamos de outrora, quando ao mesmo tempo olhávamos com os 
nossos olhos e com os olhos de um outro.  
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Todavia, segundo Halbwachs (2006), o contrário também pode ocorrer, pois 

pode ser que alguém relate um acontecimento do qual a outra pessoa não se lembre 

de absolutamente nada, por não haver nada armazenado em sua memória, e nesse 

caso, por mais nítida que seja a narração, ela não se tornará uma lembrança. Pode 

ser também que por um período alguém se afaste de um grupo e ao conversar com 

um de seus membros sobre experiências passadas, não partilhem das mesmas 

recordações.  Isso acontece porque, a partir do afastamento, a pessoa pode 

encontrar dificuldade em evocar recordações que estejam mais direcionadas ao 

grupo. Como a memória coletiva está diretamente relacionada ao grupo, isso pode 

tanto facilitar a recordação de um acontecimento, como levá-lo ao esquecimento, 

caso um membro de um grupo exclua-se dele.  

Com isso, é importante ressaltarmos que, para que aproveitemos a memória 

do outro como instrumento de auxílio das nossas recordações, necessitamos fazer 

parte do mesmo grupo, partilhar das mesmas impressões da memória do grupo e 

precisamos também que haja muitos pontos em comum. Apenas o testemunho de 

alguém sobre algo que ocorreu no passado não é suficiente para  constituirmos uma 

lembrança. Os indivíduos precisam partilhar de aspectos comuns de uma memória 

coletiva, para que a de um auxilie a do outro.  

No exercício de lembrar, mantemos relações dialógicas contínuas com os 

grupos dos quais fazemos parte e por meio do dialogismo nos constituímos e somos 

influenciados pelos dizeres já proferidos. Ao reconstruirmos as nossas memórias nos 

apoiamos nas experiências passadas que partilhamos com outros indivíduos, assim 

como, nos discursos com os quais tivemos contato, ainda que disso não tenhamos 

consciência. Não importa se num passado muito distante, se as experiências que 

partilhamos e os discursos que ouvimos ou lemos ainda nos faz sentido, há sim 

relações dialógicas entre os nossos dizeres, as nossas lembranças e o discurso do 

outro. Conforme nos esclarece Bakhtin (2003, p. 331), “dois enunciados distantes 

um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, que nada sabem um sobre o outro, 

no confronto dos sentidos revelam relações dialógicas se entre eles há ao menos 

alguma convergência de sentidos [...]”. 

E apoiado nessas relações comuns de sentido, Halbwachs (2006) afirma que 

toda memória ao reconstruir o passado tem por base as relações sociais e os grupos 

que partilham entre si de determinadas correntes sociais. Para esse estudioso, essa 

memória é sempre coletiva e é construída a partir dos grupos que a pessoa 
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participa. Sendo assim, podemos participar de vários grupos, como por exemplo, a 

família, a escola, a igreja, um partido e em determinado momento, eles podem se 

cruzar e reter experiências comuns .  

Contudo existem muitas memórias coletivas, pois cada uma delas mantém 

relação com um grupo. As correntes de pensamento partilhadas com os grupos os 

quais faz parte influenciam na memória individual e vice versa. Mas a memória 

coletiva e a memória individual não se confundem. As duas se completam, pois cada 

uma delas possui suas próprias particularidades. 

Se ao recordarmos um acontecimento entrarmos em contato com algum 

pensamento do grupo, isso nos ajuda a fundamentarmos nossas lembranças, 

mesmo que não tenhamos fisicamente nenhuma outra pessoa que faça parte desse 

grupo, ainda assim podemos afirmar que se trata de uma memória coletiva.  Isso 

ocorre porque podemos ser influenciados mesmo à distância pelas correntes sociais 

ou pensamentos dos grupos aos quais fazemos parte.  

Não raro externamos determinados pensamentos e reflexões convictos de 

que aquelas ideias são originárias do nosso próprio eu. Entretanto, não precisamos 

pensar muito para reconhecermos uma influência direta de algo que tenhamos lido 

na internet, de um texto recebido de um amigo, das palavras que ouvimos de nossa 

mãe ou que lemos em um livro. É comum, inclusive, acreditarmos que as palavras 

que proferimos são somente nossas, pois nos apropriamos daquilo que lemos ou 

ouvimos e criamos também novos significados. Por aceitarmos certas influências 

sociais de forma tão natural, é corriqueiro acharmos que as palavras e os discursos 

que proferimos são inéditos e criações nossas. Segundo Bakhtin (1993, p. 139), “em 

todos os domínios da vida e da criação ideológica, nossa fala contém em 

abundância palavras de outrem, transmitidas com todos os graus variáveis de 

precisão e imparcialidade”. 

Nesse sentido, nossas percepções também recebem influências externas 

continuamente.  Aquilo que percebemos em um ambiente, o nosso olhar sobre 

determinados aspectos está sempre permeado de olhares outros e ao nos 

expressarmos carregamos em nosso discurso as palavras do outro. Pode ocorrer de 

algumas vezes sermos membros de vários grupos ao mesmo tempo e esses grupos 

podem, inclusive, não partilharem de opiniões semelhantes em determinada 

situação e passarmos a receber uma mescla de influências, que de tão 

condensadas, nos dão a impressão de serem ideias ou percepções nossas.   
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Ainda que cada membro do grupo guarde determinadas lembranças comuns 

ao grupo que faz parte, para isso necessita das relações dialógicas estabelecidas 

entre ele e o grupo. Por isso que o modo de recordar vai divergir de um membro a 

outro, e determinada lembrança pode se configurar como mais importante para um 

que para outro indivíduo. Segundo Halbwachs (2006, p. 69), “[...] cada memória 

individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, [...] este ponto de vista 

muda segundo o lugar que ali ocupo e [...] esse mesmo lugar muda segundo as 

relações que mantenho com outros ambientes”.  

Portanto, para cada lembrança evocada, contamos inicialmente com a 

memória individual, mas necessitamos da memória coletiva para reconstruirmos 

essa lembrança. Do mesmo modo, a MC para se firmar, necessita do grupo, do 

conjunto de pessoas que compartilham de pensamentos comuns. Porém, cada 

pessoa é que reconstrói a lembrança que em algum aspecto irá divergir de um 

membro para outro.  

Esse processo é permeado de relações dialógicas estabelecidas entre a 

pessoa que recorda com o outro ou com os pensamentos coletivos, esses últimos 

oriundos da memória coletiva. Se ao recordarmos, temos o apoio do discurso do 

outro confirmando-nos sobre os acontecimentos passados vivenciados em comum, 

a lembrança pode se tornar ainda mais nítida. Assim, o dialogismo e o discurso do 

outro são fundamentais no processo de evocação das lembranças do passado e 

para a conservação da memória coletiva. 

Discutidos os aportes teóricos que fundamentam a nossa pesquisa, no 

capítulo seguinte trazemos as análises do nosso corpus, tomando por base os 

objetivos propostos para esse trabalho.  
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4 A REPRESENTAÇÃO DA VOZ DO OUTRO NAS MEMÓRIAS LITERÁRIAS

  

 

“Uma história de vida não é feita para ser 

arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, 

mas existe para transformar a cidade onde ela 

floresceu.” (BOSI,  2013)  

 

No presente capítulo, a fim de respondermos aos objetivos propostos, 

analisamos a representação do discurso do outro nos textos de memórias literárias 

que compõem o corpus desse estudo. Apoiamo-nos nas afirmações de Bakhtin 

(2004), ao considerarmos que todo discurso é heterogêneo e entrelaçado por outras 

vozes sociais. Sendo assim, a heterogeneidade é constitutiva à linguagem e não há 

discurso neutro ou inédito. Os discursos são sempre construídos sob influência dos 

já ditos.  

Para construir os textos do gênero ML, que é objeto destas análises,  os 

alunos-autores mantiveram relações dialógicas com outras vozes sociais, inclusive e 

principalmente com a do entrevistado, e essas vozes os constituem enquanto 

sujeitos e constitui também os seus dizeres. Por isso, ressaltamos a importância de 

verificarmos as relações dialógicas estabelecidas entre o discurso citante e o 

discurso citado. 

Ao citar a voz do outro, utilizamos marcas que identificam esse outro discurso, 

e essas marcas podem ser tipográficas (dois pontos, aspas [...]) ou mesmo o verbo 

que antecede o discurso citado poderá indicar que há uma nova elocução. 

Como já mencionamos antes, interessa-nos verificar as funções das vozes 

do outro para a constituição das ML, e o nosso olhar recairá apenas para as formas 

de heterogeneidade mostrada marcada, ou seja, os casos em que aparece o 

discurso direto ou o discurso indireto. 

Neste trabalho, as análises focalizam as formas de DO nas modalidades do 

discurso direto e do discurso indireto. Verificamos, no tópico seguinte, as marcas 

que acompanham o DO e distribuímos as análises em três (3) subtópicos: discurso 

direto marcado por aspas e introduzido por dois pontos, discurso direto marcado por 

aspas sem a introdução por dois pontos e discurso direto marcado por travessão. 
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O segundo tópico é dedicado a investigarmos a influência dos verbos 

introdutores do discurso relatado para a construção de sentido. Vimos que há verbos 

que exercem forte influência no sentido do enunciado e outros se apresentam quase 

neutros, indicando apenas um ato de fala. 

No terceiro e último tópico, verificamos as funções do discurso do outro para a 

constituição do gênero discursivo memórias literárias. Feito isso, procedemos com 

uma análise interpretativa das funções  das outras vozes para a composição das ML 

e dividimos nossas análises em subtópicos, cada um dedicado a uma função 

assumida pelo DO, a saber: situar o leitor no tempo e no espaço, fazer referência 

aos objetos ou às expressões antigas, evocar lembranças do passado por meio de 

cheiros, sabores e sons, e rememorar costumes e modos de vida do passado. 

Vejamos o primeiro tópico das nossas análises, dedicado à identificação das 

marcas do discurso do outro. 

 

4.1 Marcas do discurso do outro  

 

A construção do sentido e a composição dos textos do gênero memórias 

literárias ora analisados são influenciados pelas vozes outras que se inserem no fio 

discursivo dos textos escritos pelos alunos. A começar pela própria composição 

temática do gênero, que para se constituir é necessário que o aluno dialogue com 

um entrevistado e busque informações para basear-se na hora de construir suas 

memórias literárias. O discurso do aluno-autor necessita dos outros discursos, do 

entrevistado e também das outras vozes que esse entrevistado traz para a sua fala. 

Nesse tópico destacamos as marcas que acompanham e identificam o do 

discurso do outro. Dividimos nossas análises em três (3) subtópicos, os quais 

representam os três tipos de marcação tipográfica da voz do outro encontrados no 

nosso corpus. São eles: DD marcado por aspas e introduzido por dois pontos, DD 

marcado por aspas sem a introdução por dois pontos e DD marcado por travessão.  

Salientamos que as análises são fundamentadas no dialogismo bakhtiniano e 

nos conceitos de discurso do outro de Bakhtin (2004). Além disso, para referirmo-

nos às marcas do DO nos fundamentamos em Maingueneau (2008) e no conceito 

de heterogeneidade mostrada marcada de Authier-Revuz (1990).  

No subtópico subsequente analisamos o DD marcado por aspas e introduzido 

por dois pontos. 
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4.1.1 Discurso direto marcado por aspas e introduzido por dois pontos  

 

Uma das formas de marcarmos o discurso direto é fazendo o uso de aspas. 

Nesse subtópico, analisamos amostras de DD que são introduzidas por dois pontos 

e marcadas por aspas. Vejamos as amostras 10 e 11:  

 
 

(10) 

[...] Temi que meu avô houvesse descoberto que eu armara um alçapão para pegar canarinho. Ele 
dizia: “Quem prende passarinho não entende nada de beleza, tem aleijão na alma”. [...]  (ML 
10) 

 

(11) 

Lembro-me de que ouvi uma voz doce que quebrou aquele silêncio: “Bernadete, 
Bernadete, venha cá ajudar sua irmã a fazer a lida”. [...] (ML 18) 

 

 

Nas duas amostras acima o autor utilizou o recurso do DD aspeado e trouxe 

para o seu texto a voz de uma autoridade familiar, ou seja, de pessoas mais velhas. 

Na amostra dez (10), temos a sabedoria do avô, sendo que sua voz aparece como 

um conselho a ser seguido e inspira a formação de valores humanos. O senhor faz 

uma espécie de mau julgamento a uma pessoa que pratica a maldade de prender 

pássaros e afirma que os que agem assim só podem ter uma alma ruim. Na amostra 

onze (11), aparece o discurso da mãe como uma ordem a ser cumprida. 

Na amostra a seguir, ilustramos outro caso do uso da aspa para marcar a voz 

do outro. No entanto, no interior do discurso citado e já marcado por aspas, 

aparecem alguns vocábulos entre aspas, como podemos ver na amostra 12: 

 
 

(12) 

Assim, com o olhar faceiro, Cavinha continuou sua história: 
“Ali, logo em frente à venda, era o campo de futebol. Quantos campeonatos: Pocinho 

X Barreiro. Domingos movimentados. Ao lado esquerdo da venda era o campo de bocha: 
— Dá de ‘fianco’ na bola da ‘frente’ do Balin. 
— Nô, é melhor de ‘trivela’ na bola de trás. 
Era a discussão da barulhenta italianada, seguida de vaias e risadas. 
O baralho também não faltava: 
— Truco! Seis, porca miséria. 
Ao escurecer, as crianças voltavam para casa caçando vagalumes e cantando para 

atrair os bichinhos: 
‘Paga lem, tentem,  
Seu pai ‘tá’ aqui  
E sua mãe também.’” (ML 11) 
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Essa amostra ilustra um caso interessante em que o narrador passa a palavra 

para Cavinha, o idoso entrevistado pelo aluno, e esse idoso traz a representação 

dos diálogos de outros personagens (italianos) em DD.  Cita-se o campo de futebol, 

o jogo de bocha e de baralho. Ao referir-se ao jogo de bocha, Cavinha mostra 

termos bem característicos dessa modalidade esportiva, utilizando-se de uma 

linguagem bastante informal. É o caso das palavras “fianco”, “trivela” “frente”, que 

são exemplos do que Maingueneau (2008) denomina de emprego autonímico, pois 

esses termos são próprios do vocabulário esportivo, não havendo sinônimo que os 

substituíssem e preservassem o sentido. Ocorre que esses três vocábulos aparecem 

entre aspas dando-nos a entender que o Sr. Cavinha prefere manter um certo 

distanciamento e não assume como sendo palavras suas. Além disso, são termos 

peculiares do vocabulário de jogadores de bocha ou outra modalidade esportiva 

como o futebol. Destacamos, ainda, o trecho da cantiga  que as crianças entoavam 

no intuito de atrair vagalumes e acreditamos que as aspas são para provocar um 

distanciamento da voz do idoso daquilo que está sendo dito, já que, inclusive, 

tratava-se de uma espécie de brincadeira de criança. Como afirma Maingueneau 

(2008), um dos motivos para o enunciador optar pelo DD é distanciar-se do dizer do 

outro, demonstrando que não adere às palavras proferidas. Vejamos, abaixo duas 

amostras que ilustram outros motivos apontados por esse autor para a opção pelo 

uso do discurso direto:  

 
 

(13) 

Seu olhar buscava encontrar em vão o cenário de outrora: 
“O barulho dos domingos, das canzonettas, do campo de futebol e da bocha há 

muito não existe mais, deu lugar ao silêncio ocupado pela cana. Ainda restam algumas 
árvores, entre elas a mangueira e o pé de ipê-amarelo do lado da capela, junto com as 
minhas lembranças.” (ML 11) 

 

(14) 

[...] Parafraseando o poeta, posso dizer: “Oh! Saudoso riacho! Riacho querido! Suas águas 
cristalinas já não existem mais. Como estão poluídas! [...]” (ML 12) 

 

 

Ao observarmos as amostras acima, percebemos que na amostra treze (13) o 

autor marca o DD com as aspas para indicar que aquele discurso não pertence a ele 

e sim à outra pessoa, como uma forma de representação de que o discurso do outro 

é autêntico e realmente foi proferido. Nesse caso, serve como uma estratégia de 



89 

 

convencimento, expressa mais confiança e traz mais veracidade ao que está sendo 

narrado, indicando, inclusive, a voz do entrevistado, um dos critérios para a 

avaliação do gênero memórias literárias no concurso da OLPEF. Na amostra 

quatorze (14), ocorre um aparente distanciamento com o uso das aspas, apesar 

do(a) autor(a) afirmar que se trata de uma paráfrase. Porém, é um distanciamento 

respeitoso, e o discurso do outro (do poeta) funciona como um recurso de 

autoridade, inspirando inclusive uma apropriação das palavras do poeta por meio da 

paráfrase. Vejamos outro caso de discurso citado: 

 
 

(15) 

[...] Ventinho frio, sentada na varanda em uma cadeira de balanço, minha avó em sua rede 
embalada pelo seu passado. [...] Olhar distante. Seus cabelos brancos, sua pele enrugadinha, 
marcada pelo sofrimento e alegrias de sua vida. 

Naquele tempo, o trabalho era obrigação e o lazer, algo muito raro. Somente 
porongas iluminavam nossas noites. Tudo tão difícil. Nas festas de São João, fazíamos uma 
imensa fogueira, assávamos peixe, macaxeira, milho e banana. Brincávamos de madrinha. 
Madrinha de fogueira era coisa séria, tinha que dar a bênção a vida toda. Enfiava facas na 
bananeira para saber com quem ia casar e fazia simpatias com brasas. Aquela grande 
fogueira acendia meus olhos e aquecia meu corpo e nessa roda brincávamos: “Ó 
Mariazinha, ó Mariazinha, entre nessa roda ou ficarás sozinha”, “Sozinha eu não fico nem hei 
de ficar...” “Boca de forno, forno, jacarandá... dá...”. (ML 14) 

 

 

Na amostra em apreciação, o texto é iniciado com verbos em terceira pessoa, 

e no segundo parágrafo, o narrador passa a palavra para o entrevistado, de modo 

que percebemos isso com a mudança da pessoa gramatical para a primeira. 

Inicialmente não há marcas tipográficas que separem o discurso do entrevistado do 

narrador, mas dentro do discurso do idoso ele abre aspas para citar e explicar uma 

brincadeira. É um caso bem ilustrativo do que Bakhtin (2004) define como discurso 

citado. Temos o discurso do narrador que acolhe o discurso do entrevistado e que 

acolhe o discurso de crianças brincando. O uso das aspas vem reforçar a 

dissociação do discurso citado do discurso citante, como nos afirma Maingueneau 

(2008) ao se referir ao DD. Ao observamos o cotexto, percebemos que a citação em 

DD está sendo feita dentro de um trecho de DD.  

Nesse caso, apesar de a voz do entrevistado não aparecer com nenhuma 

marca tipográfica, reconhecemos pelo contexto que se trata de um DD, através da 

mudança da pessoa gramatical. No entanto, essa ausência de aspas no início para  

indicar o discurso do entrevistado pode deixar o leitor confuso, principalmente se 
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esse leitor não tem conhecimento de que esse texto é baseado em uma entrevista. 

Mais na frente, quando a voz do entrevistado cita outras vozes entre aspas, ele 

passa a não assumir completamente aquele discurso como seu, pois representa sua 

voz em conjunto com as vozes de várias pessoas. Na amostra quinze (15) a seguir, 

ao contrário desse, o narrador opta por marcar com aspas todo o discurso do 

entrevistado, o que ocupa quase todo o texto, conforme ilustramos: 

 
 

(16) 

Dia desses me chamaram para ir a uma festa muito irada, mas, como sempre, não achei 
nenhuma roupa legal em meu guarda-roupa. Pensei logo em minha avó Lea. Fui correndo à casa 
dela e pedi que fizesse um vestido para mim. Ela topou e, quando abriu a máquina de costura, notei 
que aquilo era velhaço. Perguntei logo se aquele troço funcionava mesmo. Ela não só me 
respondeu como me contou tantas histórias legais, que não posso deixar de contar para vocês: 

“Ainda me lembro muito bem da minha infância, em especial das brincadeiras: pique-
pega, perna de pau, pedrinha, amarelinha e muitas outras que me fazem sentir saudades de 
ser criança. 

 [...] 
Diferentemente das crianças de hoje, eu só comecei a estudar com 9 anos, e as 

coisas não eram como hoje: não havia transporte, eu acordava cedo e andava mais de uma 
hora a pé para chegar às 7 horas da manhã à escola. Ainda me lembro da terra molhada pelo 
sereno, do cheiro de mato, do friozinho que fazia e de como era gostoso ir andando e 
encontrando os amigos ao longo do caminho.  

[..] 
Penso que, mesmo com todas as dificuldades que passei, tive uma infância feliz; não 

tínhamos muitos recursos financeiros, mas fomos ricos mesmo assim, pois éramos uma 
família unida e feliz.” 

Depois desse papo, o meu vestido ficou pronto e megalindo. Além do vestido novo, ganhei 
um aprendizado: não é o dinheiro nem os bens materiais que vão nos fazer felizes, se não tivermos 
uma família unida e que nos ama. (ML 15) 

 

 

 

De início, esclarecemos que suprimimos sete parágrafos do trecho entre 

aspas da amostra acima para evitarmos que a citação ficasse excessivamente 

longa, tendo em vista que o texto poderá ser consultado na íntegra em nossos 

anexos.  

Na amostra dezesseis (16), o narrador faz a introdução do texto e passa a 

palavra para que o entrevistado conte as histórias do passado, retomando a palavra 

apenas no parágrafo conclusivo. Dos doze (12) parágrafos, dez (10) estão entre 

aspas representando a voz do entrevistado. Destacamos esse caso por ser uma 

estratégia menos comum, já que quase todo o texto está aspeado. As aspas 

funcionaram como um recurso eficaz para ressaltar a voz do idoso, tornando-a mais 

autêntica e provocando no leitor mais confiança no que está sendo contado, visto 
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que supostamente o narrador está sendo fiel ao que ouviu. Segundo Maingueneau 

(2008), esse é o caso em que optamos por utilizar o DD para dar mais autenticidade 

ao que está sendo dito. 

Além disso, podemos perceber claramente o dialogismo estabelecido nessa 

amostra. O narrador estabelece relações dialógicas com os já ditos (o que ele ouviu 

do idoso), com o leitor, ao decidir narrar as histórias ouvidas e ainda a voz do 

entrevistado entra nas redes dialógicas tanto com o narrador quanto com o suposto 

leitor do texto. Isso é o que nos confirma Bakhtin (2004), ao afirmar que os nossos 

dizeres mantêm relações dialógicas com os já ditos e com os futuros dizeres.  

Sendo assim, o uso das aspas na amostra acima é um instrumento eficaz 

para marcar a voz do idoso, e os dois pontos tornam ainda mais claro que aquela 

voz é do idoso e não do narrador. Com isso, estabelecem relações dialógicas 

internas ao texto, bem como, com o leitor, que se aproxima do discurso do idoso ao 

reconhecer por meio desse recurso a autenticidade das palavras do entrevistado.  

Portanto, nos exemplos analisados nesse item, vimos que as aspas e os dois 

pontos foram usados para indicar a voz da autoridade, como recurso de 

autenticidade para o dizer do outro e para ressaltar a voz do idoso. Em outro 

momento, o narrador usou essas marcas para estabelecer o distanciamento da sua 

voz do que estava sendo citado, pois não assumiu as palavras citadas como sendo 

palavras suas. Percebemos o estabelecimento de constantes relações dialógicas 

entre o discurso citante e o discurso citado. 

Outro ponto a destacarmos foi o caso da ausência de marca tipográfica no 

início do discurso do entrevistado, o que indicaria explicitamente o discurso citado. 

Consideramos que essa ausência pode deixar o leitor confuso, pois ele pode não 

compreender que se trata de um discurso citado, principalmente se esse leitor não 

conhecer as condições de produção das ML e não souber que o texto é baseado 

numa entrevista. 

Damos continuidade à discussão sobre o uso das aspas para marcar o 

discurso do outro, no entanto, no tópico a seguir vemos casos em que ele não vem 

introduzido por dois pontos. 
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4.1.2 Discurso direto marcado por aspas sem a introdução por dois pontos  

 

Nesse subtópico, vemos exemplos do DO marcado por aspas, mas sem ser 

introduzido por dois pontos. Gostaríamos de iniciar as discussões com uma amostra 

que se assemelha ao visto anteriormente, pois o narrador introduz o texto e passa a 

palavra para o entrevistado, conforme transcrevemos: 

 
 

(17) 

Sentado na soleira da porta da sala que dava para a varanda da casa-grande, José 
Augusto Barbosa Cava, ou Cavinha, como é mais conhecido, contou-me a história do lugar onde 
vivo, enquanto cortava com o canivete alguns fiapos de corda que se desmanchavam da sola da 
alpargata, já muito usada. 

“Era aqui, nessa venda e em seu entorno, que passávamos os domingos. Venda do 
Bela Vista, à direita era o bairro do Barreiro e à esquerda o do Pocinho. Para chegar até ela o 
caminho era longo, subíamos estrada toda vida, os barrancos eram altos, formados pelas 
rodas das charretes, das carroças, e pelo pisoteio dos animais, mas era entre brincadeiras, 
tombos, pés atolados na lama, risadas e flertes que o fazíamos. E quando chegávamos, ah... 

Festas, contações de ‘causos’ e história de antigos moradores não faltavam. O 
cenário composto por varais de arames que entrelaçavam réstias de cebola e alho, peças 
das inigualáveis mortadelas, rolos de fumos cobertos com sacos de estopa, corote com 
aguardente, vidros de caramelos coloridos... Uma mistura de cheiros e sabores 
inesquecíveis. [...]” (ML 11) 

 

 

Na amostra dezessete (17), o narrador inicia o texto e dar voz ao 

entrevistado por meio do discurso direto entre aspas, mas sem a introdução dos dois 

pontos. São as aspas que marcam a voz do entrevistado e deixa claro que não é 

mais o narrador falando, mas sim um personagem. No decorrer do texto, o narrador 

retoma a palavra, mas a maior parte é a voz do entrevistado. As aspas auxiliam no 

reconhecimento de que se trata de um discurso direto, juntamente com o uso da 

primeira pessoa, já que é a única marca tipográfica. Mais uma vez as aspas e o DD 

dão mais autenticidade ao que é narrado, conforme indica Maingueneau (2008), e 

pode causar no leitor a impressão de que as palavras relatadas foram exatamente 

as proferidas, apesar de sabermos que no gênero memórias literárias não há 

compromisso com o real. 

Vejamos, abaixo, mais duas amostras com a presença do discurso direto, 

sendo que dessa vez ele está no interior na oração, marcado por aspas e sem a 

introdução por dois pontos: 
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(18) 

Hoje, em meu ateliê cercado de plantas e pássaros na cidade cantada pelo poeta, “Teresa 
eternizada Teresina”, traço pinceladas dramáticas em telas brancas, pois para mim não são 
mistérios. As crianças das comunidades rurais de minha capital experimentam essa paixão pelas 
tintas. (ML 12) 

 

(19) 

[...] Cantávamos a rima mágica “Vaga-lume tem, tem, seu pai tá aqui, sua mãe também”. (ML 
16) 

 

 

Na amostra dezoito (18), temos a voz de um poeta inserida no discurso 

citante, introduzida por vírgula e entre aspas. O trecho entre aspas define a cidade 

de Teresina com as palavras do autor do hino dessa cidade. De acordo com 

Maingueneau (2008), é uma maneira de o autor trazer para seu discurso um outro 

discurso como forma de adesão ao que está sendo dito por prestigiar esse dizer. Em 

relação à amostra dezenove (19), o trecho entre aspas é uma cantiga para atrair 

vaga-lumes que o entrevistado cantava com outras crianças no período da infância. 

Ao analisarmos o que o autor citado anteriormente denomina de cotexto, 

compreendemos que a opção pelas aspas e pelo DD pode ter ocorrido como forma 

de destacar a sonoridade das rimas, consideradas mágicas. Desse modo, ao fazer 

uso de aspas, preservou as rimas e a letra original da cantiga. 

Assim, vimos na análise das amostras desse subtópico que as aspas 

acompanhadas do uso da primeira pessoa gramatical auxiliam na identificação do 

DD. Um dos casos citados foi do DD marcado por aspas no interior da oração, em 

que o narrador trouxe para seu discurso uma voz de prestígio. Em outro caso, o 

discurso citado apareceu em forma de DD marcado por aspas como uma maneira 

de destacar as rimas e a sonoridade, já que se tratava de um trecho de uma cantiga. 

Além das aspas e dos dois pontos, outra marca tipográfica que separa o 

discurso direto do discurso citante é o travessão. A seguir, analisamos duas 

amostras que ilustram essa situação. 

 

4.1.3 Discurso direto marcado por travessão 

 

Além dos dois pontos e das aspas como já vimos, outra marca utilizada para 

introduzir o discurso direto é o travessão. No corpus analisado só encontramos dois 
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textos com o uso do travessão como marca do DD, as quais transcrevemos as 

amostras adiante: 

 

 

(20) 

Assim, com o olhar faceiro, Cavinha continuou sua história: 
“Ali, logo em frente à venda, era o campo de futebol. Quantos campeonatos: Pocinho 

X Barreiro. Domingos movimentados. Ao lado esquerdo da venda era o campo de bocha: 
— Dá de ‘fianco’ na bola da ‘frente’ do Balin. 
— Nô, é melhor de ‘trivela’ na bola de trás. 
Era a discussão da barulhenta italianada, seguida de vaias e risadas. 
O baralho também não faltava: 
— Truco! Seis, porca miséria.  (ML 11) 

 

(21) 

— Vovó, eu queria ter nascido na mesma época que a senhora! Adoro brincar de 
boneca e pular corda na rua! 

Quando essas doces e sinceras palavras soaram em meus ouvidos, meus olhos brilharam 
de emoção; percebi um leve arrepio nostálgico percorrendo-me o corpo. As memórias do meu 
bairro de origem vieram à tona. Recordei-me da minha velha infância, das antigas e insubstituíveis 
brincadeiras nas ruas de barro, em frente às casas de taipa do bairro Pau da Lima, na cidade de 
Salvador.  

[...] 
— Puxa, vovó! Como as coisas mudaram! Será que ainda vamos viver isso de novo? 

(ML 13) 

 

 

Nas amostras acima, o DD vem marcado por travessão. Porém, na amostra 

vinte (20), temos o DD que vem de início marcado por aspas e depois esse mesmo 

discurso introduz com dois pontos outras vozes marcadas com travessão.  É o que 

Authier-Revuz (1990) denomina de heterogeneidade mostrada marcada, ou seja, há 

marcas explícitas que identificam as outras vozes do discurso. Ao optar pelo 

travessão, ficou mais evidente que se trata de vozes diferentes, já que elas são 

anunciadas por um discurso que já vem aspeado e trazem em seu interior vocábulos 

entre aspas. Esse recurso também deu mais fluência ao texto e permitiu representar 

na escrita uma situação possível de diálogo face a face. Referindo-nos à amostra 

vinte e um (21), consideramos criativa a maneira como o texto iniciou, já com o DD 

marcado por travessão. Nos trechos introduzidos por travessão temos a voz da neta, 

que pelo contexto e considerando as condições de produção do texto de ML para a 

OLPEF, acreditamos ser a voz da entrevistadora. A neta, ao referir-se às 

brincadeiras de tempos antigos evoca lembranças do passado da avó. Em seguida, 
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a idosa assume a palavra e somente no penúltimo parágrafo é que a neta faz um 

comentário e uma pergunta que introduz o parágrafo final com a voz da avó. 

Ancorando-nos no dizer de Bakhtin (2003), e tomando por base a sua 

concepção de gênero do discurso, para a compreensão do gênero  é importante que 

olhemos primeiro para as suas condições de produção. 

Diante do que expomos antes, apesar de serem dois casos com opções bem 

diferentes do uso do travessão, consideramos que em ambos esse recurso foi bem 

utilizado e realçou o discurso direto. O travessão tornou mais clara a identificação de 

diferentes vozes no discurso, já que ele marcou vozes que já estavam no interior de 

um DD e simulou uma situação de diálogo face a face entre personagens. Na outra 

amostra, o uso do travessão tornou criativo o modo como o texto de ML iniciou. 

Depois de identificarmos as marcas do discurso do outro nas memórias 

literárias, discorremos a seguir sobre os verbos introdutores do discurso citado e a 

influência deles para a construção do sentido do enunciado.  

 

4.2 A influência dos verbos introdutores do discurso relatado para a 

construção do sentido 

 

Além das marcas tipográficas as quais já vimos anteriormente, outra maneira 

de identificarmos o discurso do outro explícito no enunciado é observando o verbo 

que o introduz, em especial, nos casos do discurso indireto, pois o identificamos 

justamente pelo sentido do verbo, que indica outra enunciação. Na maioria das 

vezes, esses verbos são os chamados verbos dicendi ou de dizer. Vejamos, abaixo, 

um exemplo com os verbos “ordenou”, “dizia” e a expressão “falou de supetão”: 

 
 

(22) 

Meu avô, tenente Antunes, forte como aroeira e doce como jabuticaba, estava no comando. 
Eu tinha 7 anos quando ele me ordenou que o aguardasse no escritório. Temi que meu 

avô houvesse descoberto que eu armara um alçapão para pegar canarinho. Ele dizia: “Quem 
prende passarinho não entende nada de beleza, tem aleijão na alma”. Com minhas asas 
encolhidinhas, rumei para o escritório. Não tardou, ele chegou e falou de supetão: “A partir de 
amanhã você será o carreiro da nossa comunidade, condutor dos bois que transportam cana 
para o alambique da fazenda”. (ML 10) 

 

 

Em geral, os verbos dicendi são definidos como aqueles que indicam uma
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elocução ou declaração, e para alguns estudiosos, são tidos como neutros. Temos 

na amostra vinte e dois (22), três verbos introdutores do discurso citado: ordenou, 

dizia e falou. A palavra “ordenou” possui uma carga semântica forte, pois não se 

tratava de um pedido, mas sim de uma ordem, de uma recomendação que deveria 

ser cumprida sem questionamento. Denota a autoridade do mais velho (avô) e o 

respeito que o mais novo (neto) tinha pelo idoso, o poder e a validade da palavra 

desse idoso. De acordo com M. Charolles apud Maingueneau (2008), esse verbo 

expressa uma hierarquia, ou seja, no contexto o avô está em uma posição superior à 

posição do neto. 

No segundo trecho, temos a introdução pelo verbo dicendi “dizia”, e ao 

observarmos o cotexto, consideramos que ele não é neutro e atribuímos para ele um 

sentido semelhante ao do verbo “ordenou” que o antecede. Ele introduz o dizer do 

idoso, que funciona como autoridade e denota sabedoria. 

Por último, a expressão “falou de supetão” introduz a voz do idoso que delega 

ao neto importantes atribuições laborativas que deveriam ser cumpridas no dia 

seguinte, sem direito à recusa ou questionamento. Essa expressão reforça a fala do 

avô, que decide o destino de seu neto. O uso do DD nesse trecho atribui ao dizer do 

idoso um valor ainda maior, pois o texto refere-se a uma época em que os mais 

velhos eram ouvidos e obedecidos, e a voz deles era superior e sábia.  

No primeiro caso, o verbo introduz o DI e nos dois últimos, acompanhados 

das marcas tipográficas dois pontos e aspas, introduzem trechos de DD. Esses 

verbos introdutores, de acordo com Maingueneau (2008), servem para mostrar que 

ocorreu um ato de fala ou para estabelecerem a fronteira entre o discurso citado e o 

citante. Mas nem todos de fato necessariamente se referem a um ato de fala. Esse 

autor afirma que a neutralidade dos verbos introdutores, inclusive do verbo dicendi, é 

apenas aparente, o que concordamos com ele e constatamos ao observarmos essa 

amostra, em que dois verbos aparentemente neutros, ganham novos sentidos no 

enunciado. Vejamos, a seguir, mais exemplos com o verbo “falar” em conjugações 

diferentes, e ainda com os verbos “contou” e “respondeu”:  

 
 

(23) 

Pois não me esqueço do domingo em que o acompanhei até o porão. Ele me contou que 
na época de seu pai, meu bisavô Joaquim Antunes, ali era uma senzala e que foram os 
escravos, sem receber um vintém, que ergueram a casa-grande. Trouxeram, de longe e nos 
braços, pedras e madeiras enormes. Muitos morreram de exaustão. Falou-me da vergonha 
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que sentia e da nossa dívida para com o povo negro. (ML 10) 

 

(24) 

Sentado na soleira da porta da sala que dava para a varanda da casa-grande, José 
Augusto Barbosa Cava, ou Cavinha, como é mais conhecido, contou-me a história do lugar onde 
vivo, enquanto cortava com o canivete alguns fiapos de corda que se desmanchavam da sola da 
alpargata, já muito usada. 

“Era aqui, nessa venda e em seu entorno, que passávamos os domingos. [...]” (ML 
11) 

 

(25) 

Dia desses me chamaram para ir a uma festa muito irada, mas, como sempre, não achei 
nenhuma roupa legal em meu guarda-roupa. Pensei logo em minha avó Lea. Fui correndo à casa 
dela e pedi que fizesse um vestido para mim. Ela topou e, quando abriu a máquina de costura, notei 
que aquilo era velhaço. Perguntei logo se aquele troço funcionava mesmo. Ela não só me 
respondeu como me contou tantas histórias legais, que não posso deixar de contar para vocês: 

“Ainda me lembro muito bem da minha infância, em especial das brincadeiras: pique-
pega, perna de pau, pedrinha, amarelinha e muitas outras que me fazem sentir saudades de 
ser criança. [...]” (ML 15) 

 

(26) 

Não foi difícil fazer com que meu pai, Manoel Gomes, homem simples e humilde, falasse da 
sua infância, e que infância! 
“Morávamos na Rua Portugal. Família humilde, sem muitas condições. Na frente da casa 
tinha uns banquinhos feitos de madeira, onde os meninos brincavam e se juntavam para 
conversar, mas eu não podia ficar lá, pois trabalhava demais. [...]” (ML 20) 

 

 

Ao contrário do que vimos na amostra vinte e dois (22), os verbos “contou” e 

“falou-me” aparecem na amostra vinte e três (23) com uma aparente neutralidade, 

conforme nos coloca Maingueneau (2008), funcionando apenas como elementos de 

continuidade das histórias relatadas e como introdutor de um DI, mas sem muita 

interferência no sentido.   

Verificamos na amostra vinte e quatro (24), novamente o uso do verbo 

“contou-me” que introduz o DI. Mas nessa última, ao contrário da amostra anterior, 

esse verbo desempenha um importante papel para a compreensão do enunciado, 

visto que no parágrafo seguinte a palavra é passada do narrador em 3ª pessoa para 

o relato em 1ª pessoa através do DD, apenas marcado por aspas e com ausência de 

dois pontos. Isso nos leva a entender que o aluno-autor introduz o texto com a sua 

voz e, em seguida, passa a palavra supostamente para o idoso por meio do DD. 

Essa estratégia esclarece que esse texto de memórias literárias foi produzido a partir 

da entrevista com um morador antigo da comunidade, em consonância com os 

critérios avaliativos da OLPEF.  
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Também observamos, nas amostras vinte e cinco (25) e vinte e seis (26), a 

presença do verbo “contar”, e ainda dos verbos “respondeu” e “falasse”.  Todos eles 

são verbos dicendi, pois indicam uma elocução. Destacamos que todos introduzem 

o discurso direto e assim como nas últimas amostras, são importantes para o leitor 

compreender a mudança da pessoa gramatical e a narração pela representação da 

voz do entrevistado. Consideramos que a opção por continuar o relato em DD 

agrega maior autenticidade ao que está sendo dito, conforme afirma Maingueneau 

(2008). Do mesmo modo que na amostra vinte e quatro (24), verificamos que os 

verbos dicendi e seus cotextos são esclarecedores para compreendermos que esse 

texto foi escrito baseado numa entrevista. É importante que isso fique claro para o 

leitor ─ em especial, para os leitores avaliadores das comissões julgadoras da 

OLPEF ─ que as informações sobre o passado relatadas no texto foram oriundas da 

entrevista feita com o idoso, as quais serviram de inspiração para a criação da 

memória literária.  

No corpus analisado, encontramos com frequência o verbo dizer como 

elemento introdutor do discurso relatado. Selecionamos três dos exemplos 

encontrados para servir como ilustração: 

 
 

(27) 

[...] Parafraseando o poeta, posso dizer: “Oh! Saudoso riacho! Riacho querido! Suas águas 
cristalinas já não existem mais. Como estão poluídas! [...]” (ML 12) 

 

(28) 

[...] Mas o que me dava mais prazer era pintar as calçadas com pedaços de giz e com pedrinhas de 
piçarra coloridas que eu achava pelo chão. “Essa menina pinta o vento”, dizia um tio, observando 
as palmeiras declinadas. [...] (ML 12) 

 

(29) 

[...] Ela dizia que escola não era necessária, meu lugar era em casa, cuidando dos irmãos 
mais novos e de todo o resto. [...] (ML 19) 

 

 

Nas três amostras acima, temos a presença do verbo dicendi “dizer”, que de 

acordo com M. Charolles apud Maingueneau (2008), ele possui uma aparente 

neutralidade e, de fato, podemos constatar isso nesses exemplos. Na amostra vinte 

e sete (27), ele aparece antes do DD, na amostra vinte e oito (28) está depois do 
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DD, em uma oração intercalada, e no seguinte ele introduz um DI. Maingueneau 

(2008) aponta justamente essas três posições possíveis na oração para a presença 

do verbo introdutor do discurso citado.  

Ainda sobre os verbos introdutores do discurso citado, M. Charolles apud 

Maingueneau (2008) aponta vários pressupostos para eles, dos quais veremos o 

exemplo de um deles:  

 
 

(30) 

Nesse momento Cavinha silenciou e notei seu olhar perder-se no tempo, caminhou em 
direção à capela e continuou: 
“Aqui está registrado um pouco da história de Bariri que fui montando aos poucos, como um 
verdadeiro quebra-cabeça. [...] (ML 11) 

 

 

Na amostra em apreciação, temos o uso do verbo “continuou” para introduzir 

o discurso direto, o que além de estabelecer a continuidade da narrativa, possibilita 

maior fluência. Destacamos que esse verbo introduz o DD que aparece na forma 

dos cinco parágrafos seguintes. Segundo o autor mencionado, um dos pressupostos 

dos verbos introdutores é que eles podem indicar a posição cronológica, e 

consideramos que o verbo “continuou” é um exemplo disso, pois indica a sequência 

do relato no contexto observado.  

Outro verbo que encontramos foi o vocábulo “ouvia” e transcrevemos a 

seguir duas amostras a fim de tecermos comentários em relação ao sentido 

atribuído a ele no contexto em que está inserido: 

 
 

(31) 

À noite, depois do banho de bacia e do jantar à luz de lamparina, todos os moradores se 
juntavam no terreirão para um dedinho de prosa. O que se ouvia era uma sessão de casos e 
“causos”. [...] (ML 16) 

 

(32) 

[...] Fiz até a quarta série porque meu amado pai ajudou a convencer mamãe que seria muito 
importante para mim. [...] 

Lembro-me dela, autoritária, ditando regras, exigindo de mim, com 7 anos, 
responsabilidade por todos os afazeres domésticos. Meus pais trabalhavam na lavoura, cabia a 
mim, todas as manhãs, pegar água na mina, cozinhar e lavar para todos. Sempre ouvia que 
precisava cozinhar bem, para assim poder arrumar um bom marido e constituir família... (ML 
19) 
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Nessas amostras, temos o verbo “ouvia” como introdutor do discurso 

indireto. Por isso, há uma tendência para que o locutor expresse uma maior 

subjetividade, pois é com suas palavras que ele relata as palavras do outro, 

conforme menciona Maingueneau (2008). Na amostra trinta e um (31), 

compreendemos que o verbo “ouvia” é utilizado no sentido de escutar, já que se 

refere às histórias que eram contadas e elas eram escutadas com atenção pelos 

ouvintes. Porém, na amostra trinta e dois (32), ao considerarmos o cotexto, esse 

verbo recebe outros acentos de valores.  O narrador se refere à sua mãe como uma 

mulher autoritária e que ditava regras. Nesse caso, o verbo adquire o sentido de 

ordem, já que as palavras não eram apenas escutadas, mas elas eram atendidas e 

gerava o cumprimento de ações relativas aos afazeres domésticos.  

Sabendo que os verbos introdutores do discurso relatado em alguns casos 

influenciam no sentido do enunciado, vejamos as amostras a seguir com as palavras 

“cantávamos” e “brincávamos”: 

 
 

(33) 

[...] No sítio ainda não tinha a luz elétrica para ofuscar o brilho das estrelas e nem da luz cintilante 
dos vaga-lumes. As crianças amavam capturar aqueles seres enigmáticos. Cantávamos a rima 
mágica “Vaga-lume tem, tem, seu pai tá aqui, sua mãe também.” [...] (ML 16) 

 

(34) 

[...] Aquela grande fogueira acendia meus olhos e aquecia meu corpo e nessa roda 
brincávamos: “Ó Mariazinha, ó Mariazinha, entre nessa roda ou ficarás sozinha”, “Sozinha 
eu não fico nem hei de ficar...” “Boca de forno, forno, jacarandá... dá...”. (ML 14) 

 

 

Na amostra trinta e três (33), temos o verbo “cantávamos” como introdutor 

do discurso direto. As palavras em DD representam uma cantiga que as crianças 

entoavam ao caçar vaga-lumes e o verbo determina que a letra não se trata apenas 

de uma brincadeira, mas de uma melodia que eles entoavam ao brincar. Na amostra 

trinta e quatro (34), temos o verbo “brincávamos” também introduzindo o DD e ao 

analisarmos o cotexto, não fica claro se o trecho entre aspas se trata de uma cantiga 

ou se eram palavras apenas ditas no momento da brincadeira. No entanto, pelo 

contexto, sabemos que se trata de uma música que costuma embalar  brincadeiras 

de criança. Sendo assim, vemos que no primeiro caso fica claro que se trata de uma 

cantiga que acompanha uma brincadeira, e o verbo introdutor utilizado colabora para 
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a acepção desse sentido. Já no segundo caso, ao escolher como introdutor o verbo 

“brincávamos”, não fica explícito que o DD é um trecho de uma cantiga de roda.  

Nesse sentido, destacamos que escolher o verbo introdutor do discurso 

citado deve ser uma tarefa cuidadosa, pois dessa escolha muitas vezes decorre o 

sentido atribuído ao enunciado. 

A fim de verificarmos a influência dos verbos introdutores para a construção 

do sentido do enunciado, selecionamos ainda do nosso corpus mais três (03) verbos 

diferentes, os quais transcrevemos nas amostras a seguir: 

 
 

(35) 

Hoje, em meu ateliê cercado de plantas e pássaros na cidade cantada pelo poeta, “Teresa 
eternizada Teresina”, traço pinceladas dramáticas em telas brancas, pois para mim não são 
mistérios. [...] (ML 12) 

 

(36) 

— Vovó, eu queria ter nascido na mesma época que a senhora! Adoro brincar de 
boneca e pular corda na rua! 
Quando essas doces e sinceras palavras soaram em meus ouvidos, meus olhos brilharam de 
emoção; [...] (ML 13) 

 

(37) 

Lembro-me de que ouvi uma voz doce que quebrou aquele silêncio: “Bernadete, 
Bernadete, venha cá ajudar sua irmã a fazer a lida”.  
Era a minha amada mãezinha me chamando. (ML 18). 

 

 

Na amostra trinta e cinco (35), temos o verbo “cantada” introduzindo o DD 

que traz um trecho do hino à cidade de Teresina. Convém destacarmos que esse 

verbo é usado de maneira criativa e numa linguagem literária, pois conforme 

verificamos acima, o narrador afirma que a cidade de Teresina é cantada pelo poeta. 

Pelo sentido denotativo, o que é cantado é o hino à cidade. Portanto, além de 

influenciar no sentido do enunciado, o verbo contribuiu para as características do 

gênero memórias literárias, uma vez que a partir do seu uso foi possível incorporar a 

linguagem literária ao enunciado. 

Em relação à amostra trinta e seis (36), o vocábulo “soaram” vem após o 

discurso direto e já em outra oração. No DD temos as palavras da neta, e no 

parágrafo seguinte é a avó que narra suas lembranças, inspirada pelo que ouviu da 
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neta. É nesse sentido que Bakhtin (2004) diz que os nossos enunciados mantêm 

relação com os já ditos e com os enunciados posteriormente proferidos.  

Ainda sobre a amostra trinta e seis (36), o verbo em destaque colabora de 

maneira significativa para a atribuição de sentido do enunciado, pois é a partir do 

som das palavras da neta que a avó aflora suas emoções e recorda os 

acontecimentos marcantes de seu passado. O verbo, além de despertar sensações 

e emoções na narradora, assim como na amostra anterior, colabora para tornar a 

linguagem do texto mais literária. 

Assim como nos dois exemplos anteriores, o verbo em destaque na amostra 

trinta e sete (37) colabora para a obtenção da linguagem literária. A narradora (mãe) 

faz uso da palavra “quebrou” para se referir ao silêncio, no sentido de que ele 

cessou no momento em que ela ordenou à Bernadete que fosse ajudar sua outra 

filha. Apesar do verbo “quebrar” significar partir ou romper, é mais comum ele ser 

utilizado em relação às coisas palpáveis e o fato de ser usado em relação a algo 

abstrato colabora para a construção da linguagem literária. 

No intuito de esclarecermos mais sobre a análise da influência dos verbos 

introdutores do discurso relatado para a construção do sentido do enunciado, 

expomos abaixo o quadro 3. Esse quadro é uma síntese das análises desse tópico, 

com os verbos analisados, a amostra na qual ele está localizado e a influência desse 

verbo para o sentido do enunciado. Vejamos: 

 

Quadro 3- Verbos introdutores e a influência deles na construção do sentido  

Verbo ou expressão  

com verbo 

Amostra Influência na construção de sentido do 

enunciado 

Ordenou 22 Expressa hierarquia. 

Dizia 22 Influenciado pelo verbo ordenou, tem 

sentido de autoridade e denota sabedoria. 

Falou de supetão 22 Reforça a autoridade do mais velho, pois o 

seu dizer sequer era questionado. 

Falar 23 Apresenta neutralidade aparente e funciona 

como elemento de continuidade. 

Contou-me 23 Apresenta neutralidade aparente e funciona 

como elemento de continuidade. 
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Contou 24 Funciona como elemento de continuidade e 

auxilia na identificação do discurso citado 

(voz do idoso), já que não há dois pontos 

introduzindo o DD. 

Contar 25 É um verbo dicendi que auxilia o leitor a 

compreender que a narração passou a ser 

feita pela representação da voz do 

entrevistado. 

Respondeu 25 Trata-se de um verbo dicendi que colabora 

para o leitor compreender que a narração 

passou a ser feita pela representação da 

voz do entrevistado. 

Falasse 26 Mais um verbo de dizer que ajuda o leitor a 

compreender a narração feita pela 

representação da voz do entrevistado. 

Dizer 27, 28 e 29 Apresenta aparente neutralidade e aparece 

em diferentes posições no enunciado. 

Continuou 30 Indica posição cronológica e expressa 

continuidade da narrativa. 

Ouvia 31 O mesmo que escutar e funciona como 

elemento de continuidade. 

Ouvia 32 Expressa ideia de ordem. 

Cantávamos 33 Esclarece que o discurso citado além de 

representar uma brincadeira, trata-se de 

uma cantiga entoada pelas crianças. 

Brincávamos 34 O verbo não esclarece se as palavras do 

DO eram pronunciadas apenas em uma 

brincadeira ou se era uma cantiga.  

Somente pelo contexto sabemos que se 

trata de uma música. 

Cantada 35 Usado no sentido conotativo, pois se refere 

a uma cidade. Assim, colabora para o 

estabelecimento da linguagem literária, 
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característica das ML. 

Soaram 36 Exerce grande influência no sentido do 

enunciado, pois é o som das palavras da 

neta que aflora as lembranças da avó. 

Assim, também colabora para a linguagem 

literária. 

Quebrou 37 Utilizado no sentido de cessar o silêncio, 

auxilia na linguagem literária. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Diante do exposto, constatamos que à exceção dos verbos “dizer”, “falar” e 

“contar”, que em algumas situações mantêm aparente neutralidade, o verbo 

introdutor do discurso citado exerce influência na construção do sentido do 

enunciado e colabora para a compreensão do que está sendo dito.  

Além disso, conforme já mencionamos anteriormente, Charolles apud 

Maingueneau (2008) afirma que os verbos introdutores indicam alguns 

pressupostos. Em nossas análises, identificamos que os verbos que introduzem o 

discurso relatado apresentam regularidades em relação à influência no sentido do 

enunciado. Com isso, apresentamos a seguir o quadro 4 que mostra os 

pressupostos veiculados pelos verbos analisados nessa investigação. Vejamos:  

 

Quadro 4- Pressupostos dos verbos introdutores  

Pressupostos Verbos introdutores 

Indicam hierarquia. Ordenou, dizia, falou de supetão e 

ouvia. 

Funcionam como elemento de 

continuidade. 

Falar, contou-me, contou, continuou e 

ouvia. 

Verbos dicendi que indicam a 

mudança de narrador. 

Contar, respondeu e falasse. 

Apresentam aparente neutralidade Dizer, falar e contou-me. 

Colaboram para o estabelecimento da 

linguagem literária. 

Cantada, soaram e quebrou. 

Colaboram ou não com a clareza do Cantávamos (colaborou para a 
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enunciado. clareza); brincávamos (não colaborou 

para a clareza). 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Semelhante ao que aponta Charolles apud Maingueneau (2008), 

identificamos entre os verbos analisados os pressupostos que indicam hierarquia e 

que apresentam aparente neutralidade. No entanto, conforme podemos observar no 

quadro 4, encontramos em nossas análises mais quatro pressupostos diferentes 

daqueles já apontados pelo trabalho citado: funcionam como elemento de 

continuidade; colaboram para o estabelecimento da linguagem literária; colaboram 

ou não com a clareza do enunciado; verbos dicendi que indicam a mudança de 

narrador. 

Dentre os novos pressupostos identificados, gostaríamos de destacar o caso 

dos verbos dicendi que apesar de comumente serem vistos com aparente 

neutralidade, em nossas análises verificamos que eles exerceram forte influência na 

construção do sentido do enunciado. Os verbos “contar”, “respondeu” e “falasse” 

foram responsáveis por esclarecerem ao leitor que haveria uma mudança na 

narração do texto, e que a narração seria passada supostamente para o 

entrevistado. Ao considerarmos que se trata do discurso do outro em um texto de 

memórias literárias, compreender que as histórias estão supostamente sendo 

contadas pelo entrevistado permitem maior verossimilhança aos episódios narrados. 

Além de verificarmos a influência dos verbos introdutores para o sentido do 

discurso citado, nos propomos a observar a função do discurso do outro para a 

constituição dos textos do gênero memórias literárias, o que fazemos no tópico 

seguinte. 

 

4.3 Funções do discurso do outro para a constituição dos textos no gênero 

memórias literárias  

 

Como o nosso estudo direciona o olhar para o discurso do outro em textos 

de memórias literárias, analisamos nessa seção as funções do DO para a 

constituição desses textos.   

Numa análise prévia do nosso corpus, vimos que o discurso do outro traz 

características das ML e identificamos as seguintes funções desse discurso para 
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constituir os textos do gênero citado: situar o leitor no tempo e no espaço, fazer 

referência aos objetos ou às expressões antigas, rememorar costumes e modos de 

vida do passado e evocar lembranças do passado por meio de cheiros, sabores, 

sons e comidas de tempos antigos. 

E para nos respaldarmos nas análises sobre as funções do discurso do outro, 

nos fundamentamos no conceito de memória de Bosi (2007) e Halbwachs (2006). E 

em relação ao gênero memórias literárias, utilizamos os conceitos de Clara (2012, 

2014) e Marcuschi (2012). 

No subtópico a seguir, analisamos a função do discurso do outro de situar o 

leitor no tempo e no espaço. 

 

4.3.1 Situar o leitor no tempo e no espaço 

 

Uma das preocupações que o autor de um texto de ML deve ter é situar o 

leitor no tempo e no espaço em que se passa a narrativa.  No gênero citado, há 

predominância do tempo passado por referir-se a acontecimentos marcantes já 

ocorridos, e por isso, o espaço também precisa ser descrito em consonância com o 

tempo. No entanto, é comum que haja comparações entre o passado, o presente ou 

o futuro. Diante disso, vejamos abaixo alguns exemplos que ilustram a função do DO 

de situar o leitor no tempo e no espaço nas memórias literárias: 

 
 

(38) 

[...] Sou uma criança de ontem que sopra o passado nos ouvidos das crianças de hoje e que sente 
por não poder contar ao avô, menino de anteontem, uma história que se inicia agora. 

Pois não me esqueço do domingo em que o acompanhei até o porão. Ele me contou que 
na época de seu pai, meu bisavô Joaquim Antunes, ali era uma senzala e que foram os 
escravos, sem receber um vintém, que ergueram a casa-grande. [...] (ML 10) 

 

(39) 

Aqui está registrado um pouco da história de Bariri que fui montando aos poucos, 
como um verdadeiro quebra-cabeça. História que nos tempos de outrora ficou registrada 
nessa capela e por muitos anos se manteve trancafiada e segredada pela sociedade. A 
história da bexiga preta que dividiu nossa cidade, entre os que a tiveram e os que tiveram a 
sorte de não tê-la. Nome vulgar dado à varíola, doença que matou quase um terço da nossa 
população, nos idos de 1891. 

[...] Minha bisavó, mulher forte e corajosa, era quem enterrava os corpos aqui onde é 
a capela, junto com o empregado da fazenda. 

Nessa época foi criada uma barreira para impedir a entrada e a saída dos moradores 
do bairro. (ML 11) 
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(40) 

Ali, naquelas margens do rio Juruá, no interior da cidade de Cruzeiro do Sul, no 
Estado do Acre, um lugar simples, dei meus primeiros passos, falei minhas primeiras 
palavras, fiz minhas travessuras. Enfim, foi lá onde vivi toda a minha infância. (ML 14) 

 

(41) 

Hoje posso sentar em frente à minha casa, na Rua Portugal. O vento sopra leve em 
meu rosto, lembro-me da minha infância, e o sofrimento não abandona a minha memória, 
meus olhos ficam marejados. (ML 20) 
 

 

Na amostra trinta e oito (38), temos um trecho em DI e nele aparece a voz 

do avô do narrador falando da época do bisavô do narrador, ou seja, faz referência a 

tempos bem antigos. Relembra a época da escravidão, em que os escravos 

trabalhavam exaustivamente e sem nenhum direito ou remuneração pelos esforços. 

Além disso, os espaços colaboram para a evocação do passado e se relacionam 

com o tempo antigo, pois na amostra mencionada são citadas a senzala e a casa-

grande, habitações próprias do período da escravidão no Brasil. O narrador, ao 

direcionar o olhar para o espaço em que antes era uma senzala, rememora as 

histórias do período da escravidão. Conforme nos afirma Halbwachs (2006), o tempo 

e o espaço auxiliam na recordação do passado e na construção da memória 

coletiva. Por isso, podemos afirmar que na amostra em análise encontramos 

características da memória coletiva (o tempo da escravidão, a senzala, a casa-

grande), pois as histórias rememoradas não se relacionam apenas com um 

indivíduo, mas com o passado de grupos. 

Referindo-nos à amostra trinta e nove (39), o narrador, ao caminhar para a 

capela, afirma que lá está registrada parte da história da localidade de Bariri. Foi lá, 

no ano de 1891, que enterraram os corpos dos mortos por varíola, doença que 

assolou e matou boa parte da população local e dividiu a cidade, pois os que ainda 

não havia contraído a doença ficaram isolados dos demais. Assim como na amostra 

anterior, temos o tempo (o ano de 1891, a época da epidemia da varíola) e o espaço 

(a capela onde os mortos foram enterrados) auxiliando no exercício de recordar e na 

constituição das memórias literárias, conforme coloca Clara (2012). O tempo e o 

espaço também foram importantes para a conservação da memória coletiva dos 

moradores de Bariri. Além do mais, esse trecho exemplifica histórias que se 

relacionam com o tema da OLPEF que é “O lugar onde vivo”, o que auxiliou na 

constituição do texto de memórias literárias. 
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Na amostra quarenta (40), o espaço que faz aflorar as lembranças do 

passado é o rio Juruá. Ao observá-lo o narrador se lembra dos momentos vividos no 

período de sua infância, conta algumas histórias marcantes de brincadeiras e de 

pescaria que faziam às margens do rio e afirma, no decorrer do texto, que a vida dos 

seus familiares funcionava a partir desse rio. Mais uma vez, a observação do espaço 

(o rio) foi importante para aflorar as lembranças de tempos antigos (a infância). De 

acordo com Bosi (2007), o espaço da infância, ainda que pequeno, é palco de 

grandes aventuras. Assim como na amostra anterior, o relato está dentro da 

temática do concurso da OLPEF, e o tempo e o espaço contribuem para a 

recordação do passado e para as memórias literárias.  

Por último, temos a amostra quarenta e um (41), que é o penúltimo 

parágrafo das ML 20. Nesse texto, o primeiro parágrafo é escrito em terceira pessoa, 

passa-se a palavra para a narração em primeira pessoa, como se fosse o próprio 

entrevistado falando, e somente no último parágrafo, a terceira pessoa é retomada. 

Essa amostra é o penúltimo parágrafo, aquele em que o entrevistado encerra as 

suas palavras. Por isso, o vocábulo “hoje” inicia essa amostra, pois até então se 

falava das lembranças do passado e, ao encerrar o discurso, o entrevistado 

compara o presente com o passado, que segundo Clara (2012), é uma característica 

do gênero memórias literárias. Além disso, temos como espaços a casa e a Rua 

Portugal, local de onde o narrador em primeira pessoa recorda emocionado de sua 

infância e do sofrimento que passou nesse tempo. A casa, a rua e o tempo (a 

infância) colaboram para a evocação do passado. Podemos perceber também as 

emoções afloradas e a mistura de sensações, o que segundo a autora já citada é 

algo comum nas memórias literárias.  

Ainda sobre o espaço, observamos como ele se apresenta nas amostras 

abaixo e sua influência para a constituição das memórias literárias: 

 
 

(42) 

Era aqui, nessa venda e em seu entorno, que passávamos os domingos. Venda do 
Bela Vista, à direita era o bairro do Barreiro e à esquerda o do Pocinho.  

[...] 
“Ali, logo em frente à venda, era o campo de futebol. Quantos campeonatos: Pocinho 

X Barreiro. Domingos movimentados. Ao lado esquerdo da venda era o campo de bocha [...]. 
(ML11) 
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(43) 

A casa de farinha era um dos meios de sustento, com seus roçados repletos de 
enormes pés de mandioca. [...] (ML 14) 

 

 

Na amostra quarenta e dois (42), o narrador aponta para a Venda do Bela 

Vista e o espaço ao seu redor, e ao observá-los vai rememorando acontecimentos 

marcantes do seu passado e do passado da comunidade onde vive. Compõem 

também o cenário espacial os campos de futebol e de bocha. Lembranças de belas 

histórias são afloradas a partir da observação desse espaço, histórias que 

encontramos a memória coletiva, já que esses são espaços foram ocupados por 

grupos. Essa memória coletiva, por sua vez, faz parte da constituição desse texto de 

ML, pois a partir dela, o autor recria as lembranças do passado e adiciona a elas a 

linguagem literária. 

Na amostra quarenta e três (43), temos como espaço a casa de farinha, um 

local que nos remete a modos de vida e experiências do passado, quando era mais 

comum a farinha de mandioca ser produzida de modo artesanal. Esse lugar colabora 

para a definição da memória coletiva, pois era habitado por grupos de pessoas e 

famílias inteiras que se reuniam na época da produção. Apesar de o texto não trazer 

detalhes sobre momentos vividos nesse espaço, mas o espaço colabora para 

evidenciar o trabalho e os costumes de tempos antigos, características essas do 

gênero em estudo. Abaixo, vejamos mais dois exemplos os quais sinalizam para o 

leitor o tempo da narrativa: 

 
 

(44) 

— Vovó, eu queria ter nascido na mesma época que a senhora! Adoro brincar de 
boneca e pular corda na rua!  

[...] 
— Puxa, vovó! Como as coisas mudaram! Será que ainda vamos viver isso de 

novo? [...] (ML 13) 

 

(45) 

Hoje o seringal virou fazenda. Engraçado essa coisa de lembrar o passado! A mente 
da gente lembra uns momentos e outros, não. Algumas vezes, fatos alegres ou tristes; 
outras, somente fatos corriqueiros do dia a dia. É como se a nossa cabeça selecionasse 
apenas os momentos mais interessantes para guardar. (ML 14) 
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Na amostra quarenta e quatro (44), a neta afirma que gostaria de ter nascido 

na época de sua avó, referindo-se ao passado, e justifica pelo fato de gostar de 

brincadeiras mais tradicionais. O fato da neta valorizar a idosa e os costumes dela e 

de se referir à época da idosa, despertou na avó grandes emoções e a fez lembrar 

de várias histórias do passado. Ao fim do texto, a neta retoma a palavra e deixa 

claro que o que a avó contou anteriormente foram acontecimentos do passado. O 

tempo que desperta saudades e lembranças é o tempo da avó, e por relacionar-se 

ao passado e também ser comparado com o presente, evidencia mais uma 

característica das memórias literárias, conforme declara Clara (2012). 

Na amostra quarenta e cinco (45), o narrador inicia o parágrafo já trazendo o 

tempo da narrativa para o presente e fala da transformação ocorrida com o passar o 

tempo (o seringal passou a ser uma fazenda). Depois, ele comenta o processo de 

evocação das lembranças do passado e curiosamente cita características que fazem 

parte da definição do gênero memórias literárias. Ainda acrescenta que a cabeça 

seleciona os melhores momentos para não serem esquecidos. O tempo, nesse 

exemplo, refere-se ao presente e ao passado, mas do modo como é recordado no 

presente. Para Marcuschi (2012), as memórias literárias recuperam no presente, 

lembranças de tempos antigos, e essa amostra nos evidencia isso. 

Ainda sobre a categoria tempo, listamos a seguir dois exemplos em que há a 

comparação do passado com a atualidade. Vejamos: 

 
 

 (46) 

Diferentemente das crianças de hoje, eu só comecei a estudar com 9 anos [...]. (ML 15) 

 

(47) 

[...] Diferentemente do que acontece hoje, naquele tempo as crianças trabalhavam e só iam à 
escola quando o pai deixava, a prioridade era o trabalho, pois ajudava no sustento da família. 
[...] (ML 20) 

 

 

Nas duas amostras acima, há comparação do passado com o presente, que 

conforme Clara (2012), é uma característica das memórias literárias. Na amostra 

quarenta e seis (46), faz-se uma comparação das condições de estudo de antes 

com as de hoje, e o narrador conta que só começou a frequentar a escola quando 

fez nove anos, algo incomum nos dias de hoje. No decorrer da narrativa, ele 
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continua mencionando as condições de estudo das crianças de antigamente. Na 

amostra quarenta e sete (47), permanece a comparação entre o hoje e o ontem em 

relação aos estudos das crianças, e acrescenta que ir à escola era uma atividade de 

segundo plano, quando da ajuda dos meninos dependia o sustento da família.  

Portanto, vimos nas amostras analisadas nesse tópico que a função do 

discurso do outro de situar o leitor no tempo e no espaço, colabora para a 

constituição do gênero memórias literárias, inclusive com a evocação de lembranças 

que trazem com elas a memória coletiva. 

Outra função do discurso do outro, encontrada em nosso corpus, foi a de 

fazer referência aos objetos ou às expressões antigas, sobre a qual tecemos nossos 

comentários no subtópico subsequente. 

 

4.3.2 Fazer referência aos objetos ou às expressões antigas 

 

Além de situar o leitor no tempo e no espaço, dentre as características dos 

textos de memórias literárias, está a de fazer referência aos objetos ou às 

expressões usadas no passado, que se transformaram ou que não mais existem. 

Por isso, analisamos a seguir a presença de nome de objetos ou de expressões 

usadas antigamente em trechos de discurso do outro do nosso corpus. 

 
 

(48) 

[...] Com minhas asas encolhidinhas, rumei para o escritório. Não tardou, ele chegou e falou 
de supetão: “A partir de amanhã você será o carreiro da nossa comunidade, condutor dos 
bois que transportam cana para o alambique da fazenda”. (ML 10) 

 

(49) 

Foi minha avó quem fez com aquela máquina velhaça dela! (ML15) 

 

 

As duas amostras acima são discursos do outro em forma de discurso direto, 

fazem referência a objetos ou expressões antigas e se relacionam com profissões 

mais comuns no passado. Na primeira, cita-se a profissão de carreiro da 

comunidade, uma profissão de notório destaque antigamente, visto que era o 

responsável por transportar todas as mercadorias e bens de valor da comunidade.  

O narrador, ao falar dessa profissão, evoca com ela a memória coletiva da 
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comunidade, a rotina e os modos de vida adotados no passado por esse grupo. Na 

amostra quarenta e nove (49), a neta fala da velha máquina de costura de sua avó. 

No tempo a que ela se refere, era difícil as pessoas comprarem roupas, pois era 

caro e, por isso, alguém da família produzia as roupas dos demais familiares. A neta 

vai à avó para que ela costure um vestido e, enquanto costura, conta suas histórias 

do passado que dão origem às memórias literárias. Diante da “máquina velhaça” a 

idosa tece as lembranças do seu passado. Então, nos dois casos temos o discurso 

do outro na função de citar objetos antigos, algo que auxilia na constituição do 

gênero, pois de acordo com Clara (2012), faz parte das características das 

memórias literárias. 

Alguns textos têm a presença maior de expressões ou objetos antigos, como 

é o caso do ML 14, no qual encontramos quatro amostras do discurso do outro que 

aparece alguma palavra ou objeto mais usado no passado, conforme vemos abaixo: 

 
 

(50) 

De manhã íamos para o igarapé. Como era bom aquilo, meu Deus! Tomar banho, 
pular do balanço (árvore que se inclinava para dentro do igarapé) e molhar para descer no 
escorrega (deslizador feito no barro molhado da margem do igarapé), feito de barro molhado 
da margem [...]. (ML 14) 

 

(51) 

[...] Aquilo de que eu gostava mesmo era acompanhar meu pai na extração da borracha 
(látex): com uma pequena bacia, ia juntando todo aquele leite que depois de defumado 
viraria caucho (peça pronta) de borracha para meu pai vender. (ML 14) 

 

(52) 

No verão, quando uma enorme praia aparecia na outra margem, bem em frente à 
nossa casa, eu ia com meu pai pescar de ricuca (jeito de pescar puxando a rede para a praia) 
[...]. (ML 14) 

 

(53) 

Quando comecei a estudar na cidade, íamos a pé andando por um pique (caminho 
feito no meio da mata). [...] (ML14) 

 

 

A amostra cinquenta (50) menciona dois objetos antigos usados para as 

brincadeiras inocentes das crianças, a árvore que funcionava como uma espécie de 

balanço que deslizava para o rio e um escorregador feito do barro molhado do rio. 

Os objetos permitem uma referência singular do lugar onde o narrador vivia, 
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atendendo aos critérios da OLPEF. Na amostra cinquenta e um (51), temos citado o 

“caucho” que seria uma peça de borracha pronta para vender, o que traz para o 

texto uma realidade da extração do látex, algo bem particular da localidade à qual o 

texto se refere. A referência aos objetos auxilia na recordação dos momentos 

marcantes vividos, conforme coloca Clara (2014), como sendo um critério para a 

produção das memórias literárias. 

Na amostra cinquenta e dois (52), temos a expressão “ricuca” que significa o 

modo de pescar direcionando a rede para a praia que se formava na outra margem 

do rio, na estação menos chuvosa. Essa expressão auxilia na construção da 

memória coletiva dos membros da comunidade à qual o texto se refere, visto que a 

partir dela vêm à tona lembranças de costumes de tempos antigos. Na amostra 

cinquenta e três (53), a expressão antiga que aparece é “pique”, ou seja, um 

caminho que se abria no meio da mata para facilitar os trajetos. Em todas essas 

amostras aparece a definição da expressão ou objeto antigo, o que é comum de 

acontecer no gênero memórias literárias, pois inclusive essa é uma sugestão que 

vem no material elaborado por  Clara (2014). 

Outro texto que se destaca pela referência aos objetos e expressões antigas 

nos trechos do discurso do outro é o ML 20, do qual ilustramos adiante com quatro 

amostras: 

 
 

(53) 

[...] Minha infância não foi fácil, meus únicos brinquedos eram um pião velho e umas 
bolinhas de gude, que ficavam lá no cantinho da sala, perto da mesinha de madeira. [...] (ML 
20) 

 

(54) 

[...] Meu único divertimento era o rádio, que ficava ligado até bater o sono. [...] (ML 20) 

 

(55) 

[...] Depois do almoço, nada de descanso, tínhamos que colocar de molho o milho que 
trazíamos do roçado e voltar para a roça. No meio da tarde, minha mãe me colocava em cima 
de um tamborete para que eu ficasse mais alto e assim pudesse alcançar o moinho que era 
muito pesado e eu mal conseguia segurar. [...] (ML 20) 

 

(56) 

Lembro-me como se fosse hoje de quando ficava flertando uma menina que morava 
perto da minha casa. [...]Certo dia, tomei coragem e fui falar com o pai dela para namorá-la. 
Até hoje não me esqueço dos olhos azuis arregalados dela, surpresos com a minha 
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coragem, e dizendo com voz forte e severa que poderia ir, mas iria ficar com o candeeiro 
bem aceso. [...] (ML 20) 

 

 

Na amostra cinquenta e três (53), temos a referência a brinquedos antigos 

(pião velho e bolinhas de gude), os quais o narrador afirma que diante das 

dificuldades vividas por sua família, esses eram os seus únicos brinquedos. 

Destacamos o modo como ele descreve o espaço, inclusive indicando para o leitor o 

local onde ficavam guardados tais brinquedos. São esses objetos os que Bosi (2007) 

denomina de objetos biográficos, pois carregam consigo histórias vividas e possuem 

um enorme valor imaterial. Muitas vezes basta um olhar para um deles, ou para o 

espaço em que estão dispostos para aflorarmos lembranças de um passado 

marcante. 

Outro objeto citado ligado aos divertimentos do passado é o rádio, como 

observamos na amostra cinquenta e quatro (54). Há algumas décadas, ele era 

quase o único meio de entretenimento das famílias menos abastadas e servia 

também muitas vezes como o único meio de comunicação de abrangência maior 

(nacional). O narrador conta que, na época a que ele se refere, não tinha televisão 

em sua casa e era ouvindo o rádio que ele adormecia. Vemos, então, que é mais um 

caso de objeto característico do passado citado no texto de memórias literárias. 

Ao se referir aos costumes de antigamente, na amostra cinquenta e cinco 

(55), o narrador relata todo o processo braçal que executavam para produzirem a 

farinha de milho, a fim de prepararem o cuscuz. Colhiam o milho, colocavam de 

molho e moíam utilizando apenas a força humana. No desenrolar da narrativa, 

temos a referência a dois objetos antigos: o tamborete e o moinho. Consideramos 

que esse processo faz parte da memória coletiva, tendo em vista que esses objetos 

e suas relações com os modos de vida de antigamente são característicos de vários 

grupos que viveram no passado, inclusive em lugares diferentes e não apenas no 

citado pelo texto. 

Por último, temos na amostra cinquenta e seis (56), duas palavras que nos 

remetem aos tempos antigos: flertando e candeeiro. A primeira nos lembra de um 

modo de vida diferente do atual, pois as paqueras de antes e as aproximações entre 

os casais são bem diferentes das atuais. A segunda também lembra modos de vida 

do passado, quando quase ninguém tinha energia elétrica em sua casa e utilizava o 

candeeiro para iluminar suas noites. Esses dois vocábulos auxiliam o narrador a 
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evocar lembranças do passado e junto com elas a memória coletiva, de modo que, 

isso contribui para a constituição do gênero discursivo memórias literárias. 

Portanto, verificamos que o discurso do outro, dentre outras funções, 

desempenha a função de fazer remissão aos objetos e expressões antigas, o que 

colabora para a constituição do texto no gênero memórias literárias. Os objetos e 

expressões antigas auxiliam na caracterização singular do lugar, em especial do 

lugar onde se vive, atendendo à proposta temática da OLPEF. 

A seguir, discorremos sobre outra função do discurso do outro, que é evocar 

lembranças do passado por meio de cheiros, sabores e sons. 

 

4.3.3 Evocar lembranças do passado por meio de cheiros, sabores e sons 

 

Alguns estudos relativos à memória atestam que os cheiros, sabores e sons 

podem se tornar bons auxiliares no processo de evocação de lembranças do 

passado. Nessa seção, vemos alguns exemplos do nosso corpus que se referem a 

esses elementos citados, como os que transcrevemos a seguir, relativos às cantigas 

de rodas entoadas por crianças em suas brincadeiras: 

 
 

(57) 

Ao escurecer, as crianças voltavam para casa caçando vaga-lumes e cantando para 
atrair os bichinhos: 

‘Paga lem, tentem,  
Seu pai ‘tá’ aqui  
E sua mãe também.’” (ML 11) 

 

(58) 

A pedra do banheirinho era um troféu para quem nela conseguisse se equilibrar. 
“Galinha gorda, gorda. Assada ou cozida, quer vê-la onde...” era a cantiga de roda que 
embalava o banho de rio. (ML 17) 

 

 

As amostras acima evidenciam nos textos de ML a referência aos sons 

ouvidos do passado e o modo que eles se integram aos momentos marcantes 

relatados. Na amostra cinquenta e sete (57), vemos uma cantiga entoada pelas 

crianças ao brincarem de caçar vaga-lumes, e através dela, o narrador evoca 

lembranças da rotina e das brincadeiras marcantes de sua infância.  Na amostra 

cinquenta e oito (58), temos o trecho em discurso direto de uma cantiga de roda que 
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as crianças entoavam nos inesquecíveis banhos de rios. É comum, ao longo de 

nossa existência, termos músicas que marcaram épocas e fases de nossas vidas. 

Esses sons denominam aquilo que Bosi (2007) define como paisagem sonora, isto 

é, sons que identificam uma época e despertam lembranças do passado. Vejamos 

abaixo, mais três exemplos de sons, cheiro e sensação que auxiliam nas 

lembranças do passado: 

 

(59) 

O barulho dos domingos, das canzonettas, do campo de futebol e da bocha há muito 
não existe mais, deu lugar ao silêncio ocupado pela cana. Ainda restam algumas árvores, 
entre elas a mangueira e o pé de ipê-amarelo do lado da capela, junto com as minhas 
lembranças.  (ML 11) 

 

(60) 

[...] Pegávamos aqueles peixinhos e íamos subindo na copa das árvores e brincando de fazer 
eco na mata: “João ão, ão. Ei João, ão, ão...” “O meu foi mais forte”, todos diziam. (ML 14) 

 

(61) 

Ainda me lembro da terra molhada pelo sereno, do cheiro de mato, do friozinho que 
fazia e de como era gostoso ir andando e encontrando os amigos ao longo do caminho.  (ML 
15) 

 

 

Na amostra cinquenta e nove (59), o espaço começa a ser descrito e 

caracterizado por meio dos sons. Há uma antítese entre o barulho do passado e o 

silêncio do presente, quando se faz a comparação entre os tempos, o que colabora 

para a linguagem literária. As lembranças são recriadas a partir do silêncio que 

habita o lugar na atualidade e da recordação dos sons do passado que antes 

caracterizavam o espaço. A amostra sessenta (60) fala do divertimento das crianças 

no rio, no qual elas pegavam peixes, subiam nas árvores e brincavam de gritar para 

produzir o eco na mata e escutarem de quem era o eco mais forte. Temos 

representado em DD o eco da palavra João, que certamente faz parte dos sons que 

marcaram a infância desses meninos. Na amostra sessenta e um (61), temos as 

sensações da terra molhada, do tempo frio e o cheiro do mato. Esses elementos 

traçam o cenário do lugar e do caminho que o narrador percorria de sua casa para a 

escola e o auxilia a lembrar de experiências marcantes vividas. Dentre as 

orientações propostas por Clara (2014), está a de transparecer sentimentos e 

sensações demonstrados pelo entrevistado através de cheiros, sons, cores e 
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sabores. Transcrevemos, abaixo, três amostras que exemplificam os cheiros e 

sabores como auxiliares na evocação das lembranças do passado: 

 
 

 (62) 

[...]O cenário composto por varais de arames que entrelaçavam réstias de cebola e alho, 
peças das inigualáveis mortadelas, rolos de fumos cobertos com sacos de estopa, corote 
com aguardente, vidros de caramelos coloridos... Uma mistura de cheiros e sabores 
inesquecíveis. (ML 11) 

 

(63) 

Comíamos alimentos mais saudáveis do que se come hoje: frutas, verduras, legumes, 
tudo do sítio, nada desses industrializados que meus netos devoram vendo televisão. (ML 15) 

 

(64) 

Quando era meio-dia íamos almoçar, comida simples: feijão, farinha e carne-seca 
assada na brasa, porque não tínhamos fogão a gás, mas era feita com muito carinho pela 
minha mãe. Guardo até hoje o gosto daquela comida em minha memória. Ninguém faz igual! 
(ML 20) 

 
 

Na amostra sessenta e dois (62), temos a descrição do cenário da Venda 

Bela Vista formado por exposição de temperos e elementos comestíveis, e o 

narrador recorda com saudade dos cheiros e dos sabores inigualáveis desses 

produtos e de momentos marcantes que viveu nesse espaço.  Na amostra sessenta 

e três (63), o narrador relembra que a subsistência das pessoas de sua época era 

retirada do sítio, pois os alimentos que consumiam eram os que produziam. E, por 

último, na amostra sessenta e quatro (64), o narrador afirma que se alimentavam de 

comida simples preparada por sua mãe com muito carinho e acrescenta que nunca 

esqueceu o delicioso sabor daquela comida. 

Dentre as orientações de Clara (2014) para a escrita das ML, estão as dicas 

para uma boa descrição nesse gênero. Para ela é importante enfatizar sensações, 

impressões e os detalhes de acontecimentos rememorados através de cheiros, 

sabores e sons. 

Diante do que expomos, vimos que os cheiros, sabores e comidas de 

tempos antigos estão presentes nos textos analisados e colaboram para a evocação 

das lembranças de momentos marcantes do passado. Sendo assim, cheiros, 

sabores e comidas do passado fazem parte das características dos textos de ML e 

colaboram para a sua constituição enquanto gênero discursivo. 
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Além das funções do discurso do outro que já vimos, outra função do 

discurso do outro que observamos nos textos em análise que auxilia na constituição 

das memórias literárias é rememorar costumes e modos de vida do passado, da 

qual trataremos no subtópico subsequente. 

 

4.3.4 Rememorar costumes e modos de vida do passado 

 

Sabemos que o discurso do outro pode assumir diversas funções para a 

constituição das memórias literárias e analisamos nesse subtópico a função de 

rememorar costumes e modos de vida do passado. A seguir, vejamos alguns 

exemplos relacionados ao modo de vida das crianças de épocas passadas: 

 
 

(65) 

Naquele tempo, os lampiões se apagavam às 8 horas da noite. Antes disso, os 
adultos conversavam na varanda, enquanto as crianças já estavam dormindo, pois “criança 
não escuta conversa de gente grande”, como dizia minha mãe. (ML 13) 

 

(66) 

[...] As meninas auxiliavam nas tarefas de casa e os meninos iam para a roça. E no final do 
dia todos ajudavam na plantação, até nós, os pequenos – menos por compromisso e mais 
por diversão. (ML 15) 

 

(67) 

[...] Enquanto eu ajudava minha mãe a fazer o cuscuz, meu pai cuspia no chão para ver se 
meu irmão chegava da bodega antes de a saliva secar, e se isso não acontecesse... Ah, 
coitadinho! [...] (ML 20) 

 
 
 

Na amostra sessenta e cinco (65), percebemos que os valores, a educação 

e os costumes de épocas antigas eram bem diferentes do que os da maioria das 

famílias de hoje.  Não eram permitidas crianças próximas aos adultos enquanto eles 

conversavam, e elas em obediência respeitavam as regras, algo bem incomum hoje 

em dia. Na amostra sessenta e seis (66), há outro costume bem raro de vermos 

atualmente: crianças assumindo responsabilidades desde cedo. Chama-nos a 

atenção a parte final desse enunciado, quando o narrador destaca que, ao final do 

dia, ajudavam a plantar e essa tarefa era assumida mais como uma diversão que 

como uma obrigação. As tarefas eram distribuídas entre todos da família. Na 
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amostra sessenta e sete (67), mais uma vez, temos a afirmação de que um filho 

ajudava a mãe nos afazeres domésticos, enquanto o outro filho ia depressa até a 

venda a mando de seu pai. Caso não retornasse rápido, seria severamente 

repreendido pelo pai.  

Percebemos, nas três amostras, o respeito das crianças pelos mais velhos e 

a obediência às regras dos pais. Antigamente os filhos desde cedo já começavam a 

ajudar aos pais nas tarefas diárias, sem distinção se era homem ou mulher. Mas 

mesmo as crianças assumindo as tarefas diárias em conjunto com os adultos, ainda 

sobrava tempo para a diversão e as brincadeiras, conforme observamos nos 

exemplos a seguir: 

 
 

(68) 

[...] Aproveitávamos a escuridão da noite para brincar de pique-esconde, bandeirinha, pira, 
bate, boca de forno. (ML 14) 

 

(69) 

Ainda me lembro muito bem da minha infância, em especial das brincadeiras: pique-
pega, perna de pau, pedrinha, amarelinha e muitas outras que me fazem sentir saudades de 
ser criança. (ML 15) 

 

(70) 

Mas brincávamos o dia inteiro no sítio, subindo em árvores, tomando banho de rio, 
se embrenhando pelos matos em busca de aventuras. Ah, que lembranças boas! 
Passávamos inocentemente as tardes tentando invadir o campo do inimigo numa 
brincadeira chamada ‘bandeirinha’, na qual dois galhos de árvores e poucos riscos num 
pedaço de chão marcavam o território. Era possível ficar feliz! (ML 15) 

 

 

Nas amostras em apreciação, temos exemplos de antigas brincadeiras de 

crianças. Essas brincadeiras eram simples, algumas para sua execução 

necessitavam apenas da natureza e dos participantes, e em outras os instrumentos 

eram produzidos de forma artesanal. Todas elas são lembradas pelo narrador com 

saudade, e essas lembranças influenciam para a recordação de outros momentos 

vivenciados em sua infância. Ao citar as brincadeiras do passado, temos também o 

registro da memória coletiva desses povos, pois elas eram comuns às crianças de 

uma mesma época. Essa é uma característica das ML e, por isso, constatamos 

nessas amostras a função do discurso do outro de rememorar costumes e modos de 

vida do passado. 
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Outro ponto a mencionarmos relacionado às crianças é que, antigamente, ao 

contrário de hoje, o acesso delas à escola era restrito por vários motivos, conforme 

observamos nas amostras abaixo: 

 
 

(71) 

[...] Meus irmãos e eu íamos à escola, “lugar de respeito e coisa séria [...].” (ML 13) 

 

(72) 

[...] As coisas não eram como hoje: não havia transporte, eu acordava cedo e andava mais 
de uma hora a pé para chegar às 7 horas da manhã à escola. (ML 15) 

 

(73) 

[...] Diferentemente do que acontece hoje, naquele tempo as crianças trabalhavam e só iam à 
escola quando o pai deixava, a prioridade era o trabalho, pois ajudava no sustento da 
família. [...] (ML 20) 

 

 

Percebemos nas amostras em apreciação, que no passado o estudo não era 

prioridade para as crianças. Não havia transporte para os estudantes que moravam 

distantes se locomoverem de suas residências até a escola, percorrendo longos 

percursos diariamente. Além disso, alguns pais não permitiam o menor frequentar a 

escola, visto que o último precisava trabalhar para ajudar na subsistência da família 

e, por isso, o estudo não era prioridade. Sabemos que naquele tempo a oferta de 

vagas nas escolas também era escassa e, talvez pelo fato das crianças enfrentarem 

tantas dificuldades, conforme verificamos na primeira amostra acima citada, a escola 

era um lugar respeitado e em geral, vista com seriedade pelos educandos. Todas 

essas três amostras trazem aspectos da memória coletiva, dos modos de vida do 

passado (a realidade dos estudos e da escola), e por isso auxiliam na constituição 

do gênero memórias literárias. 

Depois de falarmos do modo de vida das crianças de épocas passadas, 

discorremos sobre aspectos da realidade da mulher dessas mesmas épocas, e para 

isso transcrevemos as amostras a seguir: 

 
 

(74) 

[...] além de não ser costume naquela época as mulheres daqui darem continuidade aos 
estudos. (ML 15) 
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(75) 

[...] Fiz até a quarta série porque meu amado pai ajudou a convencer mamãe que seria muito 
importante para mim. Ela dizia que escola não era necessária, meu lugar era em casa, 
cuidando dos irmãos mais novos e de todo o resto. (ML 19) 

 

 

(76) 

[...] Sempre ouvia que precisava cozinhar bem, para assim poder arrumar um bom marido e 
constituir família... (ML19) 

 

 

As amostras acima representam o modo de vida da mulher em tempos 

antigos. Está evidente a submissão feminina, a ideia de que o lugar da mulher é na 

cozinha, cuidando da casa, dos irmãos (quando solteira) e do marido (quando 

casada). Essa é a visão do patriarcalismo, na qual a mulher quando solteira é 

propriedade do pai e, ao casar, o esposo passa a ser seu dono. Os direitos 

femininos eram bastante restritos e o estudo limitado. Predominava aquele velho 

conceito de que o lugar da mulher não era na escola, mas em casa realizando os 

afazeres domésticos. Ainda percebemos, na última amostra, que para satisfazer à 

sociedade a mulher precisava arranjar um marido, casar e ter filhos; e como 

condição para casar com um bom homem, a mulher teria que ser uma boa 

cozinheira. A mulher que se prezasse não se envolveria com estudos, pois passava 

a não ser bem vista pelas pessoas. Observando os ditos nessas amostras, 

percebemos como limitações impostas às mulheres no passado a restrição aos 

estudos e a dedicação à casa e ao marido. Esses costumes de antigamente fazem 

parte da história e da memória coletiva e, por isso, também ajudam a constituir as 

memórias literárias citadas.  

Como vimos, a mulher teve o direito ao estudo negado muitas vezes. Além 

da mulher, os escravos também tiveram seus direitos desrespeitados por longas 

datas. Se o homem era considerado o dono da mulher, o escravo também pertencia 

ao seu dono. Na amostra abaixo, verificamos as más condições de trabalho às quais 

os escravos eram submetidos:  

 
 
(77) 

[...] Foram os escravos, sem receber um vintém, que ergueram a casa-grande. Trouxeram, de 
longe e nos braços, pedras e madeiras enormes. Muitos morreram de exaustão. Falou-me da 
vergonha que sentia e da nossa dívida para com o povo negro. (ML 10) 
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Na amostra em apreciação, observamos o relato das condições sub-

humanas de trabalho a que os escravos se prestavam. Trabalhavam exaustivamente 

para servirem ao seu senhor e deviam obediência e respeito, sob pena de serem 

castigados ou até mesmo mortos. No relato acima, vemos que o povo negro 

realizava serviços braçais e que exigiam exagerada força física, o que ocasionou a 

morte de alguns indivíduos. Construíram a casa do seu senhor sem nenhuma 

remuneração pelo serviço. O discurso do outro na amostra em questão é a 

representação em discurso direto da voz de um idoso, que conta a seu neto as 

atrocidades que sua família praticou contra o povo negro e afirma sentir-se 

envergonhado por esse passado. Então, temos na amostra setenta e sete (77), um 

pouco de História, mas também muito da memória coletiva dessa família e dos 

negros, e essas informações colaboram para a constituição desse texto de 

memórias literárias. 

Outros costumes comuns no passado eram as contações de histórias e 

“causos” pelos mais velhos e a celebração de festas em família, como as festas 

juninas. Hoje essas tradições ainda acontecem, mas de forma bem tímida. Vejamos 

os exemplos abaixo que mostram essas tradições bem presentes no passado: 

 
 

(78) 

Naquele tempo, o trabalho era obrigação e o lazer, algo muito raro. Somente 
porongas iluminavam nossas noites. Tudo tão difícil. Nas festas de São João, fazíamos uma 
imensa fogueira, assávamos peixe, macaxeira, milho e banana. Brincávamos de madrinha. 
Madrinha de fogueira era coisa séria, tinha que dar a bênção a vida toda. Enfiava facas na 
bananeira para saber com quem ia casar e fazia simpatias com brasas. (ML 14) 

 

(79) 

À noite, depois do banho de bacia e do jantar à luz de lamparina, todos os moradores 
se juntavam no terreirão para um dedinho de prosa. O que se ouvia era uma sessão de casos 
e “causos”. (ML 16) 

 

 

Na amostra setenta e oito (78), vemos a referência à festa junina e à 

tradição de preparar a fogueira. As brasas, além de iluminarem a escuridão da noite, 

serviam para assarem as comidas que seriam degustadas naquela noite, entre elas, 

o milho verde característico da Festa de São João. Outra tradição mencionada eram 

as famosas celebrações do batizado na fogueira. Parecia brincadeira, mas uma vez 

escolhida como madrinha de fogueira, a responsabilidade que tinha com o afilhado 
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era para toda a vida. Esses são aspectos da cultura local, uma das características 

das memórias literárias citadas por Clara (2014). 

Na última amostra, temos outros aspectos característicos do passado, como 

o banho que era de bacia, a iluminação que era à lamparina, e ao escurecer, os 

vizinhos reuniam-se para um papo e contação de “causos”. Infelizmente essa última 

tradição perdeu-se pelo tempo e é cada vez mais rara essa reunião entre vizinhos, 

até mesmo nas cidades interioranas.  

Como vimos, as duas últimas amostras trazem vários traços da memória 

coletiva, como a festa de São João, o batizado na fogueira, as reuniões dos 

moradores ao escurecer para conversarem e a contação de história pelos idosos. 

Todos esses costumes estão cada vez mais diminuindo na sociedade atual, mas 

continuam no passado e vivos na memória dos mais velhos. Sendo assim, essa 

memória coletiva colabora para constituir as memórias literárias e constatamos que 

a função do discurso do outro de rememorar costumes e modos de vida do passado 

auxilia na constituição do gênero em estudo.    

Assim, com base nas quatro funções do discurso do outro analisadas por nós, 

podemos afirmar que o discurso do outro nas formas do DD e do DI colabora, de 

maneira relevante, para a constituição do gênero memórias literárias. Encontramos 

nas outras vozes, mencionadas nas amostras selecionadas, muitas características 

da memória coletiva, o que colabora diretamente para a materialização do gênero 

em estudo.  

A seguir, tecemos as nossas considerações finais sobre os resultados 

encontrados em nossas análises. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há tantos diálogos 

[...] 

Diálogo consigo mesmo 

 com a noite 

 com os astros 

 com os mortos 

 as ideias 

 os sonhos 

 o passado 

 o mais que futuro 

 

Escolhe teu diálogo 

 e 

tua melhor palavra 

 ou 

teu melhor silêncio 

Mesmo no silêncio com o silêncio 

dialogamos. 

(ANDRADE, 2009) 

 

Concordamos com Authier-Revuz (1990) que a heterogeneidade é 

constitutiva à linguagem. Nesse sentido, os nossos discursos estão repletos de 

palavras dos outros e mantemos um permanente dialogismo com os já ditos, como 

afirma Bakhtin (2003), bem como, com os enunciados a serem proferidos.  

Com isso, pretendemos com a nossa pesquisa analisar como se apresenta o 

discurso do outro nas vozes que aparecem nos textos de memórias literárias da 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 2012. A fim de atingirmos 

esse objetivo, elegemos três objetivos específicos e, a partir deles, procuramos 

responder três questões de pesquisa, sobre as quais discorremos a seguir. 

Como nos propomos a analisar como se apresenta o discurso do outro nas 

memórias literárias, tivemos a seguinte questão de pesquisa específica como sendo 

a primeira de nossa investigação: que marcas do discurso do outro aparecem nas 

memórias literárias produzidas por alunos finalistas da Olimpíada de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro 2012?  
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Assim, constatamos em nossas análises que o DO nas ML finalistas da 

OLPEF 2012 aparece marcado por aspas, dois pontos e travessão. Salientamos que 

não seria possível encontrar o DO marcado através do itálico ou do negrito, visto 

que os textos finalistas são enviados eletronicamente para as comissões avaliadoras 

e inseridos em uma página que não permite nenhum tipo de formatação adicional, 

como os recursos já citados. 

Nas nossas análises, vimos que o discurso direto aparece marcado de três 

maneiras: DD marcado por aspas e introduzido por dois pontos, DD marcado por 

aspas sem a introdução por dois pontos e DD marcado por travessão. Além disso, a 

depender da escolha de qual marca utilizar, verificamos que são estabelecidos 

efeitos de sentidos diferentes, que influenciam inclusive no grau de clareza que o 

leitor pode ter do texto.  

Verificamos ainda, que a ausência da marca tipográfica que demarque o 

início da fala do entrevistado pode deixar o leitor confuso, em especial, se ele não 

conhecer a situação de produção das ML e desconhecer a informação de que a 

produção do texto é baseada em uma entrevista. Dizemos isso, por considerarmos 

que os textos finalistas são publicados em livro impresso e em versão eletrônica e 

ficam à disposição de leitores diversos, inclusive daqueles que não conhecem as 

condições de produção do texto. Decorre daí a necessidade do aluno e do professor 

preverem quem são os seus interlocutores presumidos. 

Além disso, constatamos que as aspas acompanhadas dos dois pontos 

foram usadas com diferentes propósitos: para indicar a voz da autoridade familiar, 

para realçar a autenticidade de uma voz e para destacar a fala do idoso. As aspas 

também foram usadas pelo narrador como recurso para se distanciar das palavras 

citadas. Porém, quando utilizadas para trazer para o discurso uma voz que 

demonstre autenticidade, funcionaram como uma estratégia de convencimento. 

Assim sendo, as aspas foram bastante utilizadas como recurso para marcar 

a voz do outro. Salientamos que encontramos casos em que quase todo o texto 

estava entre aspas, o que funcionou como uma representação da voz do 

entrevistado. Nesses casos, o entrevistado assumiu a narração em primeira pessoa 

das histórias marcantes do seu passado. Essa opção ressaltou a voz do idoso, 

possibilitou mais autenticidade ao DO e demonstrou mais confiança para o leitor a 

respeito das histórias contadas, já que supostamente o próprio idoso teve o seu 

testemunho retratado no texto de memórias literárias. 
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No entanto, as aspas foram usadas também em pequenos trechos, inclusive 

no interior da oração. Esse recurso serviu, ainda, como uma maneira de destacar a 

sonoridade e as rimas de uma cantiga, já que se a voz do outro aparecesse em 

discurso indireto não causaria o mesmo efeito.  

Outra marca do discurso do outro identificada em nosso corpus foi o 

travessão. Entretanto, encontramos somente duas amostras com essa marca. O 

travessão serviu para realçar o DD, inclusive porque apareceu já no interior de um 

discurso direto aspeado. Além disso, permitiu maior fluência ao texto e simulou um 

diálogo face a face. Esse recurso também foi usado de maneira criativa, ao marcar a 

voz que iniciou o texto de memórias literárias.  

Assim, percebemos o quanto são importantes as nossas escolhas em relação 

ao modo como marcamos as palavras que citamos em nosso discurso. Percebemos 

que o uso das aspas já é uma marca do discurso do outro bem comum nas 

memórias literárias. Com isso, sinalizamos para que nas próximas edições da 

OLPEF o professor possa demonstrar melhor para o seu aluno o quanto o travessão 

também é uma marca adequada e eficiente, a depender da intencionalidade do 

escritor. Além do mais, é interessante esclarecer para o aluno as diferentes 

possibilidades de marcar o DO e os sentidos divergentes produzidos a partir da 

escolha. 

Feitas as nossas considerações acerca da nossa primeira pergunta de 

pesquisa, vamos à segunda: qual a influência dos verbos introdutores do discurso 

relatado para a construção do sentido? 

Percebemos que alguns verbos apresentaram uma neutralidade aparente no 

enunciado, como os verbos “dizer”, “falar” e “contar”, e assumiram a funcionalidade 

de dar continuidade à narrativa. No entanto, os dois primeiros, quando utilizados 

próximos do verbo “ordenou” receberam influência desse último e passaram a 

denominar ordem a ser cumprida. Assim, o verbo “ordenou” possui uma carga 

valorativa muito forte, na amostra analisada referiu-se ao discurso de um idoso e 

demonstrou a autoridade do mais velho. Além disso, ainda influenciou no sentido de 

outros verbos do enunciado. 

Quanto aos verbos dicendi, eles funcionaram como elementos importantes 

para a compreensão da narrativa, ao passo que a história estava sendo contada em 

terceira pessoa e o narrador introduziu a voz do entrevistado com verbos como 

“contar”, “respondeu” e “falasse”. No caso em que não tínhamos os dois pontos 
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antes do DD, esse verbo foi fundamental para esclarecer ao leitor que o narrador 

havia supostamente passado a palavra para o entrevistado e a narração para a 

primeira pessoa gramatical.  

Além disso, percebemos que tanto o verbo influenciou no sentido do 

enunciado, como o contrário também ocorreu. A maioria dos verbos introdutores do 

discurso do outro influenciaram de forma significativa para a construção do sentido 

do enunciado, e alguns contribuíram para o estabelecimento da linguagem literária, 

própria do gênero discursivo memórias literárias. Mesmo nos casos dos verbos 

dicendi e daqueles tidos como neutros, vimos que eles foram importantes para a 

construção do sentido.  

Com isso, a partir do estudo de Charolles apud Maingueneau (2008), 

encontramos em nossas análises dois pressupostos dos verbos introdutores que 

coincidiram com os já apontados por esse estudioso: indicam hierarquia e 

apresentam aparente neutralidade. Entretanto, destacamos que identificamos em 

nossa investigação mais quatro novos pressupostos assumidos pelos verbos 

introdutores que são os seguintes: funcionam como elemento de continuidade; 

colaboram para o estabelecimento da linguagem literária; colaboram ou não com a 

clareza do enunciado; verbos dicendi que indicam a mudança de narrador. 

Assim, destacamos a necessidade de o professor mostrar ao aluno a 

importância da escolha do verbo introdutor do discurso do outro para a construção 

do sentido do enunciado, isso tanto por ocasião da OLPEF, quanto no cotidiano de 

sala de aula. Constatamos ainda em nossas análises que não é apenas em gêneros 

com predominância argumentativa, como alguns imaginam, que o verbo introdutor 

influencia no sentido do enunciado. Escolhemos estudar os verbos introdutores do 

discurso do outro nas ML, um gênero discursivo predominantemente narrativo e 

percebemos o quanto esse verbo influencia para a interpretação do leitor. 

Sendo assim, ressaltamos ainda, que é fundamental escolher o verbo 

adequado para introduzirmos o discurso citado, sob pena de o interlocutor construir 

sentidos contrários aos pretendidos pelo locutor.  

Após termos discorrido sobre os resultados encontrados nas análises 

baseadas nas duas primeiras questões de pesquisa, retomamos a nossa terceira e 

última questão de pesquisa: quais as funções das vozes do outro para a constituição 

dos textos do gênero memórias literárias? 
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Nas amostras observadas, encontramos quatro funções do discurso do outro 

que colaboraram para constituição do gênero discursivo ML, a saber: situar o leitor 

no tempo e no espaço, fazer referência aos objetos ou às expressões antigas, 

evocar lembranças do passado por meio de cheiros, sabores e sons, e rememorar 

costumes e modos de vida do passado. 

Em relação à primeira função do discurso do outro de situar o leitor no tempo 

e no espaço, percebemos que o tempo foi utilizado de formas diversas para evocar 

lembranças de tempos antigos. O narrador referiu-se ao tempo da escravidão, ao 

tempo da infância, ao tempo de sua avó e em todos os casos, relembrar esse tempo 

aflorou emoções e sentimentos que trouxeram à tona lembranças do passado. As 

recordações de tempos antigos não eram apenas pessoais, mas se relacionaram 

com o passado dos grupos e, por isso, com a memória coletiva.  Além do mais, 

encontramos a referência ao tempo sendo feita como uma comparação do passado 

com o presente, mais uma característica do gênero memórias literárias. 

Outro ponto relacionado com essa primeira função é o espaço. Percebemos 

que a observação do espaço (o rio, a senzala, a casa-grande) tanto foi importante 

para evocar lembranças, quanto esse espaço colaborou para a conservação da 

memória coletiva. O espaço evidenciou costumes e modos de vida de tempos 

antigos, despertou lembranças de acontecimentos passados e também  revelou 

aspectos da memória coletiva.  

Sendo assim, constatamos que o tempo e o espaço foram importantes para 

aflorar as recordações e para a construção da memória coletiva. Com isso, essa 

função do DO de situar o leitor no tempo e no espaço foi relevante para a 

constituição dos textos do gênero memórias literárias. Cabe ao professor, no 

momento de suas orientações para a escrita do texto de ML, esclarecer para o aluno 

o quanto o espaço e o tempo podem auxiliar o processo de recordação de histórias 

marcantes do passado do idoso. A observação das transformações ocorridas no 

espaço com o passar do tempo, também pode ser uma boa estratégia para recordar 

momentos vividos nesse contexto espacial. 

A segunda função do DO, observada por nós, foi a de fazer referência aos 

objetos ou às expressões antigas. Encontramos nas análises a referência a uma 

antiga profissão (carreiro da comunidade) e também a uma máquina de costura 

velha, cujas referências motivaram o entrevistado a se lembrar das histórias 

marcantes de seu passado. 
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Dentre os objetos citados, tivemos aqueles que compunham o cenário de 

diversão das crianças como uma árvore que era utilizada como balanço e 

escorregador, e ainda brinquedos antigos (pião e bolinhas de gude). Esses objetos 

são denominados por Bosi (2007) de objetos biográficos e são fundamentais para a 

evocação de lembranças de momentos marcantes. 

O “caucho”, o “candeeiro” e as expressões “ricuca” e “flertando” também 

foram importantes para percebermos características da memória coletiva nos textos 

analisados. Todas essas palavras remetem a uma época passada e, por isso, 

revelam costumes antigos. Ao referir-se a um objeto antigo, o aluno demonstra que 

realizou a entrevista com um antigo morador de sua localidade, um dos critérios para 

a escrita das memórias literárias por ocasião da OLPEF. 

A terceira função do DO que tomamos para análise foi a de evocar 

lembranças do passado por meio de cheiros, sabores e sons. Nas amostras 

observadas, tivemos a referência a muitos sons que marcaram épocas: cantigas de 

roda que faziam parte das brincadeiras das crianças, e até o eco produzido pelo 

grito das crianças na mata era motivo de diversão. Esses sons são denominados por 

Bosi (2007) de paisagem sonora, pois são sons que marcaram o passado. 

Em alguns textos, os sons e cheiros foram tão importantes na constituição 

das memórias literárias analisadas que o narrador, ao lembrar-se dos cenários do 

passado, passou a descrevê-los a partir dos sons e dos cheiros exalados por 

temperos e comidas. E por falar em comida, o sabor da comida preparada pela mãe 

também ajudou a evocar lembranças de acontecimentos singulares. 

Além disso, algumas sensações foram descritas nos textos analisados como 

um recurso para despertar emoções no leitor. Encontramos referência às sensações 

de andar pela terra molhada e de sentir o cheiro do mato. Isso ajudou a caracterizar 

o lugar descrito e também auxiliou na recordação de experiências marcantes. 

Constatamos, então, que a função do DO de evocar lembranças do passado 

por meio de cheiros, sabores e comidas despertou emoções e auxiliou na  

constituição  dos textos do gênero em estudo. 

A última função do discurso do outro, analisada por nós, foi rememorar 

costumes e modos de vida do passado. Vimos que os costumes em relação às 

crianças eram bem diferentes dos de hoje em dia. Elas assumiam responsabilidades 

desde cedo, não participavam da conversa dos adultos, respeitavam os mais velhos 

e obedeciam às regras impostas pelos pais. As brincadeiras eram simples, com 
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objetos produzidos de forma artesanal e também eram comuns as diversões em 

meio à natureza.   

Outra situação relatada por essa função foi em relação à educação em 

épocas passadas. O estudo não era prioritário para as crianças e, quando raramente 

frequentavam a escola, o sistema de ensino era precário. Nem transporte elas 

tinham para se locomoverem diariamente por longas distâncias entre a escola e 

suas casas. 

Além das crianças, vimos nas memórias literárias os modos de vida e 

costumes relacionados à mulher em tempos antigos. A mulher era sempre submissa 

e os seus direitos bastante limitados. Quando solteira, devia obediência ao pai e 

quando casada ao marido. Ela era educada para casar e ter filhos e não tinha direito 

a estudar. Sua função era reduzida a cuidar da casa, dos irmãos ou dos filhos. 

Nos textos analisados, também encontramos a referência à época da 

escravidão. O negro pertencia ao seu senhor e trabalhava exaustivamente sem 

nenhuma remuneração em troca. Vivia em condições desprezíveis e não tinha 

nenhum direito garantido. 

Por último, encontramos citados nas ML costumes como a festa junina, a 

tradição do batizado na fogueira e as reuniões dos vizinhos para contações de 

“causos” ao anoitecer. Vimos retratados aspectos da cultura local que estão se 

perdendo com o passar o tempo. Além disso, percebemos nos textos detalhes sobre 

modos de vida do passado, como: o banho de bacia e a iluminação à lamparina.  

Assim, essa última função do DO, analisada por nós, trouxe muitos aspectos 

da memória coletiva sobre costumes e modos de vida do passado que estão se 

modificando com o passar do tempo. Por isso, podemos afirmar que essa foi mais 

uma função do discurso do outro a dar importantes contribuições para a constituição 

das memórias literárias. 

Então, diante do que vimos a respeito das marcas do DO, destacamos que o 

professor necessita conhecer todos os recursos e efeitos de sentidos diversos 

construídos a partir da escolha da marca do discurso do outro ou do verbo que 

introduz esse discurso.  Ciente disso, o docente precisa esclarecer esses  detalhes 

para o aluno, alertá-lo para a escolha da marca do DO e levar em consideração o 

efeito de sentido pretendido. É importante também atentar para que a ausência de 

alguma marca do discurso do outro não venha prejudicar a clareza do enunciado. 
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A respeito dos verbos dicendi, percebemos que a neutralidade deles, por 

vezes, é apenas aparente, pois verificamos casos em que eles receberam influência 

do sentido de outro verbo e isso repercutiu no sentido do enunciado. Além disso, 

esses verbos foram fundamentais para a construção das ML e para indicar a outra 

voz no discurso. No entanto, vimos que outros verbos além do dicendi, podem 

perfeitamente introduzir o discurso do outro e influenciar ainda mais na construção 

do sentido do enunciado. Sendo assim, acreditamos que o docente deve mostrar 

aos alunos produtores os efeitos de sentidos diferentes produzidos a partir da 

escolha dos verbos que introduzem o DO. 

Outrossim, não podemos perder de vista que o mesmo verbo pode ter 

sentidos diferentes dependendo do enunciado que o acolhe. Outro ponto a 

destacarmos é que os verbos introdutores ocuparam um papel tão importante nos 

textos analisados que, em alguns casos, contribuíram para o estabelecimento da 

linguagem literária. 

Ainda constatamos também em nossa investigação que as quatro funções do 

discurso do outro, por nós observadas, foram fundamentais para a constituição do 

gênero memórias literárias. Por isso, ao trabalhar com esse gênero discursivo, é 

necessário que o docente tenha um olhar atento para esclarecer aos discentes 

acerca da relevância das funções do discurso do outro na escrita das memórias 

literárias.  

Assim, esperamos contribuir para a orientação docente acerca do gênero 

discursivo memórias literárias por ocasião das oficinas da OLPEF. Porém, 

acreditamos que as contribuições desse trabalho não se restringem à produção 

desse gênero e nem ao momento do concurso, visto que a heterogeneidade é 

constitutiva à linguagem. Com isso, o estudo das estratégias enunciativas do 

discurso do outro apontadas por essa pesquisa não se aplica apenas a esse gênero, 

mas a qualquer outro que apresente a heterogeneidade marcada mostrada. 

Sendo assim, acreditamos que a nossa pesquisa será útil também para um 

melhor direcionamento do estudo do discurso do outro nas aulas de Língua 

Portuguesa. É preciso que o docente ao trabalhar o discurso citado considere o 

contexto que o acolhe. Além do mais, ainda que as palavras citadas sejam as 

mesmas proferidas por alguém, jamais o discurso citado será objetivo e fiel. Isso 

porque a cada nova citação as palavras adquirem novos sentidos influenciados pelo 

contexto e pelo novo enunciado.  Por isso, acreditamos que colaboramos para os 
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estudos da linha de pesquisa Texto, Discurso e Ensino, área de concentração do 

Mestrado Acadêmico em Letras, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), do Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia, a qual essa 

pesquisa está vinculada. 
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Quadro 5- Amostras de DD ou DI  

ML 1 

DI VERBO INTRODUTOR: dizia 

Mas o que eu mais gostava de fazer era tomar banho no riacho que ficava 

nos fundos da minha casa. A água era sempre limpa e fresquinha e lá meu irmão 

tentava me ensinar a nadar. Ele dizia que bastava engolir um lambari vivo que 

eu iria aprender rapidinho, mas eu nunca tive essa coragem.  

ML 2 

DD VERBO INTRODUTOR: ouvia 

Comecei a trabalhar com meus pais na roça quando completei meus 7 

anos, estudei até a quarta série, e a escola não era tão fácil assim como hoje. 

Brincava à noite no clarão do luar, adorava olhar o céu e contar estrelas. Ah! Não 

posso me esquecer dos meus domingos maravilhosos quando o sol colorido 

pintava o terreiro do sítio e íamos todos brincar às margens de um riozinho de 

águas brilhantes que refletiam nossos rostos. Só se ouvia: “Joga água pra 

cima...” “A minha pedra chegou primeiro...” Eram brincadeiras inocentes. 

ML 3 

DI VERBO INTRODUTOR: dizia 

De manhã bem cedo o cheirinho de café com bolinho de milho acordava a 

todos. Os que trabalhavam no pesado comiam farofa de ovo ou leite com cuscuz. 

Minha mãe dizia que era mais forte. Logo em seguida saía eu, meu pai e meus 

irmãos. Íamos trabalhar no roçado, limpando o mato, apanhando algodão e 

colhendo frutas. Enquanto isso minha mãe ficava fazendo almoço no fogão a 

lenha, uma comidinha bem caseira. Na roça, o sol forte no meio do céu avisava 

que chegara a hora do almoço. Em volta da mesa, a família reunida saboreava os 

colhidos durante a semana. 

ML 4 

DD VERBO INTRODUTOR: - Expressão: E meu grito. 

Pela janela avistei Júlio César apanhando goiabas... A panela ainda 

chiava... Olhei mais uma vez para o quintal e Júlio César estava sentado a comer 

as frutas. Tudo era muito calmo... A panela ainda chiava... O tempo. O chiado. A 

flecha... Fiquei perplexa... A panela chiava... Júlio César não comia mais as 

goiabas, elas estavam espalhadas ao seu redor... A panela chiava... Fiquei surda 
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e muda... Não ouvi mais chiados, não falei mais nada, não pensei mais em nada, 

não queria ver mais nada... O tempo parado. Eu surda. E meu grito: 

— Nãoooooooooo... 

O tempo me mostrou mais uma flecha, como a outra, certeira. Ela também 

veio fazer morada ao lado da anterior, na garganta do meu filho. [...] 

ML 5 

DI VERBO INTRODUTOR: diziam 

 

[...] Então, as lendas contadas na boca da noite vinham nos assombrar: saci-

pererê, mula sem cabeça, lobisomem... Quantas noites sem banho e quem 

ousava ir ao quintal usar a fossa quando a necessidade incomodava? Os mais 

velhos diziam que nasceriam rabos em quem saísse da linha. Quando 

aprontava, nem dormia, ficava vigiando, com medo de o tal rabo nascer. A saída 

era segurar a vontade até o sol chegar, nos abraçando com seus raios luminosos, 

aquecendo nosso corpo, recarregando as energias e alimentando a criatividade 

para as brincadeiras. 

ML 6 

DD VERBO INTRODUTOR: pensasse 

[...]Todo fim de semana a população ia para a cachoeira lavar roupa. Mas 

não era só trabalho. Lá era como se fosse esses lugares em que os jovens se 

reúnem hoje pra se divertir. Nós todos íamos, cada qual com uma enorme mala de 

roupa suja na cabeça. Todo mundo ajudava todo mundo: homem, mulher, menino, 

moça. Não tinha maldade. Era tudo pra terminar bem depressa e depois cair na 

água, até escurecer. 

Eram dias incríveis. Quem olhasse de longe talvez pensasse: “Coitados 

daqueles adolescentes, trabalhando tanto!”, mas aquilo nunca foi trabalho. 

Pelo menos, pra nós. A vida tinha outro ritmo, outra cor. 

ML 7 

DD VERBO INTRODUTOR: perguntava 

[...] A Praça da Bandeira era o ponto de encontro para os rapazes e moças 

que queriam paquerar. Mas não era como hoje em dia, que todos ficam juntos. Os 

moços ficavam em grupo de um lado e as meninas, de outro. Como se fosse um 

balé cuidadosamente ensaiado, cada grupo andava em círculo em sentido 
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contrário ao outro. Quando se encontravam aproveitavam para trocar olhares. Se 

algum rapaz ficasse interessado por uma moça, se aproximava dela e perguntava: 

“Posso falar com você?”. Então, se ela aceitasse, os dois conversavam 

sentados, ali mesmo nos bancos da praça, sob o olhar curioso e atento de todos.  

ML 8 

DI VERBO INTRODUTOR: dizia 

Coisa boa eram as festas da Igreja. Quando mamãe dizia que não 

podíamos ir, meus olhos ficavam marejados de tristeza; papai intercedia e ela 

amolecia. Então não perdíamos a novena e o hastear da bandeira. Roupa de 

domingo, pés descalços para não sujar o sapato de festa. Caminhávamos léguas 

para chegar, cantarolando modas sertanejas. Papai ia à frente, tocando a sanfona 

com um sorriso grande no rosto, animando a moçada. Todas as famílias da 

comunidade compareciam. 

ML 9 

DD VERBO INTRODUTOR: ouvia 

Todas as vezes que brincava no quintal ouvia a voz inoportuna de minha 

mãe dizendo: “Menino, larga a vareta e vem comer!” O que era uma perda de 

tempo, já que eu fui uma criança sonhadora, sabia como a brincadeira era o nosso 

alimento. Mas mesmo assim eu ia, apesar de o cansaço e o sono já tomarem 

conta de mim. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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ML 10 

 

O tempo passou sem que eu percebesse. Lá se foram 81 anos, todos vividos 

neste casarão centenário, cheio de histórias, fincado nas terras de Minas Gerais, na 

pequena comunidade dos Antunes, zona rural de Santa Bárbara do Tugúrio. 

Ainda há pouco, sentado na varanda, com o pito de palha no canto da boca, 

matutando, avistei meu carro de boi, carcomido pelo tempo, abandonado debaixo 

da gameleira. Aquela imagem me fez voltar à infância e carrear antigas lembranças. 

Época em que a cana-de-açúcar, o alambique, a cachaça e a bagaceira 

movimentavam esse lugar. Tudo orquestrado pelo canto do carro de boi. Meu avô, 

tenente Antunes, forte como aroeira e doce como jabuticaba, estava no comando. 

Eu tinha 7 anos quando ele me ordenou que o aguardasse no escritório. 

Temi que meu avô houvesse descoberto que eu armara um alçapão para pegar 

canarinho. Ele dizia: “Quem prende passarinho não entende nada de beleza, 

tem aleijão na alma”. Com minhas asas encolhidinhas, rumei para o escritório. 

Não tardou, ele chegou e falou de supetão: “A partir de amanhã você será o 

carreiro da nossa comunidade, condutor dos bois que transportam cana para 

o alambique da fazenda”. 

Naquela época, carreiro era a profissão mais importante do lugar. Eu não 

tinha noção disso, era apenas um menino. Sabia só do alívio que senti por não ser 

pego em minha travessura. 

Passei a sair de madrugada. Levava no embornal (bolsa para transportar 

alimentos) a marmita, a rapadura e o coité (moringa feita de cabaça) com água. 

Comigo iam dois homens bons: Doraci e Benondio. Quanto mais pesada era a 

carga, mais o carro cantarolava. Os bois obedeciam ao meu comando. Não era 

preciso usar ferrão. 

À tardezinha, voltávamos para casa. De longe eu sentia o olhar orgulhoso de 

meus pais e de meu avô me abençoando. Minha mãe aquecia uma caçarola com 

água e colocava na bacia para eu me banhar. Depois nos servia o jantar, preparado 

em panelas de ferro, no velho e bom fogão a lenha. Daí a pouco, todo o pessoal do 

lugar se reunia no casarão para estudar. Meu avô contratara um professor e fizera 

do maior salão desta casa a primeira sala de aula de nossa comunidade. Todos, 

sem distinção, foram convidados a estudar aqui. 
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O domingo era dia santo, de reza e descanso. Nós, além de rezar, 

jogávamos bola. Tínhamos dois times: Arranca Toco e Pé Rachado. Soltávamos 

pipa, tomávamos banho no ribeirão e ouvíamos as histórias de meu avô. 

 

O mais curioso é que hoje, com toda a tecnologia e brinquedos eletrônicos, 

as crianças ainda insistem em brincar assim. Só mudaram os figurantes. Os 

meninos são outros. O contador de histórias também. Sou uma criança de ontem 

que sopra o passado nos ouvidos das crianças de hoje e que sente por não poder 

contar ao avô, menino de anteontem, uma história que se inicia agora. 

Pois não me esqueço do domingo em que o acompanhei até o porão. Ele me 

contou que na época de seu pai, meu bisavô Joaquim Antunes, ali era uma 

senzala e que foram os escravos, sem receber um vintém, que ergueram a 

casa-grande. Trouxeram, de longe e nos braços, pedras e madeiras enormes. 

Muitos morreram de exaustão. Falou-me da vergonha que sentia e da nossa 

dívida para com o povo negro. Aquilo caiu em meu peito como uma oração de 

domingo, e o respeito aos afrodescendentes se enraizou em mim. 

É por isso que eu queria comungar com ele uma história que começa agora. 

Sei que sua alma, em aleijão, iria sorrir ao ouvir que hoje os negros têm lugar 

reservado em universidades e que nas escolas, inclusive nas do nosso município, 

as crianças estudam a cultura africana. Será que começamos a saldar nossa 

dívida? Espero que sim. 

E, enquanto a vida ruma para o amanhã, da minha janela vejo o carro de boi 

cabisbaixo. Cabisbaixo também estou. Caímos em desuso. Já não se pode ver o 

carro de boi passar cantando, conduzido pelo menino que se divertia em carrear. 

Nossa poesia se perdeu no tempo. Resta a ele trazer-me as recordações daquela 

época. Resta a mim carreá-las. 

 

ML 11 

 

Sentado na soleira da porta da sala que dava para a varanda da casa-

grande, José Augusto Barbosa Cava, ou Cavinha, como é mais conhecido, contou-

me a história do lugar onde vivo, enquanto cortava com o canivete alguns fiapos 

de corda que se desmanchavam da sola da alpargata, já muito usada. 
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“Era aqui, nessa venda e em seu entorno, que passávamos os 

domingos. Venda do Bela Vista, à direita era o bairro do Barreiro e à esquerda 

o do Pocinho. Para chegar até ela o caminho era longo, subíamos estrada 

toda vida, os barrancos eram altos, formados pelas rodas das charretes, das 

carroças, e pelo pisoteio dos animais, mas era entre brincadeiras, tombos, 

pés atolados na lama, risadas e flertes que o fazíamos. E quando 

chegávamos, ah... 

Festas, contações de ‘causos’ e história de antigos moradores não 

faltavam. O cenário composto por varais de arames que entrelaçavam réstias 

de cebola e alho, peças das inigualáveis mortadelas, rolos de fumos cobertos 

com sacos de estopa, corote com aguardente, vidros de caramelos 

coloridos... Uma mistura de cheiros e sabores inesquecíveis.” 

No alpendre da venda ficava um italiano solitário tocando sua concertina, 

cantando uma canzonetta, disfarçando entre goles de vinho as lágrimas e as 

lembranças desse lugar. 

“Era aqui que tudo acontecia.” 

Assim, com o olhar faceiro, Cavinha continuou sua história: 

“Ali, logo em frente à venda, era o campo de futebol. Quantos 

campeonatos: Pocinho X Barreiro. Domingos movimentados. Ao lado 

esquerdo da venda era o campo de bocha: 

— Dá de ‘fianco’ na bola da ‘frente’ do Balin. 

— Nô, é melhor de ‘trivela’ na bola de trás. 

Era a discussão da barulhenta italianada, seguida de vaias e risadas. 

O baralho também não faltava: 

— Truco! Seis, porca miséria. 

Ao escurecer, as crianças voltavam para casa caçando vagalumes e 

cantando para atrair os bichinhos: 

‘Paga lem, tentem,  

Seu pai ‘tá’ aqui  

E sua mãe também.’” 

Nesse momento Cavinha silenciou e notei seu olhar perder-se no tempo, 

caminhou em direção à capela e continuou: 

“Aqui está registrado um pouco da história de Bariri que fui montando 
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aos poucos, como um verdadeiro quebra-cabeça. História que nos tempos de 

outrora ficou registrada nessa capela e por muitos anos se manteve 

trancafiada e segredada pela sociedade. A história da bexiga preta que dividiu 

nossa cidade, entre os que a tiveram e os que tiveram a sorte de não tê-la. 

Nome vulgar dado à varíola, doença que matou quase um terço da nossa 

população, nos idos de 1891. 

Muitas famílias foram exterminadas, e as que sobreviveram viviam 

aterrorizadas. Com a minha, não foi diferente, a tragédia foi inevitável. As 

mortes começaram... minha bisavó, mulher forte e corajosa, era quem 

enterrava os corpos aqui onde é a capela, junto com o empregado da fazenda. 

Enterrou cinco dos nove filhos e contava que, enquanto socorria um, 

outro lhe pedia água. Quando se virou para atendê-lo, seu corpo já estava sem 

vida – fazia-se a próxima vítima. 

Nessa época foi criada uma barreira para impedir a entrada e a saída 

dos moradores do bairro. 

Não se sabe se por milagre ou não, apareceu um homem montado a 

cavalo, disse que ajudaria a cuidar dos doentes e iria salvá-los. Coincidência 

ou não, depois de sua presença, não houve mais mortes. O homem, como 

veio, se foi. Ninguém soube quem era, o que fez e por que apareceu. Nem 

mesmo seu nome foi revelado, mas para nós ficou conhecido como o 

‘Salvador’. Salvador da nossa história.” 

Seu olhar buscava encontrar em vão o cenário de outrora: 

“O barulho dos domingos, das canzonettas, do campo de futebol e da 

bocha há muito não existe mais, deu lugar ao silêncio ocupado pela cana. 

Ainda restam algumas árvores, entre elas a mangueira e o pé de ipê-amarelo 

do lado da capela, junto com as minhas lembranças.” 

 

 

ML 12 

 

Piripiri: esse é o nome da pacata e maravilhosa cidade piauiense onde nasci, 

lá pelos idos de 1933. Naquele lugar a vida era bastante simples e tranquila. 

Morávamos numa casinha rústica e geminada, com uma porta e duas janelas 
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frontais, típica moradia nordestina. Por lá passei grande parte da minha infância. 

Lembro-me com bastante alegria das minhas fugidas de casa para me 

banhar nas águas fresquinhas e limpinhas do riacho que corria entre as cascatas 

que cortam a cidade. Parafraseando o poeta, posso dizer: “Oh! Saudoso riacho! 

Riacho querido! Suas águas cristalinas já não existem mais. Como estão 

poluídas!” Sentimento de perda é o que demonstro ao contemplá-lo na atualidade. 

Se bem me lembro, as brincadeiras eram muito divertidas, saltava-me no 

mundo pulando cordas e amarelinhas. Mas o que me dava mais prazer era pintar as 

calçadas com pedaços de giz e com pedrinhas de piçarra coloridas que eu achava 

pelo chão. “Essa menina pinta o vento”, dizia um tio, observando as palmeiras 

declinadas. Aquilo ali era a minha especialidade e nem me dava conta disso. 

Recordo-me da minha escola. Era modesta e a única da região. Adorava as 

aulas de desenho. A professora sempre mostrava os meus rabiscos para a classe e 

eu, tímida menina, me escondia envergonhada. Como poderia esquecer o primeiro 

circo que vi chegar à cidade? Criada numa família rígida, o passeio se tornava 

impossível. Mas para mim? Que nada! Na hora da sesta, nossa casa era como as 

casas de uma cidade morta. Tudo era silêncio. Então, aproveitei e peguei aqueles 

bordados que acabara de fazer, coloquei-os em uma caixinha e fui em direção 

àquela lona enorme, que me chamava para realizar um sonho. Negociei a caixinha 

de bordados com a dona do circo e a entrada ficou garantida para presenciar o 

espetáculo e os animais. Tão importante quanto o circo era cavalgar alegremente 

pelos quintais, agarrada à crina dos cavalos, longe das reclamações de pais e avós. 

O que eu queria mesmo era viver a liberdade! 

Os dias se foram. Era o ano dos meus 14 anos. Ainda morava com meus 

avós em Piripiri, mas resolvi passar as férias em Timon com meus pais. Foi um ano 

de grandes acontecimentos na minha vida de menina-moça. Conheci Teresina, 

cidade que marcou minha juventude. Nesse tempo, meus interesses começaram a 

mudar, junto com as mudanças que se processavam em meu corpo. Comecei a 

falar de filmes românticos, de namoros, essas coisas. Então, fugi com um rapaz 

chamado Júlio, que veio a ser meu marido. Com ele tive três filhos maravilhosos. 

Logo depois, fui trabalhar em Teresina como estilista. E crescendo no mundo da 

moda sabia que podia ir muito além de tudo aquilo. 

No final dos anos 1950, fui morar no Rio de Janeiro, deixando meus filhos no 
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Nordeste. Agora estava sozinha naquela cidade maravilhosa, lutando pela própria 

sobrevivência. Fiz muito sucesso como costureira, mas ao mesmo tempo estava 

triste, pois a saudade dos filhos me dilacerava. Para mim, morar no Rio era a 

esperança de novos tempos. Tempos de luz. Como se todas as tristezas pudessem 

ser varridas da memória. Triste engano. Fui buscar meus filhos para assim viver 

melhor. 

Paralelamente ao trabalho de estilista, ingressei na Escola Nacional de 

Belas-Artes a convite de Lydio Bandeira, um grande amigo. Naquele imponente 

salão de arte, começou meu sucesso como artista plástica, o que resultou em 

diversas exposições na Venezuela, Equador, Portugal, e uma delas, extraordinária, 

no Teatro 4 de Setembro, em 1976, na minha saudosa Teresina. O amor ao 

trabalho beneficente, marca do meu coração abnegado, levou-me uma tela a Paris. 

Os tempos passaram. Conheci muita gente interessante que me ajudou em 

momentos difíceis, que me inspirou e mostrou caminhos que eram necessários 

trilhar. Entretanto, as grandes lembranças da infância provam ser muito poderosas. 

Hoje, em meu ateliê cercado de plantas e pássaros na cidade cantada pelo 

poeta, “Teresa eternizada Teresina”, traço pinceladas dramáticas em telas 

brancas, pois para mim não são mistérios. As crianças das comunidades rurais de 

minha capital experimentam essa paixão pelas tintas. 

 

ML 13 

 

— Vovó, eu queria ter nascido na mesma época que a senhora! Adoro 

brincar de boneca e pular corda na rua! 

Quando essas doces e sinceras palavras soaram em meus ouvidos, meus 

olhos brilharam de emoção; percebi um leve arrepio nostálgico percorrendo-me o 

corpo. As memórias do meu bairro de origem vieram à tona. Recordei-me da minha 

velha infância, das antigas e insubstituíveis brincadeiras nas ruas de barro, em 

frente às casas de taipa do bairro Pau da Lima, na cidade de Salvador. 

Naquele tempo, os lampiões se apagavam às 8 horas da noite. Antes disso, 

os adultos conversavam na varanda, enquanto as crianças já estavam dormindo, 

pois “criança não escuta conversa de gente grande”, como dizia minha mãe.  

Pela manhã, após o café, cada um tinha o que fazer. Minha mãe ia à Feira de 
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São Joaquim que, naquela época, era o melhor lugar para se comprar alimentos – 

camarões fresquinhos, alfaces verdinhas. No Pau da Lima não tinha feira, portanto 

tínhamos que ir até outro bairro. Hoje podemos comprar perto de casa, e ir a São 

Joaquim ficou muito mais difícil por causa dos grandes engarrafamentos, coisa que 

não existia há trinta anos. Meus irmãos e eu íamos à escola, “lugar de respeito e 

coisa séria”, como dizia meu pai, que vivia de “bicos”, consertando coisas aqui e 

ali. Ao voltar dos estudos, costumávamos soltar pipa, cantar cantigas de roda, jogar 

bolinha de gude, brincadeiras das quais, hoje, nem se ouve mais falar. Enquanto 

brincávamos, as mães conversavam da janela e observavam a melhor fase de 

nossa vida. 

Como vivia em uma comunidade pequena, todos se conheciam e sabiam de 

tudo o que acontecia ali. Os namoros tinham que ser escondidos, pois se meu pai 

soubesse de alguma coisa, bravo como sempre foi, era palmada na certa! Uma vez, 

pedi a música Beijinho Doce na rádio do bairro (costume que já não é mais comum) 

para meu namorado. Sorte a minha de meu pai não ter escutado! Quando a rádio 

terminou de tocá-la, corri para o ponto de ônibus do fim de linha, único local de 

encontro da turma naquele tempo (hoje já existem diversas praças no Pau da Lima 

e as opções de lazer aumentaram) e onde podia falar aos amigos das minhas 

travessuras. Ao voltar para casa, buscava água na bica para os vizinhos, ganhando 

dinheiro com isso. 

Toda essa rotina só era quebrada nos dias de festa, como a de São João. 

Em Salvador, antigamente, as famílias reuniam-se nas portas de suas casas. As 

mulheres preparavam os típicos e saborosos quitutes, enquanto os homens ficavam 

responsáveis pela música e pela tradição dos fogos e da grandiosa fogueira. A 

alegria reinava, e o forró só tinha fim ao amanhecer. Hoje em dia, todos vão para 

cidades do interior ver as apresentações de cantores nacionais famosos que, às 

vezes, nem forró tocam. 

O Carnaval? Ai, o Carnaval... Quando a festa chegava, a alegria se 

transformava em energia. Durante os cinco dias, reuníamos um grupo de meninas e 

pegávamos um ônibus até o Campo Grande, centro da folia de Salvador. 

Saltávamos ali com nossas mortalhas (os atuais abadás) e nos juntávamos à 

multidão contagiante. As bandas, os desfiles dos antigos blocos, o som das 

marchinhas e o ambiente familiar deram lugar aos potentes trios elétricos e aos 
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milhares de turistas que vêm à cidade, atualmente, nessa época do ano. 

Vivi muitas histórias no bairro Pau da Lima, periferia de Salvador. Apesar de 

ser um bairro pobre, sempre tive muito orgulho de morar ali. Passei momentos 

inesquecíveis não só com os amigos, mas com minha família também. Um deles 

era quando meu pai chamava os oito filhos para caçar raposa e jiboia – sentia-me 

num filme de aventura! Às vezes, o pouco dinheiro para a comida se transformava 

em algo divertido. Hoje, Salvador tem tantos prédios, que fica até difícil imaginar se 

esses bichos ainda convivem em meio a tanto cimento.  

— Puxa, vovó! Como as coisas mudaram! Será que ainda vamos viver 

isso de novo?  

Ao ouvir essa pergunta, senti novamente o arrepio nostálgico, mas também uma 

repentina tristeza por saber que a Salvador de minha época não iria mais voltar. 

Que triste! Que triste mudança! 

 

ML 14 

 

Noite de chuva fininha. Água caindo devagarinho na biqueira. Ventinho frio, 

sentada na varanda em uma cadeira de balanço, minha avó em sua rede embalada 

pelo seu passado. Rádio baixinho, ligado na Difusora Acreana, ouvindo Boa Noite, 

Acre. Olhar distante. Seus cabelos brancos, sua pele enrugadinha, marcada pelo 

sofrimento e alegrias de sua vida. 

Naquele tempo, o trabalho era obrigação e o lazer, algo muito raro. 

Somente porongas iluminavam nossas noites. Tudo tão difícil. Nas festas de 

São João, fazíamos uma imensa fogueira, assávamos peixe, macaxeira, milho 

e banana. Brincávamos de madrinha. Madrinha de fogueira era coisa séria, 

tinha que dar a bênção a vida toda. Enfiava facas na bananeira para saber com 

quem ia casar e fazia simpatias com brasas. Aquela grande fogueira acendia 

meus olhos e aquecia meu corpo e nessa roda brincávamos: “Ó Mariazinha, ó 

Mariazinha, entre nessa roda ou ficarás sozinha”, “Sozinha eu não fico nem 

hei de ficar...” “Boca de forno, forno, jacarandá... dá...”. 

Começávamos a dançar, a pular, a correr. Éramos tão felizes! 

Aproveitávamos a escuridão da noite para brincar de pique-esconde, 

bandeirinha, pira, bate, boca de forno. 
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De manhã íamos para o igarapé. Como era bom aquilo, meu Deus! 

Tomar banho, pular do balanço (árvore que se inclinava para dentro do 

igarapé) e molhar para descer no escorrega (deslizador feito no barro 

molhado da margem do igarapé), feito de barro molhado da margem, 

pegávamos aqueles peixinhos e íamos subindo na copa das árvores e 

brincando de fazer eco na mata: “João ão, ão. Ei João, ão, ão...” “O meu foi 

mais forte”, todos diziam. 

A casa de farinha era um dos meios de sustento, com seus roçados 

repletos de enormes pés de mandioca. Mas aquilo de que eu gostava mesmo 

era acompanhar meu pai na extração da borracha (látex): com uma pequena 

bacia, ia juntando todo aquele leite que depois de defumado viraria caucho 

(peça pronta) de borracha para meu pai vender. 

Ali, naquelas margens do rio Juruá, no interior da cidade de Cruzeiro do 

Sul, no Estado do Acre, um lugar simples, dei meus primeiros passos, falei 

minhas primeiras palavras, fiz minhas travessuras. Enfim, foi lá onde vivi toda 

a minha infância. 

 

Nossa vida também girava em torno do rio. Era lá que o meu pai 

pescava para nos alimentar, e nos tempos de piracema... Nossa! Tanto peixe! 

Usávamos as margens do rio para plantar feijão, arroz, milho, batata-doce etc.  

No verão, quando uma enorme praia aparecia na outra margem, bem em 

frente à nossa casa, eu ia com meu pai pescar de ricuca (jeito de pescar 

puxando a rede para a praia), tomava banho, ia para a mata tirar frutas, 

ajudava minha mãe com as coisas de casa. Criávamos galinha e quando elas 

estavam grandes, boas para comer, nós íamos atrás de pegar. Elas entravam 

na mata e íamos atrás, nos enrolávamos nos cipós. Era uma diversão 

tremenda até conseguirmos pegar a galinha! 

Quando comecei a estudar na cidade, íamos a pé andando por um pique 

(caminho feito no meio da mata). Durante o inverno, era uma hora e meia de 

viagem. Havia muita lama, igarapés fundos e cheios de bichos, os colegas da 

escola ficavam encrencando comigo pela minha situação enlameada. 

Hoje o seringal virou fazenda. Engraçado essa coisa de lembrar o 

passado! A mente da gente lembra uns momentos e outros, não. Algumas 
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vezes, fatos alegres ou tristes; outras, somente fatos corriqueiros do dia a dia. 

É como se a nossa cabeça selecionasse apenas os momentos mais 

interessantes para guardar. 

A chuva não vai passar agora. Chuva assim já vi muitas. Só passa 

quando o dia vem amanhecendo. Vamos dormir. E fui embalada pelo mundo tão 

diferente no qual vivera minha avó.  

 

ML 15 

 

Dia desses me chamaram para ir a uma festa muito irada, mas, como 

sempre, não achei nenhuma roupa legal em meu guarda-roupa. Pensei logo em 

minha avó Lea. Fui correndo à casa dela e pedi que fizesse um vestido para mim. 

Ela topou e, quando abriu a máquina de costura, notei que aquilo era velhaço. 

Perguntei logo se aquele troço funcionava mesmo. Ela não só me respondeu como 

me contou tantas histórias legais, que não posso deixar de contar para vocês: 

“Ainda me lembro muito bem da minha infância, em especial das 

brincadeiras: pique-pega, perna de pau, pedrinha, amarelinha e muitas outras 

que me fazem sentir saudades de ser criança. 

Nós morávamos num sítio, em Ipitangas. Meu pai cultivava laranja – a 

famosa laranja da Posse – e minha mãe o ajudava. Naquele tempo as crianças 

também ajudavam os pais com prazer. As meninas auxiliavam nas tarefas de 

casa e os meninos iam para a roça. E no final do dia todos ajudavam na 

plantação, até nós, os pequenos – menos por compromisso e mais por 

diversão. 

Meu bisavô Antônio veio da Itália para cá para cultivar café e constituiu 

família aqui em Tanguá, quer dizer, ‘várias famílias’, assim mesmo no plural, 

pois ele ‘casou-se’ com duas brasileiras e deixou um pedaço de terra para 

cada uma delas e seus filhos quando à Itália regressou. Eu nem mesmo o 

conheci, porque ele nunca mais voltou ao Brasil. 

Diferentemente das crianças de hoje, eu só comecei a estudar com 9 

anos, e as coisas não eram como hoje: não havia transporte, eu acordava 

cedo e andava mais de uma hora a pé para chegar às 7 horas da manhã à 

escola. Ainda me lembro da terra molhada pelo sereno, do cheiro de mato, do 
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friozinho que fazia e de como era gostoso ir andando e encontrando os 

amigos ao longo do caminho.  

Na escola municipal em que estudava, Viúva Reis, as classes eram 

multisseriadas, alunos de diferentes idades dividiam o mesmo espaço. Até o 

quadro era dividido em quatro para os deveres. Como eu já sabia ler, quando 

comecei a estudar, ajudava a professora Ana durante as aulas e até ganhava 

dela presentes por isso. Pena que tive que parar de estudar! Sonhava em ser 

professora, mas fui só até a antiga quarta série. Não pude continuar 

frequentando as aulas porque meu pai não mais podia me levar, e, embora já 

estivesse eu crescida, a escola era muito distante de nossa casa e o caminho, 

bem deserto, além de não ser costume naquela época as mulheres daqui 

darem continuidade aos estudos.  

Fui fazer, então, o curso de corte e costura – muito recomendado às 

moças de então – e assim aprendi a costurar. Virei uma costureira 

profissional. E até hoje, na minha velha máquina, faço roupas para fora. Não 

me esqueço de que a ganhei do meu pai quando tinha catorze anos. Que 

beleza! Fazia roupa para toda a família, pois comprar roupas prontas em lojas 

não era uma coisa tão comum como é hoje. 

Lá em casa não tínhamos muitos brinquedos; caros, menos ainda, tanto 

que ganhei a minha primeira bicicleta já usada e que por infelicidade ainda me 

foi roubada. Que dia triste aquele!  

Mas brincávamos o dia inteiro no sítio, subindo em árvores, tomando 

banho de rio, se embrenhando pelos matos em busca de aventuras. Ah, que 

lembranças boas! Passávamos inocentemente as tardes tentando invadir o 

campo do inimigo numa brincadeira chamada ‘bandeirinha’, na qual dois 

galhos de árvores e poucos riscos num pedaço de chão marcavam o 

território. Era possível ficar feliz! 

Comíamos alimentos mais saudáveis do que se come hoje: frutas, 

verduras, legumes, tudo do sítio, nada desses industrializados que meus 

netos devoram vendo televisão. 

Penso que, mesmo com todas as dificuldades que passei, tive uma 

infância feliz; não tínhamos muitos recursos financeiros, mas fomos ricos 

mesmo assim, pois éramos uma família unida e feliz.” 



154 

 

Depois desse papo, o meu vestido ficou pronto e megalindo. Além do vestido 

novo, ganhei um aprendizado: não é o dinheiro nem os bens materiais que vão nos 

fazer felizes, se não tivermos uma família unida e que nos ama. 

Chegando à festa, naquela noite, todos queriam saber onde eu havia 

comprado o vestido, ao que respondi: 

“Foi minha avó quem fez com aquela máquina velhaça dela!” 

 

ML 16 

 

Os aromas sempre despertam em mim lembranças e saudades. Como é bom 

voltar à infância e deixar escapar dos guardados de minha memória fragmentos de 

um tempo tão bom! Fecho meus olhos e parece que vejo o lugar: Sítio São 

Salvador. 

Lembro-me das casas enfileiradas, todas pintadas de azul e iluminadas pela 

luz do sol. Sete casas, sete famílias e muitas crianças para pintar o sete! 

O cafezal dominava a paisagem e consumia o trabalho de toda a família, até 

das crianças. Minha tarefa era limpar os troncos com as mãos e tirar do interior dos 

pés de café os preciosos grãos que teimavam em ficar escondidos entre galhos e 

folhagens. A lavoura rendia trabalho para o ano todo: capinar, arruar, derriçar, 

rastelar, peneirar, ensacar. Ufa...! A melhor parte era quando a colheita estava no 

terreirão para secar. 

O cheiro do café secando ao sol não me sai da memória... Ao final do dia 

toda a família ia amontoar e cobrir os grãos para protegê-los do sereno da noite. 

Depois de coberto, o monte de café se tornava nosso brinquedo preferido: um 

escorregador gigante, nosso parque de diversão! 

À noite, depois do banho de bacia e do jantar à luz de lamparina, todos os 

moradores se juntavam no terreirão para um dedinho de prosa. O que se ouvia era 

uma sessão de casos e “causos”. As crianças tremiam de medo quando as 

histórias eram de assombração. No sítio ainda não tinha a luz elétrica para ofuscar 

o brilho das estrelas e nem da luz cintilante dos vaga-lumes. As crianças amavam 

capturar aqueles seres enigmáticos. Cantávamos a rima mágica “Vaga-lume tem, 

tem, seu pai tá aqui, sua mãe também”. Não sei se por crença ou por questão de 

coincidência os bichinhos sempre eram atraídos para nossas mãos. Pobres insetos! 
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Só eram devolvidos à natureza depois de conferidos e contabilizados. É que 

apostávamos para ver quem era o maior e melhor caçador de vaga-lumes. 

No final da década de 1970, meu padrinho, que era o proprietário do sítio, 

apareceu com uma novidade que mudaria para sempre a nossa rotina noturna: um 

televisor preto e branco que funcionava a bateria. Logo fomos enfeitiçados por 

aquela máquina. O terreirão foi deixado de lado. Os vaga-lumes passaram a voar 

sossegados. Ninguém queria perder um capítulo da novela 

O direito de nascer. A parte engraçada da história é que não assistíamos a 

nenhum comercial. A televisão era cuidadosamente desligada nos intervalos para 

economizar a bateria. 

Nas noites de São João o cheiro das delícias exalava das janelas de todas as 

casas. Bolo de milho, biscoito de polvilho, chá, ximango, quentão e muita diversão. 

Sete casas, sete fogueiras! E no final o santo terço em homenagem ao santo do dia. 

As primeiras letras aprendi em uma escolinha rural. Era de madeira, com 

apenas uma sala dividida para duas turmas. Dois quadros, carteiras duplas. A 

professora também se dividia em duas, para atender os alunos e preparar nossa 

merenda no fogão a lenha. Se bem me lembro, pelo menos uma vez por mês 

lavávamos a escola: água de poço, sabão de soda, vassoura e escovão. O 

assoalho de tábua bruta ficava branquinho!  

Éramos tão felizes, mesmo não tendo todas as facilidades de hoje! 

Gostávamos da luz da lamparina, do sabor da água do pote, do aroma do ferro a 

brasa, do macio e delicioso chiado do colchão de palha. Mas tudo o tempo leva... 

Quando meu padrinho faleceu, o sítio foi vendido. Tivemos que nos mudar 

para a cidade. As casas foram sendo demolidas, uma após outra. O café deu lugar 

à pastagem e hoje o destruído espaço da minha infância não lembra em nada o que 

já foi um dia. Neste ano, as últimas árvores do nosso pomar foram arrancadas. O 

sítio foi tomado pelo verde da plantação de cana. 

Passei toda a minha infância naquele sítio maravilhoso localizado aqui 

mesmo no município de Tamboara. Foi assim minha infância, vivida com 

simplicidade e amor, com minha família tão querida! Hoje tudo o que era alegria 

virou saudade, sinto falta das cores, aromas e sabores daquele lugar. Quando 

revivo esses momentos, meus olhos se enchem de lágrimas.  
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ML 17 

 

Naquele tempo eu era menina e morava com os meus pais numa cidade do 

interior. A vida não foi fácil para nós. Olhava nos olhos de minha mãe e via o 

sofrimento. Recordo-me das noites longas e quentes de verão quando nos 

aninhávamos em seus braços para ouvir histórias de príncipes e princesas que 

viviam felizes. Mas que pena! No conto da minha fada, a vida reservara outro final.  

Ah, aquele foi um tempo de muito sofrimento, que roubou parte da minha 

infância. Meu irmão ainda era bebê e eu ajudava minha mãe como podia nos 

cuidados com ele. Em meio a tudo isso, meu espaço de brincar era sagrado. 

Naquele tempo minha mãe fez para mim bonecas de pano, costuradas à mão – as 

sobras de pano velho construíam minhas grandes companheiras. Fomos embora 

para a cidade. Que alegria meu coração pôde experimentar ao ver a nova casa com 

luz a motor e talvez escola pertinho para estudar. Tempos mais tarde a vida roubou 

de mim a companhia de minha mãe e de meu irmão. Minha mãezinha veio a falecer 

– acredito que foi de tristeza pelo abandono e pela vida sofrida. Meu irmão sumiu no 

mundo, nunca mais o vi. 

Algum tempo depois na cidade grande, conheci um rapaz da linha férrea e 

não deu outra: “peguei barriga”. A gravidez foi acompanhada pelas panelas sujas de 

carvão que lavava nas casas de pessoas afortunadas. Os anos seguiram e fomos 

para uma cidadezinha de nome Itaeté. Meus olhos nem puderam acreditar no 

cenário feito pela natureza: um rio de águas cristalinas que me enfeitiçava por tanta 

beleza. Diziam que quando ele roncava uma pessoa morreria afogada. Mas que 

nada! O que me atraía eram as fateiras dona Dunga, dona Teté e dona Baia, que 

nos recebiam com o cheiro do fato aferventando, a tripa assando na brasa, 

aguçando ainda mais a nossa fome.  

O Rio Grande também nos oferecia o fascínio das histórias que as senhoras 

nos contavam da mãe d’água e do negrinho que costumavam aparecer na época 

das cheias para assustar e instigar a imaginação da cidadezinha. Dona Roxa vez ou 

outra lutava com o negrinho, que lhe derrubava a lata e a fazia correr.  

O Paraguaçu acabou sendo para mim o meu recanto de paz e alegria. Nessa 

época a poluição não existia. Enquanto cuidava dos meus afazeres, aproveitava 

cada minuto para apreciar e conhecer aquele reino encantado da mãe natureza. Ali 
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pude ver meu filho brincar com outras crianças e pela primeira vez voltei aos dias 

da minha infância, quando brincava sozinha. Meus olhos lavavam de lágrimas. E 

cada instante era um deleite. Lembro-me ainda das vezes em que pude merendar 

as frutas que o Paraguaçu podia oferecer: jatobá, ingá, pajaú. As crianças 

apostavam corrida na correnteza da ilha e competiam para ver quem pulava mais 

alto do pau do urubu. A pedra do banheirinho era um troféu para quem nela 

conseguisse se equilibrar. “Galinha gorda, gorda. Assada ou cozida, quer vê-la 

onde...” era a cantiga de roda que embalava o banho de rio. Tudo isso até as 6 da 

tarde, quando os homens chegavam para tomar banho, pelados, e tínhamos que 

nos retirar. 

Recordo-me das enchentes de novembro. Os sapos a cantar na lagoa de seu 

Domingos anunciavam que o campo ia encher. “Vamos pular da trave, driblar as 

cobras, os toros...” e a barrigudinha descia rio abaixo fazendo flutuar nossa 

imaginação. O banho de boia, então, agora ganhava força total. “Me dá uma 

voltinha! Tu não sabe boiar e...” As águas baixavam, era hora de pescar piaba: 

de anzol, de mosqueteiro, garrafa de farinha. O tucunaré, só seu Come Longe 

sabia. 

Hoje, sujo, maltratado, totalmente poluído, meu coração se contrai de dor. O 

progresso sugou tudo: árvores, pedras, água... Vejo só destruição. Nem os acaris 

podem se esconder. E adiante o rio triste, pedras levadas para as grandes 

construções, e as águas concorrem com os dejetos lançados todos os dias pelos 

esgotos. A areia levada pelas construções, e a mata, barranco engolindo nossa 

esperança de reconstrução. 

O Paraguaçu foi meu encanto por esta cidade, mas dizem que quem dele 

bebe água se encanta e não vai embora. E eu, até hoje, estou aqui para dizer que é 

verdade.  

 

ML 18 

 

Como uma borboleta voando entre brisas no céu e gotas refrescantes, lá 

estava eu, com um sorriso tão sincero e um olhar tão profundo em um rostinho 

inocente, correndo para tirar leite da vaca e ajudar o pai a tratar o gado. 

Lembro-me de que ouvi uma voz doce que quebrou aquele silêncio: 
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“Bernadete, Bernadete, venha cá ajudar sua irmã a fazer a lida”.  

Era a minha amada mãezinha me chamando. 

Tudo era sempre igual. Depois das tarefas cumpridas, lá estava eu correndo 

atrás das borboletas. Sim, das borboletas, no infindável jardim florido que 

embelezava a entrada da minha pequena casa de madeira, enfeitada com 

margaridas que pareciam sorrir à luz da lua. 

Eu era considerada uma criança diferente, pois, enquanto minhas irmãs 

estavam brincando de bonecas, eu estava no jardim contemplando as borboletas. 

Falava com elas como se pudessem me ouvir, corria de flor em flor para seguir seu 

voo na fantástica polinização das flores. Esse ritual só era quebrado quando meu 

pai dava um dinheirinho para irmos, eu e minhas irmãs, a uma pequena vendinha, 

perto de casa, para comprar balas e tomar uma gasosa – refrigerante daquela 

época.  

Fui crescendo e a cada novo amanhecer percebia o quanto eu amava tudo 

aquilo, o quão maravilhoso era viver em meio à natureza. 

Toda manhã, bem cedinho, acordava com o aroma delicioso do café feito no 

fogão a lenha e com o cheiro irresistível do pão que saía do forno em brasa; trocava 

de roupa e ia feliz da vida para a minha escola, que ficava bem pertinho de casa. 

Eu era uma líder no colégio, dessas que decidiam tudo: o que fazer, aonde ir 

e do que brincar, e, como morávamos no interior, tudo o que fazíamos era 

desbravar os campos abertos entre as poucas casas que existiam em Linha Santa 

Cruz, naquela época. 

Lembro-me, como se fosse hoje, da imagem de um pequeno grupo de jovens 

sonhadores que transformavam árvores, pedras e um pequeno riacho em um 

universo mágico, cuja passagem era a boa e fértil imaginação. Os criadores desse 

lugar, tão puro e maravilhoso, foram apenas eu e meus amigos. 

Quando comecei o ginásio, tinha que esperar o ônibus a quilômetros de 

distância, onde, atualmente, se encontra o trevo do Fritz e Frida. A caminhada era 

longa e difícil, vivia a tropeçar nas pedras que encontrava no caminho, mas nenhum 

desses obstáculos era comparado ao tamanho dos meus sonhos. Eu sempre 

imaginava que essa era a caminhada da vida, as pedras eram conhecimentos que a 

cada tropeço eu obtia e a porta do ônibus, a passagem que se abria para o meu 

futuro. 
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A minha adolescência passou como um piscar de olhos e, nessa nova fase 

da vida, ouvia muito meu pai dizendo: “Filha, estuda para ser uma professora”, 

pois, naquela época, era considerada uma profissão de grande valor. Com todo 

esse incentivo, passei, então, a sentir uma vontade imensa de seguir essa 

profissão.  

Com o passar dos anos, nessa jornada pela vida, me formei professora de 

ciências e matemática e, se bem me lembro, também nessa época, conheci um 

belo rapaz. Éramos apenas dois jovens apaixonados seguindo o romance de 

Romeu e Julieta como modelo de nossa eterna vida amorosa.  

O tempo passou, eu já não era mais aquela garotinha serelepe que corria 

atrás das borboletas, mas um significativo tanto dessa minha admiração pelo belo e 

natural continuava a fazer parte de mim. 

Em 1988 casei com o meu “Romeu”, o Daniel, aquele rapaz que fazia parte 

de meus sonhos de menina, e passei, também nessa época, a lecionar na mesma 

escola que havia estudado no primário. 

Hoje, com 55 anos muito bem vividos, entre muitas metamorfoses, continuo 

ensinando para meus alunos as várias lições que aprendi com a vida e, talvez, por 

acaso do destino, passei a reviver os meus sonhos de menina. Tive, entre flores e 

borboletas, um sonho realizado! Acabo de adquirir meu próprio jardim florido... Uma 

floricultura! Sinto-me feliz e realizada e minha única certeza é que continuarei 

plantando flores pelo caminho, para que não me faltem as borboletas, pois foram 

elas, na minha inocência de criança, que me inspiraram e me fizeram ser diferente, 

mas especial. 
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Sentada ao pé da porta de casa, observo a rua de terra vermelha, sinto o 

vento em meu rosto e o vejo soprando suavemente as folhas dos poucos pés de 

lima que restaram, a música do sussurrar das folhas ao encostar umas nas outras 

embalam minhas lembranças. 

Minha mente voa e retorna ao passado, recordando valiosíssimas 

lembranças... Antigamente estes pés de limas juntavam-se a centenas de outros 

que se estendiam até além do que meus olhos eram capazes de ver. 
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Em meio a esse mar verde carregado de frutos vivi minha infância. Sou de 

origem humilde e trabalhadora. Minha família era muito pobre e tradicional, 

sertaneja, como aquelas retratadas por Almeida Júnior, casa de barro, algumas 

galinhas no quintal e um violão para espantar a solidão. A solidão sendo quebrada 

pela proximidade do horário de aula que rasga a madrugada como raios de sol. Ah, 

a escola, tão valiosa! Tinha sede pelo saber, meu lápis e caderno pequeno de 

brochura eram meus tesouros. Ah, que saudade da querida professora Rita... Mas 

eram tempos difíceis e não pude continuar os estudos. Fiz até a quarta série porque 

meu amado pai ajudou a convencer mamãe que seria muito importante para mim. 

Ela dizia que escola não era necessária, meu lugar era em casa, cuidando dos 

irmãos mais novos e de todo o resto. 

Lembro-me dela, autoritária, ditando regras, exigindo de mim, com 7 anos, 

responsabilidade por todos os afazeres domésticos. Meus pais trabalhavam na 

lavoura, cabia a mim, todas as manhãs, pegar água na mina, cozinhar e lavar para 

todos. Sempre ouvia que precisava cozinhar bem, para assim poder arrumar 

um bom marido e constituir família... 

Fecho os olhos e o cheiro de terra misturado ao de lima faz meus lábios se 

esticarem esboçando um doce sorriso. Vêm à memória as corridas pelas plantações 

de cebola, a brincadeira de esconder atrás dos pés de lima – eu e meus amigos 

ficávamos fatigados e sedentos. Sentávamos na sua sombra, colhíamos seus frutos 

suculentos, e seu caldo levemente adocicado a escorrer lentamente pelo queixo da 

criançada era a água abençoada. 

Às vezes reclamava da vida. Hoje percebo que as dificuldades e os calos 

deixados pelo árduo trabalho interiorizaram em mim valores e formaram minha 

identidade. Tantos anos se passaram e o cheiro da terra, da fruta, o frescor e a 

jovialidade que tenho guardado dentro da minha alma enfeitam, embelezam, 

reavivam esse pequeno bairro de Piedade, interior de São Paulo, chamado Limal.  
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Não foi difícil fazer com que meu pai, Manoel Gomes, homem simples e 

humilde, falasse da sua infância, e que infância! 
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“Morávamos na Rua Portugal. Família humilde, sem muitas condições. 

Na frente da casa tinha uns banquinhos feitos de madeira, onde os meninos 

brincavam e se juntavam para conversar, mas eu não podia ficar lá, pois 

trabalhava demais. Minha infância não foi fácil, meus únicos brinquedos eram 

um pião velho e umas bolinhas de gude, que ficavam lá no cantinho da sala, 

perto da mesinha de madeira. Eu nunca tive o direito de escolher entre 

trabalhar e ir à escola, pois meu pai me obrigava a trabalhar no roçado. 

Diferentemente do que acontece hoje, naquele tempo as crianças trabalhavam 

e só iam à escola quando o pai deixava, a prioridade era o trabalho, pois 

ajudava no sustento da família. Recordo-me de que uma vez meu pai me disse 

que, se não trabalhasse, não comia. Quando eu chegava do trabalho, meu 

único divertimento era o rádio, que ficava ligado até bater o sono. E, quando o 

sono chegava, não era uma confortável cama que me esperava, mas sim uma 

rede.  

Em nossa humilde casa não tinha cama, sofá... televisão, nem pensar. 

Apenas uns tamboretes pela sala e o meu rádio, que nem botão para ligar 

tinha mais. As mulheres da família também trabalhavam, umas na feira e 

outras no roçado, nos ajudando. As que trabalhavam na feira vendiam roupas 

e lençóis, e as outras ficavam colhendo os legumes e verduras. No roçado, 

calejava meus dedos de 4 horas da manhã até 5 da tarde, plantando, colhendo 

e carregando sacos e mais sacos de feijão e milho pesados. Quando era meio-

dia íamos almoçar, comida simples: feijão, farinha e carne-seca assada na 

brasa, porque não tínhamos fogão a gás, mas era feita com muito carinho pela 

minha mãe. Guardo até hoje o gosto daquela comida em minha memória. 

Ninguém faz igual! Depois do almoço, nada de descanso, tínhamos que 

colocar de molho o milho que trazíamos do roçado e voltar para a roça. No 

meio da tarde, minha mãe me colocava em cima de um tamborete para que eu 

ficasse mais alto e assim pudesse alcançar o moinho que era muito pesado e 

eu mal conseguia segurar. Enquanto eu ajudava minha mãe a fazer o cuscuz, 

meu pai cuspia no chão para ver se meu irmão chegava da bodega antes de a 

saliva secar, e se isso não acontecesse... Ah, coitadinho! Eita vida sofrida, 

meu Deus! Ainda bem que Deus havia colocado um anjo em minha vida, que 

era minha mãe Marina, para aliviar meu sofrimento. 
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Lembro-me como se fosse hoje de quando ficava flertando uma menina 

que morava perto da minha casa. Para mim era Branquinha, nem sabia o 

nome dela, ou tinha coragem de me aproximar. Certo dia, tomei coragem e fui 

falar com o pai dela para namorá-la. Até hoje não me esqueço dos olhos azuis 

arregalados dela, surpresos com a minha coragem, e dizendo com voz forte e 

severa que poderia ir, mas iria ficar com o candeeiro bem aceso. Se não tinha 

sorte com meu pai, com o sogro não foi diferente, ele era ignorante e 

perverso, não tinha o menor carinho pela filha, nem por mim, ficava na janela 

olhando para nós o tempo todo, quando não ficava no meio dos dois. 

Apesar dessa vida tão sofrida, tinha minha querida mãe para me 

defender do meu terrível pai. Triste para mim foi o dia que ela morreu, corri de 

um lado para outro sem saber o que fazer. Meu mundo tinha acabado, meu 

coração transbordava de dor, pois sabia que meus dias seriam ainda piores. 

Meu pai disfarçava sua tristeza. Passaram-se alguns anos da sua morte e o 

sofrimento só aumentava, mas pelo menos eu já tinha o amor da minha 

Branquinha, e apesar de todos os atropelos, racismo e discriminação 

conseguimos nos casar e conservamos essa sofrida, mas bonita história de 

amor. Casamos, tivemos filhos e vivemos felizes.  

Hoje posso sentar em frente à minha casa, na Rua Portugal. O vento 

sopra leve em meu rosto, lembro-me da minha infância, e o sofrimento não 

abandona a minha memória, meus olhos ficam marejados.” 

As lágrimas correm de saudade naquele rosto sofrido e marcado pela ação 

do tempo, e eu não sei quando chorei mais, se ao ouvir a sua história ou se ao 

escrever o meu texto. 

 

 

 

 

 

 


