
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 

CAMPUS AVANÇADO PROFª MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM) 

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS (DLE) 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS (PPGL) 

Mestrado Acadêmico em Letras 

Área de Concentração: Estudos do Discurso e do Texto 

Linha de Pesquisa: Texto e Construção de Sentidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIA EM DIÁRIOS DE LEITURA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Kalliane Sibelli de Amorim Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

2016 



 
 

KALLIANE SIBELLI DE AMORIM OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIA EM DIÁRIOS DE LEITURA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Letras 

(PPGL) da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), como requisito 

parcial necessário à obtenção do grau de 

Mestre em Letras. 

 

Orientadora: Profª Dra. Maria do Socorro 

Maia Fernandes Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

2016 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

Catalogação na Fonte 

Biblioteca IFRN – Campus Apodi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ficha catalográfica elaborada pelo Bibliotecário-Documentalista  

Cícero Luciano Félix CRB15/750 
 

 

O48a       Oliveira, Kalliane Sibelli de Amorim. 

     Autoria em diários de leitura: uma análise discursiva / Kalliane 

Sibelli de Amorim Oliveira – Pau dos Ferros (RN), 2016. 

                      229 f. ; il. ; 30cm. 

 

      Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, 2016. 

 

      Orientadora: Profª Dra. Maria do Socorro Maia Fernandes 

Barbosa. 

                         
      1. Linguagem. 2. Análise do discurso. 3. Autoria. 4. Indícios de 

autoria. 5. Diários de leitura  I. Título.                                                                     

 

CDU: 81-42 (043) 



 
 

A dissertação "AUTORIA EM DIÁRIOS DE LEITURA: UMA 
ANÁLISE DISCURSIVA", autoria de Kalliane Sibelli de 
Amorim Oliveira, foi submetida à Banca Examinadora, 
constituída pelo PPGL-UERN, como requisito parcial 
necessário à obtenção do grau de Mestre em Letras, outorgado 
pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. 

 
 
Dissertação defendida e aprovada em ____ de ______________ de 2016. 
 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

___________________________________________________________________ 
Profª Dra. Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
(Presidente) 

 
 

___________________________________________________________________ 
Prof. Dr. Francisco Vieira da Silva 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) 
(1º Examinador) 

 
 

___________________________________________________________________ 
Prof. Dr. José Cezinaldo Rocha Bessa 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
(2º Examinador) 

 
 

___________________________________________________________________ 
Profª Dra. Maria da Penha Casado Alves 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
(Suplente) 

 
 

___________________________________________________________________ 
Profª Dra. Maria Eliete de Queiroz 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
(Suplente) 

 

 

 

PAU DOS FERROS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais: 

José de Paiva Amorim e Apolônia Gurgel de 

Amorim, primeiros educadores e maiores exemplos 

de caráter, amor e dedicação que tenho na vida. 

 

Ao meu esposo: 

Francisco Valdeque de Oliveira Júnior, companheiro 

querido e maior incentivador de meus sonhos e 

projetos. 

 

Ao meu filho: 

Vinícius Amorim de Oliveira, inspiração na busca de 

me tornar, a cada dia, um ser humano melhor.  

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 A Deus, que me concedeu a graça da vida e me acompanha amorosa e 

incondicionalmente, orientando minhas escolhas e me conduzindo pelos bons 

caminhos da existência. 

 Aos meus pais, Apolônia Gurgel de Amorim e José de Paiva Amorim, que se 

doaram a fim de construir em nossa família valores duradouros, permeados de amor, 

e nunca mediram esforços para nos proporcionar a herança da educação e do 

conhecimento. 

 Ao meu esposo, Francisco Valdeque de Oliveira Júnior, pelo amor, paciência, 

compreensão e auxílio, pelas palavras e gestos de incentivo e ternura, pela mão 

amiga que segura a minha em todos os momentos. 

 Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) do 

CAMEAM (UERN), pelo compromisso com a pesquisa acadêmica e pela dedicação 

ao ensino dialógico, dialético e instigador que nos leva a questionar a realidade à 

nossa volta e a encarar a aprendizagem como um processo contínuo e 

coparticipativo. 

 Ao professor Luciano Pontes, pela sabedoria que transcende o conhecimento 

acadêmico, estendendo-se em direção à vida, e pela postura sempre aberta ao 

diálogo humilde e amistoso com os alunos do PPGL. 

 À professora Maria Eliete de Queiroz, pela competência no ensino e pelo 

interesse na construção coletiva do conhecimento, valores que levarei como 

inspiração para minha prática docente. 

 Ao professor João Bosco Figueiredo Gomes, pela imensurável contribuição 

para a organização de meu projeto de pesquisa. 

 À minha orientadora, Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa, por me 

instigar a pesquisar e descobrir o quão encantador pode se tornar um trabalho 

acadêmico quando embasado numa teoria que transforma não só nosso modo de 

observar o objeto de estudo, mas também a nós mesmos em seres mais dialógicos. 

 Aos secretários do PPGL, Ricardo Soares e Marília Cavalcante, pela simpatia, 

atenção e solicitude com que sempre nos trataram. 

 Aos colegas de curso, pelo companheirismo e pelos conhecimentos 

partilhados. 



 
 

 Às amigas Layane Avelino, Ana Flávia Freire e Rosaly Costa, com quem pude  

compartilhar alegrias, preocupações, angústias e conquistas ao longo do curso, 

numa convivência sincera e fraterna. 

 Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), Campus Apodi, que me possibilita desenvolver atividades de formação 

de leitores e me trouxe ao convívio professores maravilhosos pelos quais tenho um 

imenso apreço, especialmente meus colegas da área de Linguagens e Códigos. 

 Aos alunos dos Cursos Técnicos Integrados do IFRN, que não hesitam em 

embarcar nas minhas propostas de trabalho com leitura e produção textual, em 

especial à turma na qual desenvolvi a minha pesquisa com diários de leitura. 

 A todos os que estiveram ao meu lado, auxiliando-me de alguma forma para 

que eu pudesse me dedicar às atividades do curso de Mestrado Acadêmico em 

Letras ou me incentivando com palavras de apoio e gestos de carinho, tão 

necessários para que nos sintamos amparados nessa jornada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Desamor, indiferença, nunca serão capazes de gerar poder 

suficiente de demorar-se atentamente sobre um objeto, segurar e 

esculpir cada detalhe e particularidade nele, por mínimos que sejam. 

Apenas o amor é capaz de ser esteticamente produtivo; apenas em 

correlação com o amado é possível a multiplicidade plena."  

 

(Mikhail Bakhtin) 

 



 
 

RESUMO 

 
A concepção bakhtiniana de linguagem como interação de sujeitos históricos, que 
produzem enunciados únicos e irrepetíveis em situações específicas de 
comunicação, leva à compreensão da autoria como aspecto relevante do discurso. 
Ao usar a linguagem, os sujeitos dialogam com outras vozes e posicionam-se em 
relação a elas, efetuando escolhas que singularizam seu dizer, revestindo-o de um 
maior ou menor grau de autoria. A partir desses pressupostos, esta pesquisa tem 
como objetivo investigar a construção da autoria em diários de leitura produzidos por 
estudantes de uma turma do Curso Técnico Integrado em Zootecnia, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 
Campus Apodi. Partiu-se da noção de autoria presente em Bakhtin (2003), como 
também do conceito de indícios de autoria presente em Possenti (2002; 2007; 2013). 
Ambos os autores propõem a autoria como um trabalho sobre a linguagem, no qual 
o sujeito assimila e reelabora o discurso alheio, utilizando recursos estilísticos para 
materializar as diversas vozes sociais e posicionar-se em relação a elas. Após a 
realização de uma sequência didática para o estudo do gênero conto maravilhoso, 
os alunos leram cinco contos da escritora brasileira Marina Colasanti e registraram, 
em seus diários de leitura, suas impressões, sensações e pensamentos a respeito 
das narrativas. O corpus submetido à análise constitui-se de doze diários de leitura, 
nos quais foram identificados três tipos de indícios de autoria: interdiscursos, 
relativos ao agenciamento das vozes alheias no enunciado; relações valorativas, 
referentes às escolhas léxico-gramaticais efetuadas pelos produtores dos diários; 
intercalações, concernentes à sobreposição de planos enunciativos em cujos 
espaços os sujeitos expõem sua subjetividade. As análises desses indícios apontam 
para a presença marcante de discursos advindos das esferas cotidiana e religiosa, 
em detrimento daqueles provenientes das esferas sócio-histórica, educacional, 
literária e artística; também sugerem uma relação de proximidade com o objeto 
diário e com os interlocutores, além de revelarem, por meio da escolha de palavras 
lexicais, os posicionamentos dos alunos em relação aos contos e aos temas 
suscitados pela leitura; por fim, as análises indicam uma maior desenvoltura no uso 
de intercalações nos diários com maior volume textual e maior profundidade no 
registro das impressões de leitura. Os indícios de interdiscursos e relações 
valorativas apareceram em todos os diários, porém somente em um quarto do 
corpus verificou-se a presença de intercalações. Tais resultados sugerem que o 
diário de leitura constitui-se como um instrumento profícuo para acompanhar o 
desenvolvimento dos processos de leitura e escrita dos estudantes, possibilitando a 
assunção de um discurso autoral, contudo faz-se necessário o desenvolvimento de 
outras atividades metaenunciativas para elevar o grau de autoria dos textos 
produzidos nesse gênero.  

 
Palavras-chave: Autoria; Indícios de autoria; Diários de leitura. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The Bakhtinian conception of language as the interaction between historical 
individuals, who produce unique and unrepeatable utterances within specific 
communication situations, leads to the understanding of authorship as a relevant 
aspect of speech. By using language, individuals communicate with other voices and 
position themselves before them, making choices that singularize their speech, 
granting it a greater or lesser degree of authorship. Based on these premises, this 
research aims to investigate the attainment of authorship in reading journals written 
by students at the Integrated Technical School of Zootechnics at the Federal Institute 
of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN), Apodi 
campus. We based our study on the notion of authorship present in the work of 
Bakhtin (2003), as well as on the concept of markers of authorship as discussed by 
Possenti (2002; 2007; 2013). Both scholars propose authorship as a work on 
language, where individuals assimilate and rework others’ speeches, making use of 
stylistic resources in order to materialize the various social voices and position 
themselves before them. Having carried out a didactic sequence for studying the 
fantastic-marvelous genre, students read five short stories written by Brazilian writer 
Marina Colasanti and recorded, on their reading journals, their impressions, feelings 
and thoughts regarding the narratives. The corpus which was under analysis is 
composed of twelve reading journals where three types of markers of authorship 
could be perceived: interdiscourse, which is related to the management of others’ 
voices in utterances; evaluative relations, which refer to the lexical and grammatical 
choices made by the authors of the journals; interleaving, concerning the overlapping 
of enunciative planes where individuals expose their subjectivity. The analyses of 
such markers convey the domineering presence of speeches stemming from daily 
routine and the religious sphere, to the detriment of those related to the 
sociohistorical, educational, literary and artistic spheres; and they also suggest a 
relationship of proximity with the journal itself and with the listeners, in addition to 
revealing, by means of choosing lexical words, their stances in relation to the short 
stories and to the themes brought up by reading them; lastly, the analyses point to a 
greater resourcefulness in the utilization of interleaving in the journals with more 
textual volume and greater depth in the recording of reading impressions. The 
markers of interdiscourse and evaluative relations appear in all of the journals, but 
only in one fourth of the corpus was it possible to verify the presence of interleaving. 
Such results suggest that the reading journal is a productive instrument for 
accompanying the development of students’ writing and reading processes, thus 
facilitating the assumption of authorial writing, it is necessary, however, to develop 
other meta-enunciative activities in order to heighten the level of authorship of the 
texts produced in this genre.  
 
Keywords: Authorship; Markers of authorship; Reading journals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Por muito tempo, o ensino de língua materna, no Brasil, permaneceu voltado 

ao desenvolvimento de competências linguísticas centradas nos preceitos da 

gramática normativa, pois se fundamentava numa concepção de linguagem que 

desconsiderava os aspectos sócio-históricos das práticas de interação entre os 

sujeitos. Interessava o domínio da norma culta, prescrito por meio de regras 

elaboradas, em sua maioria, a partir de situações artificiais de uso da língua, a qual, 

considerada em sua imanência, era vista como um produto acabado e estável, 

reflexo do pensamento e simples meio de comunicação. Cabia, pois, ao falante 

adquirir os conhecimentos necessários para se expressar de forma correta, 

obedecendo às normas ortográficas e sintáticas da chamada língua padrão.  

 Somente no final dos anos de 1990, com a expansão dos estudos da 

Linguística Textual, especialmente suas contribuições para a compreensão dos 

fatores de textualidade, com destaque para os conceitos de coesão e coerência, 

além dos estudos da Pragmática e da abordagem sociocognitivista de 

aprendizagem, como também as discussões sobre gêneros discursivos, sob a 

perspectiva dialógica da linguagem proposta por Bakhtin, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1996) passam a embasar o ensino de língua 

materna numa concepção que considera a linguagem como um processo de 

interação entre indivíduos socialmente marcados.  

 Nessa perspectiva, o conceito de contexto – que abrange a situação sócio-

histórica e os interlocutores envolvidos na enunciação, em função dos quais se 

organiza todo e qualquer gênero do discurso – ocupa um lugar de destaque. Já não 

se trata apenas de observar o uso da língua como meio de comunicação entre 

emissor e receptor, mas de concebê-la como material vivo da enunciação de sujeitos 

que interagem entre si, efetivamente. Isso implica afirmar que, na composição da 

enunciação, entra em jogo a noção de discurso, como o arcabouço de vozes 

ideologicamente marcadas que se materializam, por meio da linguagem, em 

enunciados, em cujo cerne estão presentes as representações que se constroem 

dos sujeitos envolvidos na enunciação, como também as representações dos 

objetos de discurso. 

 Nesse novo cenário teórico, a função da escola torna-se mais ampla e 

complexa, pois precisa proporcionar aos alunos muito mais do que conhecimentos 
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linguísticos: a adoção de uma abordagem interacionista de linguagem implica 

considerar o texto como produto e processo das relações estabelecidas entre 

sujeitos ativos, que se apresentam como autores, e não simples reprodutores, de 

seu dizer. 

 Mas o que significa ser autor do próprio dizer?  

 Chartier (1998) situa o aparecimento do autor, no sentido que comumente 

conhecemos, no período medieval, num contexto de perseguição e punição. Até 

meados do século XV, quando a escrita ainda não tinha passado pela revolução da 

imprensa de Gutemberg, os textos eram todos manuscritos, pouquíssimas cópias 

circulavam, dados os altos custos que a produção de um códex exigia. A Igreja 

Católica, tendo instituído com a Contrarreforma o Tribunal do Santo Ofício, 

responsável pela censura de obras consideradas proibidas ou heréticas, controlava 

a produção e a circulação de textos. Nesse cenário, a figura do autor começa a se 

delinear, pois, apesar das perseguições – que muitas vezes levavam à fogueira o 

escritor e sua obra –, os sujeitos reclamavam para si a autoria dos manuscritos por 

questões morais e éticas. Em outras palavras, eles não queriam negar o seu próprio 

dizer, por isso eram capazes de se submeter à opressão. 

 Como podemos perceber, a extinção das ideias "subversivas" não poderia ser 

alcançada com a eliminação dos escritores e de suas respectivas obras. Todo o 

aparato criado para punir aqueles que expressavam um pensamento oposto à 

ideologia da Igreja ou do Estado surtiu o efeito contrário, pois contribuiu para trazer à 

tona a figura do autor como o sujeito produtor de uma dada obra e, portanto, 

responsável por seu próprio discurso.  

 No período Renascentista, pós-imprensa, muitos escritores começam a se 

popularizar a ponto de terem seus retratos estampados no interior dos manuscritos, 

geralmente em meio a livros ou escrevendo com uma pena, o que era reservado 

somente aos clássicos da Antiguidade. O nome próprio do autor, estampado na 

capa do livro, conferia-lhe identidade e autoridade sobre o que estava ali escrito. É 

interessante perceber que, nessa época, já se fazia uma distinção entre o escritor, 

isto é, aquele que escrevia um manuscrito, e o autor, aquele que publicava obras 

impressas, cuja circulação na sociedade garantia-lhe o status de autor, conforme 

declara Chartier (1998). 

 No século XVIII, o reconhecimento da propriedade literária, isto é, do direito 

do autor como detentor de um patrimônio intelectual, delineou a imagem do autor 
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proprietário e contribuiu para o surgimento dos editores, responsáveis pelo processo 

de edição e comercialização das obras. Se antes os livreiros ou gráficos 

interessavam-se apenas pelas vendas de livros, sua função especializou-se a ponto 

de se voltar à prestação de serviços editoriais, como diagramação, impressão, 

divulgação e comercialização, abrangendo toda a cadeia produtiva do mercado 

editorial. O surgimento do autor como produtor e proprietário de uma obra está 

relacionado, assim, à punição e à proteção de seu discurso.  

 No entanto, essa compreensão de autor como aquele que escreve e publica 

uma obra será posta em questionamento no século XX, quando Bakhtin, ao se 

debruçar sobre a obra romanesca de Dostoievski, estuda a relação entre o autor e o 

herói e, mais tarde, amplia a noção de autoria para todo e qualquer discurso, não 

apenas o literário. Em sua compreensão, os enunciados produzidos pelos sujeitos 

nas diferentes instâncias de enunciação são entidades únicas e irrepetíveis nas 

quais se realiza um trabalho de apropriação e recriação da palavra do outro, por 

meio de inúmeros recursos que a língua disponibiliza aos seus usuários. Assumir 

esse posicionamento de que todo enunciado possui um autor e manifesta a autoria 

em diferentes graus causa uma ruptura no paradigma que se havia cristalizado por 

séculos, segundo o qual quem não publica uma obra não pode ser considerado 

autor. 

 O pensamento bakhtiniano adentra o território acadêmico brasileiro a partir da 

década de 1980, mas apenas neste último decênio encontramos trabalhos 

desenvolvidos sobre a temática da autoria, que se associa à capacidade de 

estruturar fala e escrita impregnando-as de conotações valorativas e de 

posicionamentos a respeito das vozes alheias que circulam nas diversas instâncias 

por meio de gêneros do discurso. Em levantamento realizado em periódicos e 

bancos de teses nacionais, verificamos a existência de trabalhos sobre essa 

temática na abordagem de gêneros da esfera jornalística e da esfera educacional, 

principalmente. 

 Alves Filho (2006), ao direcionar sua pesquisa para o estudo de editoriais 

jornalísticos, parte da noção bakhtiniana de autoria e descreve o conceito como uma 

responsabilidade enunciativo-axiológica que se manifesta num continuum, podendo 

ser atribuída a um só indivíduo, a um grupo, a uma instituição, até a uma 

coletividade social.  
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 Em seu artigo, o autor caracteriza a autoria dos gêneros em função da 

instância em que ela é concebida, chegando a afirmar que o trabalho autoral dos 

sujeitos é responsável pela configuração dos próprios gêneros. Assim, ele procede a 

uma espécie de classificação do conceito, distinguindo quatro tipos básicos: a 

autoria individual-privada, a sócio-profissional, a institucional e a cultural. Essa 

proposta de classificação aponta para uma compreensão de autoria que vai das 

formas mais subjetivas até aquelas em que há uma tentativa de apagamento das 

marcas pessoais no discurso, o que causa a impressão de uma objetividade 

exacerbada no enunciado.  

 Bakhtin trata dessas questões relativas aos níveis de autoria, os quais Alves 

Filho (2006) propõe sistematizar para nos auxiliar a compor um perfil de autoria dos 

gêneros das diferentes instâncias sociais de produção de discurso, alertando-nos 

para o fato de que a compreensão do funcionamento dos textos e dos discursos 

exige dos analistas um posicionamento que considere os sujeitos não como 

locutores ou enunciadores, mas como autores. 

 Outro trabalho que destacamos a respeito da autoria na esfera jornalística é o 

de Silva e Rodrigues (2009), que realizam a análise de entrevistas pingue-pongue 

publicadas em revistas semanais de circulação nacional, descrevendo as 

regularidades observadas na constituição da autoria nesse gênero. Ao envolver 

diferentes sujeitos – o entrevistador, o entrevistado e o editor da revista –, essas 

entrevistas já nascem num complexo de relações intersubjetivas que se reflete, 

também, na constituição coautoral do gênero.  

 Configurando-se como uma reenunciação da interação face a face entre 

entrevistador e entrevistado, a entrevista pingue-pongue, baseada na sequência de 

perguntas e respostas, é o resultado de um enquadramento da fala de um sujeito, 

uma vez que a editoria da revista é a responsável por realizar os cortes que julga 

necessários a fim de obter os sentidos almejados. Assim, o gênero apresenta uma 

concepção oral e um acabamento escrito, e nesse processo a autoria vai se 

constituindo pelo trabalho de, no mínimo, três indivíduos.  

 Esse trabalho atende às perspectivas de pesquisa no âmbito dos estudos do 

discurso de base bakhtiniana, orientando-nos para a necessidade de considerar a 

noção de autoria como aspecto analisável a partir de uma visão de todo o processo 

de produção dos gêneros, que envolve as relações estabelecidas entre os sujeitos 

participantes da cena enunciativa, ou seja, o(s) autor(es) e seu(s) interlocutor(es).  
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 Ainda no âmbito da esfera jornalística, Francelino (2011) propõe um estudo 

do gênero charge, a partir da análise das diferentes vozes que se entrecruzam na 

sua composição. Apoiando-se no pensamento bakhtiniano, ele defende que, quando 

o sujeito realiza um trabalho consciente sobre essas vozes, trazendo-as à superfície 

textual, de forma mais ou menos explícita, e assumindo uma posição frente a elas, 

está construindo autoria.  

 Francelino (2011) explica que as charges já apontam para uma forma 

diferenciada de autoria, uma vez que são elaboradas a partir da junção de distintos 

sistemas semióticos: o verbal e o não verbal. O chargista pode utilizar traços 

específicos no desenho, aliados à fala das personagens, como modo de enfatizar a 

relação entre os discursos, contribuindo para a produção de efeitos de sentido que, 

frequentemente fundamentados no humor e na ironia, levam os interlocutores a 

ativar seus conhecimentos prévios e perceber as críticas ali presentes. 

 Seu trabalho contribui para que pensemos na materialidade não verbal como 

lugar de autoria, também, corroborando a concepção abrangente de autoria 

proposta por Bakhtin/Volochínov (2014), que contempla quaisquer gêneros, uma vez 

que considera como criação autoral o trabalho de assimilação e recriação dos 

discursos pelos sujeitos, o que pode acontecer na utilização de qualquer sistema 

semiótico. 

 Na esfera educacional, a pesquisa sobre autoria abrange diferentes níveis de 

ensino e diferentes gêneros discursivos. Destacamos três pesquisas, sendo a 

primeira desenvolvida a partir de textos de alunos do Ensino Fundamental, a 

segunda a partir de produções de um processo seletivo para ingresso em uma 

escola técnica de Nível Médio, e a última desenvolvida com estudantes do Ensino 

Superior, como forma de trazermos para essa discussão as contribuições dos 

pesquisadores brasileiros acerca do tema da autoria, que de alguma maneira podem 

nos auxiliar na elucidação dos caminhos de análise desta pesquisa. 

 O primeiro trabalho (CUNHA, L., 2011) investiga a autoria em memórias de 

leitura escritas por alunos de 9º ano do Ensino Fundamental, baseando-se nos 

pressupostos bakhtinianos e na concepção de texto geraldiana. Ao analisar os 

mecanismos de apropriação e reestruturação das vozes alheias no processo de 

autorar efetuado por jovens estudantes, a autora observa, nas dez produções 

analisadas, a presença marcante de vozes alheias, de forma explícita, por meio de 
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citações diretas, e implícitas, por meio de paráfrases ou asserções nas quais os 

produtores expõem seus pontos de vista, ideologias, valores e crenças.  

 Esse trabalho traz contribuições para o ensino de produção textual na escola 

por um viés discursivo, no qual a autoria pode se tornar elemento central. 

Considerando a noção bakhtiniana de que todo texto tem autor, os textos escritos 

por jovens adolescentes acerca de suas experiências de leitura, conforme aponta a 

pesquisadora, apresentam marcas de autoria relevantes, que podem ser 

aprimoradas a partir da mediação do professor, especialmente quando se trata da 

produção de textos subjetivos, nos quais o aluno tem uma liberdade de escrita maior 

que em gêneros menos propensos a essa manifestação do mundo interior. 

 O segundo trabalho (RODRIGUES, 2012) está circunscrito à análise de 

indícios de autoria relativos à apropriação das vozes alheias e às marcas de 

subjetividade que indicam o posicionamento axiológico dos sujeitos submetidos a 

um exame de seleção para ingresso em curso técnico de Nível Médio. Nessa 

situação específica de produção textual, os alunos deveriam redigir um artigo de 

opinião, utilizando não apenas seus conhecimentos prévios acerca do tema, mas 

também as informações dos textos de apoio presentes na prova.  

 Após análise de doze artigos, Rodrigues (2012) conclui que os alunos ainda 

apresentam limitações quanto à constituição de um discurso autoral, no que diz 

respeito à reestruturação das vozes alheias e ao posicionamento expresso por meio 

de marcas de subjetividade. Esses dados apontam para a necessidade de um 

trabalho, na Educação Básica, que se volte para as questões discursivas do texto, 

não excluindo, obviamente, as questões linguísticas e gramaticais, também 

necessárias à autonomia na escrita. 

 Já a pesquisa de Lefebvre (2011), desenvolvida numa turma inicial de 

graduação em Letras, apresenta como corpus o conjunto de narrativas pessoais de 

um dos alunos, nas quais as marcas linguísticas de subjetividade são analisadas a 

partir da concepção bakhtiniana de gêneros do discurso, aliada à proposta do 

folhado textual de Bronckart. A autora focaliza o último estrato desse folhado, que se 

refere ao posicionamento enunciativo e às vozes do mundo discursivo, bem como ao 

uso de modalizações, que dialogam diretamente com a noção de autoria proposta 

por Bakhtin. 

 Ao observar os mecanismos enunciativos referentes às vozes alheias, 

explícitas e implícitas, e às modalizações, presentes no gênero produzido pelos 
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estudantes, a autora chega à conclusão de que a reflexão sobre a língua e a 

reescrita dos textos contribuíram para que a autoria fosse construída de forma 

consciente, destacando a memória como importante elemento na produção de 

narrativas pessoais e indicando o trabalho sistemático com gêneros dessa natureza 

para a eficácia do ensino de produção textual. 

 Como podemos perceber, a autoria se apresenta como um tema relevante na 

pesquisa acadêmica, nesse contexto em que parece ser imperativa a necessidade 

de uma abordagem dos aspectos discursivos do enunciado como forma de 

possibilitar aos sujeitos a assunção de sua voz. Nossa pesquisa pretende, também, 

investigar indícios de autoria na escrita de estudantes da Educação Básica de Nível 

Médio. Tal escolha se deu em virtude de percebermos, no contexto específico em 

que trabalhamos, uma certa dificuldade dos estudantes em compreender o texto 

literário em suas diferentes manifestações.  

 Os sentidos intrinsecamente metafóricos da linguagem literária constituem, 

para uma grande parcela de leitores, um verdadeiro obstáculo no que diz respeito à 

compreensão e ao usufruto estético do objeto artístico, o que pode ser explicado 

pela falta de leituras anteriores, de um contato maior com gêneros dessa esfera e/ou 

de uma mediação pedagógica que possibilite aos estudantes adentrar no universo 

poético e prosaico da literatura. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 

(INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2016) revela que a média de livros lidos pelos brasileiros 

é de apenas duas obras completas por ano, além de outras duas parcialmente, 

considerando-se livros impressos, livros digitais ou eletrônicos, livros em braile e 

apostilas escolares. Cerca de 17% dos entrevistados respondeu que lê com 

frequência livros literários (romances, contos e poesias) por vontade própria ou 

indicação de professores, contra um percentual de 60% que afirmou não ler. A 

pesquisa também indica que, apesar de o consumo de livros ter aumentado, cerca 

de metade da população do país não possui o hábito da leitura, considerando-se 

leitura de jornais, revistas, livros, gibis e produções técnicas.  

 No entanto, isso não significa que as práticas de letramento estejam fadadas 

ao fracasso, pelo contrário, há muitas experiências positivas de letramento, 

especialmente literário, nas escolas brasileiras, onde os professores, ao 

considerarem a heterogeneidade dos gêneros literários e dos temas, desenvolvem 

trabalhos que fazem a literatura adquirir sentido na vida dos alunos, que leem não 

apenas por causa da escola, mas a despeito dela também, como a própria pesquisa 
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aponta, ao mostrar os gêneros literários mais lidos pelos entrevistados (livros 

religiosos e literários) e os grupos que mais os influenciam na escolha de suas 

leituras (as mães ou responsáveis do sexo feminino e os professores). 

 Os dados dessa pesquisa sugerem que a formação de leitores no Brasil é 

uma prática na qual se deve investir constantemente, com a clareza de que, para a 

experiência com o discurso literário adquirir sentido, é preciso investir tempo, 

metodologias e recursos adequados, de modo que os alunos dialoguem intimamente 

com o texto, confrontando-o com suas vivências, com seus sistemas de valores e 

crenças, com suas ideologias. Obviamente, isso só acontece quando o professor e a 

escola assumem em sua prática uma concepção de linguagem de base 

interacionista, que leva em consideração as relações históricas e ideológicas que 

naturalmente perpassam os usos da língua. 

 Cosson (2014), em suas pesquisas acerca do letramento literário, aponta 

sugestões de atividades que podem auxiliar no processo de formação de leitores em 

contexto escolar, entre as quais destacamos a utilização de um gênero que 

ultimamente vem ganhando contornos didáticos e funcionando como instrumento 

para a construção contínua de capacidades de leitura dos estudantes e para a 

instauração de novas relações entre alunos e professores: o diário de leitura. 

 Uma das pioneiras no estudo desse gênero em contexto educacional é 

Machado (1998), cujas pesquisas indicam os benefícios que o diário de leitura pode 

trazer para o ensino, especialmente em relação à assunção da voz do aluno e ao 

trabalho colaborativo do professor, que sai da condição de avaliador e assume o 

papel de leitor e interlocutor, o que promove uma parceria entre os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

 Algumas pesquisas, decorrentes do trabalho precursor de Machado (1998), 

assinalam o diário de leitura como gênero adequado para o desenvolvimento de 

habilidades de leitura de outros gêneros, de quaisquer esferas de interação humana, 

uma vez que o objetivo maior na produção de um diário de leitura é realizar um 

diálogo reflexivo com o autor de um outro texto, assumindo um posicionamento ativo 

que busca, nessa interação, construir sentidos para aquilo que está sendo lido, 

conforme salienta Abreu-Tardelli (2015). 

 Seguindo os passos de Machado (1998), o trabalho de Casado Alves (2009) 

propõe uma análise da autoria a partir das marcas de subjetividade e do 

posicionamento dos alunos de uma turma de graduação em Letras diante de textos 
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teóricos. Em sua experiência, a pesquisadora relata que a escrita diarista despertou 

a afetividade dos estudantes não apenas em relação ao formato do objeto, mas 

também ao seu conteúdo: os diários ganharam capas personalizadas; os registros, 

cores diferentes de caneta; as páginas, adesivos decorativos e outros recursos que 

demonstraram o tratamento estético e subjetivo dado ao material. A escrita, 

geralmente associada à dificuldade e ao desprazer, começava a adquirir um outro 

sentido, já que se prestava ao registro do mundo interior, das ideias e 

posicionamentos dos indivíduos.  

 Quanto aos aspectos de autoria observados por Casado Alves (2009), 

destacam-se a explicitação de uma responsividade ativa por meio do 

posicionamento dos alunos e a expressão de sua subjetividade diante da tarefa 

desafiadora de compor um diário a partir de textos acadêmicos, que muitas vezes 

geram dúvidas e inseguranças naqueles que estão em processo inicial de 

letramento acadêmico. A autora ainda sugere o uso do diário de leitura como 

instrumento tanto para o professor traçar estratégias de leitura e produção textual, 

como para o aluno compreender a relação imbricada entre leitura e escrita, sempre 

permeada por um posicionamento reflexivo e crítico. 

 No contexto da sala de aula do Ensino Médio, destacamos o trabalho de Lima 

(2013), que focaliza as marcas de subjetividade que revelam os diferentes 

posicionamentos ideológicos de alunos em diários de leitura produzidos a partir do 

contato com textos da esfera midiática. A pesquisadora realizou, com o auxílio dos 

professores de língua materna de uma instituição pública de ensino, uma sequência 

didática para a produção de diários de leitura, a partir da qual os alunos registrariam 

diariamente uma análise e um resumo de um texto retirado de revistas de circulação 

nacional. 

 Na análise feita em seu corpus, composto de dez diários de leitura, a 

pesquisadora constatou que a maioria dos jovens daquele contexto, apesar de terem 

muito acesso à informação, mostraram por meio de seus discursos uma certa 

dificuldade na aceitação das diferenças de valores, crenças e opiniões. A 

explicitação desse tipo de comportamento, segundo a pesquisadora, poderia nortear 

a prática pedagógica do professor no sentido de promover situações em que, além 

de dar espaço para a manifestação da voz do aluno, fosse possível orientá-lo para a 

convivência social e cidadã. Desse modo, o diário de leituras também aparece como 
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instrumento capaz de propiciar a discussão de temas relevantes para a formação 

integral, não apenas conteudística, dos indivíduos no contexto escolar. 

 Direcionando o uso dos diários de leitura para a compreensão dos gêneros 

literários e o convívio íntimo com a linguagem artística, no contexto do Ensino 

Médio, Siqueira (2012) analisa a interdiscursividade, conceito relacionado ao 

dialogismo bakhtiniano, na produção de diários de bordo – outra nomenclatura 

utilizada para se referir aos diários de leitura, porém mais utilizada no campo das 

artes cênicas – de alunos-atores a partir do contato que eles tiveram com um roteiro 

teatral.  

 Após a realização de oficinas de percepção corporal e jogos teatrais, o 

professor-pesquisador passou a trabalhar um roteiro teatral que seria encenado num 

festival de teatro. Durante todo o processo, os alunos foram registrando suas 

experiências e reflexões nos diários, de modo que, ao final do projeto, pudessem 

vislumbrar a evolução de seu percurso enquanto atores e autores. A análise de três 

diários de bordo permitiu a observação das vozes alheias que se manifestaram no 

decurso da escrita, tanto em forma de intertextualidade como de interdiscursividade, 

como uma forma de compreensão das próprias práticas e vivências do aluno com o 

texto literário, o que possibilitou ao pesquisador a afirmação de que os diários 

auxiliam na construção de um discurso autoral.  

 Também no contexto do Ensino Médio e no trabalho com gêneros da esfera 

literária, apontamos a pesquisa desenvolvida por Souza (2007). Ao realizar uma 

intervenção didática para promover uma leitura interativa do texto literário, a 

pesquisadora alia o estudo do gênero discursivo conto à produção de diários de 

leitura, a fim de observar de que maneira este gênero auxilia no processo de 

compreensão e valorização da leitura literária, por parte do aluno, não apenas como 

fonte de informação, mas principalmente como meio de fruição estética. 

 A análise dos diários permitiu à pesquisadora observar que as reflexões dos 

alunos e seu crescente interesse pela leitura de contos revelaram indícios de um 

trabalho intrapessoal e interpessoal, uma vez que provocaram mudanças de 

comportamento nos jovens, e também indícios de um trabalho com as vozes sociais, 

já que na produção de enunciados os discursos alheios são marcantes, seja de 

forma explícita ou implícita, por meio do dialogismo. 

 Embora não tratando do tema da autoria de forma direta, o trabalho 

empreendido por Souza (2007) aponta caminhos para o uso de sequências didáticas 
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com o gênero diário de leitura para a abordagem de gêneros literários, sejam eles 

em prosa ou poesia. Considerando a importância que a literatura exerce na 

formação humana dos indivíduos, aprimorando-lhes o caráter e a personalidade, é 

mister confirmar a utilização de diários de leitura para o aprofundamento do estudo 

da literatura, que somente faz sentido para o aluno quando dialoga com aquilo que 

há de mais íntimo nele, que são suas experiências pessoais. 

 Percebemos, após a discussão desses trabalhos, que o tema da autoria tem 

chamado a atenção dos pesquisadores, de modo geral, por possibilitar a condução 

de atividades de leitura e produção textual numa perspectiva discursiva, em que a 

voz do aluno se sobressai. Os últimos trabalhos (SOUZA, 2007; SIQUEIRA, 2012), 

voltados especificamente ao uso do gênero diário de leitura como instrumento para 

mediação do trabalho docente com o texto literário, que se constitui o foco de nossa 

pesquisa, desenham caminhos para que possamos promover, no ambiente escolar, 

uma aproximação significativa do aluno com a arte, de forma a proporcionar 

conhecimentos acerca do mundo e também de si mesmo. 

 Ao nos debruçarmos sobre esses trabalhos, percebemos que, por questões 

metodológicas e pelo próprio interesse dos pesquisadores, ainda há bastante 

espaço para a investigação de indícios de autoria a partir da escrita do aluno acerca 

de textos literários. Vemos que, voltados à análise do dialogismo, essas pesquisas 

circunscrevem-se à observação da atitude responsiva dos alunos e à forma de 

inserção de outras vozes no discurso que eles materializam em seus diários. Por 

isso, divisamos a possibilidade de estudar, de maneira mais detalhada, indícios de 

autoria que podem servir de parâmetro para os professores de língua materna 

orientarem, numa abordagem discursiva, a leitura e a escrita de alunos no Ensino 

Médio, porque acreditamos que, ao esmiuçar o discurso do aluno, abrem-se 

diversos caminhos para que o professor possa refletir sobre sua prática e elaborar 

estratégias para melhor conduzir os momentos de convívio com a literatura. 

 Nosso questionamento inicial consistiu, portanto, em saber como os alunos do 

Ensino Médio, a partir da experiência com o texto literário, manifestam autoria na 

escrita de diários de leitura. Desenvolvemos a pesquisa com uma turma de 2ª série 

do Curso Técnico Integrado em Zootecnia do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no Campus Apodi, no período 

compreendido entre maio e julho de 2015. Os alunos compuseram diários de leitura 

durante a realização de uma sequência didática para o estudo do gênero discursivo 
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conto, que estava previsto na ementa da disciplina para aquela série. Optamos por 

trabalhar cinco contos maravilhosos da escritora ítalo-brasileira Marina Colasanti, a 

partir dos quais os alunos, sob orientação da professora-pesquisadora, registraram 

suas expectativas, seus posicionamentos axiológicos, suas manifestações de afeto e 

sua compreensão do texto literário. A escolha dos contos dessa autora não se deu 

de forma aleatória, mas considerando as temáticas abordadas em sua escrita, 

marcadamente simbólica e relacionada às experiências humanas mais íntimas e 

profundas. 

 Coletamos, ao todo, vinte e seis diários, porém após aplicação de critérios 

para seleção do corpus, foram selecionados doze exemplares para análise de 

indícios de autoria. Como há muitos aspectos relacionados a essa categoria, 

empreendemos uma leitura investigativa do corpus a fim de detectar os indícios mais 

recorrentes e significativos para nossa pesquisa.  

 Para empreender uma análise detalhada desses aspectos da autoria, 

fundamentamos nossa pesquisa no campo da Análise Dialógica do Discurso (ADD), 

embasada nos estudos do Círculo de Bakhtin, direcionando nossas discussões para 

as concepções de linguagem, signo, dialogismo, gêneros do discurso e autoria, 

presentes em Bakhtin (1993; 2003) e Bakhtin/Volochínov (2014). Também 

buscamos aporte em releituras bakhtinianas realizadas por Faraco (2009; 2014), 

Fiorin (2014) e Brait (2014). Como subsídio teórico-metodológico, adotamos os 

trabalhos de Possenti (2002; 2007; 2013), acerca de indícios de autoria, os de 

Authier-Revuz (1998; 2008), acerca da noção de interdiscurso 1  e suas distintas 

manifestação no enunciado, o de Martins (2008), a respeito dos aspectos afetivos da 

linguagem e sua relação com as noções de estilo e autoria, e, por fim, o trabalho de 

                                                           
1  Cientes das dissonâncias e consonâncias entre a Análise do Discurso Francesa e a Análise 
Dialógica do Discurso, de orientação bakhtiniana, optamos, neste trabalho, por aproximar o conceito 
de interdiscurso, advindo da primeira corrente, ao de dialogismo, oriundo da segunda perspectiva, 
porque acreditamos que a didatização da noção de heterogeneidade discursiva, proposta por Authier-
Revuz (1998; 2008), possibilita a realização de uma análise mais precisa no que diz respeito à 
presença de múltiplas vozes no enunciado. Seus trabalhos apontam de forma clara e por meio de 
uma metodologia precisa as estratégias para identificação e interpretação das vozes do outro na 
materialidade enunciativa. Como nosso trabalho se volta à análise das marcas de autoria – e o 
agenciamento de discursos de outros autores é uma delas – em textos escolares e como também 
pretendemos que esta pesquisa possa auxiliar os professores da educação básica a analisarem, nos 
textos de seus alunos, não apenas os fatores estritamente linguísticos, mas também os discursivos, 
nos quais se inclui a autoria, julgamos pertinente a utilização do conceito de interdiscurso. Outros 
conceitos, como signo ideológico, dialogismo, enunciado e gêneros discursivos, entram no escopo de 
nosso trabalho pela ótica da ADD. 
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Barros (2003) sobre o uso de intercalações como espaço para manifestação da 

subjetividade e para a realização de gestos metaenunciativos. 

 Optamos por estabelecer uma ligação entre os pressupostos da ADD a 

respeito do conceito de autoria e os da AD Francesa sobre indícios de autoria e 

interdiscurso – embora sejam perspectivas teóricas distintas – em virtude de nossa 

pesquisa pretender colaborar com o ensino de estratégias para a construção de um 

discurso autoral na escola. Em trabalhos recentes, tanto Possenti (2002; 2007; 

2013) quanto Authier-Revuz (2008) reconhecem a constituição dialógica do discurso 

e a noção de autoria como resultado do trabalho do sujeito sobre a linguagem do 

manejo das vozes alheias na superfície do texto. Como apresentam, esses 

pesquisadores, propostas bastante didáticas para a identificação e a análise de 

elementos ligados à autoria, julgamos que trazê-los ao escopo deste trabalho seria 

um movimento coerente e necessário, tendo em vista os objetivos que pretendemos 

alcançar. 

 Também nos apoiamos nos estudos de Gotlib (2006), Todorov (2008), Roas 

(2014) e Coelho (2012), acerca da caracterização do gênero conto, delimitando-nos 

na abordagem de um de seus tipos, o conto maravilhoso, por meio do qual os alunos 

desenvolveram seus diários de leitura, cuja definição e benefícios para o ensino de 

língua materna são tratados por Machado (1998; 2005), que também compõe a 

fundamentação deste trabalho. 

 Após a seleção e a leitura prévia do corpus, levantamos os seguintes 

questionamentos: a) Como se constituem os indícios de autoria nos diários de 

leitura?; b) Que sentidos são construídos a partir desses indícios deixados pelos 

alunos na escrita de seus diários?; c) Que implicações para o ensino de leitura e 

escrita na escola o trabalho com os diários de leitura e a mediação do professor 

podem trazer? 

 Dessa forma, traçamos como objetivo geral de nossa pesquisa investigar 

indícios de autoria na escrita de diários de leitura de alunos do Ensino Médio e, 

como objetivos específicos, analisar e interpretar esses indícios constitutivos da 

autoria, bem como discutir as implicações do trabalho com diários de leitura no 

contexto do Ensino Médio para o ensino de literatura. 

 Nosso intuito com a análise de indícios de autoria em diários de leitura é 

contribuir com o ensino de língua materna, especialmente no que diz respeito à 

abordagem do texto literário em sala de aula. Acreditamos que podemos fornecer 
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informações para auxiliar os professores a desenvolver atividades de compreensão 

do texto literário, possibilitando a sua fruição estética, e a orientar a leitura e a 

produção textual dos estudantes a partir de critérios discursivos, necessários para 

que os alunos desenvolvam uma maior proficiência na aprendizagem da língua 

materna. Cremos também que nossa pesquisa, ao focalizar o trabalho com o gênero 

diário de leitura, pode incentivar ainda mais os educadores a adotar esse gênero 

como forma de permitir a assunção da voz dos estudantes no contexto escolar e a 

construção de relações mais dialógicas entre os sujeitos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 Nosso trabalho está organizado em seis capítulos, sendo que, no primeiro, 

destinado à introdução, apresentamos um panorama geral das pesquisas sobre 

autoria, situando a nossa pesquisa e apresentando seus aspectos mais centrais. No 

segundo capítulo, realizamos uma discussão acerca das noções de linguagem e 

gênero que embasam nossa pesquisa e, no terceiro, apresentamos uma discussão 

acerca do conceito de autoria, como compreendido na abordagem bakhtiniana, e do 

conceito de indícios de autoria na escrita escolar, esclarecendo os tipos de indícios 

que elencamos como categorias de análise do corpus. No quarto capítulo, 

descrevemos o percurso metodológico e os procedimentos analíticos necessários à 

execução do trabalho e, no quinto, apresentamos a análise dos indícios de autoria 

identificados nos diários de leitura escritos pelos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

Por fim, no sexto capítulo, sintetizamos os resultados de nossas análises e 

propomos algumas reflexões às quais a investigação sobre a temática da autoria em 

diários de leitura no contexto escolar nos leva, apontando encaminhamentos para 

futuras pesquisas.  
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2 O CÍRCULO DE BAKHTIN E OS ESTUDOS DA LINGUAGEM  

 

 As contribuições dos estudos do Círculo de Bakhtin para compreender a 

produção e o funcionamento da linguagem, nas diversas esferas da atividade 

humana, formam um conjunto teórico coeso e complexo, considerando os conceitos 

desenvolvidos nos trabalhos do grupo, cujo caráter é intrinsecamente filosófico. Tais 

contribuições encontram ressonâncias em diversos trabalhos voltados à análise de 

textos e discursos que circulam na sociedade e se constituem como base das 

relações humanas.  

 Neste capítulo, apresentamos os fundamentos teóricos de nossa pesquisa, 

que focaliza seu objeto a partir da perspectiva dialógica da linguagem proposta pelo 

Círculo de Bakhtin, como também em estudos realizados por outros pesquisadores a 

partir de seus pressupostos teóricos. Num primeiro momento, situamos as atividades 

do grupo no contexto histórico dos estudos da linguagem no início do século XX, a 

fim de compreender seu tratamento filosófico acerca da linguagem e, em seguida, 

discutimos alguns dos conceitos fundamentais para o desenvolvimento deste 

trabalho, como signo ideológico, dialogismo e gêneros do discurso.  

  

 

2.1 O Círculo de Bakhtin: uma breve contextualização 

  

 Pensar a linguagem é uma atividade inerente ao ser humano. Em diversas 

culturas, encontram-se registros acerca das formas de expressão e das 

manifestações linguísticas dos povos, numa demonstração clara de que o interesse 

pela linguagem tem atraído o homem há muito tempo. Porém, apenas no século 

XVIII, com a descoberta do sânscrito, língua que apresentava proximidades com o 

grego e o latim, uma corrente de pesquisa linguística de caráter comparatista se 

consolida, dentro de um contexto cuja tônica era a construção das identidades 

nacionais. Esses estudos contribuíram para a constituição da Linguística como uma 

ciência autônoma, porém a língua ainda era estudada por motivações externas 

(CARBONI, 2008). 

 Somente no início do século XX, a língua é elevada à categoria de objeto de 

estudo científico da Linguística, com os estudos de Ferdinand de Saussure. Naquele 

contexto, imperava o positivismo, por isso era necessário definir um objeto e um 
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método próprios, livres de toda subjetividade, isentos de um caráter psicologizante, 

além de estabelecer uma metalinguagem que sistematizasse os estudos. Assim, 

nascia a abordagem estruturalista, que compreendia a língua como forma, estrutura, 

não como substância, isto é, a materialidade pela qual ela se manifesta. No entanto, 

é interessante percebermos que, na definição desse objeto de estudo, Saussure 

(2001, p. 22-24) não exclui o caráter social da língua: 

 
Como a língua é um sistema e possui um funcionamento, e isso se dá nas 
trocas, é nas interlocuções entre os usuários que se dá o funcionamento do 
mecanismo linguístico. A língua é uma instituição social devido às suas 
características. Ela é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, 
por si só, não pode nem criá-la nem modificá-la; ela não existe senão em 
virtude duma espécie de contrato estabelecido entre os membros da 
comunidade. 

 
 A partir dessa afirmação, podemos perceber que a língua era vista como 

produto de uma coletividade humana, não existindo senão na interação entre os 

sujeitos falantes, ou seja, nas relações sociais. Ao estabelecer uma distinção entre 

língua e fala, Saussure (2001) aponta para a natureza individual, volitiva e cognitiva 

da fala, salientando que, devido ao seu caráter acidental, ocasional, ela não poderia 

figurar como objeto de estudo da Linguística, nos limites dos estudos que se 

propunha a fazer.  

 A concepção racionalista de ciência não permitia uma abordagem filosófica de 

um objeto de estudo tão complexo e multiforme como a fala; era preciso determinar, 

para a ciência em questão, um objeto que pudesse ser submetido a um método 

rigorosamente científico. Por isso, a língua é tomada como objeto de estudo da 

Linguística, em sua imanência, em seu caráter abstrato. A fala, materialidade da 

língua proferida pelos seus usuários, deveria ser objeto de estudo de outra área, não 

da Linguística. É nesse sentido que se diz que Saussure realiza um corte, uma 

delimitação em seus estudos: elegendo a língua enquanto sistema e abordando-a 

em suas dicotomias langue/parole, significante/significado, sintagma/paradigma, a 

Linguística se estabelece como ciência. 

 À parte desse tipo de abordagem científica da língua, um grupo de estudiosos 

russos formado pelo filósofo Matvei Kagan, a pianista  e professora Maria Yudina, o 

professor de História e Filologia Lev Pumpianskii, o jornalista Pavel Medvedev, o 

linguista Valentin Volochínov e o professor Mikhail Bakhtin, entre outros integrantes, 

constituem o chamado Círculo de Bakhtin, no início do século XX, num contexto de 
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inúmeros movimentos sociais e culturais que anteciparam a Revolução de 1917, 

desenvolvendo estudos interdisciplinares, de base filosófica, sobre a linguagem, 

considerada em seus aspectos sociais e ideológicos.  

 Cabe-nos salientar que Bakhtin/Volochínov (2014) assinalam os estudos 

saussureanos como brilhantes, uma vez que conseguem orientar com clareza e 

precisão os conceitos básicos da Linguística, submetendo seu objeto, a língua, a um 

rigor científico excepcional. Entretanto, os teóricos russos viram nessa abordagem 

uma lacuna para o estudo da fala, que, "rechaçada decisivamente para os confins da 

linguística, aí encontra todavia um lugar como fator indispensável da história da 

língua" (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 89-90). É justamente sobre essa 

materialidade, que os estruturalistas tomavam como individual, que os membros do 

Círculo de Bakhtin vão desenvolver sua teoria, concebendo a fala/escrita como 

enunciados concretos de sujeitos situados historicamente e submetidos, 

necessariamente, à complexidade das relações sociais. O objeto de estudo, nesse 

caso, passa a ser o enunciado, e não mais a língua, como propunha a Linguística. 

 Brait e Campos (2015) sistematizam as atividades do Círculo em três fases: a 

primeira, a partir de 1918, na cidade de Nevel, em que as discussões giravam em 

torno de temas filosóficos; a segunda, a partir dos anos de 1920, em Vitebsk, em 

que o projeto inicial é continuado, incluindo-se as discussões sobre a obra de 

Dostoiévski, especialmente com os trabalhos de Bakhtin sobre o autor e o herói na 

prosa literária desse escritor; e a terceira fase, de 1924 a 1929, em Leningrado, 

onde o grupo discutia a importância da filosofia da linguagem em diferentes campos, 

como a psicologia, a filosofia e a literatura. Nessa última fase, o Círculo viveu um 

momento de intensa produção intelectual, publicando livros e artigos, realizando 

palestras e encontros, configurando-se como um grupo inovador no tratamento dos 

temas pelo viés do dialogismo, numa perspectiva claramente filosófica de estudo da 

linguagem. 

 No final dos anos de 1920, o Círculo se dispersa, em virtude do envolvimento 

de seus membros com movimentos revolucionários e do falecimento de alguns 

deles. Bakhtin é preso em 1928 e depois proibido de lecionar, atividade que volta a 

realizar somente em 1937, enfrentando dificuldades financeiras e de saúde. Por 

volta da década de 1950, retorna à academia e envolve-se com a escrita de novos 

trabalhos e com a reedição de outros mais antigos. Sua obra e as contribuições do 

Círculo começam a ser divulgadas no Ocidente a partir de 1970, em traduções 



29 
 

francesas, inicialmente, exibindo um pensamento vanguardista, que dialoga com 

diversas áreas do conhecimento dentro do âmbito das ciências humanas.  

  

 

2.2 A linguagem: uma perspectiva filosófica 

 

 Após a Revolução de 1917, muitas intervenções políticas contribuíram para 

transformar as condições culturais e intelectuais do povo soviético, como a 

implantação de um projeto de alfabetização de adultos e a criação de inúmeras 

escolas e universidades. O Círculo de Bakhtin surge nesse período em que se 

buscava a implementação de um modelo social emancipado e livre de 

desigualdades.  

 É importante ressaltar que, na Rússia, a concepção de ciência possui um 

caráter interdisciplinar, por isso o tratamento dado aos objetos de estudo científico 

congrega diferentes áreas de conhecimento, o que possibilita um olhar mais amplo e 

profundo sobre eles. Faraco (2009) faz uma discussão pertinente acerca dessa 

tendência nas pesquisas empreendidas pelos estudiosos russos, ao contrapor o 

pensamento de natureza filosófica ao de natureza científica. Enquanto o primeiro 

busca apreender o mundo em seus sentidos amplos, constituindo-se como um 

pensamento reflexivo que se volta à compreensão dos fenômenos, o segundo busca 

compartimentar e fragmentar o mundo, calculando-o e quantificando-o, tendo em 

vista a explicação dos fenômenos. 

 Além disso, há uma diferenciação quanto à forma de conceber a relação entre 

o sujeito pesquisador e seu objeto de estudo nessas diferentes concepções. O 

pensamento filosófico é intrinsecamente dialógico, no sentido de que não toma seu 

objeto de estudo como objeto propriamente dito, como bem destaca Bakhtin (2003, 

p. 307-308; p. 312): 

 

O pensamento das ciências humanas nasce como pensamento sobre 
pensamentos dos outros, sobre exposições de vontades, manifestações, 
expressões [...] As ciências humanas são as ciências do homem em sua 
especificidade, e não de uma coisa muda ou um fenômeno natural. O 
homem em sua especificidade humana sempre exprime a si mesmo (fala), 
isto é, cria texto (ainda que potencial). Onde o homem é estudado fora do 
texto e independente deste, já não se trata de ciências humanas [...] 
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 Uma vez que as ciências humanas e sociais lidam com textos, e estes são 

expressão dos sujeitos, não se pode falar em relação sujeito-objeto, mas em relação 

sujeito-sujeito. Há, nessas áreas do conhecimento, uma relação entre duas 

consciências, no mínimo, e não entre um sujeito pesquisador e um objeto mudo, que 

é apenas contemplado, categorizado e submetido a análises quantitativas, como 

ocorre nas ciências da natureza, cujo caráter é necessariamente monológico, como 

explica Faraco (2009). A distinção entre essas formas de pensamento nas diversas 

áreas do conhecimento torna-se relevante no sentido de compreender o contexto 

das discussões  do Círculo de Bakhtin e suas contribuições para os estudos da 

linguagem.  

 Nesse clima de diálogo entre diferentes áreas do conhecimento que 

consideravam a relação entre os sujeitos como base para a pesquisa científica, os 

estudos do Círculo vão se desenvolvendo e se firmando. No entanto, após a morte 

de Lênin, em 1924, iniciou-se um processo de interrupção dos projetos político-

sociais implementados por ele, com a assunção de Stálin ao poder. A instauração de 

uma política nacionalista levou à construção de um ideal de uniformização do povo 

russo, inclusive com a criação de uma teoria linguística voltada à homogeneização 

da língua, fundamentada pelo linguista Nicolai Marr, que propunha a superestrutura 

da língua como modelo ideal para todos os falantes.  

 Essa perspectiva desagradou os pesquisadores do Círculo, cujos estudos 

levavam em consideração os aspectos históricos e sociais na abordagem dos 

fenômenos linguísticos, uma vez que o ponto de partida para seus estudos era a 

infraestrutura da língua, isto é, as manifestações concretas, únicas, irrepetíveis e 

extremamente variadas da língua (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014). A questão não 

se resumia à negação da superestrutura, mas à sua abordagem restrita do 

fenômeno linguístico, que desconsiderava o contexto sócio-histórico e o caráter de 

unicidade e eventicidade das manifestações verbais dos sujeitos. Para os 

integrantes do Círculo, "o pensamento teórico se constitui exatamente pelo gesto de 

se afastar do singular, de fazer abstração da vida" (FARACO, 2009, p. 18), 

posicionamento que se contrapunha à ideologia do grupo. 

 A crítica à concepção da homogeneidade linguística levou ao esfacelamento 

do grupo, no final da década de 1920, mas não à destruição dos princípios teóricos 

que sustentavam suas discussões e pesquisas. Zandwais (2015) aponta para o fato 

de que, em estudos desenvolvidos no início das atividades empreendidas pelo 
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grupo, havia uma preocupação em investigar a linguagem a partir da infraestrutura, 

isto é, a partir de suas manifestações reais nas relações entre os indivíduos. Como 

as palavras são apropriadas pelos indivíduos, como elas circulam nos meios sociais, 

como adquirem sentido nos contextos pragmáticos: esses são alguns dos 

questionamentos feitos pelos estudiosos, para os quais não há possibilidade de 

existência dos sujeitos fora da linguagem, como também não há signo que não seja 

ideológico. 

 A respeito da natureza ideológica da linguagem, Bakhtin (2003) explica que o 

caráter de neutralidade da palavra só pode ser compreendido se ela for considerada 

em seus aspectos lexicográficos, em seu estado de dicionário, como poetizou 

Andrade (2012) ao descrever que as palavras estão "sós e mudas,/ cada uma tem 

mil faces secretas sob a face neutra", e essas faces secretas só se dão a conhecer 

nos contextos em que as palavras são postas em movimento, são efetivamente 

usadas pelos falantes, conforme percebemos neste trecho, em que Bakhtin (2003, p. 

294, grifos do autor) declara: 

 

Os significados lexicográficos neutros das palavras da língua asseguram 
para ela a identidade e a compreensão mútua de todos os seus falantes, 
contudo o emprego das palavras na comunicação discursiva é de índole 
individual-contextual. Por isso pode-se dizer que qualquer palavra existe 
para o falante em três aspectos: como palavra da língua neutra e não 
pertencente a ninguém; como palavra alheia dos outros, cheia de ecos de 
outros enunciados; e, por último, como a minha palavra, porque, uma vez 
que eu opero com ela em uma situação determinada, ela já está 
compenetrada da minha expressão.  

 

Nesses dois últimos aspectos, cabe destacar que a palavra não é 

compreendida como expressão individual do falante, mas como originada do contato 

com a realidade concreta, com uma situação real, na qual o falante cinge a palavra 

com sua posição valorativa, portanto, ideológica. As palavras circulam socialmente e 

são assimiladas e reelaboradas pelos falantes, adquirindo sentidos diversos em 

função dos posicionamentos axiológicos de seus usuários em relação ao dizer dos 

outros. Desse modo, tiradas de seu estado de dicionário, elas entram no circuito da 

comunicação carregadas de valores e, se apresentam valores, é sempre em relação 

a outras palavras, num movimento dialógico ininterrupto que fundamenta a própria 

linguagem. 

Stella (2014) enfatiza essa diferenciação entre a noção de palavra abordada 

por Bakhtin e o Círculo com as noções comumente tratadas pela Gramática, 
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Filologia, Linguística e Semântica, no contexto compreendido entre o final do século 

XIX e o início do século XX. Para estas, os aspectos estruturais, tanto do ponto de 

vista sincrônico quanto do diacrônico, constituíam "o centro de observação dos 

fenômenos linguísticos", enquanto que, para aquela, a palavra passa "a ser 

encarada como um elemento concreto de feitura ideológica" (STELLA, 2014, p. 177-

178). Na próxima seção, abordamos particularmente a noção de ideologia como 

compreendida pelo pensamento bakhtiniano e sua relação com o signo linguístico.  

 

 

2.2.1 O signo ideológico: a linguagem como uma arena social 

 

O termo ideologia adquire feições distintas dependendo do campo do 

conhecimento que o utilize. Conforme Žižek (1996, p. 15), o entendimento do termo 

"enquadra-se na tríade hegeliana do Em-Si/Para-Si/Em-Si-e-Para-Si", isto é, 

perpassa uma espécie de narrativa que vai desde a compreensão da ideologia como 

conjunto de regras, crenças, ideias e conceitos que desfocam a realidade em função 

de interesses de determinados grupos (ideologia em si), seguindo para uma 

concepção de ideologia presente nas práticas, rituais e instituições sociais (ideologia 

para si), até chegar na noção de desintegração e autodispersão da ideologia, isto é, 

sua constituição heterogênea presente de forma quase espontânea em todo 

discurso (ideologia em si e para si). 

 Para os integrantes do Círculo, ideologia é um termo que se relaciona às 

diversas esferas da produção imaterial que regulam as relações sociais e a partir 

das quais se produzem os enunciados. Nesse sentido, a arte, a ciência, a filosofia, o 

direito, a religião, a política, a ética, por exemplo, constituem ideologias ou 

manifestações superestruturais (FARACO, 2009), das quais emergem incontáveis 

enunciados, impregnados de posições valorativas ou, para usar um termo comum ao 

Círculo, axiológicas. Nesse sentido, a noção de ideologia assumida pelo grupo 

associa-se à ideia de ideologia em si e para si, apontada por Žižek (1996), uma vez 

que não se pode delimitá-la ou enquadrá-la no discurso, dada a sua natureza 

heterogênea e multifacetada. 

 A afirmação do caráter ideológico dos enunciados, nos estudos do Círculo, 

pressupõe, dessa maneira, dois fatos: primeiro, todo enunciado é produzido num 

determinado campo da atividade humana; segundo, expressa sempre um 
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posicionamento do sujeito por meio de uma linguagem. Nesse sentido, o discurso da 

neutralidade do enunciado é inadmissível, a não ser que se considere tal discurso 

como uma posição avaliativa, também. 

 Bakhtin/Volochínov (2014, p. 33) atentam para a relação entre ideologia e 

sistemas semióticos, ao afirmarem que "tudo que é ideológico possui um valor 

semiótico", isto é, manifesta-se por meio de alguma linguagem, corporifica-se a partir 

de um signo, como mencionamos anteriormente. Tal reflexão nos leva a 

compreender que a relação entre o homem e a realidade não pode se dar de forma 

direta, uma vez que a linguagem sempre estará atravessando o caminho entre 

esses dois elementos. Os signos, assim, servem ao homem como forma de 

materializar suas ideologias e representar, axiologicamente, a realidade. De tal sorte 

que, em todo enunciado, encontraremos posições avaliativas e marcas ideológicas, 

suscitadas em função do dizer alheio, ou seja, nas relações de interação 

estabelecidas entre os sujeitos. 

 O mundo experimentado pela ação do sujeito jamais pode ser materializado 

em sua pureza, porque a linguagem (os sistemas semióticos em geral), que a tudo 

representa, não apenas refletindo o mundo, mas sobretudo refratando-o, isto é, 

construindo-o sob diferentes óticas e recortes axiológicos, envolve a realidade e os 

indivíduos com uma "densa e tensa camada de discursos" (FARACO, 2009), ficando 

o sujeito impossibilitado de "raspar a tinta" com que lhe pintaram e desembrulhar-se 

de si mesmo em busca de uma essência individual fictícia, essência que, na 

verdade, só existe no social. 

 Essa concepção rompe com a ideia de linguagem enquanto reflexo do 

pensamento e de signo como espelho da realidade. Ao estabelecer que os signos 

desempenham essas duas atividades – reflexo e refração –, os integrantes do 

Círculo confirmam sua abordagem filosófica e histórica da linguagem, pois a palavra 

é tomada como elemento que sinaliza para a materialidade do mundo, mas não de 

forma direta, transparente e uniforme, e sim por meio de interpretações 

diversificadas e até mesmo contraditórias. Toda palavra, sob essa ótica, carrega 

consigo uma gama de valores que vão sendo construídos socialmente, nas relações 

entre os sujeitos, cujos discursos ora se encontram, ora se confrontam. Assim, 

pensar no sentido de uma palavra exige o conhecimento não apenas das condições 

sociais em que ela é usada, mas principalmente do lugar social de quem a profere, 
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porque são os valores do sujeito que potencializam os sentidos das palavras, 

tornando-as multissêmicas, isto é, portadoras de múltiplos sentidos.  

 É interessante notar que, nesse processo de construção de sentidos por meio 

do signo verbal, há sempre uma espécie de embate discursivo: nossos 

posicionamentos se constituem na relação com outros posicionamentos, não surgem 

ao acaso, voltam-se para o passado e se projetam para o futuro, num constante 

diálogo, e, como representam ideologias as mais diversas, deixam transparecer na 

materialidade linguística esses lugares sociais. A partir do momento em que são 

postas em uso, em circulação, as palavras entram na grande arena ideológica, numa 

luta em que estão envolvidas, segundo Bakhtin (2003), as chamadas forças 

centrípetas, isto é, aquelas que querem monopolizar e orientar os discursos, e as 

forças centrífugas, que contestam toda tentativa de uniformização e estabilização 

discursiva. Seja nas ações mais corriqueiras do cotidiano, seja naquelas mais 

complexas da história humana, os embates ideológicos estão presentes, as vozes 

sociais buscam um espaço próprio para se fazerem perceber por meio da 

linguagem.  

 Por essa razão, a palavra é inscrita como "o fenômeno ideológico por 

excelência" (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 36) e, como apresenta um caráter 

ubíquo, isto é, onipresente em relação a todas as classes sociais, torna-se "a arena 

onde se desenvolve a luta de classes" (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 47). É 

nesse sentido que, para o Círculo de Bakhtin, os enunciados produzidos nas 

situações cotidianas mais banais, em circunstâncias de diálogo face a face entre os 

sujeitos, possuem o mesmo valor daqueles elaborados nas instâncias mais formais 

de uso da linguagem oral e escrita. Em ambos os casos, toda a carga ideológica 

subjacente ao signo linguístico deixa-se vislumbrar e, mais do que isso, funda o 

próprio material semiótico ao qual os indivíduos recorrem para efetivar seu projeto 

discursivo. 

 Esse posicionamento a respeito do valor das palavras, independentemente 

das instâncias de uso, é assumido por Bakhtin (1993) e Bakhtin/Volochínov (2014) 

ao discutirem a relação entre o discurso poético e o discurso cotidiano: se na 

realização do ato, na enunciação, única e irrepetível, o sujeito verbaliza a sua 

experiência emocional-volitiva com o mundo por meio de palavras encharcadas de 

valorações, é evidente que o fará em qualquer circunstância de uso, seja ela formal 

ou não, literária ou não, científica ou não. Essa compreensão da equivalência dos 
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discursos poético e cotidiano, no que diz respeito ao posicionamento axiológico do 

sujeito, encontrará suas ressonâncias na construção do conceito de gêneros do 

discurso e de sua categorização em gêneros primários e secundários, que 

abordamos mais adiante. Como podemos perceber, as noções relativas ao 

funcionamento da linguagem, trabalhadas pelo Círculo de Bakhtin, estão de tal 

forma imbricadas, que é impossível circunscrevê-las em espaços separados, o que 

demonstra claramente a perspectiva dialógica assumida por seus integrantes. 

 A concepção de signo e, consequentemente, de enunciado como material 

ideológico, que emerge nos contextos sociais em que os sujeitos interagem, resulta 

numa perspectiva de abordagem da linguagem distinta daquela proposta pela 

Linguística, a qual compreende o enunciado como um fenômeno exclusivamente 

verbal, dissociado de sua dimensão axiológica. Assim, empreender uma pesquisa 

fundamentada nas propostas do Círculo de Bakhtin significa adotar uma perspectiva 

sócio-discursiva e dialógica da linguagem e debruçar-se sobre a materialidade 

linguística sem perder de vista os conceitos centrais de ideologia e dialogismo, que 

surgem justamente de uma concepção filosófica onde o eu só existe em função do 

outro.   

  

 

2.2.2 O dialogismo: a natureza responsiva da linguagem 

 

 Como discutimos anteriormente, os signos são construtos semiológicos e 

ideológicos2, só adquirem sentido nas relações sociais estabelecidas entre sujeitos 

historicamente situados.  

 A produção dos enunciados, conceituados como quaisquer conjuntos 

coerentes de signos, se dá no interior de diferentes esferas discursivas, isto é, de 

                                                           
2 Em Marxismo e filosofia da linguagem, Bakhtin/Volochínov (2014) já apontavam sistemas semióticos 
imagéticos – veja-se o exemplo da foice e do martelo, que, associados ao trabalho agrícola e 
industrial, adquirem novos sentidos quando incorporados à cor vermelha na bandeira da antiga União 
Soviética – como construtos ideológicos, resultantes dos valores atribuídos pelo homem em suas 
relações sociais permeadas pela linguagem. Essa discussão inicial se estende a outros sistemas 
semióticos, como o pictórico, o musical, o cinético, o linguístico etc., uma vez que todos eles são 
oriundos da ação coletiva humana sobre a realidade: o homem é um ser de linguagem, um ser 
responsivo e situado, por isso não há signo que não seja ideológico. Os estudos relativos à 
multimodalidade, cujos principais representantes são Kress e van Leeuwen (2006), investigam a 
composição heterogênea de enunciados que mesclam sistemas semióticos diferentes. Baseando-se 
na Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday (1994), esses autores criaram a Gramática do Design 
Visual (GDV), que tem dado muitas contribuições para a compreensão dos gêneros discursivos 
produzidos na contemporaneidade. 
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áreas específicas da atividade humana, como a família, a igreja, a política, o direito, 

a escola, entre tantas outras. Esses espaços de construção de enunciados não se 

configuram como fortalezas intransponíveis, pelo contrário, abrem-se ao contato 

com enunciados advindos de outras esferas. Porque a relação dos sujeitos com a 

realidade é perpassada pela linguagem, e esta, como vimos, materializa as 

ideologias por meio dos processos de refração, ou seja, de atribuição de valor aos 

signos, os enunciados entram num movimento dialógico tenso e ininterrupto, 

disputando seu lugar na arena discursiva. 

 Esse movimento é de tal maneira complexo, que ocorre não só entre os 

sujeitos, mas no mundo interior de cada sujeito, nas consciências individuais, pois, 

ao transitar por entre distintas esferas discursivas, os indivíduos absorvem muitos e 

diversos discursos, frequentemente contraditórios. Nesse embate entre a palavra 

autoritária, centralizadora, e a palavra persuasiva, democrática, os sujeitos vão 

constituindo a si mesmos e ao seu mundo, axiologicamente recriado.  

 A adoção da metáfora do diálogo para caracterizar a natureza do 

funcionamento da linguagem aparece já nos primeiros escritos de Bakhtin (1993, p. 

49-50), em que a noção de enunciado como elo numa cadeia discursiva é esboçada:  

 
[...] nenhum objeto, nenhuma relação é dada aqui como algo simplesmente 
dado, como alguma coisa totalmente à mão, mas é sempre dado em 
conjunção com um outro dado que está conectado com aqueles objetos e 
relações, a saber, com aquilo que está ainda-por-ser-alcançado ou 
determinado [...] ele é dado a mim numa certa unidade dentro de uma certa 
unidade de evento, na qual os momentos daquilo que-é-dado e daquilo que-
é-para-ser-alcançado, daquilo que-é e daquilo que-deve-ser, do ser e do 
valor, são inseparáveis. 

 

 Os objetos, compreendidos como enunciados, não emergem dos contextos 

sociais isoladamente, desvinculados de suas relações com os já-ditos (que-é-dado) 

e indiferentes ao devir (que-deve-ser). A construção de sentidos só se torna possível 

porque relacionamos nossos enunciados a toda uma memória construída 

socialmente e os projetamos em direção a futuras respostas. A compreensão, como 

bem enfatiza Faraco (2009), é um processo ativo em que se opõe à palavra do 

locutor uma contrapalavra, ou seja, realiza-se a partir do diálogo.  

 Diante dessas considerações, já pressupomos que o entendimento de diálogo 

apenas como interação face a face não comporta os sentidos com os quais Bakhtin 

cinge essa palavra. A leitura de sua obra permite afirmar que existe, sim, uma 

relevância no tratamento dado ao diálogo cotidiano, porém isso se justifica pelo fato 
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de a fala ter sido relegada a um segundo plano pela Linguística. Essa fala, esse 

diálogo face a face, é alçado a objeto de estudo devido a uma lacuna teórico-

metodológica, no entanto é ressignificado a ponto de abranger, para além de sua 

forma tradicional, todas as formas de relação entre os discursos. Assim, 

consideradas em sentido amplo, as relações dialógicas referem-se à estreita e tensa 

interação estabelecida entre os enunciados e no interior deles.  

 Isso implica a observação e a análise dos elementos envolvidos na 

construção dos enunciados, que jamais se circunscrevem aos aspectos puramente 

linguísticos, mas consideram, sobretudo, os aspectos extralinguísticos ou 

discursivos, que pressupõem a ação dos sujeitos na e pela linguagem, conforme 

salienta Bakhtin (2003, p. 323), ao afirmar que "dois enunciados, quaisquer que 

sejam, se confrontados em um plano de sentido (não como objetos e não como 

exemplos linguísticos), acabam em relação dialógica.". Esse confronto independe do 

tempo e do espaço, pois, mesmo distantes, dois enunciados distintos podem entrar 

em relação dialógica.  

 Faraco (2009) sistematiza as dimensões do dialogismo, ao esclarecer que 

todo dizer é uma réplica, espera uma resposta e articula múltiplas vozes sociais. A 

concepção dialógica da linguagem leva, pois, à compreensão da natureza 

responsiva do enunciado (BAKHTIN, 2003). Em outras palavras, numa situação de 

interação linguística, os interlocutores comunicam-se por meio de enunciados, que 

se configuram em algum gênero discursivo e requerem do outro uma resposta. À 

elaboração de um texto subjaz a necessidade de uma resposta por parte de quem o 

ouve ou lê: escrevemos e falamos, na expectativa de que o outro nos compreenda e 

nos responda de alguma forma. 

 Essa compreensão é ativa porque o posicionamento do interlocutor diante do 

texto pode se dar de diversas maneiras: concordando com o conteúdo expresso, 

discordando das ideias, ampliando os conceitos, e até mesmo silenciando, dentre 

tantos outros modos de agir em relação ao enunciado. Bakhtin (2003) aponta, 

inclusive, para a compreensão ativamente responsiva de efeito retardado, que 

ocorre quando, do contato com o texto, o leitor/ouvinte não apresenta prontamente 

uma resposta, porém esta, em algum momento, ecoará nos seus discursos, uma vez 

que é intrínseco ao ser humano o desejo de compreender e fazer-se compreender.  

 O processo de dialogização ocorre tanto externa como internamente aos 

enunciados (CUNHA, D., 2011), sendo o dialogismo interlocutivo aquele que se 
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verifica entre enunciados distintos, e o dialogismo interdiscursivo o que ocorre no 

interior do próprio enunciado, onde se percebem diferentes vozes, marcadas ou não, 

na materialidade textual. No primeiro caso, enunciados distintos confrontam-se, e 

daí surgem os diversos tipos de relação que já mencionamos. No segundo caso, os 

sujeitos interagem entre si em diversas esferas da atividade humana e vão 

absorvendo muitas vozes, porém vão sofrendo de uma espécie de esquecimento 

natural e necessário, que os faz acreditar serem donos ou fontes de seu próprio 

dizer. Outras vozes são bivocalizadas, isto é, aparecem no decurso dos enunciados, 

explicitando diferentes graus de alteridade e assimilação das vozes alheias. A 

dialogização interna aponta para a compreensão dos monólogos como enunciados 

também dialógicos, uma vez que revelam inúmeras vozes que constituem o discurso 

dos sujeitos, conforme explica Bakhtin (2003, p. 294-295, grifos do autor): 

 

[...] a experiência discursiva e individual de qualquer pessoa se forma e se 
desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados 
individuais dos outros. Em certo sentido, essa experiência pode ser 
caracterizada como processo de assimilação – mais ou menos criador – das 
palavras do outro (e não das palavras da língua). Nosso discurso, isto é, 
todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas) é pleno de 
palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, 
de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos 
outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que 
assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos. 

 

 Essas afirmações sinalizam, também, para o fato de que não é possível 

conceber a consciência como individual, uma vez que ela se constitui em função dos 

dizeres alheios. A consciência, assim como a linguagem, tem uma natureza social, 

dialógica, mas também se faz singular no sentido de que há uma atividade do sujeito 

sobre esses dizeres alheios, seja ironizando-os, seja parodiando-os, seja 

corroborando-os ou posicionando-se de outras formas. Nas palavras de Faraco 

(2009, p. 84) "o mundo interior é uma arena povoada de vozes sociais em suas 

múltiplas relações de consonâncias e dissonâncias", sendo, portanto, o caráter 

dialógico intrínseco à constituição humana.  

 Sendo o homem um ser dialógico – entendido o diálogo não somente como 

consenso, mas principalmente como contrassenso, embate, disputa –, utiliza-se da 

linguagem para produzir enunciados únicos e irrepetíveis nos contextos 

enunciativos. A situação histórico-social e os interlocutores envolvidos no processo 

de interação determinam a enunciação e, consequentemente, as formas do 
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enunciado. Embora possamos repetir um texto, copiá-lo, reproduzi-lo, citá-lo, não 

podemos submeter os enunciados ao mesmo tratamento, pois, sendo da ordem do 

discurso, eles jamais se repetem. São eventos únicos, acontecem em situações 

específicas de interação entre os sujeitos, ao contrário dos textos, que são da ordem 

da língua e, por isso, podem ser repetidos incontáveis vezes. 

 Essa concepção de eventicidade do enunciado tem seu gérmen localizado 

nos primeiros textos de Bakhtin (1993, p. 58), quando, ao discorrer sobre a 

historicidade do sujeito e, consequentemente, do enunciado, ele afirma que "no dado 

ponto único onde eu agora estou, ninguém jamais esteve no tempo único e no 

espaço único do Ser único. E é em torno deste ponto único que todo o Ser único se 

dispõe de um modo único e irrepetível.". Dessa forma, tanto o sujeito quanto o 

enunciado são tomados como eventos, em sua unicidade e singularidade, porque 

são situados sócio-historicamente. É por isso que Bakhtin (2003) enfatiza que as 

relações dialógicas se estabelecem não entre elementos da língua, mas entre 

discursos, pois estes, sim, decorrem de lugares sociais determinados e constroem 

sentidos a partir da interação entre os sujeitos.  

 No processo de enunciação, retiramos as palavras não da língua, não do 

léxico, mas dos enunciados dos outros, e é essa relação dialógica e valorativa, 

efetivada por um sujeito em direção a outro, num determinado contexto, que faz dos 

enunciados eventos únicos. O enunciado tem autor e destinatário, por outro lado, as 

palavras e as orações, unidades significativas da língua, não produzem sentidos, 

não são construídas por sujeitos situados, não são direcionadas a ninguém, por isso 

não podem relacionar-se dialogicamente. 

 Percebemos, pois, que a fundamentação filosófica a partir da qual se 

desenvolvem os estudos bakhtinianos aponta para uma compreensão profunda das 

relações intersubjetivas, em que o diálogo é base da própria existência. A 

concepção do ser dialógico, constituído na relação entre o eu e o outro, perpassa as 

discussões acerca da linguagem e instituem o primado da alteridade. O eu-para-mim 

entra numa relação com o outro, instituindo o eu-para-o-outro e o outro-para-mim, 

num diálogo constante e infindo, que se materializa por meio dos enunciados, plenos 

de posicionamentos valorativos e vozes, marcadas ou não, na superfície textual.  

 A concepção dialógica da linguagem estende-se, nesse sentido, a todos os 

âmbitos da vida humana, compreendidos numa relação em que há, no mínimo, dois 

sujeitos, duas consciências, únicas, singulares, intrinsecamente sociais, prenhes de 
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discursos vários, oriundos de diferentes esferas da comunicação e concretizados em 

enunciados que tomam a forma de gêneros do discurso. Bakhtin (2016, p. 117), em 

textos escritos no início da década de 1950 e só recentemente traduzidos para a 

língua portuguesa, já apontava não apenas a linguagem, mas a própria língua como 

entidade de natureza dialógica, ao afirmar que seria "inadmissível contrapor língua e 

discurso em qualquer que seja a forma. O discurso é tão social quanto a língua. As 

formas de enunciado também são sociais e, como a língua, são igualmente 

determinadas pela comunicação". Na seção a seguir, discutimos com mais 

pormenores a noção de enunciado e suas especificidades enquanto unidade real da 

comunicação, por meio da qual a língua adquire um status ativo.  

  

 

2.2.3 O enunciado: a unidade real da comunicação 

  

 Cada perspectiva teórica de estudo da linguagem apresenta uma concepção 

distinta de enunciado, por vezes equiparando-o à noção de frase ou texto, como 

propunha a Pragmática e a Linguística Textual em seus primórdios, numa tentativa 

de análise linguística que ultrapassasse os limites da oração, já considerando as 

determinações do contexto para a compreensão do material semiótico; noutras 

vezes, associando o conceito de enunciado ao de discurso, tomando-os 

historicamente, como sugeria a Análise do Discurso Francesa, especialmente na 

figura de Foucault, para quem uma mesma materialidade poderia aparecer em 

contextos diferentes, suscitando diferentes efeitos de sentido conforme as relações 

de poder e saber existentes em dada época (BRAIT, 2014). 

 Embora muitos teóricos, como Benveniste, Ducrot e Bally, tenham se 

debruçado sobre o estudo da enunciação e seus aspectos extralinguísticos, é nos 

estudos do Círculo de Bakhtin que encontramos, numa abordagem dialógica da 

linguagem, o desenvolvimento aprofundado de conceitos relativos ao processo de 

enunciação3, que possibilita a materialização de discursos que circulam socialmente 

                                                           
3 O termo adotado por Bakhtin para se referir tanto à enunciação (processo) quanto a enunciado 
(produto) é o mesmo (viskázivanie), sem fazer distinção quanto ao seu sentido, conforme nota do 
tradutor em Bakhtin (2016). Assim, optamos também nós por discutir a noção de enunciado conforme 
o próprio autor sugere em seus textos. 
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e necessitam da voz de um sujeito, concebido como autor, para emergirem e 

estabelecerem contato com outros tantos enunciados (SANTOS, 2012). 

 Para compreendermos o conceito de enunciado sob a ótica bakhtiniana, 

precisamos refazer, mesmo que de maneira concisa, o percurso teórico que 

engendrou tal noção. Inicialmente, o objetivo que orientava os integrantes do Círculo 

era questionar duas concepções de língua então vigentes: como um sistema 

abstrato, imanente e estável, passível de análise por meio de um recorte sincrônico, 

posicionamento defendido pela corrente do objetivismo abstrato; como entidade de 

evolução ininterrupta, resultante da criação individual dos sujeitos, posicionamento 

assumido pela corrente do subjetivismo idealista, conforme observamos em 

Bakhtin/Volochínov (2014).  

 Essas correntes de pensamento excluíam as condições de produção do 

enunciado, que envolvem interlocutores situados em um determinado contexto 

sociocultural, sujeitos cujos discursos se fundamentam num entrelaçamento de 

discursos anteriores e se mostram como posicionamentos diante de enunciados 

alheios, em constante relação dialógica. Nesse sentido, Bakhtin não enxerga a 

língua como sistema nem o sujeito como falante individualizado; para ele, o 

processo de interação verbal entre os sujeitos, em espaços e tempos determinados, 

possibilita a concretização dos discursos em forma de enunciados que se revestem 

como gêneros do discurso nas práticas sociais em que interagimos por meio da 

linguagem.  

 A emergência de um enunciado envolve fatores linguísticos, por se tratar de 

uma materialidade sígnica, portanto simbólica, e fatores extralinguísticos, por 

envolver elementos ligados à situação em que ele surge. Os discursos, de natureza 

abstrata, circulam nas mais diversificadas instâncias sociais e, por meio do processo 

de interação entre os sujeitos, ganham vida como enunciados. Assim, os primeiros 

elementos que entram em contato na enunciação são os sujeitos, interlocutores, 

sejam eles reais ou presumidos. Quando produzimos enunciados, fazemo-lo em 

função de um destinatário, desejamos ser ouvidos, lidos, compreendidos, 

questionados, contestados por esse outro a quem nos dirigimos, esteja ele presente 

no momento da enunciação ou não. Não se trata de um movimento unilateral, em 

que o falante emite um enunciado e o ouvinte o recebe, passivamente. A realidade 

da comunicação humana nos mostra que, como descreve Bakhtin (2003, p. 271), 
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o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, 
ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: 
concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, 
prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma 
ao longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu início, 
às vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante. 

 

 Nesse sentido, o enunciado nasce a partir do desejo discursivo de um sujeito 

em direção a outro e sempre reclama uma resposta, real ou presumida; apresenta, 

pois, uma natureza responsivamente ativa, que se mostra de forma prospectiva, 

solicitando uma resposta do outro, como também de forma retrospectiva, 

respondendo a enunciados anteriores, com os quais dialoga aberta ou veladamente. 

Nas palavras de Bakhtin (2003, p. 296), o enunciado "é um elo na cadeia da 

comunicação discursiva", e por isso mesmo não pode ser tomado para análise sem 

que consideremos essas relações dialógicas. 

 A noção de responsividade comporta o sentido de respondibilidade, ou seja, 

tudo que se relaciona à resposta de um eu para outro, ao mesmo tempo em que 

sugere a ideia de responsabilidade, isto é, cada enunciado é proferido por um autor, 

um sujeito de discurso que, situado em tempo e espaço determinados, em contato 

com discursos de determinadas áreas de interação humana, elabora seus 

enunciados considerando o interlocutor presente naquela circunstância precisa de 

comunicação. Observando por esse viés, compreendemos a afirmação de Bakhtin 

(2003) de que os enunciados são realizações discursivas únicas, são eventos que 

só se realizam uma vez, porque se encontram no eixo espaço-temporal em que se 

desenrola a vida humana, ao contrário das unidades da língua, as palavras, que são 

limitadas e podem ser repetidas e reproduzidas ad ӕternum, porém, quando 

consideradas no contexto de uma enunciação, tornam-se singulares e irrepetíveis. 

 Ainda que não compreendamos de imediato o enunciado do outro, ainda que 

estejamos em espaços e tempos completamente distintos, ainda que tenhamos 

posicionamentos totalmente díspares quanto ao conteúdo proferido por nosso 

interlocutor, a natureza responsiva do enunciado não deixa de existir, pois é inerente 

ao homem o desejo de compreender e colocar em movimento a sua palavra.  

 Enquanto autores de nossos enunciados, consideramos inicialmente a figura 

do destinatário e da situação específica de interação, para efetuarmos ações de 

escolhas em relação às formas lexicais e gramaticais a fim de organizá-las nos 

moldes de um gênero discursivo adequado àquela circunstância. Essas escolhas 
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deixam transparecer não somente o estilo verbal, mas também o nosso 

posicionamento diante dos enunciados alheios, sejam eles passados ou futuros. 

Como discute Bakhtin (2016, p. 122), "o estilo não é determinado pelo significado 

lógico-objetal das palavras, mas pela expressão, ou seja, pela auréola estilística que 

caracteriza o sujeito do discurso e sua relação com a realidade expressa no aspecto 

lógico-objetal da palavra". Essa afirmação permite-nos compreender que o estilo de 

um enunciado é determinado pelo posicionamento que assumimos em relação a um 

objeto de discurso diante do qual já existem outros enunciados, com outros 

posicionamentos.  

 Nossa palavra está sempre se relacionando com as palavras alheias, 

proferidas a partir de  determinados posicionamentos dos sujeitos do discurso. Elas 

entram na composição de nossos enunciados de modo mais ou menos explícito, 

mais ou menos reelaborado, conforme enumera Bakhtin (2016, p. 57-58): 

 
os enunciados dos outros podem ser introduzidos diretamente no contexto 
do enunciado; podem ser introduzidas somente palavras isoladas ou 
orações que, neste caso, figurem como representantes de enunciados 
plenos, e além disso enunciados plenos e palavras isoladas podem 
conservar a sua expressão alheia mas não podem ser reacentuados (em 
termos de ironia, de indignação, reverência, etc.); os enunciados dos outros 
podem ser recontados com um variado grau de reassimilação; podemos 
simplesmente nos basear neles como em um interlocutor bem conhecido, 
podemos pressupô-los em silêncio, a atitude responsiva pode refletir-se 
somente na expressão do próprio discurso – na seleção de recursos 
linguísticos e entonações, determinada não pelo objeto do próprio discurso 
mas pelo enunciado do outro sobre o mesmo objeto. 

   

 Essas são algumas formas – das mais evidentes às mais sutis – de inserção 

do discurso alheio em um enunciado, chamando-nos especialmente a atenção a 

passagem em que o autor menciona o variado grau de reassimilação que podemos 

fazer a partir dos enunciados alheios, o que comprova não apenas a dependência e 

a influência do discurso alheio na composição de nossos enunciados, mas também 

a existência de um trabalho autoral sobre a língua, uma vez que realizamos 

escolhas e nos posicionamos sempre em função da palavra do outro. 

 A aprendizagem de uma língua ocorre em situações de interação em que os 

sujeitos se comunicam por meio de enunciados, que têm conteúdo e são orientados 

socialmente, isto é, cumprem uma função social, e não por meio de palavras soltas e 

descontextualizadas (SCHERMA E TURATI, 2012). Essa interação pressupõe uma 

alternância dos sujeitos no processo de enunciação. No diálogo face a face, essa 
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alternância torna-se perceptível, porém quando consideramos outros gêneros do 

discurso, que envolvem a escrita e até mesmo a oralidade – veja-se o caso dos 

gêneros televisivos ou radiofônicos –, parece difícil demarcar as fronteiras do 

enunciado.  

 Bakhtin (2003), no entanto, discute a problemática dos limites do enunciado 

quando fala acerca de sua conclusibilidade. Em outras palavras, ele procura 

responder à questão de como conseguimos discernir quando começa e quando 

termina um enunciado, quando sentimos a "deixa" (dixi) do destinatário para que 

possamos emitir um novo enunciado. 

 A vontade discursiva do falante, isto é, a sua intenção comunicativa, 

"determina o todo do enunciado, o seu volume e as suas fronteiras" (BAKHTIN, 

2003, p. 281). O falante tenciona dizer, elabora um projeto de dizer – que se 

caracteriza como o "momento subjetivo do enunciado" (BAKHTIN, 2003, p. 281) – e 

esse dizer se refere ao conteúdo semântico-objetal do enunciado, que é exaurível, 

tem limites. Na prática real da comunicação, nós pensamos num determinado tema, 

posicionamo-nos em relação a ele considerando posicionamentos alheios, possíveis 

destinatários e a situação específica de interação, escolhemos uma forma (um 

gênero) e os meios lexicogramaticais para materializar nosso projeto discursivo em 

um enunciado. Assim, para que o verbo se faça carne, um complexo processo de 

elaboração discursiva acontece no mundo subjetivo do falante. Bakhtin (2003, p. 

283; 286) especifica ainda mais esse funcionamento da interação discursiva, ao 

comentar que 

 

Aprender a falar significa aprender a construir enunciados [...] quando 
ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras 
palavras, adivinhamos um determinado volume [...], uma determinada 
construção composicional, prevemos o fim, isto é, desde o início temos a 
sensação do conjunto do discurso que em seguida apenas se diferencia no 
processo da fala. [...] Quando escolhemos um determinado tipo de oração, 
não o escolhemos apenas para uma oração, não o fazemos por 
considerarmos o que queremos exprimir com determinada oração; 
escolhemos um tio de oração do ponto de vista do enunciado inteiro que se 
apresenta à nossa imaginação discursiva e determina a nossa escolha. 

 

  Obviamente, essa previsão que fazemos acerca da conclusibilidade do 

enunciado depende diretamente do domínio que temos acerca das formas de 

gênero que circulam nas diversas esferas da comunicação cultural. Se dominamos 

bem uma determinada forma de enunciado, seremos capazes de antecipar o seu 
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todo, seu volume e suas fronteiras, tanto na produção quanto na interpretação do 

dizer alheio. 

 Percebemos, nessas considerações, que os fatores extraverbais influenciam 

profundamente os verbais na composição do enunciado. Mesmo se tratando de 

gêneros em que os sistemas semióticos utilizados não sejam fundamentados na 

palavra, esses fatores circunstanciais, relacionados aos elementos envolvidos no 

processo de enunciação, apresentam a mesma força capaz de determinar as feições 

do enunciado, como podemos perceber em intervenções artísticas, pinturas, 

produções cinematográficas mudas, entre tantos outros gêneros que, lançando mão 

de outros signos que não o linguístico, constroem sentidos a partir da intenção 

discursiva do sujeito e de seu posicionamento em relação ao dizer do outro. 

 Na expressão de um enunciado, estão envolvidas a entonação, a escolha das 

palavras e de outros elementos não-verbais, ou seja, a feição estilística, decorrente 

do grau de proximidade do falante com seu interlocutor, e a disposição das palavras 

e dos demais elementos simbólicos no todo do enunciado. Quando Bakhtin (2003) 

fala em entonação, imediatamente remetemos à fala, à oralidade, no entanto, suas 

proposições consideram a multiplicidade dos signos que estão a serviço da 

expressão discursiva do ser humano, portanto essa tonalidade que indica o 

posicionamento do falante diante de um objeto de discurso pode ser verificada 

através da utilização de sistemas semióticos diferentes do linguístico, o que as 

pesquisas acerca da multimodalidade dos gêneros atestam, especialmente no 

mundo contemporâneo, em que a palavra é frequentemente acompanhada de outros 

tantos signos, prenhes de valorações. 

 Nesse sentido, a compreensão e a análise de um enunciado exigem-nos uma 

visão de sua totalidade: perscrutar a intimidade de um enunciado significa observar 

minuciosamente suas condições de produção, sua existência espaço-temporal, suas 

relações com outros enunciados acerca do mesmo tema semântico-objetal, suas 

conotações estilísticas oriundas da relação entre os interlocutores, suas feições 

axiológicas resultantes do ponto de vista assumido pelo sujeito discursivo, suas 

formas composicionais, que se transformam porque os arranjos socioeconômicos 

vão se remodelando e criando outras relações entre os sujeitos. 

 Sob a ótica da Análise Dialógica do Discurso, o enunciado precisa ser 

considerado na sua totalidade para que o compreendamos como evento único, 

irrepetível e em estreita relação dialógica com outros enunciados. Nas palavras de 
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Bakhtin (2016, p. 149), "não se trata de pensamento, mas de intercâmbio de 

pensamentos, não se trata de um enunciado (isolado e autossuficiente), mas de um 

intercâmbio de enunciados no âmbito de uma dada sociedade". Somente 

considerando o todo do enunciado estamos aptos a compreender a dinâmica da 

interação entre os sujeitos, autores de seu próprio discurso, num determinado 

contexto sociocultural. 

 Na próxima seção, abordamos o conceito de gêneros do discurso, que dão 

forma aos enunciados, descrevendo seus elementos constitutivos e distinguindo as 

noções de gêneros primários e gêneros secundários. Também contemplamos a 

relação entre enunciador e destinatário como fundamento para a produção de 

gêneros, porque, para o Círculo de Bakhtin, o outro é elemento essencial na 

constituição do eu e, consequentemente, dos enunciados proferidos por esse eu. 

 

   

2.2.4 Os gêneros do discurso: as formas do enunciado 

  

 Em todos os campos da atividade humana, os indivíduos utilizam gêneros do 

discurso, que se apresentam como enunciados concretos e únicos, relativamente 

estáveis, organizados por seu conteúdo temático, seu estilo verbal e sua estrutura 

composicional (BAKHTIN, 2003). Essa definição clássica traz, em seu âmago, uma 

série de princípios cuja abordagem se faz necessária para compreender não apenas 

os aspectos formais, mas principalmente os modos de funcionamento dos gêneros. 

 Ao caracterizar os gêneros do discurso como enunciados concretos e únicos, 

Bakhtin (2003) traz à tona uma discussão sobre a historicidade e a eventicidade dos 

enunciados, isto é, os discursos se materializam em forma de gêneros, são unidades 

concretas de comunicação entre os indivíduos, e são únicos não no sentido de 

serem originais, mas no sentido de que sua ocorrência num determinado contexto só 

pode ocorrer uma única vez. Por mais que um falante repita integralmente um 

enunciado, este jamais será o mesmo, porque a situação comunicativa será outra: 

outros serão os interlocutores, outra será a entonação, outros serão os enunciados 

aos quais o sujeito responderá, outro será o próprio sujeito.  

 Em contrapartida, todo enunciado carrega consigo marcas de outros 

discursos, aos quais ele se refere, seja concordando, seja discordando, seja 

ampliando, seja restringindo, enfim, as palavras não são ditas ao acaso e não são 
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oriundas, num aspecto psicologizante, do próprio indivíduo. Elas entram na cadeia 

discursiva imbuídas de valores e sempre fazem referência a outras palavras. 

Resumidamente, as palavras são ideológicas e dialógicas. Dessa maneira, o 

enunciado caracteriza-se como repetível – uma vez que retoma discursos anteriores 

– e não-repetível – já que em cada contexto torna-se único. Ao mesmo tempo em 

que dialoga com discursos anteriores, abre-se para o diálogo com outros 

enunciados, posteriores. 

 A relativa estabilidade dos gêneros discursivos aponta para o seu caráter 

histórico. Como os gêneros nascem a partir das necessidades dos indivíduos nos 

diversos contextos sociais, vão adquirindo feições e funções de acordo com esses 

fatores extralinguísticos. Basta pensarmos na quantidade de gêneros nascidos com 

os avanços das tecnologias de informação e comunicação, totalmente impensáveis 

há algumas poucas décadas, como e-mails, blogs e mensagens instantâneas por 

meio de aplicativos em smartphones. À medida que as condições sociais de 

produção do discurso vão se modificando, os gêneros também se transformam, 

fundem-se, hibridizam-se, para atender às necessidades comunicativas dos usuários 

da língua.  

 Cabe ressaltar que a configuração dos gêneros discursivos é apreendida 

pelos indivíduos nos contextos dos quais participam e nos quais exercem seu papel 

de interlocutores, isto é, nas práticas de linguagem em que se inserem. Os gêneros 

se constroem em torno de um conteúdo temático, isto é, fazem referência a objetos 

de discurso4; são elaborados com um determinado estilo verbal, que se relaciona às 

escolhas lexicais, fraseológicas e gramaticais efetuadas pelo falante; e apresentam 

uma estrutura composicional própria, que pode ser mais ou menos maleável, 

dependendo do grau de padronização do gênero. Esse grau de padronização é 

estabelecido pelo sujeito em virtude de suas necessidades comunicativas em cada 

contexto de interação: por meio de escolhas estilísticas efetuadas pelo sujeito, um 

gênero que em geral apresenta uma estrutura mais fixa pode sofrer alterações 

                                                           
4 Koch e Elias (2010, p. 134) destacam o fato de que os referentes que usamos na fala e na escrita 
não são "rótulos para designar as coisas do mundo. Eles são construídos e reconstruídos no interior 
do próprio discurso". Por essa razão, a Linguística Textual aponta os objetos de discurso, isto é, as 
palavras, como material para o processo de referenciação, mecanismo por meio do qual o sujeito 
insere e retoma objetos de discurso num enunciado. Essa compreensão comunga com o pensamento 
bakhtiniano, que mostra o signo linguístico não como um espelho, mas como um prisma que reflete e 
refrata a realidade. 
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significativas, decorrentes da subjetividade que entra em cena e desestabiliza seus 

aspectos normativos.   

 Bakhtin (2003) enfatiza a estrutura composicional como o elemento mais 

preponderante na classificação de um gênero discursivo, uma vez que é ela a 

responsável pela configuração geral do gênero, sua superestrutura, é a ela que o 

falante recorre, em primeira instância, para desenvolver seu projeto enunciativo. Ao 

solicitarmos de uma pessoa a elaboração de uma receita culinária, uma carta, uma 

lista de compras, por exemplo, a primeira atividade cognitiva será a retomada da 

estrutura composicional desses gêneros, isto é, de seus elementos constitutivos. No 

entanto, o autor não menospreza os demais elementos que compõem os gêneros 

discursivos, pelo contrário, ressalta a indissolubilidade deles na construção dos 

enunciados.  

 Para efeito de classificação dos gêneros, que são construtos linguístico-

discursivos imensuráveis, dadas as inúmeras necessidades comunicativas dos 

falantes, Bakhtin (2003, p. 263) estabelece distinções entre os "gêneros discursivos 

primários (simples) e secundários (complexos)": enquanto os primeiros circulam nas 

situações comuns do cotidiano, os últimos desenvolvem-se em condições mais 

complexas e organizadas, incorporando e redimensionando os gêneros primários. 

Assim, na elaboração de um conto, por exemplo, o escritor vale-se da estrutura dos 

diálogos cotidianos para desenvolver as falas das personagens numa determinada 

situação. No entanto, os diálogos inscritos no conto jamais se assemelham aos de 

uma situação real entre dois ou mais interlocutores, pois passam por um movimento 

de reelaboração em que estão envolvidos vários fatores, dentre eles as escolhas 

estilísticas do escritor. Trata-se, neste caso, da transposição de uma situação 

original de fala para um contexto escrito, o que, por si só, já determina diferenças 

quanto à estruturação do texto. 

 É interessante destacar a vinculação que Bakhtin (2003) faz do conceito de 

estilo à expressão da individualidade dos falantes na composição dos gêneros 

discursivos. Para ele, "todo enunciado é individual e por isso pode refletir a 

individualidade do falante (ou de quem escreve), isto é, pode ter estilo individual" 

(BAKHTIN, 2003, p. 265), no entanto a expressão dessa individualidade dar-se-á de 

acordo com as características do gênero. Quanto mais padronizado é o gênero, 

menores são as possibilidades de inscrição da subjetividade do falante. Porém isso 

não significa que, mesmo em gêneros mais fechados, não se perceba nenhuma 
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marca individual, uma vez que "a própria escolha de uma determinada forma 

gramatical pelo falante é um ato estilístico" (BAKHTIN, 2003, p. 269). Assim, 

escolher entre um ou outro verbo para exprimir um ponto de vista, um ou outro 

substantivo para se referir a um objeto de discurso, um ou outro adjetivo para 

qualificar ou especificar esse objeto, constitui expressão da individualidade do 

falante, ainda que se trate de um gênero aparentemente menos propício a essas 

manifestações de estilo. 

 É preciso considerar que o falante, ao realizar escolhas para construir seu 

enunciado em forma de gênero, não age indiferentemente aos enunciados que lhe 

são anteriores, visto que, sendo a linguagem constitutivamente dialógica, haverá 

sempre ressonâncias de um ou vários enunciados em outro. Nesse sentido, um 

texto, considerado em sua materialidade, apresentará reflexos de discursos alheios, 

seja explícita ou implicitamente, por meio de inúmeros recursos, que vão desde a 

citação direta até a pressuposição do interdiscurso, isto é, dos discursos de outrem, 

assimilados pelo produtor do texto e não marcados na materialidade do enunciado.  

 A figura do outro na constituição dos gêneros discursivos é condição 

fundamental para a compreensão do caráter dialógico da linguagem. O outro não se 

apresenta apenas como destinatário passivo dos enunciados elaborados pelo 

falante/escritor, ao contrário, entra no processo de criação de textos como elemento 

a partir do qual o autor faz suas escolhas e do qual espera uma atitude responsiva 

ativa, que se comprometa com o enunciado. Obviamente, o outro pode ser 

compreendido como um participante do diálogo, como um público específico, como 

um adversário, enfim, como destinatário, definido ou não, no processo de interação 

verbal.  

 A composição e o estilo de um gênero dependem das representações que 

seu autor faz do destinatário. Antes de construir um enunciado, sempre precisamos 

levar em consideração o outro, no sentido de pensar sobre suas concepções, 

ideologias, conhecimentos sobre o tema abordado no texto. Por isso, é pertinente o 

estabelecimento de um destinatário ou um público para as produções realizadas em 

contexto escolar, de modo a evitar problemas de textualização e discursividade. Ao 

saber para quem escrevem e com quais objetivos, os alunos têm condições de 

experimentar, nos textos didatizados pela escola, as condições de produção e 

recepção próprias dos gêneros nessas situações específicas de enunciação, como 

bem enfatizam Schneuwly e Dolz (2004) ao discutir o ensino de gêneros orais e 
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escritos na escola. Nesse trabalho de didatização, em que o professor proporciona 

uma reflexão consciente acerca da constituição dos gêneros discursivos, é 

imprescindível o estabelecimento do destinatário como figura que determina "a 

escolha do gênero do enunciado e a escolha dos procedimentos composicionais e, 

por último, dos meios linguísticos, isto é, o estilo do enunciado" (BAKHTIN, 2003, p. 

302, grifo do autor). 

 No processo de elaboração de um determinado gênero, principalmente no 

ambiente escolar, as condições de produção textual geralmente se modificam, uma 

vez que o texto se torna conteúdo para o exercício da escrita por parte do aluno em 

uma situação distinta daquela em que o gênero nasce originalmente. Por isso é 

extremamente relevante empreender esforços no sentido de definir os destinatários 

para os textos dos alunos. Em outras palavras, o texto necessita circular pela escola 

e fora dela, exercendo suas funções sociais em diferentes contextos, a fim de que 

seus autores consigam construir um sentido para essa prática e possam, com o 

auxílio do professor, orientar sua escrita por um viés autoral.  
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3 A AUTORIA SOB UMA PERSPECTIVA DISCURSIVA 

 

 A constituição da autoria nos enunciados produzidos pelos sujeitos nas mais 

diversas esferas da comunicação tem sido estudada sob diferentes perspectivas 

discursivas5, entre as quais se destacam a visão de autor como função e como 

elemento fundador de discursividades, proposta por Foucault (2011), e a abordagem 

dialógica de autoria proposta por Bakhtin (2003), que apresenta o autor como sujeito 

que engendra o discurso a partir de um posicionamento exotópico e axiológico em 

relação aos enunciados que circulam socialmente. 

 As concepções de sujeito que fundamentam suas proposições de análise de 

discursos são distintas: para o primeiro, o sujeito, assim como o autor, é uma 

posição que pode ser assumida por qualquer indivíduo que aceite o mesmo sistema 

simbólico e a mesma conjuntura discursiva, sob a qual se desdobram as relações de 

saber e poder; para o segundo, o sujeito é um ser empírico, e todo ser é um evento 

em sua própria condição existencial que se desenrola num eixo espaço-temporal, 

tornando-se autor ao posicionar-se em relação a enunciados alheios, anteriores e 

posteriores, e reelaborando o dizer do outro a partir de um movimento estilístico, 

inerentemente ativo, sobre a linguagem. Quanto mais consciente dessa dupla tarefa, 

mais autoral se mostrará o enunciado proferido pelo sujeito. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, consideramos pertinente a condição 

de sujeito e autor pela ótica bakhtiniana, uma vez que acreditamos serem autores 

todos os sujeitos do discurso quando fazem uso dos recursos que a linguagem lhes 

possibilita em suas variadas instâncias. Se em Foucault uma carta, um contrato, um 

texto anônimo têm, respectivamente, signatário, fiador, redator, porém não autor, 

uma vez que para isso seria necessário associar seu nome a uma obra que 

potencialmente poderia fundar discursividades, isto é, outros discursos, em Bakhtin, 

como veremos no decorrer deste capítulo, todo enunciado apresenta autor, em 

maior ou menor grau, porque na lida com os signos, somos todos agentes e temos a 

capacidade de ressignificar as palavras em função dos elementos envolvidos na 

                                                           
5 Diferentes abordagens teóricas discutem a noção de autoria: Foucault e Maingueneau aparecem 
como as principais referências na Análise do Discurso Francesa e estudam o autor a partir dos 
conceitos de função e inscrição, respectivamente. Já Barthes, em seus estudos de crítica literária, 
figura como nome principal no trato do autor como ser biográfico-histórico, submetido a uma língua 
que, de certa forma, assume a função da autoria (CAVALHEIRO, 2008).  
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enunciação. Se a palavra se repete, o enunciado proferido por um autor é sempre 

um evento. 

 Ao estender o conceito de autoria para além do texto literário, englobando, 

assim, todo e qualquer gênero do discurso, Bakhtin (2003) promove uma discussão 

acerca da complexidade dessa categoria, cuja compreensão exige uma análise do 

contexto sócio-histórico em que circulam heterogêneos discursos, concretizados em 

forma de enunciados que exibem as marcas ideológicas próprias do discurso de 

sujeitos que efetuam um trabalho de escolhas linguísticas delineadoras do estilo. 

 No Brasil, principalmente na última década, muitos trabalhos acerca da 

construção autoral dos discursos no contexto escolar, tanto na Educação Básica 

quanto no Ensino Superior, conforme discutimos no capítulo 1 de nosso trabalho, 

têm sido desenvolvidos, tomando-se como aporte teórico os estudos de Bakhtin e 

pesquisas de comentadores de sua obra, como também aportes teórico-

metodológicos de áreas afins, que apresentam pontos de convergência com os 

pressupostos bakhtinianos. Um dos estudiosos que vem desenvolvendo trabalhos 

relevantes para os estudos da autoria na produção de textos escolares é Possenti 

(2002; 2007; 2013), para quem é possível não apenas identificar indícios de autoria 

nos gêneros produzidos na escola, mas também ensinar estratégias a fim de que os 

alunos possam tornar sua escrita mais autoral, por meio de atividades 

metaenunciativas de reflexão e reescrita.  

 Acreditamos que realizar uma aproximação teórico-metodológica entre 

Bakhtin e Possenti é possível,  no sentido de ampliar os horizontes de análise de 

discursos, na investigação das estratégias e processos que contribuem para o 

desenvolvimento da autoria no âmbito escolar, ainda que haja alguns pontos de 

divergência entre eles, uma vez que Possenti é claramente filiado aos estudos do 

discurso de base foucaultiana. Adotamos, neste trabalho, a abordagem bakhtiniana 

da autoria, aliada ao conceito de indícios de autoria proposto por Possenti (2002), 

para o trabalho com textos escolares. A junção dos pressupostos teórico-

metodológicos desses autores atende satisfatoriamente às exigências de análise do 

corpus deste trabalho, constituído de diários de leituras produzidos por estudantes 

de Ensino Médio a partir da leitura de contos maravilhosos.  

 Para compreendermos o percurso de desenvolvimento do conceito de autoria 

em Bakhtin, apresentamos, neste capítulo, uma discussão acerca da noção de autor 

no discurso literário e sua posterior expansão para os gêneros das demais esferas 
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de comunicação, trazendo as contribuições de outros pesquisadores da 

contemporaneidade, cujos trabalhos discutem e alargam a concepção de autoria. 

Em seguida, focalizamos as propostas de Possenti (2002; 2013) sobre os indícios de 

autoria em textos escritos por estudantes, mostrando de que maneira os conceitos 

de exotopia e estilo, tratados por Bakhtin (2003), reverberam-se em suas 

discussões. Finalmente, apresentamos a conceituação de três tipos de indícios 

(interdiscurso, relação valorativa e intercalação), elencados a partir da leitura do 

corpus, de modo a esclarecer os aspectos da autoria delimitados para a análise dos 

diários de leitura. Para a abordagem desses indícios, apoiamo-nos nos estudos de 

Authier-Revuz (1998; 2008), que, ao didatizar a noção de dialogismo por meio do 

estudo da heterogeneidade enunciativa e pelas formas de uso do discurso citado, 

abre caminhos para a análise da materialidade discursiva, e de outros autores que 

também estudam o interdiscurso, como Fiorin (2014) e Bessa (2016). Também 

recorremos aos trabalhos de Martins (2008) sobre a afetividade da palavra, no 

campo da Estilística, e de Barros (2003) acerca do uso da intercalação como recurso 

para a instauração de espaços de autoria na escrita. 

 

 

3.1 Autoria em Bakhtin: relações com o contexto de ensino-aprendizagem 

 

 Os estudos da linguagem empreendidos por Bakhtin adentram o cenário 

acadêmico brasileiro a partir da década de 1980, quando ganha visibilidade o seu 

pensamento acerca da criação literária e dos conceitos de gêneros do discurso e 

dialogismo, especialmente no ensino, tanto que o autor foi tomado, a princípio, como 

crítico literário e, em seguida, como linguista, titulações que ele jamais adotou para 

si, uma vez que se assumia, categoricamente, como filósofo (FARACO, 2009; 

PAULA, 2013).  

 O tema da autoria, embora estivesse presente nos textos voltados à 

discussão da criação estética e mesmo naqueles referentes à produção e circulação 

dos gêneros nas diferentes esferas da atividade humana, somente vem à tona, no 

Brasil, nesta última década, quando começa a se delinear uma vertente de análise 

de discursos de base bakhtiniana, conforme sugere Brait (2014, p. 29, grifos da 

autora): 
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As contribuições bakhtinianas para uma teoria/análise dialógica do discurso, 
sem configurar uma proposta fechada e linearmente organizada, constituem 
de fato um corpo de conceitos, noções e categorias que especificam a 
postura dialógica diante do corpus discursivo, da metodologia e do 
pesquisador. A pertinência de uma perspectiva dialógica se dá pela análise 
das especificidades discursivas constitutivas de situações em que a 
linguagem e determinadas atividades se interpenetram e se interdefinem, e 
do compromisso ético do pesquisador com o objeto, que, dessa perspectiva, 
é um sujeito histórico. 

 

 A ênfase dada pela autora à possibilidade de configuração de uma Análise 

Dialógica do Discurso (ADD) decorre de suas observações da própria obra de 

Bakhtin (2003), em que este postula o surgimento de uma disciplina específica para 

tratar do enunciado, a Metalinguística, sem desconsiderar a Linguística, 

recomendando, inclusive, aplicar os resultados desta nas investigações daquela. 

Assim, o que se propõe na ADD é um estudo do discurso em suas condições de 

produção e circulação a partir da análise da materialidade linguística, numa 

abordagem simbiótica de conceitos naturalmente imbricados, como signo ideológico, 

dialogismo e gêneros do discurso, tratados no capítulo anterior, e autoria, ao qual 

nos voltamos agora, em sua relação com as noções de exotopia e estilo, essenciais 

para sua compreensão. 

 A princípio, Bakhtin (2003) traz à tona a discussão a respeito das categorias 

de autor e autoria nos limites do discurso literário, particularmente ao estudar a obra 

de Dostoievski. Ao estabelecer a distinção entre autor-pessoa, sujeito empírico, e 

autor-criador, sujeito discursivo, o filósofo russo questiona o paradigma vigente à 

época, segundo o qual se deveria explicar uma obra pela biografia de seu escritor, o 

que resultava na "incompreensão e deformação – no melhor dos casos a 

transmissão de fatos apenas – da personalidade ética, biográfica do autor, por um 

lado, e a incompreensão do conjunto da obra e da personagem, por outro." 

(BAKHTIN, 2003, p. 9).  

 O autor, como agente discursivo responsável por engendrar o todo estético da 

obra literária, emerge, nesse sentido, como uma posição refratada – porque resulta 

de um recorte axiológico efetuado pelo autor-pessoa – e refratante – porque esse 

recorte, por sua vez, reorganiza o mundo discursivo urdido na obra, como bem 

esclarece Faraco (2014, p. 39), ao explicar, sucintamente, o trabalho do autor-

criador na elaboração do objeto artístico: 
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No ato artístico, aspectos do plano da vida são destacados (isolados) de 
sua eventicidade, são organizados de um modo novo, subordinados a uma 
nova unidade, condensados numa imagem autocontida e acabada. E é o 
autor-criador – materializado como uma certa posição axiológica frente a 
uma certa realidade vivida e valorada – que realiza essa transposição de 
um plano de valores para outro plano de valores, organizando um novo 
mundo (por assim dizer) e sustentando essa nova unidade. 
O autor-criador é, assim, quem dá forma ao conteúdo: ele não apenas 
registra passivamente os eventos da vida (ele não é um estenógrafo desses 
eventos), mas, a partir de uma certa posição axiológica, recorta-os e 
reorganiza-os esteticamente. 

 

 Essas considerações, que enfatizam o posicionamento axiológico do autor-

criador como consequência já de uma escolha do autor-pessoa – é este quem 

escolhe a partir de que ponto de vista tratará o objeto de sua criação, se com afeto, 

simpatia e compaixão, se com repúdio, ironia e desprezo, se com humor, sarcasmo 

e deboche, entre outras formas de posicionamento –, revelam-se como acesso para 

o deslocamento dessa noção do campo da literatura para todos os demais gêneros 

do discurso produzidos pelos sujeitos em diferentes contextos. 

 Posteriormente, Bakhtin (2003), compreendendo a linguagem como um 

conjunto de vozes sociais, conceberá a autoria como o trabalho, realizado pelo 

escritor, de direcionar o todo artístico a uma voz social, que, por sua vez, traz 

consigo uma gama de outras vozes sociais. Assim, "toda voz autenticamente 

criadora sempre pode ser apenas uma segunda voz no discurso" (BAKHTIN, 2003, 

p. 315, grifos do autor). Isso significa que um texto apresenta tanto mais autoria 

quanto mais seu produtor desenvolve a capacidade de colocar-se fora de si mesmo, 

estabelecendo consigo uma relação dialógica, a ponto de escolher uma determinada 

voz social que organizará o todo textual. Nesse sentido, a voz que fala no texto é 

uma voz segunda, nascida de uma atividade de seleção de um ponto de vista por 

parte do sujeito.  

 Na leitura de um texto nunca temos acesso ao sujeito em si, mas a um reflexo 

de uma voz social que já é reflexo de outra, a qual nunca se configura de forma 

monolítica, uma vez que, como discutimos no capítulo anterior, os sujeitos 

constituem-se de inúmeros discursos oriundos das diferentes esferas por onde 

circulam (BAKHTIN, 2003). Esse deslocamento, empreendido pelo sujeito ao 

elaborar enunciados em diversas modalidades de gêneros, consiste no chamado 

"excedente de visão e conhecimento do autor" (BAKHTIN, 2003, p. 11, grifo do 

autor), princípio segundo o qual, conforme Bakhtin (2003, p. 13-14, grifo do autor), 

 



56 
 

o autor deve colocar-se à margem de si, vivenciar a si mesmo não no plano 
em que efetivamente vivenciamos a nossa vida; só sob essa condição ele 
pode completar a si mesmo, até atingir o todo; [...] ele deve tornar-se outro 
em relação a si mesmo, olhar para si mesmo com os olhos do outro [...] Ao 
olharmos para nós mesmos com os olhos do outro, na vida sempre 
tornamos a voltar para nós mesmos, e o último acontecimento, espécie de 
resumo, realiza-se em nós nas categorias da nossa própria vida.  

 

 Deslocar-se linguisticamente implica a observação de si com os olhos do 

outro, do ponto de vista do outro, ou seja, de forma exotópica. Somente colocando-

se de fora de seu próprio discurso, o sujeito será capaz de trabalhá-lo, realizando 

escolhas lexicogramaticais que contribuam para a construção de sentidos de seus 

enunciados e que revelem seus posicionamentos axiológicos. Trata-se, assim, de 

um exercício para a vida, porque tanto na leitura quanto na escrita, o nosso contato 

com o texto, de forma exotópica, "nos proporciona o duplo encantamento da 

descoberta de nossa verdade na descoberta de uma verdade exterior a nós, que se 

acopla à nossa verdade, incorpora-se a ela e torna-se a nossa verdade" (MORIN, 

2010, p. 48).  

 Esse duplo encantamento de que fala Morin (2010) pode ser vivenciado na 

leitura de textos literários e na escrita sobre eles, como é o caso da experiência de 

composição de um diário de leitura. Os alunos, ao escreverem sobre suas vivências 

e sua compreensão acerca de textos carregados de sentido como são os textos 

literários, realizam esse movimento de deslocamento para fora de si, descobrindo e 

incorporando discursos que afetarão diretamente a sua própria formação enquanto 

sujeitos de discurso. Isso porque o diário de leituras conserva o caráter particular e 

confessional do diário íntimo, possibilitando, portanto, que o sujeito desdobre-se 

sobre si mesmo de um ponto de vista exotópico, trocando de lugar consigo mesmo 

no processo de escrita.  

 Ao realizar essa troca, o sujeito será capaz de perceber melhor a importância 

da escolha das formas lexicogramaticais que darão forma a seus enunciados. No 

contexto de sala de aula, ao tomar o diário de leitura como instrumento pedagógico, 

faz-se necessário o trabalho de mediação do professor, que, apontando ao aluno 

outros caminhos para melhoria do texto, questionando-lhe a respeito de 

determinadas construções de sentido causadas pelo uso do léxico ou de alguma 

estrutura sintática, indagando-lhe sobre possíveis ausências de abordagem de 

elementos relevantes na interpretação de um texto, enfim, dialogando com o aluno e 
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o seu texto, contribuirá com uma escrita mais autoral e autônoma, ou seja, uma 

escrita com estilo próprio. 

 O leitor poderia questionar como é possível esperar de alunos jovens, ainda 

em processo de formação, que sejam autores e ainda apresentem uma escrita com 

marcas de estilo, no entanto, conforme salienta Alves Filho (2006, p. 80): 

 

[...] no caso de autores inexperientes, parte dos usos e funções não 
previsíveis para os gêneros decorre da própria falta de mestria, de domínio 
e, às vezes, de conhecimento acerca dos gêneros. Mas isso não pode ser 
desprezado porque a fase de aprendizagem e apropriação de um gênero 
pode revelar funções e usos que, embora não estejam consagrados numa 
dada esfera social de comunicação social, podem, em tese, vir a fazer parte 
do perfil de tal gênero e respondem por representações que dele formulam 
os sujeitos.  

 

 No processo de apreensão de um determinado gênero discursivo, os sujeitos 

podem fazer usos insólitos da língua e trazer leituras de outras instâncias a fim de 

construir novos sentidos e funções para aquele gênero, por isso não se pode 

afirmar, pela ótica da perspectiva bakhtiniana de autoria, que o texto de um autor 

inexperiente não apresente autoria. Como vimos discutindo aqui, a autoria constitui-

se numa atividade linguística de direcionamento do sentido, uma vez que todo 

sujeito busca singularizar-se na língua, dar o seu próprio tom, e isso pode ser 

alcançado, na escola, por meio da abertura de espaço e tempo para a expressão do 

aluno e a interação deste com o professor, os colegas e os textos. 

 Essa questão aparece problematizada em Bessa (2016), quando o autor 

discute acerca da análise de textos pouco originais para o entendimento da autoria. 

Em outras palavras, o pesquisador assume a complexidade no tratamento da autoria 

por parte de sujeitos que ainda não dominam plenamente determinados gêneros, 

apontando que elementos vários, envolvidos no sentido dessa categoria, como 

reprodução, originalidade, singularidade, entre outros, são difíceis de dimensionar. 

Assim, o professor vê-se diante da tarefa complexa de orientar e direcionar a 

aprendizagem do aluno tendo em vista a construção de textos autorais, 

intrinsecamente ligados à noção de estilo. 

 Ao estender o conceito de autoria do universo literário para todas as esferas 

de interação humana, o pensamento bakhtiniano desestrutura a concepção clássica 

de autor, associada à ideia de escritor, e define todo e qualquer texto como 

produção de um autor, ou seja, de um sujeito situado, responsivo e dialógico, que 
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busca sempre construir sentido e singularizar-se por meio da linguagem. Nas 

palavras de Arán (2014, p. 22), "se todo homem é criador potencial de texto, a noção 

de autor se amplia a todos os sujeitos como arquitetos da discursividade social. É a 

autoria, então, que dá ao enunciado seu caráter de acontecimento histórico 

decisivo", portanto não importa se o sujeito é um escritor profissional, um 

pesquisador experiente ou um jovem que ainda se encontra num nível de 

apropriação das formas dos gêneros: um autor nasce quando nasce o texto, fruto de 

um embate de vozes ininterrupto. 

 Para a esfera educacional, essas considerações acerca da autoria tornam-se 

relevantes, uma vez que abrem a possibilidade de discutir e pôr em prática, em sala 

de aula, a construção do estilo como caminho para uma escrita autoral. Nesse 

sentido, Bakhtin (2003, p. 266) é claro ao afirmar que 

 

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o 
que é de especial importância – de determinadas unidades 
composicionais: de determinados tipos de construção do conjunto, de 
tipos do seu acabamento, de tipos da relação do falante com outros 
participantes da comunicação discursiva – com os ouvintes, os 
leitores, os parceiros, o discurso do outro, etc. O estilo integra a 
unidade de gênero do enunciado como seu elemento.  

 

 O estilo resulta, assim, não apenas da seleção dos recursos linguísticos, feita 

a partir das possibilidades que a língua oferece, mas também da natureza do gênero 

elencado para acolher o discurso do sujeito e da relação deste com o destinatário, já 

que na produção de enunciados, é o outro quem, de certa forma, determinará as 

escolhas realizadas pelo sujeito. Dessa forma, a depender do gênero e do 

destinatário, o estilo sofrerá alterações, como bem acentua Bakhtin (2003), ao 

comparar os estilos íntimos aos neutro-objetivos: enquanto os primeiros permitem 

flagrar uma relação mais próxima e dependente entre autor e destinatário, os últimos 

pressupõem a vitória do destinatário sobre o autor, o qual se vê numa situação de 

quase recusa de sua própria expressão. Nem por isso podemos afirmar que um 

gênero neutro-objetivo apresente pouca autoria ou pouco estilo, uma vez que ambas 

as características relacionam-se ao posicionamento axiológico do sujeito e à 

singularização de sua palavra. 

 Precisamos enfatizar, ao discutirmos essa noção de estilo que resulta de um 

processo de escolhas efetuadas pelo sujeito em relação ao léxico e às estruturas de 
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uma língua, que a análise da autoria deve considerar o texto em sua totalidade, isto 

é, observando-se os elementos linguísticos e extralinguísticos que entram na 

composição do enunciado, pois, segundo Bakhtin (2003, p. 399), "o autor de uma 

obra só está presente no todo da obra, não se encontra em nenhum elemento 

destacado desse todo, e menos ainda no conteúdo separado do todo [...] e é na 

forma onde mais percebemos a sua presença". Assim, mesmo delimitando para 

análise num determinado enunciado alguns elementos indiciadores de autoria, não 

podemos proceder à sua interpretação desconsiderando a totalidade do texto, pois 

isso feriria o princípio fundamental do conceito de enunciado: sua dialogicidade 

constitutiva. 

 Ser autor significa "assumir, de modo permanentemente negociado, posições 

que implicam diferentes modalidades de organização dos textos, a partir da relação 

com o herói e com o ouvinte" (SOBRAL, 2012, p. 133), ou, também, a partir da 

relação com os temas e com os interlocutores. Depreendemos daí que, em função 

dos gêneros e dos destinatários, um sujeito pode adotar diferentes "máscaras de 

autor" (BAKHTIN, 2003, p. 316). Como num teatro, em que atores assumem 

diferentes papéis, podemos também assumir distintas posições axiológicas diante 

dos objetos de discurso que se nos apresentam diariamente, nas diversas situações 

de interação das quais participamos. É a relação valorativa que estabelecemos com 

os objetos de discurso e com o outro que determinam o estilo e a imagem de autor 

elencados para nos exprimir em determinado gênero discursivo. 

 Essa compreensão de que a autoria pode se dar em diferentes graus e 

modalidades pode ser produtiva no ensino de língua materna, uma vez que o 

exercício exotópico de assumir uma determinada identidade autoral certamente 

pode trazer benefícios à escrita do aluno e à sua própria vida, já que se constitui, 

também, num exercício de alteridade, concepção que perpassa todo o pensamento 

bakhtiniano. Imaginar-se fora de si mesmo, tentando analisar o próprio texto com o 

olhar de um outro; assumir outra máscara de autor, tratando de temas específicos 

em gêneros diferentes, em distintos contextos; representar uma outra identidade 

autoral, com valores, atitudes e linguagem diferentes daqueles que assume para si – 

todas essas são tarefas desafiadoras em situação escolar e instigantes do ponto de 

vista de um projeto de ensino que valorize a assunção da autoria na escrita discente. 
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 A respeito das imagens de autor, a pesquisa de Alves Filho (2006) traz 

contribuições para o ensino, uma vez que propõe uma subcategorização da autoria, 

ao distinguir pelo menos quatro instâncias:  

 a) autoria individual-privada, típica de textos marcados por um discurso 

subjetivo, nos quais a materialidade verbal geralmente contém modalizações, 

adjetivações e formas verbo-nominais de primeira e segunda pessoas, como é o 

caso de cartas, diários, crônicas e poemas;  

 b) autoria sócio-profissional, em que o autor fala como um porta-voz de sua 

categoria profissional, sendo recorrente o uso da primeira pessoa do plural, como 

nos gêneros artigo de opinião e carta-aberta;  

 c) autoria institucional, em que o autor representa uma empresa ou entidade e 

o estilo verbal se torna menos pessoal e mais objetivo, como nos editoriais;  

 d) autoria cultural, em que a responsabilidade pelo discurso e pelo 

posicionamento axiológico assume um caráter coletivo e anônimo, como acontece 

com provérbios, lendas, piadas e contos populares. 

 Essas subcategorizações constituem uma forma de organização do 

pensamento bakhtiniano acerca do tema da autoria, uma vez que didatizam a noção 

de máscaras autorais em variados gêneros e sinalizam para as marcas de estilo 

decorrentes da natureza do enunciado em cada uma dessas instâncias. São 

contribuições relevantes no sentido de levar o professor a conduzir atividades de 

produção textual em que o aluno possa se descobrir, aos poucos, como um ser de 

autoralidade múltipla, capaz de transitar entre gêneros diversificados por meio de 

uma escrita consciente, exotópica e com estilo próprio. 

 Obviamente, um trabalho dessa natureza exige uma concepção dialógica de 

sujeito e de linguagem, elementos que não se apresentam, nunca, como acabados e 

homogêneos, pelo contrário, configuram-se exatamente na incompletude, na 

heterogeneidade e na contradição. "Aprender a falar significa aprender a construir 

enunciados" (BAKHTIN, 2003, p. 283), portanto significa, também, aprender a ser 

autor, a posicionar-se axiologicamente, a singularizar seu discurso por meio de 

escolhas estilísticas. Isso, por si só, justifica o ensino da escrita no contexto escolar. 

 Na seção seguinte, tratamos da autoria sob a perspectiva dos estudos de 

Possenti (2002; 2007; 2013), que propõe aplicações práticas do conceito para a 

melhoria do ensino de leitura e escrita na escola. 
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3.2 Indícios de autoria em Possenti: possibilidades pedagógicas 

 

 Como professor, pesquisador e escritor, Possenti tem se destacado no 

cenário atual dos estudos linguísticos no Brasil, especialmente no campo da Análise 

do Discurso, o que não nos impede, porém, de estabelecer aproximações teórico-

metodológicas entre seus estudos e os pressupostos da ADD, fundamentada no 

pensamento bakhtiniano. Entre tantos temas pesquisados por Possenti, destacamos 

a noção de autoria, voltada para o ensino de textos em língua materna. Como 

veremos adiante, seu pensamento comunga com os conceitos de exotopia e estilo 

discutidos por Bakhtin (2003), ao considerar o distanciamento em relação ao próprio 

texto, os posicionamentos do sujeito e a habilidade em orquestrar diversas vozes 

sociais como forma de construção da autoria em textos escolares. 

 Em texto recente, Possenti (2013) revela que sua experiência como 

coordenador de uma banca de correção de redações em vestibulares levou-o a 

questionar a concepção foucaultiana de autoria, segundo a qual seriam autores 

apenas aqueles que criavam uma obra ou fundavam discursividades, isto é, abriam 

caminhos para o surgimento de outros discursos e outras obras. Tal posicionamento 

emerge também como consequência das diversas discussões acerca dessa 

categoria no cenário nacional da pesquisa sobre o discurso, que vem, nos últimos 

anos, segundo Possenti (2013, p. 240), delineando seu próprio perfil epistemológico, 

revelando 

 

um movimento peculiar. A diferença crucial reside na exigência foucaultiana 
(que acompanha a tradição, seja literária, seja filosófica, seja a das artes 
plásticas ou do cinema) de que a autoria corresponda a uma obra, enquanto 
que a deriva brasileira define a autoria por uma certa relação de quem 
escreve (ou fala...) com textos que, por enquanto, qualificarei como comuns.  

 

 Essa declaração aponta para a compreensão bakhtiniana de que "todo texto 

tem um autor" (BAKHTIN, 2003, p. 308) e retoma o comentário de Possenti (1988, p. 

177) de que, se há autoria em textos literários, "o mesmo pode ser feito com obras 

não literárias". Assim, sustentando a tese de que a autoria decorre de um trabalho 

estilístico e de uma tomada de posição por parte do sujeito, ele defende um 

redimensionamento do conceito, propondo que, em textos escolares, seja possível 

identificar indícios de autoria, especialmente por meio de duas tarefas empreendidas 
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pelo sujeito: manter distância em relação ao próprio texto e abrir espaço para a voz 

do outro (POSSENTI, 2002). 

 Durante muito tempo – e ainda hoje se veem resquícios desta prática – o 

ensino de língua materna voltou-se para a leitura e a produção de textos com foco 

no conteúdo, na informação, portanto a preocupação centrava-se em o que dizer. Os 

parâmetros adotados pelos professores para orientar a leitura e a escrita na escola 

restringiam-se a aspectos ortográficos e sintáticos ou, no máximo, coesivos. Porém 

sabemos que a obediência às regras da gramática normativa não é garantia para 

produzir bons textos. Como reforça Possenti (2002, p. 109), "um texto bom só pode 

ser avaliado em termos discursivos", o que implica como dizer, e não apenas o que 

dizer.  

 Obviamente, a correção gramatical e textual não precisa ser abolida, mas 

torna-se um imperativo direcionar as atividades de escrita na escola para uma 

abordagem discursiva, o que não parece ser uma tarefa simples de executar, pelo 

fato de que a própria categoria de discurso não tem uma significação fechada e 

acabada, ao contrário, move-se num terreno instável para os indivíduos já 

acostumados à comodidade da tradição estruturalista que delineou o modo de 

ensinar e aprender no contexto nacional de educação. A proposta colocada por 

Possenti (2002) torna-se relevante, nesse aspecto, porque aponta para uma certa 

objetividade e didatização do conceito de autoria, de modo a apontar caminhos para 

o professor empreender um trabalho que priorize a assunção do dizer do aluno num 

caráter mais autoral. 

 Em texto posterior, o autor chega, inclusive, a defender o ensino do estilo, que 

está associado à ideia de singularidade e, portanto, de autoria, admitindo que "as 

aulas de português podem chegar a um ponto depois do qual não se trata mais de 

ensinar o que é 'correto', mas de sofisticar os textos" (POSSENTI, 2007, p. 19), 

torná-los mais densos, mais carregados de posicionamentos, enfim, mais dialógicos 

e autorais. 

 A compreensão de estilo como elemento propiciador da autoria não está, de 

forma alguma, ligada à literatura nem a idiossincrasias do sujeito, mas advém de 

uma concepção filosófica segundo a qual o estilo se constitui num trabalho do sujeito 

sobre a linguagem, de modo a associar forma e conteúdo na construção de sentidos 

(POSSENTI, 1988; 2007). Isso significa que, dentre as inúmeras formas que a língua 

disponibiliza para que nos expressemos em relação aos temas dos quais queremos 
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falar, escolhemos uma, e apenas uma, num determinado contexto de interação. A 

escolha de uma forma de expressão determina o sentido, e este, por sua vez, já 

existente no universo interior do sujeito, reclama uma forma por meio da qual possa 

se concretizar. 

 É nesse sentido que Possenti (1988, p. 171) faz a observação de que 

 

uma forma não espelha, não reflete, nem, por outro lado, cria um conteúdo: 
ela o suscita, o faz aparecer. E o caminho inverso também é relevante: um 
conteúdo suscita uma forma, isto é, "tem preferência" por uma certa 
expressão, exige um trabalho de escolha para encontrar a melhor maneira 
de fazer-se aparecer. Com isso, pressiona no sentido da seleção da forma. 
A ideia é que nenhum dos dois elementos pré-existe a outro, nem é a coisa 
natural. São ambos fruto, de um certo ponto de vista, do trabalho coletivo 
que constitui os sistemas linguísticos e culturais e, de outro, no discurso, de 
um trabalho do sujeito que os suscita numa relação precisa e determinada.

  
A escolha do sujeito entre os recursos disponíveis na língua direcionam o 

como dizer, e não o que dizer, em termos de construção de sentido. É nisso que 

consiste o estilo. É preciso frisar, porém, que esse processo de escolha se dá tanto 

de forma inconsciente quanto consciente, pois em todas as situações de interação 

os sujeitos buscam marcar a sua individualidade por meio da linguagem, seja de 

forma espontânea, seja de forma premeditada, conforme aponta Bakhtin (2003) ao 

considerar que todo enunciado, do ponto de vista discursivo, é um fenômeno 

estilístico, decorrente da relação valorativa do sujeito com o objeto de seu discurso. 

 É por isso que Possenti (1988) reconhece que o estilo, sendo resultado de 

uma escolha, implica individuação, porque se, dentre as numerosas maneiras de 

abordar um tema, o sujeito elege uma delas para expressar o conteúdo que tem em 

mente com o sentido que deseja alcançar sobre o seu interlocutor, fica claro que 

esse processo concorre para evidenciar sua subjetividade, sua forma de estruturar o 

real e se relacionar com ele. Sobre esse aspecto, Souza (2008, p. 93) reitera que 

 

A construção da identidade dos sujeitos, sob essa ótica, relaciona 
subjetividade e alteridade. Sujeitos particularizam-se pela sua linguagem, 
que se movimenta em razão de um outro, em determinado contexto de 
produção. Dessa forma, ainda que a palavra pertença a um território comum 
de locutores e interlocutores, é tomada individualmente e organizada nas 
situações de enunciação. 

 

 A alteridade apontada nesse excerto diz respeito tanto à alteridade em 

relação a si, como em relação aos outros, por meio dos quais o sujeito vai se 

constituindo como tal. E é exatamente esse senso de alteridade, de colocar-se no 
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lugar do outro, que pode garantir o necessário excedente de visão, esse "broto em 

que repousa a forma e de onde ela desabrocha como uma flor" (BAKHTIN, 2003, p. 

23). Assim, a distância que o sujeito toma em relação ao seu enunciado, 

consequentemente, fará com que o texto apresente maior densidade estilística.  

 Em outras palavras, ao tentar permanecer de fora, ao longe, numa posição 

exotópica, para usar as palavras de Bakhtin (2003), o trabalho com a linguagem dar-

se-á de forma mais consciente, logo oportunizará a reflexão do indivíduo antes de 

formular a versão final de seu texto. Por esse motivo, Possenti (2007) declara que 

atividades metaenunciativas na escrita e na reescrita de diversos gêneros 

discursivos auxiliam na construção autoral dos textos.  

 Com o intuito de procurar didatizar esse trabalho, o autor propõe que o 

professor, a fim de focalizar o ensino da língua materna numa perspectiva discursiva 

que encare o texto como produto de relações dialógicas, desenvolva as seguintes 

atividades:  

 a) orientar o olhar do aluno para a necessidade de assumir um 

posicionamento, o que pode ser conseguido pelo uso de cadeias anafóricas e  

processos de adjetivação, por exemplo, que permitem proceder à referenciação não 

como simples escolha de sinônimos ou expressões equivalentes numa lista possível, 

mas tendo em vista que a perspectiva valorativa da escolha de um termo ou outro 

pode gerar diferentes efeitos de sentido; 

 b) investir na concepção dialógica do discurso, segundo a qual os enunciados 

nascem de outros enunciados – respondendo ao já-dito e esperando respostas do 

porvir –, que podem figurar no texto do aluno de diversas formas, desde uma citação 

direta, aspeada, ao uso do discurso indireto, da ironia, do humor, entre outros 

recursos, procurando estabelecer um diálogo com o leitor, que, diante do texto, 

acionará conhecimentos a fim de recuperar os sentidos e levantar inferências para 

compreender o texto. 

   Por um lado, esses procedimentos (POSSENTI, 2002; 2007) suscitam uma 

avaliação do autor, numa atitude responsiva em relação a outros enunciados, às 

vozes alheias que carregam consigo suas marcas ideológicas, diante das quais o 

sujeito, necessariamente, deve firmar o seu posicionamento. Por outro lado, ao 

possibilitar a inserção do texto numa cadeia discursiva, essas atividades trazem à 

tona a figura do destinatário, tantas vezes esquecida nas atividades de produção 

textual na escola, como um elemento determinante para a escrita, uma vez que, 
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dependendo do conhecimento que o interlocutor tem acerca do objeto de discurso, 

os sujeitos compõem seus enunciados, apostando na memória do outro, com o qual 

se estabelecerá uma relação dialógica. 

 Nesse sentido, é possível afirmar que a autoria, na concepção de Possenti, é 

uma categoria firmada no tripé autor-texto-leitor, construída a partir de um trabalho 

metaenunciativo sobre a linguagem – portanto não se trata de dom –, envolvendo a 

tomada de posição do sujeito e, consequentemente, sua singularidade, 

materializada nos mais diversos enunciados. 

 Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de criação de espaços, tempos e 

condições para que os alunos queiram dizer, desejem expressar seu mundo, 

singularizando sua palavra e assumindo-se como autores, pois, como bem salienta 

Souza (2008, p. 98), "ao conseguir perceber-se centro e razão fundamental de 

propostas para produção de textos que busquem e valorizem o seu dizer [...], talvez 

o aluno sinta-se convidado a dizer e não obrigado a escrever". 

 Pensamos, assim, que o gênero diário de leituras, dadas as características e 

funções já discutidas no capítulo anterior, figura como lugar propício para o 

desenvolvimento do processo de individuação do sujeito, para esse querer dizer, 

isento de toda obrigatoriedade e avaliação sob a ótica dicotômica que estigmatiza os 

textos em certos ou errados.  

 Ainda que os diários não passem, a rigor, por uma reescrita que force o 

sujeito a olhar mais exotopicamente a sua expressão verbal, acreditamos que a 

natureza do próprio gênero, que implica um voltar-se sobre si mesmo e sobre sua 

percepção de mundo e de outros textos, leva os sujeitos a parar para observar, 

rever, aprofundar, questionar e, só então, escrever a respeito de sua experiência 

pessoal com os enunciados do outro – o próprio movimento de escrita, 

diferentemente da fala, induz esse tipo de comportamento, pois prevê a 

possibilidade de refazer enquanto se está fazendo. 

 A partir do que discutimos até aqui, podemos afirmar que a investigação da 

autoria abrange inúmeros tipos de indícios, uma vez que se volta para as questões 

discursivas do enunciado. No entanto, para o desenvolvimento desta pesquisa, 

elencamos apenas os relativos à interdiscursividade, à relação valorativa do sujeito 

com o objeto de discurso e ao uso da intercalação como mecanismo de inserção da 

subjetividade e espaço de autoria, uma vez que, na leitura do corpus, foram esses 

os indícios mais recorrentes. Apresentamos a seguir as definições e as implicações 
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desses indícios na construção de sentidos nos diários de leitura, de modo que o 

leitor possa familiarizar-se com os termos e compreender a análise que 

desenvolvemos no capítulo 5 deste trabalho. 

 

 

3.3 A construção da autoria no enunciado 

 

 Nesta seção, detemo-nos à apresentação e discussão de três indícios de 

autoria presentes no corpus desta pesquisa: interdiscurso, relação valorativa e 

intercalação. Organizamo-los em tópicos distintos, em virtude das especificidades de 

cada um, e trazemos para fundamentação de nossa pesquisa os trabalhos de 

Authier-Revuz (1998; 2008) sobre a noção de interdiscurso, apoiando-nos também 

em comentadores de suas propostas (FIORIN, 2014; BESSA, 2016); o trabalho de 

Martins (2010) acerca dos aspectos estilísticos nos usos da língua, que revelam as 

relações valorativas dos falantes com seus objetos de discurso; e o trabalho de 

Barros (2003) sobre o mecanismo das intercalações como espaços enunciativos 

para constituição da subjetividade e, portanto, da autoria. 

 

 

3.3.1 Interdiscursos: as múltiplas vozes 

 

 No conjunto da obra bakhtiniana, a noção de diálogo, como discutimos no 

capítulo 2, transpõe a noção de conversa face a face, constituindo-se como princípio 

fundador da linguagem humana. Desse modo, ao debruçar-se sobre o enunciado, 

seu objeto de estudo, Bakhtin (2003, p. 311, grifos do autor) afirma que "o 

acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira essência, sempre se 

desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos", o que resulta na 

compreensão de que todo texto, tomado como enunciado, pressupõe diálogo. 

 Essa ênfase no dialogismo inerente à linguagem é tão nítida que, em sua 

obra, o termo diálogo aparece sob as perspectivas filosófica, antropológica, literária 

e discursiva centenas de vezes (CUNHA, D., 2011), no entanto os termos 

intertextualidade e interdiscursividade, que se popularizaram com as traduções e 

interpretações de outros autores sobre o fenômeno, não são usados pelo pensador 

russo. 
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 Fiorin (2014), ao discutir a questão, confirma que o aparecimento do termo 

intertextualidade ocorreu graças à introdução do pensamento bakhtiniano no 

Ocidente, realizado por Julia Kristeva, no final dos anos de 1960. Na leitura da 

semioticista, texto e discurso seriam conceitos semelhantes, uma vez que "o 

discurso (o texto) é um cruzamento de discursos (de textos) em que se lê, pelo 

menos, um outro discurso (texto)" (KRISTEVA, 1967, p. 84). Assim, a 

intertextualidade poderia ser compreendida como qualquer "referência ao Outro, 

tomado como posição discursiva" (FIORIN, 2014, p. 165). 

 Sabemos, porém, que esse entendimento não dá conta do caráter dialógico 

da linguagem como proposto por Bakhtin (2003, p. 309), que, ao defender as 

"relações dialógicas entre os textos e no interior de um texto", caracteriza-as como 

relações não linguísticas, mas discursivas. Ou seja, o dialogismo se dá entre 

discursos, porém, obviamente, necessita da materialidade sígnica para se 

manifestar nos textos, os quais, é preciso lembrar, devem ser vistos como 

enunciados. 

 Fiorin (2014, p. 167) delimita a discussão, afirmando que, para a clareza do 

conceito de interdiscursividade, interessam-nos dois sentidos do dialogismo: "a) é o 

modo de funcionamento real da linguagem e, portanto, é seu princípio constitutivo; 

b) é uma forma particular de composição do discurso.". O primeiro refere-se ao fato 

de que todo enunciado nasce como fruto de uma relação axiológica com outros 

enunciados, portanto se trata de uma visão mais ampla de dialogismo. O segundo 

reporta-se à ideia de que, na materialização do discurso, isto é, no próprio 

enunciado, é possível perceber as marcas desse dialogismo, é possível contemplar 

esse modo de funcionamento da linguagem, por meio da incorporação de outras 

vozes no interior do discurso. 

 A concepção de diálogo como "uma das formas composicionais do discurso" 

(BAKHTIN, 2003, p. 323) aparece na reflexão acerca do processo de apreensão da 

palavra do outro, quando Bakhtin (2003, p. 327) comenta que a palavra pode ser  

 

usada entre aspas, isto é, sentida e empregada como palavra do outro, e a 
mesma palavra (como alguma palavra do outro) sem aspas. As gradações 
infinitas no grau de alteridade (ou assimilação) entre as palavras, as suas 
várias posições de independência em relação ao falante. As palavras 
distribuídas em diferentes planos e em diferentes distâncias em face do 
plano da palavra do autor. 
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 Nesse excerto, a partir da ótica do autor, podemos afirmar que as palavras 

com aspas seriam aquelas que inserimos conscientemente no fio do discurso, por 

meio de diversos recursos, alguns dos quais comentaremos adiante, ao passo que 

as palavras sem aspas são aquelas que, ouvidas, lidas, apreendidas, passam a 

constituir a nossa verdade a ponto de acreditarmos que elas compõem o que 

categorizamos como nossa própria palavra. Em ambos os casos, a experiência de 

construção do discurso "pode ser caracterizada como processo de assimilação – 

mais ou menos criador – das palavras do outro (e não das palavras da língua)" 

(BAKHTIN, 2003, p. 294, grifos do autor). 

 A fim de detalhar de que maneiras as palavras do outro ressoam nos 

discursos elaborados pelos sujeitos, isto é, como o interdiscurso se corporifica nos 

enunciados, tomemos os apontamentos de Fiorin (2014), para quem há duas formas 

distintas de apropriação do dizer alheio: a) o discurso do outro é nitidamente citado e 

separado da voz do autor; b) o discurso do outro é internamente dialogizado, ou 

seja, não há marcações claras e precisas para o dizer alheio. Destacam-se, no 

primeiro caso, as formas composicionais do discurso direto e do discurso indireto, as 

aspas e a negação; no segundo, ganham relevo formas composicionais como a 

paródia, a estilização e o discurso indireto livre. Bakhtin/Volochínov (2014) 

denominam essas formas de estilo linear e estilo pictórico, respectivamente. 

 Ao estudar essas formas de inserção do dizer alheio no fio do discurso, 

Bakhtin/Volochínov (2014) esclarecem a natureza social dos processos de interação 

por meio da linguagem. Não se trata apenas de demarcar, nos enunciados, as 

diferentes formas a partir das quais presenciamos o discurso outro, mas há, 

principalmente, a preocupação em explicar de que maneira os sujeitos interagem e 

como se apropriam das palavras alheias, pois, uma vez que tudo já foi dito, o dizer 

do sujeito se renova não no que ele diz, mas em como ele diz, em que instâncias e 

para quem. Em outras palavras, o interesse em estudar o discurso citado não reside 

simplesmente nas formas sintáticas, mas, antes de tudo, nas relações dialógicas 

estabelecidas entre os discursos e materializadas por meio dessas formas. 

 Esse conflito entre a noção de palavra própria e palavra alheia fica 

esclarecido nas palavras de Bessa (2016, p. 192, grifos do autor), ao reiterar que 

 

[...] na comunicação discursiva, a palavra, embora seja sempre palavra 
alheia, palavra do outro, ela é palavra própria quando o locutor, numa 
determinada situação, a preenche com sua intenção, quando ele a assimila, 
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a reelabora e a reacentua, quando ela é a expressão da posição valorativa 
desse locutor. Pode-se dizer, assim, que quando se fala de 'palavra própria' 
está se falando da experiência discursiva individual do falante [...]  

 

 No processo de enunciação, o enunciado expressa um conteúdo e também 

uma posição valorativa em relação ao já dito. E como todo enunciado se direciona a 

um interlocutor, podemos compreender, conforme nos aponta Ponzio (2009), que a 

relação dialógica se dá numa espécie de triângulo, composto pelos seguintes 

elementos: o sujeito enunciador, o outro de quem tomamos as palavras e aquele a 

quem nos dirigimos. Assim, tomando uma posição responsivamente ativa, o sujeito 

elaborará regras para "integrar a enunciação de outrem na unidade sintática, 

estilística e composicional da sua própria enunciação" (BESSA, 2016, p. 195).  

 A escolha de um estilo linear ou pictórico para a composição dos enunciados 

reflete, assim, o nível de distanciamento que pretendemos manter em relação ao 

dizer do outro. Se queremos manter a integridade do discurso citado, conservando-

lhe tal como foi concebido, utilizaremos recursos para demarcar as fronteiras entre 

nossa própria palavra e a palavra alheia. Se, por outro lado, intentamos assimilar o 

dizer alheio, "desfazer a estrutura compacta e fechada do discurso citado" 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 156), atenuando ou mesmo extinguindo as 

fronteiras entre ele e o discurso citante, faremos uso de recursos mais sutis e 

elaborados que permitam essa simbiose entre as palavras. Em ambas as formas, 

manifestamos o interdiscurso.  

 A reprodução e a reelaboração da palavra alheia constituem as extremidades 

de um continuum ao longo do qual o sujeito constrói o seu dizer nas diferentes 

instâncias de enunciação, sempre tomando posição e se relacionando com a palavra 

do outro de maneira responsiva. Nesse sentido, o interdiscurso, isto é, a relação 

dialógica entre os enunciados, é inerente ao discurso humano, podendo aparecer de 

forma marcada ou não.  

 Reportando-se ao pensamento bakhtiniano acerca do discurso citado, 

Authier-Revuz (2008) propõe uma descrição analítica da presença da palavra alheia 

no fio do discurso. Por reconhecer a "teoria bakhtiniana do 'dialogismo' [...] como lei 

do discurso humano" (AUTHIER-REVUZ, 2008, p. 117, grifo da autora) e 

desenvolver uma abordagem que amplia a discussão acerca das formas do discurso 

citado, consideramos pertinente trazer para este trabalho as proposições dessa 
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autora a fim de subsidiar a análise da autoria nos diários de leitura que compõem 

nosso corpus. 

 Para essa autora, a enunciação – compreendida como o processo pelo qual o 

discurso se materializa em enunciados nos contextos em que os sujeitos interagem 

entre si – funda-se na heterogeneidade, que se classifica, para fins analíticos, em 

heterogeneidade constitutiva e heterogeneidade mostrada. Enquanto a primeira 

categorização se refere à presença do discurso do outro na constituição de qualquer 

enunciado, comungando, assim, com a ideia de dialogismo defendida por Bakhtin, a 

segunda categorização, que em trabalhos recentes a autora já denomina de 

heterogeneidade representada (afinal o sujeito não translitera o dizer do outro, 

representa-o a partir de seus posicionamentos axiológicos), refere-se às formas 

explicitamente demarcadas do dizer do outro na superfície linguística. 

 A heterogeneidade representada manifesta-se, assim, por meio do discurso 

relatado, que de forma explícita ou interpretativa emergem no fio do discurso, 

indicando o trabalho do sujeito com a linguagem. Authier-Revuz (2008) aponta três 

níveis distintos que mostram a oposição entre o discurso relatado explícito e o 

discurso relatado interpretativo:  

 a) por meio de formas marcadas, unívocas, como o discurso direto, o discurso 

indireto, a modalização em discurso segundo e a modalização em discurso segundo 

sobre as palavras, também chamada de modalização autonímica; 

 b) por meio de formas marcadas – com aspas, itálico, entonações – que 

exigem um trabalho interpretativo por parte do leitor;  

 c) por meio de formas puramente interpretativas, como o discurso direto livre, 

o discurso indireto livre, as citações escondidas, as alusões e as reminiscências. 

 Percebemos, então, que a autora propõe uma espécie de escala de 

identificação da heterogeneidade representada, que vai das formas mais explícitas 

às menos explícitas, exigindo do autor um manejo específico dos recursos 

linguísticos e, do leitor, níveis diferentes de conhecimento para a construção de 

sentidos.  

 Isso não significa, porém, que as formas marcadas sejam menos complexas e 

mais objetivas, como se não houvesse, por parte do sujeito, um trabalho sobre o 

dizer do outro, como se se tratasse apenas da transcrição de um enunciado para 

outro. Bessa (2016, p. 207) adverte-nos que, ao escolher formas marcadas, em 
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especial o discurso direto, "o sujeito realiza uma descrição, que será sempre parcial 

e subjetiva, da fala relatada que condiciona a interpretação do que se relata".  

 É nesse aspecto que contemplamos a importância dos verbos dicendi, 

apontados por Possenti (2002; 2013) como fortes indicadores da construção autoral 

dos enunciados, uma vez que orientam a interpretação que o leitor deve fazer do 

discurso direto. Sejam antecedidos, intercalados ou posicionados após o discurso 

direto, os verbos dicendi contribuem para a densidade do texto, pois não apenas 

introduzem o dizer do outro, como também podem revelar as relações dialógicas 

entre os discursos e o posicionamento axiológico do sujeito frente aos discursos que 

retoma. 

 Quanto às formas não marcadas, como é o caso do discurso indireto e suas 

variações, que apresentam estruturas sintáticas distintas daquelas usadas na 

elaboração das formas marcadas, o sujeito efetua um trabalho mais interpretativo 

em relação ao dizer do outro, pois o assimila e o reconstrói com suas próprias 

palavras, sem deixar, entretanto, de indicar o outro como fonte de seu dizer. Assim, 

em vez de uma citação do discurso do outro, há uma reformulação desse discurso, 

do que depreendemos que as formas não marcadas podem atribuir uma autoria 

mais densa aos enunciados. 

 Dentre os apontamentos feitos por Authier-Revuz (2008, p. 118) acerca dos 

mecanismos pelos quais a heterogeneidade representada se manifesta no fio do 

discurso, destacamos, como pertinente para este trabalho, sua afirmação de que, ao 

estudarmos essas formas, "somos, na verdade, inevitavelmente, conduzidos a 

reencontrar, no fim de uma escala de graus cada vez menos nítidos, uma zona 

indecisa onde se converte em heterogeneidade constitutiva". A autora sugere-nos 

que, partindo das formas marcadas até as não marcadas, o discurso do outro vai se 

embrenhando de tal forma no enunciado, realizando uma simbiose com as palavras 

próprias do sujeito, que não é possível, a certo ponto, estabelecer fronteiras entre o 

representado e o constitutivo.  

 Essa compreensão acerca do funcionamento do discurso e suas relações na 

trama textual mostra que a análise do interdiscurso, seja em que gênero for, exige 

do analista uma adesão ao conceito de dialogismo e um posicionamento livre de 

qualquer preconceito em relação aos enunciados, principalmente aqueles mais 

espontâneos, em que o sujeito não procura monitorar o seu próprio dizer. Como 

afirma Authier-Revuz (2008, p. 118, grifo da autora), nossas palavras são todas 
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"irremediavelmente de 'empréstimo'", por isso, cabe-nos observar em que medida e 

de que maneiras esse ressoar do dizer alheio se comporta em nossos próprios 

enunciados, a fim de descobrir o grau de autoria que neles imprimimos. 

 

 

3.3.2 Relações valorativas: os posicionamentos do sujeito 

 

 No capítulo 2 deste trabalho, tecemos uma discussão acerca do conceito de 

signo ideológico proposto por Bakhtin/Volochínov (2014), como modo de 

compreender a linguagem numa perspectiva histórico-social e filosófica. Sendo o 

signo um elemento que reflete e refrata a realidade, ao ser usado por um sujeito 

tomado em sua historicidade, vai apontar para elementos do real e reverberar 

diferentes sentidos, em diferentes contextos, conforme as ideologias que perpassam 

as relações entre o homem e a palavra. 

 Mencionamos, também, que o posicionamento do sujeito pode variar em 

função do gênero discursivo utilizado na enunciação e do interlocutor com quem 

interage, o que nos conduz à noção de autoria múltipla, isto é, das diferentes 

imagens de autor adotadas pelo sujeito em cada situação de interação com o outro 

por meio da linguagem (BAKHTIN, 2003). 

 No caso do gênero diário de leitura, que tem sua origem no diário íntimo, 

guardando, inclusive, algumas de suas especificidades, a possibilidade de expressar 

a subjetividade em relação a outros gêneros, sejam eles do universo literário ou não, 

incita o sujeito a posicionar-se axiológica e afetivamente, estabelecendo, portanto, 

relações valorativas com os objetos de discurso. Esses posicionamentos exprimem a 

atitude do falante diante do conteúdo enunciado nesses outros gêneros e se 

materializam por meio de escolhas lexicais indicadoras de valores morais e 

estéticos, bem como de julgamentos acerca da veracidade e da validade das 

proposições, confrontadas com o mundo interior do sujeito (BAKHTIN, 2003). 

 Assim, ao se ver impelido a expressar sua subjetividade e seus 

conhecimentos diante de um determinado texto, o sujeito, no diário de leitura, efetua 

escolhas lexicais que vão explicitar suas ideologias e seus valores, sua verdade e 

sua cosmovisão. Como o texto literário é um espaço onde a vida se vê reinventada e 

onde o próprio sujeito pode ver a si mesmo, as relações valorativas entre o leitor e o 
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texto emergem, no diário de leitura, de forma espontânea, dada a liberdade que o 

próprio gênero oferece a quem dele faz uso. 

 Para um entendimento claro da análise da autoria nos diários de leitura, foco 

do nosso trabalho, procuramos esmiuçar de que maneira as relações valorativas 

manifestam-se nos enunciados, isto é, por meio de que categorias elas surgem e os 

possíveis sentidos que podem conferir ao texto. 

 O léxico de uma língua, isto é, o conjunto das palavras lexicais de uma 

língua6, por meio das quais se torna possível, ao sujeito, construir a sua visão de 

mundo, oferece inúmeras alternativas para a expressão do discurso, cada uma 

provocando determinadas construções de sentido, conforme a intencionalidade do 

falante. Ao discutir sobre a impossibilidade de um enunciado refletir uma 

combinação absolutamente livre das formas da língua, Bakhtin (2003, p. 289-290) 

enfatiza que  

 

A língua como sistema possui, evidentemente, um rico arsenal de recursos 
linguísticos – lexicais, morfológicos e sintáticos – para exprimir a posição 
emocionalmente valorativa do falante, mas todos esses recursos enquanto 
recursos da língua são absolutamente neutros em relação a qualquer 
avaliação real determinada. [...] Se uma palavra isolada é pronunciada com 
entonação expressiva, já não é uma palavra, mas um enunciado acabado 
expresso por uma palavra.  

 

 Assim, dependendo da escolha realizada, da entoação (no caso da fala) ou 

do recurso gráfico (aspas, negrito, uso de maiúsculas ou minúsculas, disposição no 

espaço da folha, entre outros) utilizado para destacar a palavra, podemos perceber 

suas tonalidades afetivas e axiológicas, bem como identificar o(s) sistema(s) 

ideológico(s) subjacentes ao enunciado (MARTINS, 2008). 

 As palavras lexicais suscitam em nossa mente uma representação dos seres 

e suas qualidades, das ações e seus modos de existência, "remetem a algo que está 

fora da língua e que faz parte do mundo físico, psíquico e social" (MARTINS, 2008, 

p. 104), por isso possuem significado, ou seja, aquela ideia latente que, ao ser 

colocada em uso pelos sujeitos, adquire sentido, porque entra no jogo da 

enunciação, historiciza-se e demarca o posicionamento de quem as utiliza. Assim, o 

                                                           
6 Rey-Debove (1984, p. 49-51) apresenta três definições de léxico: "o conjunto dos morfemas duma 
língua; o conjunto de palavras duma língua; o conjunto das unidades ou o conjunto das  palavras de 
classe aberta duma língua". Neste trabalho, damos preferência à última noção, mais aceita entre os 
linguistas, uma vez que ela define o léxico como o acervo das palavras lexicais, unidades 
significativas que correspondem melhor à ideia de signo do que as palavras gramaticais.  
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significado funciona como a base que assegura a relativa estabilidade do léxico e dá 

aos usuários a possibilidade de construir sentidos que podem durar um certo 

momento ou se intensificarem ao ponto de constituir novas acepções para o lexema. 

 Constantemente, formam-se novas palavras, enquanto outras vão entrando 

em desuso, até se tornarem arcaicas e esquecidas por completo. Esse processo 

ininterrupto de surgimento e desaparecimento de palavras lexicais é o que permite 

definir o léxico como um inventário aberto, sempre em transformação, por meio da 

atividade discursiva dos sujeitos ao tomarem posição diante da palavra do outro.  

 Nessa permanente tomada de posição, exteriorizamos nossas ideologias, 

nossos valores, nossa afetividade, especialmente por meio das categorias que, 

segundo Martins (2008, p. 104), são mais suscetíveis a esse tipo de expressão:  

 

[...] os substantivos (que são a classe mais aberta às novas criações e 
empréstimos), os adjetivos e os advérbios deles derivados e a eles 
correspondentes, os verbos que exprimem ação e processo mental 
(excluídos, portanto, os auxiliares e os de ligação, que são palavras 
gramaticais). 

 

 A escolha de um substantivo ou adjetivo para fazer referência a um estado de 

espírito ou sentimento pode conferir maior ou menor ênfase ao objeto de discurso, 

uma vez que adjetivos têm por função caracterizar, enquanto os substantivos 

nomeiam e destacam o próprio sentimento ou estado de espírito, realçando-os de 

forma mais "concreta". Na emissão de julgamentos, sejam eles relativos à moral ou 

à estética, essas classes gramaticais se sobressaem, pois são responsáveis pela 

identificação e atribuição de aspectos positivos ou negativos, valorizadores ou 

depreciativos dos objetos de discurso (MARTINS, 2008).  

 Como exemplo em nível de significado, basta tomarmos os lexemas palácio, 

mansão, sobrado, casa, casebre, barraco, para verificarmos as representações, em 

sentido descendente, que eles sugerem. Sob cada um desses lexemas, há 

significados latentes que apontam para o grau de suntuosidade dos tipos de 

habitação. No entanto, num contexto de enunciação, em que essas palavras são 

efetivamente usadas pelos falantes, é possível lançar mão de outros recursos, como 

a ironia, para inverter o sentido delas. Assim, o lexema casebre pode muito bem 

indicar uma mansão, e vice-versa. 

 Da mesma forma, a junção de afixos aos lexemas pode desencadear sentidos 

com tonalidades afetivas, sejam elas positivas ou negativas, segundo afirma Martins 
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(2008). O sufixo que comumente caracteriza o grau diminutivo das palavras em 

língua portuguesa, -inho/-inha, conforme a intenção do sujeito, pode exprimir uma 

relação de carinho e ternura, como também indicar o valor depreciativo ou pejorativo 

que o sujeito imprime à palavra, podendo deixar nítida, inclusive, sua(s) ideologia(s). 

Referir-se a alguém pelo nome de neguinho ou coisinha, por exemplo, pode 

desencadear uma resposta amorosa ou agressiva, pois tanto pode incluir como 

excluir os sujeitos. 

 Martins (2008) destaca também os verbos lexicais como elementos que 

contribuem para configurar o posicionamento axiológico e afetivo do sujeito em 

relação ao outro e ao seu dizer. O uso dos verbos gastar e esbanjar, comer e 

devorar, gritar e berrar, por exemplo, podem sugerir diferentes graus de afetividade 

no discurso: enquanto os primeiros verbos de cada sequência denotam uma certa 

neutralidade ou objetividade do sujeito, os últimos conferem maior posicionamento, 

portanto, maior autoria também, considerando-se, obviamente, a intencionalidade do 

falante. Neles, o sujeito exibe de forma mais marcada o seu ponto de vista e 

estabelece relações valorativas mais comprometidas com o seu próprio dizer. 

 Palavras evocativas, como estrangeirismos, arcaísmos, neologismos, termos 

dialetais e gírias, além de referenciarem seres e ações, remetem-nos a épocas, 

lugares e contextos socioculturais, contribuindo para a construção autoral do 

discurso, uma vez que se constituem como marcadores de posicionamento, 

segundo as indicações de Martins (2008).  

 Os estrangeirismos podem entrar no enunciado por necessidade mesmo de 

nomeação de seres, objetos e ações, quando o vernáculo não dispõe de palavra 

equivalente para defini-los, ou quando o autor quer lhes dar mais expressividade, 

explorando o humor ou a ironia – uma personagem que fale estrangeirismos 

demasiadamente pode, por exemplo, tornar-se estereótipo de indivíduo exibido ou 

mesmo pedante, tal qual aquele que usa com rigor a norma padrão da língua. O 

registro de expressões advindas do universo virtual, como smileys, emoticons e 

emojis7 e abreviaturas de termos da língua inglesa, tais como LOL e OMG8, usados 

                                                           
7 Emoticon é um termo de origem inglesa advindo da junção das palavras emotion (emoção) e icon 
(ícone). São feitos a partir da combinação de caracteres tipográficos e servem para internautas e 
usuários de redes sociais expressarem suas emoções. O smiley é um tipo de emoticon, na verdade o 
primeiro deles, criado em 1982 por um professor universitário americano, Scott Fahlman, para dirimir 
mal-entendidos nas mensagens virtuais. O emoji, termo que provém das palavras japonesas e 
(imagem) e moji (personagem), surge na década de 1990 e se trata de um conjunto de pictogramas 
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para traduzir estados de ânimo, são cada vez mais comuns na comunicação por 

meio das redes sociais e até mesmo na escrita de variados gêneros não virtuais, 

especialmente pelo público jovem, que é naturalmente mais aberto a inovações 

linguísticas. 

 Os arcaísmos, ao nos remeterem ao passado, por meio de vocábulos 

referentes a objetos e costumes de sociedades antigas, possibilitam a construção de 

um ambiente pitoresco, seja num tom jocoso, seja num tom nostálgico. Já os 

neologismos, que constituem um criativo trabalho dos sujeitos sobre a língua, 

adentram o discurso geralmente a partir do chamado sentido conotativo, em que as 

palavras, suspensas de seu alicerce comum, são revestidas de outras interpretações 

que singularizam o dizer de seu autor. Por meio de variados processos de formação 

de palavras, o sujeito pode efetuar um trabalho de renovação da língua, que tanto 

pode ocorrer uma única vez, como pode se popularizar a ponto de se integrar ao 

léxico. 

 Regionalismos e gírias, por sua vez, relacionam-se à expressão de 

determinados grupos sociais e evocam, por isso, aspectos culturais e identitários. A 

reprodução, na escrita, de diferentes termos dialetais pode indicar não apenas a 

consciência a respeito das diferentes manifestações da fala de um povo, mas 

também o reconhecimento de distintas visões de mundo, de formas singulares de 

ser. O sujeito deixa vestígios de sua identidade e suas raízes culturais por meio da 

língua que utiliza, por isso os regionalismos são a forma mais explícita de constatar 

as suas particularidades.  

 As gírias, assim como os regionalismos, também podem nos conduzir à 

percepção dessas características dos sujeitos, porque expressam com mais 

intensidade as tendências afetivas do discurso. Como forma de criar um espaço de 

defesa e manifestar transgressão às normas instituídas, refletindo o conflito de 

gerações, ou apenas demarcar um lugar social a partir de suas idiossincrasias, as 

gírias têm uma força expressiva significativa, pois renovam a língua a partir da 

espontaneidade dos falantes ao "brincarem" com as palavras. Embora se desgastem 

                                                                                                                                                                                     
que servem para transmitir mensagens e emoções, agrupando, portanto, emoticons e smileys. 
(ENTENDA A DIFERENÇA..., 2016) 
8 As siglas LOL e OMG significam, respectivamente, laughing out loud (dar gargalhadas) e Oh, my 
God (Oh, meu Deus). São bastante utilizadas nas conversações de redes sociais, como forma de 
exprimir emoções e estados de espírito de forma abreviada, para que o usuário possa se adequar à 
rapidez característica desse tipo de comunicação. (SIGNIFICADO DE LOL, 2016; SIGNIFICADO DE 
OMG, 2016) 
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rapidamente – gírias sobrevivem o tempo da geração que as cria –, imprimem ao 

discurso um tom afetivo e permitem a exposição da subjetividade dos indivíduos. 

 Assim, utilizando as diferentes alternativas que o léxico nos oferece para 

construir sentidos denotativos ou conotativos com as palavras, podemos construir 

um discurso mais autoral, uma vez que cada escolha vai delineando o estilo que 

pretendemos conferir aos nossos enunciados. Se tendemos para o humor, a ironia, 

a erudição, o exotismo, a objetividade, são as nossas escolhas lexicais, 

determinadas, inicialmente, pela escolha do gênero de discurso por meio do qual 

estabelecemos diálogo com outros discursos e com os interlocutores, que vão 

delineando o estilo e, consequentemente, o grau de autoria com que elaboramos o 

nosso dizer.  

 As relações valorativas erigidas através do nosso posicionamento em relação 

ao discurso do outro e manifestas por meio de palavras lexicais, como discutimos, 

não se constituem como dom exclusivo de determinados falantes, mas como 

patrimônio comum, suscetível de ser ensinado, inclusive, na escola, como propõe 

Possenti (2013), em atividades orientadas pelo professor para a produção de 

gêneros discursivos os mais diversos. Se alguns são mais abertos à expressão da 

subjetividade e da afetividade do falante, como é o caso do diário de leitura, as 

condições para a identificação das relações valorativas e da autoria são, digamos, 

mais notórias, porém isso não implica afirmar que gêneros menos propícios à 

manifestação do universo interior do sujeito, suas emoções e estados de espírito, 

não sejam igualmente passíveis de um trabalho voltado à construção do estilo, 

portanto, da autoria.  

 Um discurso, por mais objetivo que aparente ser, traz marcas de autoria, 

reflexos das relações valorativas entabuladas entre os discursos. Bakhtin (2016, p. 

136) enfatiza esse caráter axiológico inerente à linguagem e à língua, ao afirmar que 

"nem de longe são neutros todos os fenômenos da língua (palavras, unidades 

fraseológicas, ou mesmo as formas morfológicas e sintáticas). Estas exaltam estilos, 

a elas estão vinculadas certas apreciações tendenciais, ideológicas, sociais". Essa 

não neutralidade se fundamenta no fato de que a linguagem só existe naqueles que 

a utilizam. Entrando nas teias discursivas, signo algum é desprovido de uma aura 

axiológica, instituída nas relações intersubjetivas dadas em sociedade ao longo do 

tempo. 
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3.3.3 Intercalações: os espaços da subjetividade 

 

 O recurso da intercalação manifesta-se na materialidade linguística quando o 

sujeito suspende temporariamente o tópico que está desenvolvendo para inserir 

outro tópico em forma de comentário, avaliação, crítica, ironia ou com outras 

conotações, utilizando marcações duplas para isolá-lo (sinais gráficos como vírgulas, 

travessões e parênteses) ou introduzindo-o no corpo do texto por meio de verbos de 

elocução (dicendi). 

 Trata-se de um fenômeno estudado tanto pela Linguística Textual como pela 

Análise do Discurso, no entanto essas duas vertentes costumavam relacioná-lo à 

ideia clássica de digressão, pois compreendiam que o sujeito realizava encaixes na 

enunciação, inserindo tópicos que frequentemente fugiam ao tema e prejudicavam a 

progressão textual. Tal posicionamento era comungado também pela Gramática do 

Português Falado, que classificava as intercalações como orações parentéticas ou 

justapostas, mecanismos "escorregadios para uma tentativa de sua domesticação 

dentro da sintaxe" (BARROS, 2003, p. 54). 

 Dessa maneira, a intercalação era encarada com o sentido negativo de 

desvio, irrelevância, impertinência, o que poderia decorrer, também, do costume, 

ainda persistente no ensino de língua materna, que orienta o aluno a pôr entre 

parênteses tudo aquilo que considera descartável em sua escrita (BARROS, 2003). 

Assim entendida, a intercalação seria o espaço do erro, da fuga de pensamento, da 

digressão desnecessária, podendo ser facilmente eliminada num processo de 

reescrita. 

 No entanto, sob a ótica de uma abordagem discursiva, nem sempre um texto 

encaixado constitui uma digressão, uma vez que esta constrói sentidos e não se 

trata de um simples intercalar de palavras e orações. Koch (1997, p. 117) assinala 

que "o objetivo das digressões é justamente impedir que a conversação seja 

interrompida e garantir que o tópico em curso continue a ser desenvolvido", por isso 

não podem ser excluídas do texto sem que haja algum tipo de prejuízo para seu 

conteúdo. 

 Da mesma forma, as intercalações, sejam ou não digressões, ao serem 

eliminadas do enunciado, excluem, concomitantemente, um espaço em que o sujeito 

pode evidenciar a sua subjetividade, seja em gêneros mais ou menos propícios à 
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exteriorização dos afetos e julgamentos de seu autor. Barros (2003, p. 31) atenta 

para a importância desse recurso enunciativo, ao afirmar que ele se liga 

 

à materialização no texto da presença do eu e do outro e do trabalho de 
ambos no sentido de conduzir a progressão tópica e a (co)construção dos 
sentidos, à constituição, em alguns casos, de uma meta-atividade do 
sujeito, e à emergência de conhecimentos prévios, reiterando que um texto 
é sempre atravessado por outros textos. 

  

 O sujeito realiza, por meio da intercalação, uma atividade metaenunciativa, 

isto é, um dizer sobre o próprio dizer, o que nos permite afirmar que se trata de um 

gesto consciente de quem, ao distanciar-se de suas palavras, analisa o próprio 

discurso e dialoga com ele, dialogando, também, com o outro. É um gesto 

necessário à constituição da autoria, conforme nos indica Bakhtin (2003) ao tratar do 

posicionamento exotópico do autor como caminho para a construção do excedente 

de visão que lhe permite contemplar o texto com os olhos do outro. 

 Como consequência dessa relação, o interlocutor acaba participando 

ativamente da (co)construção do enunciado, pois se vê impelido a preencher aquele 

espaço que se abre à sua frente, recuperando informações ali inseridas, divagando 

momentaneamente com o autor e prosseguindo a leitura com a sensação de uma 

certa parceria na compreensão do texto. A intercalação, assim, "causa, no leitor, um 

vazio de espera e de conteúdo [...] suspende o fio da leitura, sendo por isso, usada 

como uma eficiente estratégia para prender a atenção do leitor e tornar viva a sua 

participação", como salienta Barros (2003, p. 53). 

 Segundo essa autora, excertos intercalados apresentam uma configuração 

diferente em função de sua extensão: quanto maior é a intercalação, maior é a 

probabilidade de ela ser introduzida por meio de verbos de elocução ou levada para 

a perigrafia do texto, em forma de nota de rodapé; do contrário, maior é a 

probabilidade de ser isolada do texto por meio de recursos gráficos, como vírgulas, 

travessões e parênteses. A extensão de uma intercalação é influenciada diretamente 

pelo gênero discursivo em que aparece. Os gêneros orais, sejam eles formais, como 

um sermão ou uma conferência, ou informais, como uma simples conversação 

diária, apresentam frequentemente intercalações mais curtas, no próprio corpo do 

texto. Já os gêneros escritos formais, como artigos científicos e dissertações, são 

espaços em que as excursões do sujeito são geralmente mais longas e ocupam o 

espaço perigráfico. Em todo caso, os gêneros esboçam um horizonte de leitura em 
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que o espaço para as intercalações já é garantido. Isso significa que, tanto na 

oralidade quanto na escrita, a estrutura do gênero é que vai abrindo caminhos para 

o sujeito realizar intercalações. 

 Porém essas formas de demarcação – verbal, não verbal ou mesmo mista, 

englobando as duas anteriores – não constituem regras fixas e fechadas, pois o 

sujeito pode subverter o estilo do gênero e inserir intercalações menos previsíveis: 

dispensando as notas de rodapé e trazendo as excursões para o corpo do texto, 

ainda que sejam longas; posicionando o conteúdo das intercalações nas margens 

laterais do texto; adotando outros recursos gráficos para demarcar as intercalações 

no continuum textual, como setas e formas geométricas.  

 Dessa maneira, confirma-se o pensamento de  Bakhtin (2003), segundo o 

qual o estilo é o elemento que particulariza os gêneros discursivos e também define 

o sujeito em sua individualidade e singularidade. Assim, o estilo individual emerge 

quando o sujeito, além de elaborar seus enunciados obedecendo às características 

próprias do gênero, efetua inovações, subversões, de forma criativa, contribuindo, 

assim, para a assunção de sua própria autoria. Para isso, entretanto, é necessário 

que tenhamos uma convivência íntima com os gêneros discursivos, porque, como 

afirma Bakhtin (2003, p. 285), 

 

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 
individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos de modo 
mais flexível e sutil a situação singular da comunicação; em suma, 
realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso.  

   

 As intercalações são reflexos do funcionamento de nossa cognição. Os 

pensamentos não se organizam de forma linear em nossa mente, de modo que, nos 

diversos contextos de enunciação, sentimos a necessidade de realizar intercalações 

porque elas nos parecem importantes para exprimir comentários e posicionamentos 

diante dos discursos do outro, com os quais dialogamos para constituir o nosso 

próprio discurso. Em razão disso, constituem um fenômeno enunciativo que só pode 

ser devidamente contemplado sob perspectivas enunciativas de estudo da língua. 

 Segundo Barros (2003, p. 110, grifos da autora), "a atividade metaenunciativa 

materializa uma interposição/sobreposição de Planos Enunciativos. Um Plano 

Enunciativo A é suspenso e sobrepõe-se um Plano Metaenunciativo B, que 

constitui um encaixe em A". Em outras palavras, existe uma intenção enunciativa 
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mais geral que exige a abertura de um espaço demarcado e isolado, onde emergem 

intenções metaenunciativas mais específicas, relacionadas, pela temática, ao 

assunto geral. A autora propõe, para sistematizar o funcionamento da intercalação 

no plano enunciativo, o seguinte quadro: 

 

 

(BARROS, 2003, p. 110) 
Quadro 1: Descrição do processo de intercalação  

 

 Por meio desse recurso metaenunciativo, o sujeito pode trazer claramente o 

discurso do outro e posicionar-se diante dele, estabelecendo relações de 

concordância, discordância, entre outras. Por outro lado, também pode voltar-se 

sobre si mesmo, realizando um gesto metaenunciativo e desvelando o seu mundo 

interior. Podemos afirmar, pois, que a intercalação funciona como um exercício 

simultâneo de subjetividade e alteridade – o espaço que se abre na enunciação 

acolhe o universo íntimo do sujeito e a sua visão sobre o universo do outro – 

configurando-se, enfim, como espaço propício para a constituição da autoria, 

conforme o pensamento de Bakhtin (2003) e as proposições de Possenti (2002; 

2013), que defendem o caráter dialógico da linguagem e a assunção da autoria por 

meio de um trabalho estilístico do sujeito sobre a sua língua.  
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4 O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 Apresentamos, neste capítulo, uma caracterização da natureza de nossa 

pesquisa, seguida de uma descrição detalhada de todo o processo que culminou 

com a escrita e a seleção dos diários de leitura, corpus de nossa análise. Também 

descrevemos, sucintamente, os sujeitos envolvidos na pesquisa, bem como o campo 

em que a desenvolvemos. Por último, apresentamos as categorias de análise e os 

procedimentos empregados na observação dos indícios de autoria presentes nos 

diários de leitura. 

 

 

4.1 Natureza da pesquisa 

 

 A pesquisa em ciências humanas se desenvolve a partir de textos, os quais, 

resultando da ação humana por meio de uma linguagem refratante, ideológica e 

dialógica, constituem-se como "pensamentos sobre pensamentos, vivências das 

vivências, palavras sobre palavras, textos sobre textos" (BAKHTIN, 2003, p. 307). 

Nesse sentido, é impossível considerar uma análise de discurso sem discurso, isto 

é, sem um objeto empírico a partir do qual se possa visualizar os embates 

discursivos dos sujeitos em um dado contexto sociocultural.  

 Num estudo de base bakhtiniana, como mencionamos nos capítulos 

anteriores, é necessário contextualizar os enunciados submetidos ao olhar 

investigativo do pesquisador, uma vez que a natureza da linguagem é 

fundamentalmente dialógica, e os enunciados não são dados fora das circunstâncias 

em que emergem. Outra condição indispensável para uma pesquisa no âmbito da 

Análise Dialógica do Discurso consiste em não realizar recortes nos discursos, mas 

analisá-los no enunciado completo, confrontando-os com "outros enunciados, 

fazendo emergirem mais vozes para uma penetração mais profunda no discurso, 

sem silenciar a voz que fala", conforme nos lembra Geraldi (2012, p. 27-28).  

 O modelo epistemológico que se firmou nas ciências humanas a partir do final 

do século XIX, designado como paradigma indiciário, é apontado por Ginzburg 

(1989) como uma linha investigativa que, embora tenha suas origens em tempos 

remotos, condiz com as especificidades desse campo de conhecimento. Segundo o 

autor, no passado pré-histórico o homem já interpretava indícios e sinais da natureza 
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e recompunha, a partir deles, suas narrativas diárias, ou seja, já estava arquitetando 

sua existência em torno de elementos semióticos, que apontavam para outras 

realidades. Uma fábula oriental que conta a engenhosidade dos irmãos Zadig, que 

descrevem todas as características de um animal sem nunca o terem visto, consta 

como a história mais antiga e emblemática para o que viria a se tornar o chamado 

paradigma indiciário. 

 Essa forma de investigação considera que pequenos detalhes, pormenores 

triviais e quase imperceptíveis podem abrir caminhos para a interpretação dos 

discursos e apontar relações dialógicas inesperadas sob a materialidade do 

enunciado. Recordando a orientação do próprio Bakhtin (2003), não se pode 

observar, analisar e interpretar esses indícios de maneira isolada, estanque, mas 

sim em um complexo de relações intratextuais e extratextuais. Em nosso corpus, 

procedemos à análise de três tipos de indícios de autoria – interdiscursos, relações 

valorativas e intercalações – presentes na escrita de diários de leitura, com a 

preocupação de situá-los no contexto enunciativo de forma que possamos perceber 

de que modo as circunstâncias que envolvem a produção dos enunciados 

influenciam a construção de sentidos nos discursos. 

 Scherma e Turati (2012, p. 49) fornecem para os estudiosos da ADD os 

princípios metodológicos que podem nortear a compreensão dos enunciados em 

seus contextos sociais, reforçando a necessidade de 

 

observar a relação de dependência entre a conjuntura histórica, econômica 
e política, e o tipo de comunicação social que se forma; observar os 
gêneros de enunciados que correspondem aos tipos de comunicação social 
das distintas esferas de atividade humana; observar a situação em que se 
realiza a comunicação e o auditório que se configura nessa relação; 
observar o tipo de relação social entre os participantes da comunicação; 
observar como o locutor toma em consideração o seu interlocutor; observar 
a entonação expressiva do enunciado; e observar as escolhas lexicais, as 
expressões, as formas gramaticais, a disposição desses elementos no 
conjunto do enunciado e o ritmo que configuram. 

 

 Sob essa ótica, torna-se explícita a ideia de que as pesquisas nas ciências 

humanas, ao lidarem com o discurso, são, necessariamente, de natureza qualitativa 

ou mesmo quanti-qualitativas. Chizzotti (2003, p.221) esclarece o sentido assumido 

pelo termo qualitativo no âmbito acadêmico, salientando que ele " implica uma 

partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para 

extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são 
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perceptíveis a uma atenção sensível".  Assim, este trabalho caracteriza-se como 

uma pesquisa de campo qualitativa, porque envolve sujeitos sociais concretos, no 

caso alunos de Ensino Médio que produzem diários de leitura com a intenção de 

dialogar consigo mesmos, com a professora e os colegas de sala de aula a respeito 

de suas impressões e avaliações diante do gênero literário conto maravilhoso.  

 Conforme discutimos no capítulo 2 deste trabalho, a natureza específica do 

gênero diário de leitura oportuniza a expressão da subjetividade de um modo mais 

livre do que em outros gêneros mais padronizados e tradicionais no contexto 

escolar, como o resumo, a resenha e o seminário, geralmente utilizados na 

abordagem do texto literário. Essa característica inerente aos diários de leitura faz 

com que o consideremos um gênero apropriado para o estabelecimento de relações 

de maior parceria entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que permite a assunção da voz do aluno naquilo que ele tem de mais 

particular, que é sua subjetividade e seu posicionamento diante dos discursos 

alheios. 

 Salientamos esse aspecto porque, como pesquisadores que se debruçam 

sobre textos a fim de analisar questões discursivas, perpassadas pela subjetividade, 

não podemos simplesmente escolher uma teoria que confirme o que pretendemos 

mostrar. Pelo contrário, o percurso da pesquisa deve partir de uma leitura atenta e 

criteriosa do corpus, pois é ele que nos aponta o aparato teórico-metodológico que 

devemos utilizar para adentrar aquele universo discursivo.   

 Assim, procedendo inicialmente à observação detalhada do corpus desta 

pesquisa, que envolve a descrição e a interpretação do material coletado para 

análise, encontramos um lugar propício para nosso trabalho nos pressupostos 

teórico-metodológicos da Análise Dialógica do Discurso (ADD), fundamentada no 

pensamento bakhtiniano, como também no estudos linguísticos de autores que 

dialogam e ampliam seu trabalho, e também em outros pesquisadores, que, embora 

advindos de abordagens discursivas distintas, apresentam, de certa forma, uma 

relação com as proposições do pensador russo. 

 Além de ser um trabalho de caráter qualitativo, mostra-se como descritivo-

interpretativo, uma vez que busca identificar, analisar e interpretar os dados 

coletados, considerando o seu contexto de produção. Vale salientar que a análise 

dos dados considera os sentidos surgidos a partir do diálogo da professora-

pesquisadora com os alunos, uma vez que, ao se colocar como interlocutora e 
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leitora dos textos produzidos – e não apenas na tradicional posição de corretora e 

avaliadora –, inclusive escrevendo nos diários deles, adotou uma postura responsiva 

diante das produções dos alunos, o que de maneira alguma afeta o posicionamento 

exotópico necessário à análise dos dados. 

 Tais peculiaridades sugerem, também, que nosso trabalho se inclui no que 

Tripp (2005) classifica como pesquisa-ação prática, isto é, uma pesquisa cujo 

objetivo é contribuir com o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos. É um tipo de 

investigação que se inicia com o reconhecimento de um problema num dado 

contexto e que, por meio do planejamento de atividades sistematizadas pelo 

pesquisador, busca a implementação de uma mudança. Descrevemos e avaliamos a 

prática implementada de modo que possamos refletir – e essa reflexão perpassa 

todo o processo – sobre as mudanças ocorridas, de modo a iniciar um novo ciclo de 

pesquisa-ação. 

 No âmbito educacional, a pesquisa-ação revela-se como uma estratégia 

adequada para "o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que 

eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos" (TRIPP, 2005), uma vez que a prática de um indivíduo 

e os efeitos dessa prática não se dão de forma isolada, sempre se refletem no 

contexto em que a pesquisa é desenvolvida. 

 A participação dos sujeitos nesse tipo de pesquisa pode ocorrer de formas 

variadas: por obrigação, cooptação, cooperação ou colaboração (TRIPP, 2005). No 

caso de nosso trabalho, percebemos que os alunos envolveram-se na pesquisa por 

meio de uma cooperação, já que foram consultados regularmente sobre sua 

participação e trabalharam como parceiros, produzindo seus diários de leitura, isto é, 

construindo o corpus de nossa pesquisa, para um projeto que, a rigor, pertencia ao 

pesquisador. 

 Desse modo, com o intuito de aprimorar a prática de leitura de textos literários 

por meio da escrita de diários de leitura, desenvolvemos esta pesquisa-ação que, 

certamente, influenciará de forma positiva o nosso trabalho como educadores, no 

que tange à construção de um discurso autoral no âmbito do Ensino Médio. 
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4.2 Gêneros discursivos envolvidos na pesquisa 

 

 Para uma melhor compreensão acerca das atividades que culminaram com a 

coleta e posterior análise dos diários de leitura, abordamos, nesta seção, os gêneros 

conto maravilhoso e diário de leitura, apresentando suas origens e características. 

Na sequência didática desenvolvida, os contos maravilhosos serviram como base 

para a produção dos diários: os alunos, ao entrarem em contato com as narrativas 

de Marina Colasanti, expressaram seus pontos de vista, impressões e sensações 

nos diários que elaboraram. Em cada uma das subseções, discutimos, também, de 

que forma tais gêneros podem auxiliar a promoção do letramento literário, 

especialmente quando trabalhados de forma dialógica em sala de aula, 

possibilitando ao professor acompanhar o desenvolvimento das habilidades de 

leitura dos alunos e instaurar relações diferenciadas com eles. 

 

 

4.2.1 O gênero conto maravilhoso 

 

 Etimologicamente, a palavra conto advém do latim compŭtus, que significa 

conta, contar. No âmbito dos estudos do texto e do discurso, área de nossa 

pesquisa, a palavra apresenta tradicionalmente três acepções: a) relato de 

acontecimento; b) narrativa ficcional; c) história para entreter crianças (GOTLIB, 

2006). Enquanto a primeira acepção de conto está voltada para acontecimentos 

reais, as duas últimas desenvolvem-se na esfera literária, são objetos de criação de 

um autor, utilizam-se não da verdade dos fatos, mas da verossimilhança deles no 

universo ficcional. 

 Não é possível precisar o surgimento desse gênero, uma vez que desde os 

primórdios das civilizações os homens contam histórias, reais ou fictícias. 

Inicialmente, elas eram transmitidas de forma oral, já que o acesso à leitura e à 

escrita era exclusividade e privilégio de poucos, além do fato de que os materiais 

para registro, como papiros e pergaminhos, eram raros e caros; outros, apesar de 

baratos, eram extremamente frágeis, como as tábulas de argila e madeira. Nesse 

primeiro momento, conto e relato sagrado eram formas idênticas, uma vez que os 

ritos religiosos serviam como base para a contação de histórias (GOTLIB, 2006).  
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 Estudos arqueológicos e filológicos, amparados por pesquisas de áreas afins, 

situam as raízes dos contos populares, comuns em culturas geograficamente 

distantes, na tradição oriental, que, conforme Coelho (2012, p. 36, grifos da autora), 

"vai se fundir, através dos séculos, com a fonte latina (greco-romana) e com a fonte 

céltico-bretã (na qual nasceram as fadas)". Ensinamentos religiosos transformados 

em fábulas, apólogos e parábolas, difundidos por pregadores budistas de povoado 

em povoado, espalharam-se pelos continentes, amalgamando-se às culturas de 

outros povos e ganhando novas roupagens até chegarem aos dias hodiernos. Sua 

preservação ao longo do tempo deve-se, provavelmente, à natureza simbólica da 

linguagem usada: situações e lições da vida real revestem-se de um modo singular 

de narrar, modo plurissignificativo, que convida o ouvinte/leitor a participar da 

história e dela extrair uma verdade que transcende o tempo e o espaço, capaz de 

ressignificar suas experiências de vida.  

 Ao passar da oralidade para a escrita, o conto, de uma forma geral, afasta-se 

dos motivos religiosos e começa a se delinear como categoria estética. Porém é 

somente no século XIX, com a popularização da imprensa e a circulação abrangente 

de jornais e periódicos, que o gênero se estabelece como produto literário, uma vez 

que os autores passam a trabalhar artisticamente sobre o material linguístico. Assim, 

o conto moderno, como hoje o conhecemos, tem origens remotas, mas contornos 

literários relativamente recentes, conforme discorre Gotlib (2006). 

 Nesse percurso de evolução do gênero, duas grandes categorias de conto 

firmaram-se: o simples e o artístico. No primeiro grupo, enquadram-se os contos 

maravilhosos, caracterizados pela presença de personagens, lugares e tempos não 

determinados historicamente, e por uma forma que, embora possa ser recontada por 

diversos autores, permanece quase que intacta através dos tempos. No segundo 

grupo, estariam os demais contos, que se distanciam, por sua configuração 

estilística e suas temáticas, dos contos maravilhosos. Essa distinção entre contos 

simples e artísticos partiu do pressuposto de que os primeiros se restringiam aos 

chamados contos de fadas, porém, como veremos adiante, os contos maravilhosos, 

dadas as suas peculiaridades no trato do sobrenatural, transpõem as fronteiras dos 

contos de fadas, apresentando elementos diversificados, e destinam-se a todo o 

público, não somente ao infantil (TODOROV, 2008). 

 Em 1697, Charles Perrault, poeta e advogado francês, faz uma coletânea de 

contos populares sob o título de Contos da Mãe Gansa, reunindo oito narrativas em 
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verso: A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O 

Gato de Botas, As Fadas, Cinderela ou A Gata Borralheira, Henrique do Topete e O 

Pequeno Polegar. A segunda edição veio acrescida das narrativas de Pele de Asno, 

Grisélidis e Desejos Ridículos. Em 1812, após pesquisas de narrativas maravihosas 

registradas na memória popular, vêm a público os Contos de Fadas para Crianças e 

Adultos, dos irmãos Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, filólogos e pesquisadores da 

mitologia germânica. A obra, com clássicos infantis como Branca de Neve e os Sete 

Anões, Joãozinho e Maria, Os Músicos de Bremem e O Príncipe Sapo, constitui-se 

num verdadeiro acervo da literatura clássica infantil, com narrativas suavizadas em 

virtude da ideologia cristã propagada no período romântico (COELHO, 2012).  

 O folclorista russo Propp (2001), no início do século XX, desenvolve um 

estudo pioneiro de base formalista a fim de definir o conto maravilhoso a partir de 

elementos e ações constantes das personagens desse tipo de história. Em seus 

estudos, restritos à análise de cem contos da tradição russa, ele verifica que ações 

iguais são atribuídas a personagens diferentes, ou seja, em diferentes histórias, as 

personagens desenvolvem as mesmas ações ou funções. O que muda de um conto 

para outro são os nomes das personagens, o meio em que acontece a trama 

narrativa, os recursos utilizados para engendrar encantamentos, porém as ações 

são frequentemente as mesmas. Além dessa recorrência de funções, Propp (2001) 

identifica uma estruturação monotípica nos contos, isto é, a sequência das funções 

também seguiria uma ordem idêntica9.  

 Em suas pesquisas, Propp (2001) reconhece esse gênero como expressão da 

própria vida: sua estrutura não seria mais do que o reflexo da condição humana 

sempre em transformação, enfrentando obstáculos em busca de uma 

autorrealização nos diversos âmbitos da vida. As funções identificadas pelo 

pesquisador relacionar-se-iam, assim, com as vivências comuns aos seres 

humanos, por isso esses contos teriam sobrevivido durante milênios, seguindo uma 

tradição oral, que possibilitava o surgimento de variantes conforme as épocas e os 

lugares em que circulavam. Coelho (2012, p. 119-120, grifos da autora), relaciona as 

                                                           
9 Propp (2001) encontra cerca de 150 elementos recorrentes e 31 funções ou ações, além de 7 tipos 
de personagens e 20 casos de transformações de elementos do conto. Esses achados auxiliam a 
compreensão do conto maravilhoso como narrativa que possui uma forma básica, imperecível, ainda 
que suscetível a transformações por parte de recontadores. Tomem-se como exemplo as inúmeras 
versões para a história de "Chapeuzinho Vermelho", tanto na literatura quanto no cinema, em 
adaptações com vieses dramáticos e até mesmo humorísticos. 
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constantes dos contos maravilhosos às constantes da condição humana, 

perceptíveis em todos os contextos socioculturais: 

 

1. situação de crise ou mudança: é natural que na vida real todo ser 
humano viva contínuas situações de mudança ou de crise, pois do 
nascimento à morte, passamos por muitas transformações, desafios e 
provas; 
2. desígnio: todo ser humano tem (ou deve ter) suas aspirações, seu ideal, 
seu "desígnio" a ser atingido na vida, em busca de sua autorrealização; 
3. viagem: basicamente, a luta pela autorrealização trava-se fora de casa, 
no corpo-a-corpo do eu com o mundo exterior, com outros; 
4. obstáculos: são as inevitáveis dificuldades que se interpõem entre o eu e 
seu caminho para a autorrealização; 
5. mediação: são os auxílios que, via de regra, o eu recebe para poder 
avançar em seus caminhos; 
6. conquista: este deveria ser o desenlace feliz para a autorrealização 
desejada pelo eu, como acontece sempre nos contos de fadas e deveria 
acontecer também na vida real.  

  

 Essa identidade entre as situações vivenciadas pelas personagens nas 

narrativas maravilhosas e pelos seres humanos em sua vida real encontrará nos 

conceitos de inconsciente coletivo e arquétipos, de base junguiana, uma explicação 

para a existência de tantas variantes dos mesmos contos nas diversas culturas 

humanas. Definindo o inconsciente coletivo como a camada mais recôndita da 

psique humana, responsável por sua estruturação, e os arquétipos como as matrizes 

arcaicas ou as imagens que materializam os impulsos psíquicos comuns a todos, 

Jung propõe que os arquétipos encontrados nos contos maravilhosos, e mais 

especificamente nos contos de fadas, constituem verdadeiros caminhos para a 

compreensão da vida, uma vez que se ligam às emoções, às fantasias, aos medos, 

resultantes das relações do homem consigo mesmo, com os outros e com o mundo 

(COELHO, 2012). 

 É importante salientar, contudo, que os contos maravilhosos, especialmente 

na contemporaneidade, nem sempre iniciam com o "era uma vez..." e finalizam com 

o "felizes para sempre". Na verdade, como aponta Todorov (2008, p. 30), 

 
o conto de fadas não é mais que uma das variedades do maravilhoso e os 
acontecimentos sobrenaturais não provocam nele surpresa alguma: nem o 
sonho que dura cem anos, nem o lobo que fala, nem os dons mágicos das 
fadas (para não citar mais que alguns elementos dos contos de Perrault). O 
que distingue o conto de fadas é uma certa escritura, não o status do 
sobrenatural. 
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 Para o estudioso russo, é a aceitação natural do sobrenatural que caracteriza 

o conto maravilhoso. Roas (2014, p. 31), ao definir o sobrenatural como tudo aquilo 

que "transgride as leis que organizam o mundo real, aquilo que não é explicável, que 

não existe, de acordo com essas mesmas leis", enfatiza que o maravilhoso reside 

exatamente na não ruptura dos esquemas da realidade, isto é, a aparição de 

entidades como fadas, duendes e bruxas, a ambientação da história em espaços 

diferentes do universo do leitor não causam estranheza alguma, porque tudo é 

possível. Nenhum personagem questiona os acontecimentos que irrompem em sua 

existência: um feitiço, uma metamorfose, um milagre, nada desestabiliza ou suscita 

dúvidas nas personagens, já que naquela realidade em que vivem, todas essas 

situações são aceitáveis. O leitor do maravilhoso, ao admitir a verossimilhança 

dessas narrativas, adentra, por assim dizer, nesse universo encantado e também 

não questiona os acontecimentos que ali ocorrem. 

 A escritora Marina Colasanti tem se destacado no cenário literário brasileiro 

ao aspirar os ares do maravilhoso para a criação de seus contos. Em entrevista 

recente (MARINA COLASANTI..., 2015), ela afirma que os contos maravilhosos  

 
são textos verticais, são textos que podem ter variantes de leitura infinitas e 
que, portanto, se adaptam a qualquer idade. São textos que estão ligados, 
historicamente e pelo seu próprio gênero, à essência do ser humano, que 
estão ligados aos sentimentos mais fundos: o amor, o ciúme, a inveja, o 
medo, a morte [...] É o diálogo do hoje e do antes, do hoje e do amanhã, do 
hoje aqui e do hoje em todo lugar. São contos de muito significado e para 
qualquer idade, certamente. 

 

 Nas histórias maravilhosas, com ou sem final feliz, o imaginário se sobrepõe 

em imagens poéticas, simbólicas e multissêmicas. Em Colasanti (1979; 1999; 2000), 

percebemos a utilização dessas imagens carregadas de sentido, especialmente no 

que diz respeito ao tratamento dado à figura feminina e às relações entre homem e 

mulher na sociedade. Nos contos Entre a espada e a rosa, A mulher ramada e Entre 

as folhas do verde, selecionados para leitura e posterior elaboração do objeto de 

análise deste trabalho, os diários de leitura de estudantes do Ensino Médio, 

percebemos a presença de imagens ou motivos relevantes para a compreensão do 

maravilhoso.  

 No primeiro conto, as lágrimas da princesa, acompanhadas de súplicas ao 

seu corpo e à sua mente, promovem um encantamento sobre si mesma, o qual a 

livrará de um casamento indesejado e, posteriormente, fará com que ela se case 
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com o homem amado, escolhido por ela, e não por seu pai, o que, somado a outros 

acontecimentos no decorrer da narrativa, constrói uma concepção diferenciada da 

figura feminina. Já não se trata mais da princesa que se submete às ordens do rei, 

mas da mulher que vai construindo, com seu trabalho e a partir de seus desejos, o 

seu próprio destino. 

 No segundo conto, a tesoura de poda do jardineiro aparece como motivo para 

simbolizar o relacionamento amoroso em que o homem procura se sobrepor à 

mulher. A cada botão de rosa que nascia, um golpe era dado na tentativa de moldar 

a roseira em forma de mulher, porém uma doença acaba afastando o jardineiro de 

sua "Rosamulher", que, na distância, floresce e transforma o olhar cerceador do 

jardineiro. Assim, a autora constrói a imagem de uma mulher que, longe das 

amarras masculinas, desabrocha e, em virtude disso, consegue modificar o homem. 

 No terceiro conto, o motivo principal reside no desejo dos amantes, um 

príncipe e uma corça-mulher, em transformar um ao outro para que possam se casar 

e viver felizes. A luta pela própria identidade é simbolizada na imagem da corça-

mulher que, depois de transformada em mulher por um feiticeiro convocado pelo 

príncipe, abandona o castelo e decide transmutar-se em corça definitivamente.  

 Outros dois contos selecionados para leitura, Como os campos e Um desejo e 

dois irmãos, abordam, respectivamente, as temáticas da sabedoria que reside no 

trabalho e na simplicidade e da inveja e rivalidade entre irmãos. No primeiro, 

aparece a figura de um jovem que busca vestir-se como os campos, plantando e 

colhendo o algodão, para depois fiá-lo e produzir suas próprias roupas, distinguindo-

se de outros que compram tecidos caros e suntuosos para se vestir com o mesmo 

propósito de se parecerem com os campos. No segundo, a rivalidade entre dois 

irmãos príncipes, advinda da insatisfação por não poderem ser um como o outro, é 

sanada quando eles, numa corrida frenética, encontram-se, fundem-se, originando 

um outro ser. A ideia da morte – morte do sentimento negativo que os fazia rivais – é 

abordada no conto de maneira figurada, simbólica, retomando o discurso bíblico de 

que só dá frutos aquele que morre. 

 A linguagem simbólica dos contos maravilhosos permite a corporificação dos 

mitos, relativos à esfera do sagrado, e dos arquétipos, relativos à esfera humana. 

Nas narrativas mitológicas, percebemos o desejo humano de explicar a gênese do 

mundo, dos fenômenos naturais e dos acontecimentos cotidianos, representado nas 

figuras dos deuses e totens adorados pelos povos nos tempos primitivos. Os mitos 
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constituem-se como explicações para questionamentos essenciais e apresentam-se 

de formas variadas, conforme as culturas em que surgiram (COELHO, 2012). Já os 

arquétipos configuram-se como representações das forças existentes no espírito 

humano que encontram sua forma nas narrativas míticas e maravilhosas: o instinto 

de sobrevivência, o sentimento do dever, a vontade de domínio, a inveja, o egoísmo, 

a fé, a relação com a mãe, a rivalidade entre irmãos, o respeito pelo pai, entre 

inúmeros outros que não caberiam em lista alguma, dadas as infindáveis nuances 

da alma humana. 

 Nos contos de Colasanti, apontados anteriormente, constatamos que a 

linguagem simbólica transfigura o real de forma a expressar, figurativamente, os 

arquétipos da busca da liberdade e da própria identidade (Entre a espada e a rosa), 

do desejo de amar concomitante ao desejo de dominar (A mulher ramada), da 

aceitação de si e do outro (Entre as folhas do verde), do desejo de alcançar a 

sabedoria (Como os campos) e da rivalidade entre irmãos (Um desejo e dois 

irmãos). Tais arquétipos, reforçados pela estratégia de ausência de nomes das 

personagens, encontram na linguagem figurada, própria do texto literário, um lugar 

para sua assunção. No contexto escolar, a abordagem de textos que contemplam 

essas facetas do comportamento humano é de extrema valia, uma vez que, como 

bem declara Coelho (2012, p. 124, grifo da autora), "pela imaginação, varinha de 

condão capaz de revelar o homem a si mesmo, a literatura vai-lhe desvendando 

mundos que enriquecem seu viver". 

 Neste breve percurso, percebemos que o conceito de maravilhoso transcende 

a noção de conto de fadas, com seus elementos tradicionais. Não exige final feliz, 

mas demanda a presença do sobrenatural encarado como natural dentro de seu 

universo narrativo, aliado a uma linguagem metafórica responsável por trazer à tona 

experiências humanas simbolizadas em mitos e arquétipos. Além disso, como todo 

conto, carece de uma unidade dramática, independentemente de sua extensão – 

aliás, a extensão de um conto é um elemento irrelevante para sua caracterização. 

Como assinala Julio Cortázar, em entrevista concedida a Bermejo (2002, p. 28),  o 

conto é "uma coisa que tem um ciclo perfeito e implacável. Um coisa que começa e 

termina tão satisfatoriamente como uma esfera: nenhuma molécula pode estar fora 

de seus limites precisos", do que se depreende a importância que deve ser dada a 

todos os elementos da narrativa – personagens, espaço, tempo, foco narrativo, entre 
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outros – e do sentido, necessário, que cada um apresenta para o desenvolvimento 

da história. 

  

 

4.2.2 O gênero diário de leitura 

 

 Machado (1998) sugere o diário de leitura com um subtipo do gênero diário 

íntimo. Exclusivo da esfera privada, o diário íntimo desenvolveu-se a partir do século 

XIX, quando mudanças históricas e sociais, como a luta pela liberdade e igualdade 

de direitos dos indivíduos e o reconhecimento de sua identidade num contexto 

contraditório de exploração, levam os sujeitos à historicização de si mesmos, 

escrevendo sobre e para si, na busca de resolução de seus conflitos e de 

compreensão de seu próprio estar no mundo. 

 A escrita diarista também parece apontar, no contexto contemporâneo em 

que valores e relações se mostram líquidos e se desfazem e refazem rapidamente 

(BAUMAN, 2007), para um desejo de unificação do sujeito, de encontro consigo 

mesmo, em meio ao turbilhão de informações a que somos submetidos diariamente, 

especialmente com o advento das tecnologias de informação, que suscitam cada 

vez mais a exposição da intimidade, permitindo questionamentos a respeito da 

fronteira entre público e privado, o que transpõe os limites deste trabalho. Lejeune 

(2014, p. 299), compartilhando desse mesmo posicionamento, questiona: não 

estaríamos nós, "hoje, nos refugiando nos diários porque os laços de parentesco se 

afrouxaram? Para compensar a pulverização e a despersonalização da vida social?". 

De fato, ao conceber o diário não tanto como um produto, mas como um ato, o 

sujeito inicia, sobre e dentro de si mesmo, uma jornada de autoconhecimento que 

revela, em seu âmago, o desejo de sobreviver ao tempo, conservando a memória de 

si, e isso talvez compense a fragilidade das relações sociais no mundo 

contemporâneo. 

 A escrita de si por meio de um diário, segundo Lejeune (2014), possibilita aos 

sujeitos a expressão de sua individualidade e de seu mundo interior. Nas páginas de 

um diário, não apenas conservamos a memória de nossas vidas, mas encontramos 

um lugar propício para desabafar nossas angústias, deliberar acerca de situações 

decisivas, resistir às intempéries da existência, exercitar o pensamento e encontrar o 

prazer em escrever e conhecer a nós mesmos, porque, "uma vez projetados no 
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papel, podemos nos olhar com distanciamento" (LEJEUNE, 2014, p. 303). Esse 

distanciamento, conforme discutimos no capítulo 3 deste trabalho, é uma condição 

necessária para instituir um grau mais elevado de autoria na escrita (BAKHTIN, 

2003). 

 Os diários constituem uma atividade em geral discreta, solitária e irregular, 

realizada longe do olhar alheio. Nem sempre correspondem a uma escrita cotidiana, 

uma vez que os intervalos de tempo entre as entradas – nome dado ao registro da 

data que introduz o conteúdo escrito pelo diarista naquele respectivo dia – podem 

variar bastante. Na verdade, como aponta Lejeune (2014, p. 299), o diário é "uma 

série de vestígios datados", vestígios esses em sua maioria constituídos de 

palavras, porém muitas vezes acompanhados de imagens, relíquias, objetos, cujo 

valor é inestimável para o diarista e cuja presença funciona como ponto de 

referência para informações e situação não descritas no corpo do diário. Por isso, 

um diário jamais apresenta o mesmo significado para quem escreve e para quem lê, 

ainda que esse leitor seja o próprio diarista, que se transforma à medida que o 

tempo passa e suas experiências levam ao amadurecimento psicológico. 

 A prática diarista pode acontecer em âmbitos diversificados, abrangendo o 

discurso literário, o religioso, o sociológico, o científico e o educacional, além do 

discurso da vida privada de sujeitos anônimos. Há muitos modelos de diários, porém 

nenhuma regra de composição para cada um desses modelos: os sujeitos, à medida 

que escrevem, vão encontrando a sua forma particular de organização e expressão 

linguística. Os únicos traços invariáveis nesse gênero referem-se a uma escrita 

fragmentária e repetitiva, bem ao estilo do discurso interior. Somente nos casos em 

que o diarista se sente movido a escrever para um destinatário específico ou para 

publicação é que percebemos um processo de revisão do conteúdo de um diário, no 

entanto, esse gesto de reescrita pode levar o diário a perder sua essência, a 

autenticidade do instante em que foi escrito (LEJEUNE, 2014).  

 A escrita original de um diário permite-nos flagrar, como numa fotografia, o 

momento exato da condição do ser que, naquele objeto simbólico, vê sua existência 

se perpetuar, embora, como podemos atestar, haja diários com fim programado. 

Aliás, a descontinuidade própria da escrita diarista, aliada aos objetivos traçados 

pelo sujeito que escreve, pode levar à elaboração de diários parciais (LEJEUNE, 

2014), isto é, diários compostos em um certo período e centrados em uma 



95 
 

experiência particular de vida, como os diários de viagem, de pesquisa, de retiro 

espiritual, de gravidez e os diários de leitura, foco de nossa pesquisa. 

 Os diários de leitura figuram como um espaço em que os sujeitos podem 

registrar suas experiências pessoais com outros textos, sejam eles acadêmicos, 

literários ou de outra natureza. Embora apresentem muitas das características dos 

diários generalistas, isto é, aqueles que acompanham o diarista durante um longo 

tempo de vida, os diários de leitura, especificadamente, apresentam características 

formais e discursivas peculiares, uma vez que, ao contrário dos diários íntimos, 

pressupõem a existência de um destinatário empírico ou presumido (o professor 

e/ou os colegas) no seu contexto de produção mais recorrente, a escola ou a 

universidade. 

 Como discutimos na seção 2.2.4, a estrutura composicional de um gênero 

discursivo está diretamente ligada ao seu estilo verbal. Sendo o diário de leituras 

originado do diário íntimo, é natural que preserve algumas de suas características 

formais e estilísticas, como as distintas formas de realização, seja por meio de 

citações literais do texto lido, seja pela topicalização de notas de leitura, seja por 

meio de uma escrita corrida, porém fragmentada e descontínua, à semelhança do 

discurso interior.  

 O sujeito, durante ou após a leitura de um determinado texto, literário ou não, 

registra suas impressões, suas reações afetivas, seus julgamentos acerca do 

conteúdo expresso pelo autor, de modo que constrói uma escrita subjetiva e sincera, 

por vezes confidencial, deixando entrever seu universo particular. Assim como 

acontece no diário íntimo, é comum a presença de enunciados incompletos e 

rupturas sintáticas, uma vez que, não sendo geralmente submetido aos processos 

de reescrita, que dão um acabamento maior ao texto, o diário reflete uma certa 

espontaneidade do sujeito. O estilo verbal num diário de leituras assemelhar-se-ia, 

nesse sentido, à fala, guardadas as devidas particularidades. 

 Os registros de qualquer diário, em geral, acontecem em cadernos, folhas 

soltas ou em arquivos de texto digitados em computador. A cada uma dessas formas 

de registro corresponde um posicionamento diferente por parte do diarista, ou seja, a 

relação estabelecida com o objeto diário se modifica. Diante de um caderno, tem-se 

a impressão de uma garantia de continuidade na escrita, já que as folhas em branco 

se mostram como um convite a uma escrita regular. Por outro lado, escrever em 

folhas soltas ou digitar o texto de um diário no computador dá ao sujeito uma 
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sensação de liberdade maior em relação à obrigatoriedade de escrever 

regularmente, conforme nos aponta Lejeune (2014). No último caso, a possibilidade 

de revisar o texto ao mesmo tempo em que se escreve soa, para muitos, como um 

verdadeiro atentado à autenticidade da escrita, embora a tela permita um 

distanciamento ainda maior do sujeito em relação a si mesmo, o que, 

consequentemente, tende a imprimir mais autoria à escrita. 

 No entanto, como os diários de leitura em geral são solicitados pelo professor, 

cujo intuito é acompanhar o processo e a evolução da escrita e da interpretação de 

textos realizados pelos alunos num determinado período, essa descontinuidade, 

mais comum aos diários íntimos, não encontra muito espaço para sua efetivação, já 

que são estabelecidos prazos para que os alunos componham e entreguem seus 

textos para leitura de seus destinatários. 

 De um modo geral, o conteúdo temático nesse gênero tem como 

característica intrínseca a manifestação da experiência pessoal do sujeito com o 

texto: são sentimentos, sensações, pensamentos e ações suscitados pela leitura, 

num tom intimista e de certa forma livre, se comparado a outros gêneros que 

circulam pelo contexto escolar, cujo objetivo também é verificar a leitura dos 

estudantes, como é o caso do resumo, da resenha e do seminário, mais 

padronizados e com menores possibilidades de inserção da subjetividade do 

diarista. 

 A possibilidade de desenvolver, no ambiente escolar, um gênero oriundo da 

esfera privada com uma estrutura menos rígida no que diz respeito aos aspectos 

formais e estilísticos parece atrair sobremaneira os estudantes, que encaram o 

processo de escrita e de socialização dos diários de um modo mais natural e 

instigante. Isso se deve às condições de produção do diário, que o configuram como 

um campo de liberdade expressiva e criativa, principalmente quando professores e 

colegas, interlocutores diretos dos diários de leituras, posicionam-se como leitores e 

colaboradores, não como julgadores da escrita dos alunos. Para preservar a 

liberdade e a subjetividade, é necessário que os interlocutores se coloquem como 

parceiros de leitura, auxiliando o sujeito a vivenciar melhor a sua experiência com o 

texto. 

 É interessante notar que, embora definindo como público específico do diário 

de leituras o professor e os colegas de classe, os alunos parecem de vez em 

quando esquecer esses interlocutores e tomarem como o outro do processo 
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comunicativo um interlocutor ideal, personificado no próprio diário, como atestam 

expressões que supõem o próprio diário como interlocutor direto, ou os próprios 

autores dos textos lidos, que entram no jogo da comunicação como se estivessem 

numa situação de conversa face a face, como sugerem diálogos em que os 

estudantes se dirigem a eles até mesmo de forma íntima. Em outros casos, há a 

pressuposição de um superdestinatário, na concepção bakhtiniana do termo, ou 

seja, o aluno projeta um destinatário idealizado, não concretizado, a quem se dirige 

ao longo de sua escrita. 

 Esses posicionamentos do sujeito no espaço dos diários de leitura apontam 

para o uso desse gênero no processo de interpretação e compreensão do texto 

literário, que, por apresentar uma construção inerentemente polissêmica e 

metafórica, permite uma multiplicidade de leituras que um texto científico ou 

acadêmico, por exemplo, não possibilita. O desenvolvimento de práticas de leitura 

como as que envolvem a escrita de diários de leitura propicia um vínculo mais sólido 

com o texto, especialmente quando o professor assume seu papel de mediador da 

leitura, questionando as colocações do aluno, apontando-lhe caminhos ainda não 

observados, dialogando com seus conhecimentos, enfim, adotando uma postura de 

interlocutor responsivamente ativo (BAKHTIN, 2003). 

 Nesse contexto de expressão da subjetividade ante o texto literário, o diário 

abre caminhos para a observação do processo de compreensão leitora do aluno, 

que paulatinamente vai abandonando a concepção de que o texto deve ter somente 

um sentido e de que é o professor o detentor desse sentido. Abre-se espaço para a 

dúvida, para o diálogo com o(s) outro(s), consequentemente a maneira de ler o texto 

se modifica, como também o próprio indivíduo, como salienta Machado (1998, p. 38, 

grifos da autora), ao dizer que "o gênero diário e seu provável subtipo, o diário de 

leituras, se constituem como verdadeiros instrumentos de desenvolvimento 

psicológico", porque permitem o exercício da razão ao levar o indivíduo a evitar a 

dispersão do pensamento e ao esquecimento da experiência com o texto, por meio 

do registro de suas leituras, que não deixa de ser um registro de si, uma forma de 

construção da própria identidade. 

 Por esse viés, percebemos que o diário de leituras constitui-se como meio de 

desenvolvimento intrapessoal, pois o sujeito, ao escrever sobre suas experiências 

pessoais, pode assumir um posicionamento exotópico, isto é, colocar-se fora de si 

mesmo a fim de analisar o que escreveu, num exercício consciente de leitura, 
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interpretação e produção textual. Também se mostra esse gênero como meio de 

desenvolvimento interpessoal, uma vez que alunos e professores dialogam entre si 

sobre suas vivências com o texto literário, o que pode alterar os papéis sociais que 

tradicionalmente foram incutidos  nesses sujeitos. 

 Bakhtin (2003, p. 303-304), ao discutir sobre a importância de pesquisar os 

gêneros familiares e íntimos, dos quais o diário de leitura descende, afirma, quanto 

aos sujeitos, que 

 

[...] eles percebem igualmente o seu destinatário em maior ou menor grau 
fora do âmbito da hierarquia social e das convenções sociais, por assim 
dizer 'sem classes'. Isto gera uma franqueza especial do discurso [...] Os 
gêneros e estilos íntimos se baseiam na máxima proximidade do falante 
com o destinatário do discurso (no limite, como que na fusão dos dois). O 
discurso íntimo é impregnado de uma profunda confiança no destinatário, 
em sua simpatia – na sensibilidade e na boa vontade de sua compreensão 
responsiva. Nesse clima de profunda confiança, o falante abre as suas 
profundezas interiores.  

 

 Ao descortinar seu universo interior num diário de leitura elaborado a partir do 

contato com o texto literário, o aluno não registrará apenas os aspectos emocionais 

de sua experiência como leitor. Uma vez ciente do objetivo central da escrita de um 

diário – refletir de forma crítica sobre o texto lido – e das possibilidades que o gênero 

lhe oferece para exprimir sua subjetividade, o aluno certamente registrará opiniões e 

julgamentos, analisará aspectos linguísticos e discursivos dos textos lidos, como 

também mencionará sensações e sentimentos diversos, o que se constitui como 

parte inerente ao aprendizado e ao desenvolvimento humano.   

 O diário de leitura, na escola, pode ser concebido como instrumento 

pedagógico para o desenvolvimento de atividades com o texto literário, contrapondo-

se a concepções equivocadas que consideram o trato das emoções no ensino como 

uma prática não científica, destituída de rigor e seriedade. Machado (2005) critica 

esses posicionamentos, oriundos de uma visão intelectualista, que não abre espaço 

para o trabalho com os gêneros privados, privilegiando os gêneros públicos. A 

autora chega mesmo a levantar duas possíveis respostas para a não aceitação do 

uso de diários na esfera escolar: em primeiro lugar, estaria a ausência de autores 

estrangeiros consagrados que pesquisem e valorizem a prática diarista, de modo a 

efetivar sua utilização em âmbito nacional; em segundo lugar, o caráter "ameaçador" 

dos diários, que, por possibilitarem a assunção da voz do aluno, poderiam 
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estabelecer rupturas na ordem estabelecida, à medida que questionariam os papéis 

dos sujeitos no contexto escolar. 

 Pensar na formação integral do aluno exige o comprometimento com o 

desenvolvimento de sua criticidade e criatividade, e a literatura, para além de um 

objeto de análise gramatical ou sintática, mostra-se como caminho para o ensino da 

condição humana. Por isso, levar o aluno a conviver de forma mais íntima com o 

texto literário, não apenas passando os olhos sobre ele, mas escrevendo acerca de 

sua experiência pessoal num diário de leituras, sob orientação de um professor que 

se mantém na posição de interlocutor, e não de julgador, é, de fato, necessário para 

a formação dos indivíduos. 

 A cultura das humanidades, segundo Morin (2010), ao longo da história foi 

destinada à elite, no entanto deve ser acessível a todos, constituindo-se como 

verdadeiras escolas de vida, que viabilizem o trabalho com a língua, com a emoção 

estética, com a descoberta de si e do outro em toda a sua complexidade, de forma 

que os sujeitos exercitem, a todo momento, a compreensão. Essa visão vai ao 

encontro da concepção bakhtiniana de sujeito dialógico e dialético, fundado na e 

pela linguagem, além de corroborar com as afirmações de Machado (1998; 2005) de 

que o diário de leituras, mais do que um simples artefato, configura-se como 

instrumento transformador dos sujeitos e do processo de ensino-aprendizagem de 

textos em sala de aula, especialmente os literários, que encerram diversos tipos de 

conhecimento e ainda permitem a fruição estética. 

 Para encerrar a discussão acerca desse gênero, consideramos necessário 

elencar suas características a partir da perspectiva dialógica proposta por Bakhtin 

(2003), ancorando-nos nas indicações de Machado (1998) a respeito das 

particularidades que definem os diários de leituras, que apresentam: 

 

 

 

 

Quanto à estrutura 

composicional 

Variações de composição, podendo apresentar-se em forma de 

tópicos ou de texto corrido, em cadernos destinados para tal fim, 

em folhas soltas ou em arquivos eletrônicos (Word, PDF). A cada 

novo texto comentado, uma nova entrada (ou registro) é aberta, 

podendo iniciar-se com o título do texto ou com expressões 

advindas do diário íntimo, como "Querido diário", seguidos, 

frequentemente, do resumo do texto lido e de relatos e impressões 

da experiência. Podem ser acrescidos enunciados multimodais, que 

combinem linguagem verbal e linguagem não verbal, no corpo ou 

na perigrafia dos textos que compõem o diário. 
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Quanto ao conteúdo 

temático 

Registro das impressões de leitura dos alunos. 

 

 

Quanto ao estilo verbal 

Escrita marcada pela sinceridade do produtor, que estabelece um 

pacto de confiança com o (super)destinatário. O produtor expressa-

se subjetiva e informalmente, desenvolvendo com frequência um 

estilo fragmentado, sem grandes preocupações com procedimentos 

de coesão e coerência, tal qual acontece no discurso interior. 

 

Quanto à situação de 

produção 

Contexto de sala de aula, em que o professor sugere textos, 

literários ou não, para leitura, a partir dos quais o aluno produzirá 

seu diário de leituras, de acordo com os objetivos estabelecidos. 

 

 

 

Quanto ao destinatário 

Público restrito da sala de aula (professor e colegas), muitas vezes 

substituído, de forma inconsciente, pela figura de um 

superdestinatário. Em ambos os casos, os destinatários são 

tomados como parceiros, confidentes, portanto, fora das 

convenções e hierarquias sociais, o que aproxima o produtor do 

leitor. 

 

 

Quanto à função social 

Acompanhamento do processo de leitura do aluno por parte do 

professor, que interage com o aluno; registro de impressões de 

uma leitura atenta e reflexiva pelo aluno;  constituição das 

subjetividades; abordagem diferenciada do texto e das relações 

entre professor e aluno. 

Quadro 2: Caracterização do gênero diário de leitura 

 

 Considerando a concepção bakhtiniana de que todo enunciado tem autor, no 

sentido de que reflete o universo de sujeitos sócio-historicamente marcados, os 

quais, ao produzirem discursos, efetuam escolhas linguísticas não casuais, 

acreditamos que os diários de leituras que constituem o corpus desta pesquisa, 

ainda que desenvolvidos no curto período de um bimestre, possam figurar como 

exemplo de atividade bem sucedida para abordagem do texto literário em sala de 

aula, suscitando outras práticas pedagógicas com o gênero a fim de propiciar o 

desvelamento da voz do aluno, leitor e autor responsivamente ativo no contexto 

escolar, bem como a instauração de relações mais próximas e dialógicas entre os 

sujeitos envolvidos no ensino-aprendizagem. 

 Perceber os sujeitos enquanto autores, na perspectiva dialógica, implica 

conceber a multiplicidade de vozes sociais, consonantes e dissonantes, no discurso 
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materializado em gêneros no contexto escolar. Assim, os diários de leitura emergem 

como espaços de construção autoral, por meio dos quais podemos ter acesso aos 

diversos discursos que atravessam os sujeitos, bem como aos arranjos linguístico-

discursivos que revelam seus posicionamentos diante de enunciados outros. 

 

 

4.3 Campo de pesquisa, sujeitos colaboradores e constituição do corpus 

 

 O campo de pesquisa onde desenvolvemos o trabalho que permitiu a 

produção e a coleta de diários de leitura foi o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), na cidade de Apodi, localizada na 

região do Alto-Oeste potiguar. A escola oferece cursos técnicos de nível médio em 

diferentes áreas – Agropecuária, Biocombustíveis, Informática e Zootecnia – e 

modalidades – Subsequente, Integrado e Integrado EJA. Os cursos subsequentes 

são destinados aos alunos que, tendo finalizado o Ensino Médio em outra instituição, 

ingressam na referida escola para cursar apenas as disciplinas da matriz técnico-

profissional, cuja duração é de dois anos. Já os cursos integrados, como sugere o 

próprio nome, aliam o ensino técnico-profissional ao ensino propedêutico, 

destinando-se aos alunos que cursaram o Ensino Fundamental em outra instituição 

e ingressam no IFRN para se formarem técnicos de Nível Médio em suas 

respectivas áreas. Nesse caso, a duração dos cursos é de quatro anos.  

 O Projeto Político-Pedagógico do IFRN (DANTAS e COSTA, 2012, p. 26) 

aponta como função social da instituição a oferta de educação profissional e 

tecnológica "comprometida com a formação humana integral, com o exercício da 

cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento", o que implica numa 

visão humanística do sujeito. Reconhecendo que a inteligência racional atua em 

conjunto com a inteligência afetiva, a instituição concebe como improdutivo qualquer 

trabalho em que o sujeito seja encarado de forma disjuntiva, por isso as práticas 

educativas devem almejar uma formação omnilateral e multidimensional dos 

indivíduos, considerados em seus aspectos físicos, emocionais e racionais 

(DANTAS e COSTA, 2012).  

 No que diz respeito ao ensino de língua portuguesa e suas respectivas 

literaturas, os Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos de Nível Médio adotam a 

perspectiva dialógica da linguagem como norteadora de suas ações educativas, 
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indicando o trabalho com a língua a partir da noção de gêneros discursivos, 

considerando seus aspectos temáticos, composicionais e estilísticos. Quanto aos 

gêneros literários, os documentos orientam uma abordagem que, além de considerar 

as características dos diversos gêneros, correlacione a literatura aos aspectos 

culturais e históricos. Tal postura amplia as possibilidades de trabalho do professor, 

uma vez que a historiografia literária não se constitui como foco do ensino de 

literatura, mas sim o texto em suas especificidades.      

 Para realizar as atividades desta pesquisa, no semestre letivo de 2015.1, 

escolhemos uma turma de 2ª série do Curso Técnico Integrado em Zootecnia, na 

qual estavam matriculados 26 alunos, cuja faixa etária variava entre 16 e 17 anos. A 

maior parte deles (88,4%) vive na zona urbana das cidades de Apodi, Umarizal, 

Carúbas, Campo Grande e Severiano Melo, todas localizadas na região do Alto-

Oeste Potiguar. O nível de escolarização dos pais ou responsáveis é bastante 

significativo, sendo que 76,9% concluíram o Ensino Médio e 15,3% têm diploma de 

Pós-Graduação, o que pode estar relacionado ao índice de leitura literária 

identificado na turma: 30,7% afirmaram ler textos literários frequentemente e 42,3% 

declararam que às vezes têm contato com gêneros dessa natureza. 

 Em relação aos gêneros mais apreciados pelos estudantes dessa turma, o 

romance, o conto e a poesia aparecem como os preferidos dos jovens, enquanto a 

crônica, o texto teatral e a saga ficaram como os menos lidos por eles, conforme 

resultados do questionário aplicado em sala de aula (v. Anexo C). A TV e a Internet 

aparecem como os meios de comunicação mais utilizados pelos alunos, inclusive 

permitindo o acesso ao texto literário, seja ele indicado ou não pela escola. A 

respeito das pessoas e/ou instituições que mais os influenciam a ler literatura, os 

professores surgem como protagonistas, com 53,8%, seguidos pelos pais e pela 

mídia, com 15,3% cada. Observando esses resultados, podemos construir um perfil 

desses jovens leitores e planejar as atividades que envolvem leitura e escrita no 

contexto escolar. 

 A escolha do gênero diário de leitura como mecanismo para orientar a leitura 

e interpretação de gêneros literários se deu, na verdade, no ano letivo anterior, 

quando tomamos conhecimentos das propostas de Cosson (2014) para o ensino de 

literatura. O autor propõe dois tipos de sequência didática para a abordagem do 

texto literário em sala de aula: a sequência básica e a sequência expandida, sendo 

que em ambas o professor dispõe da possibilidade de realizar atividades com outros 
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gêneros, que permitem aos alunos vivenciar experiências mais íntimas e 

conscientes com a linguagem artística da literatura. Uma dessas atividades é a 

escrita de diários de leitura, por meio dos quais os alunos podem registrar seus 

conhecimentos, impressões e posicionamentos ante o discurso intrinsecamente 

metafórico da literatura. 

 Partindo dessas ideias, realizamos, em 2014.2, uma gincana literária com 

turmas de 3ª série dos diversos cursos técnicos integrados da instituição. Em cada 

turma, formamos grupos que se responsabilizaram pela leitura de romances, antigos 

e contemporâneos, nacionais e estrangeiros, a partir dos quais cumpririam algumas 

tarefas lúdicas, como desfile de personagens, entrevista com autores, organização 

de trilha sonora dos romances, além da redação de diários de leitura coletivos, em 

que os alunos registrariam suas impressões acerca dos romances lidos, 

comentando-os e relacionando-os às suas vivências e leituras anteriores.  

 À medida que escreviam os diários, entregavam-nos para que 

acompanhássemos o processo de escrita e os aspectos relacionados à 

interpretação dos textos e ao posicionamento deles em relação às narrativas. No 

entanto, nessa primeira experiência com o gênero, não fizemos anotações nos 

diários dos alunos, apenas líamos suas anotações e comentávamos, em cada 

grupo, as colocações feitas pelos alunos. 

 A realização dessas atividades lúdicas e de escrita de diários de leitura 

transformaram o contato com o gênero romance numa atividade prazerosa para os 

alunos que participaram da experiência. Inclusive aqueles que afirmavam 

categoricamente não sentirem atração alguma pelo gênero, confessaram que, 

devido ao uso do diário, se envolveram de tal maneira com os romances que 

ficavam aguardando o dia para escreverem e poderem ler os comentários dos 

colegas. Podemos perceber esse envolvimento nas palavras das alunas I.C.F. e 

M.C., dos Cursos Técnicos Integrados em Zootecnia e Biocombustíveis, 

respectivamente, participantes dessa primeira experiência com diários de leitura nas 

aulas de Língua Portuguesa: 

 

[...] havia uma dificuldade imensa em dizer o que eu pensava e 
consequentemente de compartilhar o que eu amava. As frases que me 
chamavam atenção ficavam nada mais, nada menos, que em meu coração; 
tudo mudou quando experimentei um diário de leitura. Vi outros mundos, 
formas diferentes de pensar, e o mais importante: a inexistência da 
dificuldade de escrever. Afinal, falar sempre foi um improviso constante e 
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escrever um ensaio incessante. Os dias se passavam e por mais que as 
dificuldades para escrever aparecessem, não me intimidava, escrevia no 
intervalo, antes de dormir, e até mesmo no café da manhã. Antes era um 
trabalho escolar, mas depois virou um prazer grupal, em que não só eu, 
mas todos estavam compartilhando suas expectativas. [...] embora tivesse 
sido apenas um trabalho escolar para os demais, para mim, foi um trabalho 
de vida. 
 
A construção do diário de leitura foi, para mim, uma atividade divertida e 
reflexiva. [...] Foi como viver em um mundo paralelo, por alguns momentos, 
no qual as pessoas falavam sobre acontecimentos de livros, ao invés dos 
de novelas. Esquecemos a ideia de ler meramente para resolver uma prova, 
e a atividade se tornou uma forma de acompanhamento mais preciso da 
leitura, pois, a partir dela, se sabia quem estava lendo ou não. Enfim, 
saímos da rotina e nos divertimos muito mesmo. 

 

 Após a observação desse envolvimento dos alunos com o texto literário em 

virtude do uso de diários de leitura e de outras atividades lúdicas, decidimos realizar 

novamente a experiência, porém usando como ponto de partida o gênero conto, 

proposto na ementa da disciplina de Língua Portuguesa para o 2º ano do Ensino 

Médio na referida instituição. 

 Planejamos uma sequência didática em que relacionamos o estudo dos dois 

gêneros – diário de leitura e conto – e optamos por iniciar o trabalho com contos 

maravilhosos da escritora Marina Colasanti, nos quais percebemos elementos 

comuns às histórias desse gênero (tanto em relação às personagens quanto à 

presença do sobrenatural e à recorrência a uma linguagem simbólica), com um viés 

contemporâneo, perceptível pelas temáticas abordadas: condição feminina na 

sociedade, busca de identidade, relacionamentos familiares, idealização e realização 

do amor. Temas que, trabalhados na linguagem metafórica e simbólica da escrita 

literária, poderiam despertar o interesse pela leitura e ensejar discussões e análises 

pertinentes por parte dos alunos. 

 Inicialmente, realizamos um momento de leitura e posterior discussão acerca 

do conto A moça tecelã (COLASANTI, 1979), observando seus aspectos estruturais 

– apresentação, complicação, clímax e desfecho – e linguísticos, especialmente as 

figuras de linguagem, relacionando-os aos conhecimentos prévios dos alunos. Esse 

contato inicial com a escrita da autora ítalo-brasileira configurou-se como gancho 

para o estudo do conceito de conto e da sequência narrativa (ADAM, 2011), 

predominante no gênero.  

 Tradicionalmente, o conto ainda é definido, nos livros didáticos, pela sua 

extensão, todavia a produção contemporânea tem levantado questionamentos 
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acerca do conceito de conto como narrativa curta. Se existem contos extremamente 

longos, há também os chamados microcontos, de pouquíssimas linhas, nos quais a 

concisão e a clareza são aspectos evidentes, apresentando como característica 

essencial um mínimo de continuidade narrativa, expressa especialmente pelos 

verbos. Ao levarmos essa discussão para a sala de aula, instituímos momentos de 

reflexão sobre conceitos cristalizados nos livros didáticos, contestados diante dos 

textos destinados à análise – Epitáfio de um natimorto (ARCANJO, 2009) e Luz de 

lanterna, sopro de vento (COLASANTI, 1999) –, os quais demonstram, claramente, 

que as fronteiras do conto são maleáveis e que a construção narrativa em torno de 

um conflito funciona como critério mais adequado para a definição do gênero do que 

a sua extensão. 

 Fizemos a leitura e a análise do conto Luz de lanterna, sopro de vento 

(COLASANTI, 1999), observando as marcas textuais relacionadas à sequência 

narrativa, especialmente aquelas referentes ao tempo e ao aspecto verbal, explícitas 

nos textos por meio do uso de verbos do mundo narrado, em detrimento de verbos 

do mundo comentado. Complementamos o estudo analisando as formas e 

expressões adverbiais, responsáveis pela localização espaço-temporal da narrativa 

e, por fim, adentramos no estudo da sequência descritiva, que em geral aparece nos 

contos com a função de caracterizar as personagens e suas ações, bem como os 

espaços onde a trama se desenrola. Discutimos de que maneira as sequências 

descritivas contribuem para orientar o leitor na percepção do projeto discursivo dos 

enunciadores, uma vez que elas conferem um caráter argumentativo ao texto. Por 

meio das escolhas lexicais, o escritor direciona o olhar do leitor no sentido de 

construir imagens, imbuídas de valor, das personagens, do espaço, do próprio 

enredo (ADAM, 2011). 

 Todas essas questões foram discutidas e estudadas em sala de aula como 

forma de preparar os alunos para a leitura dos contos posteriormente selecionados. 

Pressupúnhamos que, de posse desses conhecimentos, eles seriam capazes de 

perceber esses detalhes e nuances que sutilmente vão dando corpo à prosa literária. 

A proposta de escrita de diários de leitura veio logo em seguida ao estudo desses 

contos, como forma de registrar não apenas o processo de interpretação feito pelos 

alunos, mas também suas ideias e o diálogo que estabeleceriam com outras vozes – 

dos colegas, do professor, do autor do texto, entre outras. 
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 Para dar início à escrita dos diários, abordamos primeiramente os 

conhecimentos prévios dos alunos acerca do gênero diário íntimo. Alguns relataram 

o costume de escrevê-los no início da adolescência, outros comentaram que já 

haviam assistido a filmes baseados em diários – Diários de motocicleta, O Diário de 

Bridget Jones, Diário de um banana –, e outros, entusiasticamente, discorreram a 

respeito da leitura do Diário de Anne Frank. Dessa maneira, a leitura e/ou escrita de 

diários íntimos não parecia se configurar como prática estranha entre eles.  

 Ao sugerirmos a escrita de diários de leitura, percebemos um interesse 

imediato por parte dos alunos. Levamos os diários produzidos no ano anterior para 

que eles folheassem e percebessem como se dera o processo de composição – 

havia diários com capas personalizadas e/ou fazendo referência às obras lidas – e 

escrita – alguns alunos escolhiam cores de caneta diferentes para se identificarem, 

outros introduziam letras de música e citações de escritores que se relacionavam 

com as histórias dos romances, inserindo imagens e respondendo aos comentários 

dos colegas.  

 A proposta foi aceita prontamente pela turma, que recebeu, por meio 

eletrônico, um arquivo com cinco contos escritos por Marina Colasanti, extraídos das 

obras Doze reis e a moça no labirinto do vento (2000) e Uma ideia toda azul (1979). 

Os contos intitulam-se Entre a espada e a rosa, A mulher ramada, Um desejo e dois 

irmãos, Como os campos e Entre as folhas do verde. 

 Destinamos cerca de metade da carga-horária da disciplina no primeiro 

bimestre (cerca de 20 aulas) para a leitura dos contos e a escrita dos diários. Foram 

dadas as seguintes orientações, de modo que os alunos pudessem ter parâmetros 

para iniciar a sua escrita: 

 

1. Adquira um caderno para usar como diário de leitura. 
2. Personalize o seu diário, caso julgue necessário. 
3. Antes de comentar os contos, procure escrever sobre suas expectativas 
em relação à atividade que vamos desenvolver. 
4. Procure fazer inferências a partir dos títulos e das informações dos 
contos. 
5. Indique o que achar mais interessante nos contos, tanto em relação à 
forma quanto ao conteúdo. Para isso, lembre-se de observar os detalhes. 
6. Exponha o seu ponto de vista sobre os contos, sobre as personagens e 
as ações realizadas por elas ao longo das narrativas. 
7. Procure relacionar os contos a experiências e/ou leituras que você já fez. 
8. Lembre-se de que o diário de leitura é um espaço de interação, portanto 
procure responder aos questionamentos e comentários que serão feitos 
pela professora. 
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 Propusemos uma leitura individual, em casa, onde o aluno teria total liberdade 

de escrever suas impressões e comentários a respeito dos contos, seguida de 

momentos previamente marcados pela professora-pesquisadora, nos quais, 

reunidos em pequenos grupos em sala de aula, eles poderiam conversar com os 

colegas sobre suas percepções e trocar ideias para que o olhar sobre os textos 

fosse ampliado.  

 Ao final da leitura de cada um dos contos, fazíamos discussões coletivas e os 

alunos entregavam os diários para que, durante o processo de escrita, pudéssemos 

também participar, como mais uma voz, dialogando, sugerindo, questionando as 

anotações por eles feitas, com o objetivo de possibilitar um contato mais íntimo com 

o texto literário. Tal posicionamento, aliado à escolha do gênero diário de leitura, 

permitiu aos alunos escreverem sem a pretensão de agradar ou impressionar a 

professora, que estava ali como leitora dos diários e mediadora entre os alunos e os 

contos, e não como uma avaliadora ou censora de sua escrita.  

 Provavelmente, se a análise dos contos tivesse sido solicitada por meio de 

resenhas ou de textos dissertativos, não teríamos vislumbrado a possibilidade de 

investigar os indícios de autoria que elencamos nem de perceber marcas de 

subjetividade capazes de apontar um esboço de estilo na escrita dos alunos. O 

diário abre caminhos para a manifestação da individualidade do falante, uma vez 

que não requer uma forma padronizada, que "engaiola" o discurso (BAKHTIN, 2003). 

 Assim, antes de os alunos se debruçarem sobre seus diários, estabelecemos 

claramente o objetivo da atividade e os destinatários reais de sua escrita – a 

professora e os colegas de classe –, o que contribuiu de forma decisiva para uma 

escrita mais espontânea e até mesmo intimista. Uma das críticas às atividades de 

produção textual na escola se refere à ausência de esclarecimento quanto ao 

público-leitor e aos objetivos pretendidos com a escrita de textos. Se o aluno não 

sabe com que intenção deve realizar a atividade nem com que público vai dialogar, a 

escrita torna-se sem sentido e desconectada da realidade da vida. Nossas práticas 

discursivas cotidianas, materializadas em gêneros, não estão isoladas do contexto, 

pelo contrário, constituem-se em função dele. Bakhtin (2003) comunga com essa 

visão, alertando-nos para o fato de que o exercício da linguagem se dá por meio de 

gêneros, cuja existência implica, fundamentalmente, as relações dialógicas, não 

apenas entre os discursos mas também entre os sujeitos. O outro é parte essencial 

do eu, mesmo que esse outro seja virtual. Por isso, no contexto escolar, os alunos 
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precisam ter muito claro para quem vão escrever e com que intenção, do contrário 

estaremos falseando a própria natureza da linguagem. 

 Após a leitura de todos os contos selecionados e o registro dos alunos, 

coletamos um total de 26 diários de leitura, a partir dos quais levantamos o seguinte 

questionamento: como os alunos do Ensino Médio, a partir da experiência com o 

texto literário, manifestam autoria na escrita de diários de leitura? De forma mais 

específica, buscamos respostas para estas perguntas: 

 a) Como se constituem os indícios de autoria nos diários de leitura?;  

 b) Que sentidos são construídos a partir desses indícios deixados pelos 

alunos na escrita de seus diários? 

 c) Que implicações para o ensino de leitura e escrita na escola o trabalho com 

os diários de leitura e a mediação do professor podem trazer? 

 Partindo desses questionamentos, traçamos como objetivos específicos de 

nossa pesquisa:  

 a) Identificar indícios de autoria na escrita de diários de leitura;  

 b) Analisar e interpretar, nos diários de leitura, os indícios de autoria 

identificados a partir da leitura do corpus;  

 c) Discutir as implicações do trabalho com diários de leitura no contexto do 

Ensino Médio para o ensino de literatura. 

 

4.4 Procedimentos e categorias de análise  

 

 Realizadas as atividades, desde o estudo do conto, passando pela 

abordagem das sequências textuais, até chegar no gênero diário de leituras, 

coletamos ao todo 26 diários, dos quais 5 foram descartados, uma vez que 

utilizamos como critério para análise a presença dos comentários referentes aos 

cinco contos de Marina Colasanti selecionados para leitura. 

 Após a aplicação desse primeiro critério para delimitação do corpus, 

decidimos equalizar as amostras em função da quantidade de linhas escritas nos 

diários, pois acreditamos que, como nosso objetivo era identificar e analisar indícios 

de autoria, o volume de material escrito ofereceria maiores possibilidades de 

encontrar essas marcas. Aplicado o critério, 9 diários foram descartados, restando 

12 exemplares para análise. Assim, o corpus submetido à análise é composto de 12 
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diários de leitura, cujo volume textual varia entre 50 e 250 linhas, o que corresponde 

a aproximadamente 3 a 15 páginas de um caderno espiral pequeno. 

 Para utilizarmos esse material e atendermos aos princípios de ética e sigilo na 

pesquisa científica, solicitamos aos alunos a assinatura de um termo de 

consentimento livre e esclarecido. Após a assinatura desse termo, digitamos todos 

os diários, uma vez que, tendo sido alguns deles escritos a lápis grafite, a 

digitalização ficaria comprometida, mas tivemos o cuidado de reproduzir fielmente a 

escrita dos alunos, inclusive os ícones e desenhos utilizados por eles, de forma que 

cada diário digitado está o mais próximo possível de sua versão manuscrita. 

 Identificamos os diários com a inicial maiúscula D, seguida de um número 

cardinal (1, 2, 3, etc.), o que não se refere a uma ordem alfabética ou de leitura, 

apenas constitui uma forma de organização do corpus. Também enumeramos o total 

de linhas escritas em cada diário, com o intuito de organizar o corpus e facilitar a 

identificação dos excertos em que os indícios de autoria aparecem. Assim, na 

análise dos indícios, os trechos são identificados, inicialmente, pelo número do diário 

(D1, D2, D3 etc.) seguido do número das linhas (l. 12-17, por exemplo, indica que o 

trecho compreendido entre as linhas 12 e 17 apresenta indícios de autoria). 

 A utilização desses recursos para destacar os trechos analisados funciona 

apenas como mecanismo para orientar o leitor a respeito das estratégias usadas 

pelos alunos para conferir autoria a uma escrita autêntica e espontânea. Estamos 

cientes de que, como enfatiza Bakhtin (2003), a autoria não se encontra em 

elementos isolados do texto, ao contrário, é preciso considerá-los no conjunto do 

enunciado, tomado em sua relação com outros enunciados. Pensando nessa 

orientação, procuramos interpretar os indícios detectados numa perspectiva 

dialógica, levando em conta o contexto de produção dos diários e as relações 

estabelecidas entre os discursos materializados nesse gênero.  

 Após a seleção e a organização do corpus, foi realizada uma leitura atenta em 

busca dos indícios de autoria mais recorrentes para delimitarmos nossa análise. 

Essa atividade de investigação levou à identificação de três tipos de indícios de 

autoria: interdiscursos, relações valorativas e intercalações, os quais descrevemos 

no capítulo 3 deste trabalho. 

 O interdiscurso, isto é, o diálogo que se estabelece entre os discursos e que 

se corporifica de forma aberta ou velada na materialidade textual (BAKHTIN, 2003), 

consiste num tipo de indício de autoria indispensável em qualquer análise, uma vez 
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que se apresenta como constitutivo da linguagem. Em todo enunciado, o sujeito 

retoma a palavra de outrem de maneira consciente, por meio do discurso reportado, 

ou inconsciente, por meio de declarações que faz acerca dos objetos de discurso, 

fundadas naquele esquecimento que o faz pensar ser origem de seu próprio dizer. 

Em ambos os casos, o sujeito deixa transparecer seus posicionamentos axiológicos, 

o que se configura como indício de autoria, conforme reforça Possenti (2002). 

 Esses posicionamentos também podem ser visualizados no texto por meio de 

palavras ou expressões que indiquem as relações valorativas estabelecidas pelo 

sujeito acerca dos objetos de discurso. Substantivos, adjetivos, advérbios e verbos, 

entre outras categorias gramaticais, observados a partir de uma perspectiva 

discursiva, podem revelar julgamentos de valor, apreciações estéticas e até mesmo 

afetivas, relacionadas às vivências do indivíduo (MARTINS, 2008). Tais recursos 

encontram ambiente favorável nos limites de um diário de leitura. Possenti (2002; 

2013), defendendo a tese de que é possível ensinar estilo, indica o uso de recursos 

como esses para o desenvolvimento de uma escrita autoral. 

 Por último, as intercalações – sobreposições de planos enunciativos que 

abrem espaço para a manifestação da individualidade do sujeito, que, nesses 

espaços, ironizam, comentam, avaliam, enfim, posicionam-se – também surgem 

como elementos sinalizadores de autoria. Barros (2003), traçando todo um percurso 

de estudo das intercalações, mostra que elas não se constituem como defeitos de 

escrita, como pressupunham alguns pesquisadores, mas como recurso instaurador 

de autoria, que, seja por meio de sinais gráficos, seja por introdução verbal, permite 

ao sujeito dialogar com o próprio texto, realizando uma atividade metaenunciativa, 

constitutivamente responsiva e plenamente consciente.  

 O capítulo 5, destinado à análise dos indícios de autoria identificados nos 

diários de leitura, está organizado em três seções, nas quais identificamos e 

analisamos os trechos em que aparecem os indícios de autoria referentes a 

interdiscursos, relações valorativas e intercalações. 
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5 ANÁLISE DE INDÍCIOS DE AUTORIA EM DIÁRIOS DE LEITURA 

 

 Este capítulo procura atender aos questionamentos que nortearam a 

realização de nossa pesquisa. Partimos do desejo de investigar a constituição da 

autoria em diários de leitura elaborados por alunos de Ensino Médio e traçamos 

objetivos para responder a três indagações específicas: a) como se constituem os 

indícios de autoria nos diários de leitura?; b) que sentidos são construídos a partir 

desses indícios deixados pelos alunos na escrita de seus diários?; c) que 

implicações para o ensino de leitura e escrita na escola o trabalho com diários de 

leitura e a mediação do professor podem trazer? 

 Assim, realizamos um trabalho inicial de identificação dos indícios de autoria, 

elencados a partir da leitura prévia do corpus, e depois procedemos à tarefa de 

analisá-los, fundamentando-nos nos pressupostos da Análise Dialógica do Discurso 

(ADD), pautada no pensamento de Bakhtin, e nas contribuições de pesquisadores e 

comentadores de sua obra, como também nos trabalhos desenvolvidos por Possenti 

(2002; 2007; 2013) acerca da autoria em textos escolares. Concomitantemente à 

análise, empreendemos um exercício de interpretação desses indícios, buscando 

compreender os sentidos que emergem da escrita subjetiva dos alunos nos diários 

de leitura.  

 

 

5.1 No agenciamento de vozes, os interdiscursos 

 

 Conforme discutimos no capítulo 2 deste trabalho, os discursos que 

atravessam e constituem os enunciados proferidos pelos sujeitos são tratados por 

Bakhtin sob o nome de dialogismo. Optamos por usar a terminologia de interdiscurso 

em virtude das discussões realizadas por tradutores e comentadores de sua obra, 

que tratam do dialogismo em dois níveis distintos: o primeiro, manifesto de modo 

marcado na materialidade verbal, quando o sujeito retoma o discurso do outro 

diretamente, usando estratégias como o discurso direto e as aspas; o segundo, 
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expresso de forma aberta ou velada, diluída ao longo do texto, sem marcação 

explícita na tessitura verbal, quando o sujeito realiza um trabalho de apreensão e 

reelaboração da voz do outro. 

 No primeiro caso, configura-se o que Bakhtin/Volochínov (2014) denominam 

de estilo linear, enquanto que no segundo caso, predomina o estilo pictórico. 

Ressaltamos que a ocorrência de um desses estilos não elimina a possibilidade de 

uso do outro, pelo contrário, revela as múltiplas atividades dos sujeitos sobre a 

língua e as diferentes formas de posicionamento diante das vozes alheias que 

circulam socialmente. Consideramos pertinente retomar o pensamento de Authier-

Revuz (2008), quando ela afirma que, ao analisar as formas de trazer a voz do outro 

para os nossos enunciados, vamos percebendo que esse exercício de apropriação e 

reconstrução dos discursos alheios constitui, sempre e inevitavelmente, o 

interdiscurso. Como ela bem frisa, todas as nossas palavras são, na verdade, 

emprestadas, advindas de outros discursos, havendo, assim, um primado do 

interdiscurso.  

 No trabalho que desenvolvemos para a coleta do corpus desta pesquisa, os 

alunos fizeram a leitura de cinco contos da escritora Marina Colasanti, em relação 

aos quais teceram, em seus diários de leitura, comentários interpretativos e 

apreciativos, estabelecendo uma ligação entre as narrativas e suas próprias 

experiências de vida e visões de mundo. Conforme comentamos no capítulo 2, os 

contos enquadram-se no tipo denominado de maravilhoso (ROAS, 2014), que 

apresenta elementos sobrenaturais tratados como acontecimentos normais, tanto no 

interior da narrativa ficcional, quanto na compreensão do leitor, que aceita como 

verossímil tudo que ali ocorre. Na maioria dos casos, percebemos que o maravilhoso 

consegue estabelecer um diálogo com temáticas diversas de diferentes contextos 

socioculturais, porque trata de assuntos que constituem a essência do ser humano: 

medo, inveja, amor, sabedoria, ciúme etc. 

 Assim, percebemos que a leitura desse tipo de conto enseja momentos de 

reflexão acerca dessas temáticas e permite aos alunos a exposição de suas visões 

de mundo, concretizadas em enunciados cujos discursos podem advir de várias 

instâncias enunciativas. Consideramos que a melhor forma de discutir a 

manifestação do interdiscurso na escrita dos diários de leitura seria organizar os 

comentários dos alunos de acordo com as esferas de produção de enunciados nas 

quais eles se basearam para compor seus diários. Em nossas observações, 
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percebemos que, hierarquicamente, as esferas discursivas às quais os estudantes 

recorreram foram as exibidas no quadro a seguir:  

 

INDÍCIOS DE INTERDISCURSOS NOS DIÁRIOS DE LEITURA 

ESFERAS CARACTERIZAÇÃO DOS DISCURSOS 

COTIDIANA Discursos advindos do senso comum e do conhecimento empírico. 

RELIGIOSA Discursos provenientes da religiosidade cristã. 

SÓCIO-HISTÓRICA 

 

Discursos relativos a problemáticas sociais, especialmente no que diz 

respeito às relações de gênero. 

EDUCACIONAL Discursos referentes a metodologias de ensino. 

LITERÁRIA 

 

Discursos que fazem alusão a outros contos da escritora Marina Colasanti e 

a obras literárias de outros autores. 

ARTÍSTICA Discursos advindos da música, do cinema e de produções televisivas. 

Quadro 3: Indícios de interdiscursos nos diários de leitura 

  

 Utilizando-se, majoritariamente, do que Bakhtin (2003) denomina de estilo 

pictórico, os produtores dos diários inseriram o dizer do outro por meio de formas 

interpretativas do discurso relatado, ou seja, assimilando e reelaborando as vozes 

sociais, formulando enunciados ao seu próprio modo, o que nos permite afirmar que 

essa heterogeneidade representada aproximou-se da heterogeneidade constitutiva 

(AUTHIER-REVUZ, 2008).  

 Nos discursos advindos da esfera cotidiana, percebemos as concepções de 

relacionamento amoroso adotadas pelos alunos, suscitadas pela leitura dos contos 

Entre a espada e a rosa, A mulher ramada e Entre as folhas do verde, narrativas 

cuja temática central é a relação entre gêneros e a busca da identidade dos 

indivíduos dentro dessa relação. Os alunos explicitaram em seus comentários a 

ideia de que o respeito às diferenças e, consequentemente, à individualidade dos 

sujeitos envolvidos numa relação amorosa é condição fundamental para a 

construção do amor. Vejamos os seguintes excertos: 

 

D1 - l. 114-115: Acho que em um relacionamento devemos compartilhar 
momentos, desejos e acima de tudo, respeitar um ao outro. 
 
D2 - l. 107-109: Comparo esse texto com algumas atitudes da vida real, 
onde muitas pessoas quer que seus ou suas amados (as) mude só para 
agradar, não aceitando como realmente é. 
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D3 - l. 74-76: Ao meu ver, essa parte "corça" da mulher vem justamente 
ilustrar as tantas diferenças que temos hoje em dia e que devemos respeitá-
las e levá-las em consideração.   
 
D12 - l. 77-79: Acho que isso é um exemplo do amor egoísta, um só 
cobrava do outro, só existe cobrança nesse amor, se é que se pode chamar 
de amor, porque amor é quando amamos alguém como ela é. 

  

 A ideia de aceitação incondicional do outro, numa atitude altruísta, que não 

manifesta cobranças nem exige que o ser amado modifique sua personalidade 

apenas para atender a um ideal construído por um dos sujeitos envolvidos na 

relação, manifesta-se nesses diários como posicionamento dos sujeitos frente aos 

discursos que circulam socialmente. Nessas ocorrências, percebemos a presença de 

expressões que indicam a atitude responsiva dos sujeitos, como "Acho que" e "ao 

meu ver", mostrando, assim, que ao trazer para o enunciado o discurso alheio, 

concomitantemente posicionamo-nos em relação a esse dizer (BAKHTIN, 2003). 

 Em D3 - l. 74-76, o produtor retoma um elemento do conto Entre as folhas do 

verde para estender a ideia de respeitar as diferenças a todo tipo de relacionamento. 

Ao destacar entre aspas a palavra corça e afirmar que ela aparece no conto como 

forma de ilustrar um sentido que está além do sentido literal, o produtor do diário 

coloca-se numa posição exotópica diante do texto, condição necessária para a 

constituição da autoria (BAKHTIN, 2003), e efetua uma compreensão mais 

aprofundada do conto maravilhoso, destacando o elemento simbólico como ponte 

entre a fantasia construída na narrativa e a realidade vivenciada pelos seres 

humanos. Assim, a história de amor entre o príncipe e a mulher-corça adquire um 

sentido mais abrangente, uma vez que a imagem do diferente, do estranho, 

simbolizada pelo ser híbrido da mulher-corça, é compreendida como metáfora para o 

comportamento humano diante das diferenças. 

 Em outros excertos, percebemos que o amor, na visão dos diaristas, carece 

de cuidados especiais e do exercício da liberdade entre os parceiros. Ao comentar o 

conto A mulher ramada, os alunos perceberam o jogo entre as palavras ramo e 

amor, intencionalmente construído pela escritora para remeter à ideia de dedicação 

ao ser amado. 

 

D2 - l. 46-49: É muito interessante o amor, ele a amava tanto que  não teria 
coragem de podá-la, então a abraçou e ela, a Rosamulher, sentindo esse 
amor, ela começou a brotar, lançando galhos, abrindo as folhas, o seu 
perfume, casulo de flores, envolvendo um botão. 
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D3 - l. 32- 36: [...] ele resolve que precisa de uma companheira, que foi a 
roseira! Isso também nos traz uma bela mensagem que ele não deixava a 
planta florescer de fato, sempre a poldando  para ficar da forma que ele 
queria, mas quando enfim ela consegue florescer e criar suas rosas, ele 
percebe que ela ficou ainda mais linda. 
 
D3 - l. 44-45: Com certeza! O amor é como os ramos, que se ramifica 
quando é passado e sentido pelos outros. 
 
D6 - l. 114-117: Trazendo o conto para o nosso mundo, digo que o jardineiro 
retrata aquele ser possessivo, ciumento, mas que além disso, ama. É uma 
metáfora para a vida, muitas pessoas sentem-se presas em 
relacionamentos ou na própria vida, mas só quem é livre é capaz de amar. 
 
D7 - l. 41-43: eu imaginei que o amor pode estar em qualquer lugar, e que 
se cuidarmos dele, ele vai ser cativado e só crescerá, mas se deixarmos de 
cuidar dele, ele irá se modificar, embora se ele for verdadeiro, continuará 
sempre. 
 
D10 - l. 32-36: a solidão do jardineiro e o ciúme com a Rosamulher é algo 
que encontramos muito nas pessoas, o medo de perder o que é nosso. Mas 
depois percebemos que não é necessário esse cuidado todo, quando temos 
liberdade vivemos mais felizes, mais bonitos, 
 
D11 - l. 34: o amor só se torna possível quando a liberdade se faz presente. 

 

 Em D2 - l. 46-49, o produtor procura reconstruir o discurso do narrador, 

focalizando a profundidade do amor que o jardineiro sente por sua Rosamulher, 

fazendo algumas pequenas alterações na ordem das palavras e trocando alguns 

vocábulos do texto original, mas claramente se posicionando, ao julgar o amor como 

sendo interessante e dizer, usando o advérbio de intensidade tanto para se referir ao 

amor do jardineiro pela Rosamulher. Abaixo reproduzimos um trecho do conto 

original: 

 

 E seu coração de jardineiro soube que jamais teria coragem de podá-
la. Nem mesmo para mantê-la presa em seu desenho. 
 Então docemente a abraçou descansando a cabeça no seu ombro. E 
esperou. 
 E, sentindo sua espera, a mulher-rosa começou a brotar, lançando 
galhos, abrindo folhas, envolvendo-o em botões, casulo de flores e 
perfumes. (COLASANTI, 2000, p. 30) 

 

 Como podemos perceber, há um desejo, por parte do produtor do diário, de 

trazer o discurso da escritora para o seu enunciado, por meio de um estilo linear. A 

escolha desse trecho, em particular, não pode ser vista como aleatória, como se 

quem o destacou o fizesse apenas para inserir a voz de uma autoridade, no caso a 

escritora Marina Colasanti, em seu texto, até mesmo porque não visualizamos a 

presença de aspas para indicar o uso do discurso direto, recurso que é utilizado em 
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outras passagens do mesmo diário. Ao efetuar essas pequenas alterações, o 

produtor acredita estar realizando um trabalho sobre a língua, como se fosse uma 

espécie de paráfrase. Cremos que, diante de uma situação como essa, o professor 

poderia organizar momentos para o estudo das formas de citação do discurso do 

outro, levando seus alunos a exercitar estratégias de uso do discurso direto e do 

discurso indireto, em função dos objetivos que eles desejam alcançar em sua 

escrita. 

 No trecho destacado de D3 - l. 32-36, o produtor faz a sua própria leitura do 

conto, recontando-o com suas palavras, o que indica um trabalho autoral sobre o 

discurso (POSSENTI, 2002). Ao julgar que o conto traz uma bela mensagem, o 

produtor do diário posiciona-se em relação ao discurso de Colasanti e abre espaço 

para que pensemos que o gesto de podar realizado pelo jardineiro é facilmente 

encontrado nas relações amorosas do mundo real, mas produz efeitos negativos, 

por isso deve ser evitado, já que o amor verdadeiro permitiria ao ser amado viver 

plenamente. 

 Destacamos, de D3, o trecho compreendido entre as linhas 44-45, que 

constituem uma resposta do autor a um comentário que escrevemos após as suas 

considerações acerca do conto A mulher ramada. Como julgamos que ele ainda não 

tinha adentrado suficientemente no universo da narrativa, observando detalhes 

importantes para a compreensão do texto, lançamos o seguinte questionamento: "A 

propósito do título do segundo conto, que você disse ter achado 'normal', quero fazer 

uma pergunta: você acha que é possível estabelecer uma relação entre 'ramo' e 

'amor'?". A atitude responsiva do aluno (BAKHTIN, 2003), materializada verbalmente 

em forma de comparação, revela que ele compreendeu o jogo de palavras feito por 

Colasanti para falar sobre o florescimento natural que irrompe no ser humano 

quando vivencia a experiência amorosa, porém não havia mencionado seu 

pensamento verbalmente no comentário que fez, talvez por não julgar pertinente ou 

porque não havia sido incitado a falar. 

 Utilizando-se de uma construção de base conotativa, comparando o amor aos 

ramos que se alastram numa planta, o produtor do diário D3 elabora um discurso 

autoral, a partir de uma interpelação que realizamos no sentido de conduzir a leitura 

do texto literário. Observamos, com isso, que a relação entre os sujeitos envolvidos 

no processo de aprendizagem encontra, no diário de leitura, um espaço propício 

para sua efetivação de modo mais dialógico (MACHADO, 2005). Instigados pelo 
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professor, os alunos percebem que sua voz é ouvida e reagem responsivamente a 

esse gesto, procurando responder aos questionamentos e empreender uma leitura 

mais atenta dos textos propostos pelo educador. 

 Nas entrelinhas dos enunciados de D3 - l. 44-45 e D7 - l. 41-43, podemos 

notar o discurso de que, como todo sentimento, o amor se assemelha a uma 

semente ou uma planta que requer atenção e cuidado para germinar e crescer, 

estendendo os seus ramos em todas as direções. Aqui, é possível estabelecermos 

uma ligação com o discurso religioso, presente na Bíblia, em cujos livros é constante 

a recorrência da imagem do agricultor que semeia a terra e colhe seus frutos10, 

segundo o seu trabalho. Essa imagem, amplamente difundida na esfera cotidiana, 

mostra a força do discurso religioso, que adentra o discurso popular e permite a 

aplicação de suas metáforas em diversas situações, dada a sua universalidade.  

 Nos demais comentários desse conjunto, vemos associada à ideia de cuidado 

a noção da liberdade, que funciona como um contrapeso para o equilíbrio das 

relações: os sentidos construídos nesses enunciados remetem ao posicionamento 

de que o cuidado excessivo pode sufocar o relacionamento, principalmente por meio 

do ciúme. É preciso encontrar um meio-termo entre o desejo de prender e a 

necessidade de libertar, para que o outro aflore e viva em plenitude. Além disso, 

percebemos em D7 - l. 41-43 a concepção de amor eterno, que sobrevive às 

intempéries da vida se for, efetivamente, verdadeiro, imagem recorrente na literatura 

popular, especialmente nos contos de fadas, que, transmitidos oralmente ao longo 

da história, perpetuam a ideia de que o amor resiste ao tempo e às dificuldades, 

tornando-se, assim, eterno. 

 Além desses discursos, percebemos no excerto retirado de D1 - l. 13-15 que, 

além de retomar a narrativa, o produtor utiliza duas expressões enfáticas que 

explicitam sua atitude responsiva (foi até bom e só assim) para salientar a ideia de 

que as pessoas percebem muito melhor as virtudes das outras, suas qualidades e 

encantos, quando permanecem um período afastadas de seu convívio. A 

proximidade parece impedir o ser humano de vislumbrar o que há de positivo no 

outro, por isso, conforme sugere o texto, é bom ficarmos sozinhos para pensar em 

                                                           
10  Muitas passagens bíblicas apresentam a imagem da semeadura e da colheita associada ao 
comportamento humano, tais como II Coríntios 9, 6, Gálatas 6, 7, Jó 4, 8, Provérbios 22, 8, Lucas 13, 
6-9, Marcos 4, 13, entre outras. 
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nossas próprias atitudes em relação às pessoas com as quais nos relacionamos, 

conforme verificamos a seguir: 

 

D1 - l. 13-15: nesse tempo o pobre jardineiro ficava solitário novamente; 
mas foi até bom que ele ficasse sozinho, só assim, viu o quanto a 
Rosamulher era mais linda cheia de ramos, de folhas. 

 

 Se a distância entre os enamorados é condição necessária para a realização 

do amor, a afinidade de espírito e a consciência de que amar nem sempre significa 

conviver pacificamente pressupõem o embate de identidades distintas, como vemos 

nos seguintes excertos: 

 

D4 - l. 90-91: Meu Deus, os opostos realmente se atraem KKKK, não sei 
qual está mais apaixonado, acho que esse amor nunca vai dar certo. 
 
D9 - l. 71: De fato no amor sempre existirá conflitos. 

 

 Em D4 - l. 90-91, o produtor do diário lança mão de um ditado popular, sem 

aspas, acrescido do advérbio realmente – uma relação valorativa que dá relevo ao 

verbo atrair –, construindo, inicialmente, o sentido de que o amor supera todas as 

diferenças. No entanto, logo em seguida, ao dialogar com esse discurso da esfera 

cotidiana, posiciona-se contrariamente a ele: é difícil acreditar numa relação em que 

os parceiros não tenham qualquer afinidade. A voz do outro, mesmo sem a 

marcação das aspas, é facilmente recuperável no enunciado desse locutor, o que 

nos permite afirmar que o discurso relatado aparece de forma explícita, porém sem o 

uso do recurso gráfico que o demarca (as aspas), provavelmente porque o sujeito se 

esqueceu de utilizá-las ou porque julga tal expressão como de domínio público, não 

necessitando, portanto, de demarcação.  

 O uso de provérbios, máximas e formas sentenciosas constituem um 

processo denominado aforização (MAINGUENEAU, 2010), que se caracteriza pelo 

destacamento de uma frase que, a rigor, não se encontra em nenhum contexto 

anterior, parece mesmo isolada e destinada ao uso em função da temática abordada 

no texto, por seu caráter generalizante ou até mesmo por se mostrar como 

estratégia para o fechamento do texto. O sujeito, ao lançar mão desse recurso, é 

visto como "uma instância que fala a um auditório universal; [...] a aforização escapa 

a qualquer jogo de linguagem e tende à homogeneidade; ela tem a pretensão de se 

instaurar como uma forma de dizer pura, próxima de uma consciência" (MUSSALIM, 
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2013, p. 472). Assim, o uso da aforização pode se constituir como indício de autoria, 

porque há implicitamente uma intenção do produtor em universalizar seu discurso, 

fazendo uso, no caso em questão, de um dito popular.  

 Em um dos diários, percebemos visões antagônicas a respeito da realização 

amorosa: o amor como um acaso do destino ou como uma escolha consciente por 

parte dos sujeitos.  

 

D9 - l. 14-15: Isso mostra que o amor por algo ou alguém não se pode 
escolher. 
 
D9 - l. 25-28: não devemos nos prender naquilo que não queremos, a vida 
nos mostra escolhas e opções na qual resolvemos segui-las ou não. Um 
casamento além de tudo, precisa existir amor, não devemos nos relacionar 
a um momento de interesses e ambições, 

 

 Enquanto na primeira passagem o produtor do diário acredita que o amor 

independe de escolhas, surgindo na vida como se fosse uma imposição do destino, 

no momento seguinte parece crer na capacidade de discernimento e no uso da 

razão quando se trata de escolher o parceiro amoroso, enfatizando que ambição e 

interesse não comungam com a decisão de amar. Vemos, nas entrelinhas deste 

último enunciado proferido por D9, a presença do discurso de cunho religioso, que 

aponta o livre-arbítrio como prática exclusiva do ser humano. Sendo concedida por 

Deus a liberdade de escolher os caminhos da vida, caberia ao homem assumir a 

responsabilidade por suas escolhas. Nesse caso, o destino perderia toda a sua 

força, uma vez que as relações interpessoais seriam consequência da vontade dos 

sujeitos em levá-las adiante ou não. Provavelmente, o produtor do diário, interpelado 

pelas narrativas de A mulher ramada e Entre a espada e a rosa, expôs os discursos 

que assimilou ao longo de sua experiência de vida, porém não deixou nítido o seu 

efetivo posicionamento, admitindo como possíveis essas duas realidades. 

 Ainda sobre a temática do amor, destacamos o comentário de D12, que traz à 

tona uma discussão sobre os papéis sociais do homem e da mulher. 

 

D12 - l. 32-34: Comecei a prestar mais atenção nos detalhes e deu pra 
perceber que ele não é desses homens galinhas que só querem mulher por 
uma noite e pronto, ele queria a mulher perfeita para ele poder vê-la, poder 
conviver com ela. 

 

 A leitura de A mulher ramada suscita o discurso referente à construção da 

identidade masculina: se de um lado existem homens que tratam as mulheres como 
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objetos sexuais, por outro, há aqueles que buscam uma parceira com a qual 

pretendem dividir a vida. O uso da expressão popular homens galinhas, que 

inclusive encontra-se dicionarizada como substantivo composto 11 , originada 

provavelmente pelo fato de a ave ter um período de cio praticamente incessante, 

revela o posicionamento do sujeito ante homens mulherengos, reprovando esse tipo 

de comportamento, o que fica explícito quando observamos a sequência em que o 

autor afirma que o jardineiro do conto não é desses homens galinhas que só querem 

mulher por uma noite e pronto, destacando-se as expressões não é desses, só e e 

pronto, que enfatizam ainda mais o posicionamento do sujeito. 

 Foram recorrentes, também, os discursos acerca de comportamentos como a 

inveja, a humildade e a superação de dificuldades por parte dos sujeitos em suas 

relações sociais, como podemos observar nos trechos destacados a seguir: 

 

D1 - l. 54.55: a inveja, o querer muito não nos leva ao sucesso, não nos leva 
ao horizonte, e que juntos, eles poderiam chegar ao horizonte. 
 
D2 - l. 68-74: - Uma coisa que acontece no conto que eu não gosto e acho 
muito feio é a inveja, a inveja destroi muitas coisas. [...] por eles terem uma 
sede de um vencer o outro é por isso que as coisas não acontecia do jeito 
que desejavam? Penso que sim, pois a inveja é uma das coisas piores que 
existe no mundo. 
 
D6 - l. 157-163: O contexto relatado no texto pode ser trazido para a nossa 
vida, mas como? Quando alguém com inveja deseja ter tudo que o outro 
possui, passando por cima, muitas vezes, da própria pessoa, e isso é algo 
desumano, querer ser o outro passando por cima deste causando mal. Mas 
infelizmente esse tipo de coisa é bastante predominante em nossa 
sociedade. Sempre irá existir aqueles invejosos e maldosos, mas também 
sempre irá existir aqueles que estarão ao nosso lado, desejando-nos 
somente a felicidade. 
 
D7 - l. 49-50: os irmãos queriam tanto as coisas um do outro, ao ver o que a 
inveja pode fazer e que eles nunca estavam satisfeitos com o que tinham. 

 

 Nesses enunciados, desencadeados pela leitura do conto Um desejo e dois 

irmãos, é unânime a visão de que a inveja destrói as relações, porque parte do 

princípio de que a realização da vida de um sujeito exige o aniquilamento do outro. 

Os excertos de D1 - l. 54-55 e de D2 - l. 68-74 retomam o discurso de que os 

sentimentos de inveja e ambição têm um poder destrutivo para nossa vida, pois nos 

impedem de realizar nossos planos e atingir nossas metas. Como sugerem os 

                                                           
11  HOMEM-GALINHA. In: Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto 

Editora, 2016. Disponível em: ˂https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/homem-
galinha˃ Acesso em 04.out.2016.  
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comentários, a sede de nos sobrepormos ao outro, sem qualquer escrúpulo, pode 

fazer com que nossas expectativas não se realizem como projetamos.  

 Ainda em D2 - l. 68-74 e D6 - l. 157-163, percebemos que os produtores dos 

diários elaboram questões voltadas a um possível interlocutor, provavelmente a 

professora, porém já adiantam as respostas, estabelecendo um diálogo consigo 

mesmos e exibindo o caráter dialogal da linguagem (BAKHTIN, 2003). Tais 

questionamentos também revelam o percurso de organização do pensamento 

efetuado pelos produtores dos diários à medida que leem os contos. É como se 

pudéssemos realmente vislumbrar os processos cognitivos envolvidos na 

compreensão do texto escrito. Essa interação dos sujeitos consigo mesmos e entre 

os sujeitos é bastante nítida nos diários de leitura, em que é possível perceber até a 

personificação do objeto diário como elemento com o qual se pode dialogar, 

conforme identificamos neste excerto: 

 

D1 - l. 87-92: A vida tem mesmo de ser tratada com simplicidade, sabe, 
Diário... Acho a simplicidade bem mais bonita que a riqueza, que o luxo, 
acho que sinto mais verdade nas pessoas simples, até gosto mais das 
roupas simples. E mais, não importa a nossa pequenez, se formos simples 
e agirmos de forma sábia, seremos bem mais percebidos que os gigantes e 
os ricos. 

 

 Esse comentário acerca do conto Como os campos inicia-se com o diálogo 

íntimo entre o produtor e seu diário, identificado com inicial maiúscula, constituindo 

um substantivo próprio, um elemento personificado para tornar mais próxima e 

sincera a relação entre ambos. Utilizando-se do verbo Acho, indicador de uma 

relação valorativa, o produtor tece um comentário acerca da simplicidade como 

condição necessária à compreensão da vida, retomando os discursos que 

permeiam, por exemplo, as obras de autoajuda, cujo conteúdo procura ensinar o 

leitor a viver bem.  

 No entanto, percebemos que as considerações acerca do tema apontam para 

uma visão dicotômica da realidade, uma vez que associa humildade à pobreza e 

soberba à riqueza, como se parecesse impossível a um rico ser simples e humilde, 

ou a um pobre ser vaidoso e orgulhoso. A não relativização desses conceitos 

encontra respaldo não apenas no discurso cotidiano, como também no religioso, 

basta lembrarmos as passagens dos evangelhos bíblicos em que se diz que é mais 

fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico adentrar o reino 
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celeste, embora se afirme que a Deus nada é impossível. Como percebemos, o 

discurso religioso adentra a esfera cotidiana e vai se constituindo como uma fonte 

relevante para a fundamentação dos pontos de vista e da personalidade dos jovens 

autores dos diários aqui analisados.  

 Em outros diários, a temática da simplicidade e da humildade emerge, 

possibilitando a construção de outros sentidos, conforme vemos nos seguintes 

excertos: 

 
D6 - l. 193-200: Este conto retrata uma situação muito vigente em todos os 
lugares, o fato de pensarmos que os mais velhos sempre estão certos, são 
os melhores, enquanto os pequeninos fazem coisas erradas, nunca são 
melhores e não pensam como os adultos. A história não retrata bem isso, 
nela o pequenino é responsável por ter pensado correto, da maneira que o 
sábio queria, ou seja,a maneira sábia. O jovem pequenino retrata muitas 
pessoas que contentam-se com o simples e que muitas vezes esse 
"simples" é o melhor. Esses tipos de pessoas não exageram em objetos 
sem valores, pois estes não tem um verdadeiro sentido. 
 
D9 - l. 63-67: não devemos utilizar de elementos artificiais para ser alguma 
coisa, basta agir naturalmente. Logo o garoto estava todo sujo, roupas 
rasgadas e mal vestido em relação aos demais. Assim é a vida, 
simplicidade, soberania e naturalidade formam pessoas mais justas e 
aplicadas. 
 
D11 - l. 60-63: o que faz as pessoas não são as grandes coisas que elas 
tentam mostrar e sim as pequenas coisas que elas deixam transparecer. É 
mais frequente conhecermos as pessoas maduras nas pequenas coisas do 
que nas grandes 
 
D12 - l. 62-65: Posso estar pensando além, ou não, mas eu relacionei isso 
com o poder aquisitivo dos jovens, enquanto alguns tinham capacidade de 
comprar várias peças de roupas, o jovem pequenino não tinha. E pela sua 
nobreza e humildade ele conquistou um lugar especial perante o sábio. 

 

Em todos esses comentários, percebemos como comum a ideia de que a 

simplicidade e a humildade são características que levam o ser humano à sabedoria 

e à compreensão do sentido da vida, que não reside em possuir coisas ou 

transparecer ser aquilo que não se é, mas em buscar contentamento com o pouco, 

em ser natural e verdadeiro com os outros. Destacamos o excerto de D6 - l. 193-

200, em que o produtor do diário expõe o seu posicionamento diante do discurso de 

que a sabedoria é exclusividade das pessoas idosas. As experiências de vida 

acumuladas ao longo dos anos levariam o ser humano a se tornar mais sábio, 

porém, instigado pelo conto Como os campos, o produtor percebe que a soma de 

vivências não é fator determinante para alcançar a sabedoria, uma vez que a história 

relata todo o trabalho realizado pela personagem mais jovem, desde o preparo da 
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terra até a tessitura da própria roupa, como elementos que simbolizam o 

conhecimento que se adquire com a prática, o que não é reservado apenas aos 

idosos. Também apontamos o trecho destacado de D11 - l. 60-63, que reelabora o 

ditado popular segundo o qual "é nos pequenos frascos que se encontram os 

melhores perfumes", como forma de enfatizar o contraste entre aparência e 

essência, o que percebemos em D4, que mostra um comentário acerca do conto 

Entre as folhas do verde, e em D5, que explicita o pensamento do diarista acerca do 

conto A mulher ramada: 

 

D4 - l. 84-85: Bom, lendo esse título acho que não vou gostar nenhum 
pouco desse texto. Mas como diz o velho ditado, "não devemos julgar um 
livro pela capa". 
 
D5 - l. 24-27: Por fim percebi duas coisas: uma, que às vezes precisamos 
deixar as coisas acontecerem, pois podem elas nos surpreender; e outra, 
que por mais que as coisas pareçam bonitas, as outras pessoas só iram 
perceber o externo, jamais perceberam o significado ou o real valor 
atribuído a ela por alguém. 

 

O produtor de D4 lança mão do recurso da aforização, inserindo no enunciado 

um provérbio popular, de forma explícita, entre aspas, para justificar a sua atitude 

diante do texto, enquanto o produtor de D5 comenta, por meio de uma forma 

interpretativa, a tendência humana em valorizar a aparência em detrimento da 

essência, dentro de uma sequência organizada a partir de um paralelismo que 

confere coesão e coerência ao texto. Observamos, nessas duas passagens, o 

trabalho efetivado pelos sujeitos, trazendo discursos oriundos da esfera cotidiana e 

realizando um trabalho estilístico com a língua, de forma a construir um enunciado 

com características autorais. 

Ainda em relação aos discursos advindos da esfera cotidiana, notamos a 

referência à concepção de que os obstáculos possibilitam o aperfeiçoamento da 

personalidade e o alcance da felicidade quando encarados e superados pelo ser 

humano, conforme visualizamos nos seguintes excertos:  

 

D2 - l. 85-89: - Ao começar a ler o conto acho bem interessante pois já que 
o sábio está preparando os jovens para o futuro, eu acho que ele está 
querendo dizer que eles devem ser jovens puros, alegres, coragem para 
enfrentar as armadilhas da vida, fazendo uma comparação quando o conto 
fala que "a roupa do pequenino rasgou-se" e ele teve a inteligência de dar 
um jeito nisso, costurando os remendos. 
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D3 - l. 22-24: Ou seja, a barba foi importantíssima para ela obter sua 
felicidade, assim o que parecia ruim acabou se tornando o sonho da vida 
dela! O que nos traz uma mensagem belíssima! 
 
D4 - l. 78-81: Trás uma grande lição, pois na vida devemos esperar as 
oportunidades e o momento certo para só assim conseguirmos realizar 
aquilo que tanto queremos e desejamos, é preciso se dedicar, pois nada 
vem fácil, até porque tudo que temos sempre vem com esforço e suor. 
 
D5 - l. 109-110: No final do texto podemos ver que na vida sempre 
aprendemos através de lições. 
 
D7 - l. 65-67: não só vestiu-se como os campos, mas ele viveu os campos, 
isso me fez pensar que para termos os resultados que desejamos, basta 
fazer o que queremos com amor e carinho. 
 
D10 - l. 43-44: No final da história tudo dá certo, a união reina, igual na vida, 
todos os conflitos podemos vencer, basta lutarmos e sermos unidos. 
 
D10 - l. 50-52: devemos lutar pelo o que queremos, com esforço e 
determinação, se preparamos para as tempestades da vida, para que, só 
assim possamos vence-las e ficarmos mais "fortes". 

 

 Em D2 - l. 85-89, o produtor do diário faz uma releitura do conto Como os 

campos, expondo a sua compreensão acerca do que seria preparar alguém para a 

vida adulta. Chamamos a atenção para o fato de, em nenhum momento, ser 

mencionada a busca do conhecimento, mas são enfatizadas a pureza, a alegria e a 

coragem necessárias ao enfrentamento das situações adversas da vida, que são  

definidas figurativamente como armadilhas. Percebemos, então, que a forma de 

recontar a história passou por um processo de interpretação e assunção de autoria: 

o discurso da escritora, retomado num estilo pictórico, serve de base para a escrita 

do estudante que, logo em seguida, num estilo linear, traz uma passagem extraída 

do conto e inserida em seu texto após um verbo dicendi (falar). Para configurar uma 

autoria mais marcada em relação ao uso desses verbos, conforme propõe Possenti 

(2002; 2007), seria necessária a mediação do professor, que poderia apontar outras 

formas de introduzir o discurso alheio no corpo do texto. 

 Ainda sobre o mesmo conto, D4 - l. 78-81, D7 - l. 65-67 e D10 - l. 50-52 

salientam a ideia de que o esforço e a determinação são imprescindíveis para o 

alcance dos objetivos traçados na vida, sendo que D4 e D10 recorrem ao sentido 

figurado da língua, utilizando, respectivamente, a palavra suor como metonímia para 

o trabalho e a palavra tempestade como metáfora para as dificuldades da vida, 

enquanto D7 traz à tona as questões emocionais que devem alicerçar todo trabalho 

humano: o amor e o carinho.   
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 O excerto extraído de D3 - l. 22-24, ao trazer comentários sobre o conto Entre 

a espada e a rosa, admite a importância da barba para o destino final da princesa: 

muitas vezes o que parece ruim pode se transformar, depois, em algo bom. Esse 

discurso se trata de uma reelaboração de um ditado popular segundo o qual "não há 

um mal que não traga um bem", que também encontra reflexos no discurso religioso, 

para o qual o ser humano pode adquirir sabedoria a partir dos acontecimentos e 

vivências que experimenta em sua caminhada existencial. Os obstáculos que 

surgem ao longo da vida funcionam, assim, como um meio de aprendizagem, de 

crescimento pessoal e de libertação, conforme verificamos em D5 - l. 109-110 e D10 

- l. 43-44, que constroem o sentido de que a vida é uma escola onde aprendemos e 

ensinamos lições, especialmente quando existe cooperação entre as pessoas. 

 Vemos, assim, que o discurso da esfera cotidiana atravessa os enunciados 

emitidos pelos estudantes que compuseram esses diários, constituindo-se como 

fonte de conhecimento e construção de sentidos. Trata-se de um tipo de saber 

fundamentado na experiência, isto é, na relação sensível do homem com a realidade 

à sua volta, transmitido através das gerações e incorporado à estrutura discursiva e 

dialógica dos sujeitos. Nesse processo de simbiose discursiva, os enunciados 

produzidos no campo religioso exercem uma força relevante sobre os sujeitos. Seja 

por meio da oralidade, seja por meio da escrita ou de outros sistemas semióticos, o 

discurso religioso entrelaça-se ao discurso cotidiano, justamente porque, assim 

como o conhecimento empírico, o saber advindo da relação do homem com o 

sagrado é componente essencial para os indivíduos se reconhecerem como sujeitos, 

pertencentes a um grupo social, com as mesmas ideologias. 

 Em três dos doze diários analisados, identificamos passagens em que o 

discurso religioso emerge em torno da ideia de castigo, como forma de justificar a 

ocorrência de fatos indesejáveis ou que causam sofrimento ao ser humano. 

 

D2 - l. 10-11: - Tenho um questionamento sobre ela ter criado uma barba, 
será que foi um castigo por ela ter pedido uma solução para sair do 
casamento? 
 
D4 - l. 14-15: quando li que a solução foi o surgimento de uma barba, OH 
MY GOD, achei massa, e ao mesmo tempo achei que fosse tipo um castigo, 
 
D4 - l. 65-67: isso só mostra ainda mais que na vida tudo tem um valor e um 
propósito, e ao mesmo tempo um castigo. O que adiantou a herança ser 
dividida, um querer o que é do outro? 
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D5 - l. 112-114: nem tudo é do jeito que queremos, e que para tudo se tem 
um castigo para que possamos aprender. 

    

 O comentário presente em D2 - l. 10-11 permite-nos inferir que, diante do 

acontecimento sobrenatural que faz nascer uma barba ruiva no rosto da princesa do 

conto Entre a espada e a rosa, o produtor expõe suas dúvidas, levantando a 

hipótese de que poderia se tratar de um castigo, como se os acontecimentos 

negativos na vida das pessoas fossem na verdade uma vingança arquitetada por 

Deus para puni-las por algum pecado cometido. No caso do conto, a princesa vê-se 

angustiada por ter que acatar a decisão do pai, que vai de encontro ao seu 

pensamento a respeito do matrimônio. A possível desobediência da personagem ao 

pai pode ter sido interpretada pelo produtor do diário como comportamento 

inadequado, um pecado que teria como consequência um castigo, visão 

compartilhada por D4 - l. 14-15 e também por D4 - l. 65-67 e D5 - l. 112-114, ao 

comentarem o desfecho do conto Um desejo e dois irmãos. 

 Além desses comentários, observamos que a crença na vontade divina e o 

reconhecimento da condição do homem como filho de Deus e irmão dos demais 

seres humanos são discursos que também se materializam nos enunciados 

analisados nos diários: 

 

D1 - l. 70-73: podemos associar essa parte do conto com a realidade, que 
as coisas não são conforme nossa vontade, e sim na vontade de Deus e 
que não adianta competir, ser ambicioso e nem sentir inveja, pois Ele tem o 
manual das nossas vidas e sabe de tudo que merecemos. 
 
D3 - l. 53-54: Dois irmãos competindo entre si, belíssima história, e não 
pude deixar de associá-la ao que vivemos hoje, somos todos filhos do 
mesmo Pai, mas somos diferentes e estamos em constante conflito! 
 
D9 - l. 53-56: Me serviu de reflexão para que daqui para frente devemos 
compartilhar mais as coisas, deixar a ambissão de lado e pensar um pouco 
no próximo. O interessante é que no final eles se juntam, formando um laço 
fraterno. 
 
D10 - l. 56-58: muitas vezes não ligamos para o pensamento dos outros, 
vendo só o nosso lado, os nossos desejos. Com o conto refleti sobre 
respeitar a opinião do próximo, vendo também o lado dos nossos irmãos. 

 

 Nesses excertos, percebemos que, por meio de formas interpretativas, os 

produtores dos diários trazem as vozes referentes à religiosidade cristã para seus 

enunciados, mostrando que esse discurso tem a capacidade de moldar os sujeitos e 

orientar suas relações em sociedade, permitindo-lhes conviver de forma pacífica e 
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fraterna. Também observamos o uso de formas interpretativas, porém numa postura 

que denota um posicionamento mais exotópico do produtor ao comentar o conto 

Entre as folhas do verde, no seguinte excerto:  

 

D6 - l. 229-232: É perceptível e bastante importante a retratação do 
penúltimo parágrafo, quando remete, de forma intertextual, à história da 
criação na Bíblia. Enquanto Deus levou sete dias para criar o mundo, a 
corça levou sete dias para aprender a andar. No oitavo dia, Deus 
descansou, e, no oitavo dia, a corça fugiu. 

 

Nessa passagem, ele consegue estabelecer uma relação interdiscursiva – 

que caracteriza como intertextual, trazendo um discurso específico da esfera 

linguística – entre a narrativa do conto Entre as folhas do verde e o mito da criação 

do mundo sob a ótica do cristianismo, o que nos leva a confirmar o posicionamento 

exotópico necessário à constituição da autoria e ao agenciamento de outras vozes 

na superfície do enunciado, assumido pelo produtor de D6.  

Em relação aos discursos oriundos da esfera sócio-histórica, percebemos a 

apropriação de vozes alheias quanto a aspectos socioculturais e a relações de 

gênero presentes na sociedade. No que diz respeito à primeira temática, 

destacamos os seguintes trechos: 

 

D6 - l. 214-221: Esses dois mundos diferentes sustenta o aspecto simbólico 
em nossa sociedade, que é a dificuldade de misturarem-se pessoas 
provenientes de camadas sociais distintas. Ao ler o texto, notei a presença 
de um paralelismo na frase "Mas a corça-mulher só falava a língua da 
floresta, o príncipe só sabia ouvir a língua do palácio", pois denota os dois 
mundos distintos. Ele apaixonou-se, mas queria trazê-la para seu mundo, e 
ela, por sua vez, apesar de gostar dele, queria que ele "falasse a língua da 
floresta". 
 
D9 - l. 74-76: Observei que não podemos negar as nossas origens, somos o 
que podemos ser e não há nada que possa mudar essa reflexão. 
 
D12 - l. 72-74: O conto mostrou dois mundos, o da corça-mulher e o do 
príncipe, e o conto mostra a dificuldade de duas pessoas distintas se 
misturarem no mesmo grupo social. 

 

Nos três excertos, escritos a partir da leitura do conto Entre as folhas do 

verde, notamos que há um consenso no que se refere à ideia da dificuldade de 

relacionamento entre pessoas pertencentes a diferentes classes ou grupos sociais, o 

que é, de certa forma, perpetuado em sociedades tanto ocidentais quanto orientais, 

seja por razões econômicas, culturais ou religiosas.  
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Chama-nos a atenção o excerto extraído de D6 - l. 214-221, em que o 

produtor transcreve duas passagens do conto e as insere em seu enunciado, 

enfeixando-as sob a noção de uma construção paralelística, revelando a utilização 

de formas explícitas, marcadas por meio das aspas, e, subjacente a isso, um 

distanciamento em relação ao conto e ao próprio texto escrito no diário, o que é 

apontado por Bakhtin (2003) e Possenti (2002; 2007) como fator relevante para a 

configuração da autoria e, obviamente, do estilo.  

Observemos, agora, os trechos destacados de D1 e D3, que versam sobre a 

relação entre gêneros na sociedade: 

 

D1 - l. 115-119: Talvez no conto o príncipe apaixonado interpretou a lágrima 
da mulher-corça errado. Ela queria mesmo era voltar para o campo e o seu 
lugar, queria até que ele fosse com ela, daí, Diário, fico pensando... será 
que ela ficou magoada com a autoridade dele em transformar ela em 
mulher? E nem tinha como ela se expressar, ela não tinha o poder da 
palavra. :'( 
 
D3 - l. 71-74: Mostra que o príncipe e a corça-mulher tinham interesses 
totalmente opostos e cada um queria impô-lo sobre o outro. Daí é que surge 
o conflito, o príncipe acaba sobrepondo-se ao desejo dela, mas ela depois 
consegue realizar seu desejo de virar uma corça por completo. 

 

 Em D1 - l. 114-119, o produtor se questiona sobre os sentimentos da mulher-

corça diante da autoridade do príncipe em realizar algo que ela não desejava. Como 

bem destacam Bakhtin/Volochínov (2014), as palavras, retiradas de outros 

enunciados, carregam consigo uma historicidade que não pode passar despercebida 

a quem busca compreender a construção de sentidos realizada pelos sujeitos. Os 

sentidos subjacentes à palavra autoridade, no contexto de um conto como esse, 

retomam toda uma discussão acerca do patriarcalismo em que se fundamentam 

muitas culturas ao redor do mundo. Crescemos e somos orientados a considerar 

certas atitudes permissíveis ao homem e completamente vetadas à mulher. Embora 

no conto as personagens desejem que o outro mude para se conformar à sua 

vontade e condição existencial, é sobre a figura feminina que recai o poder do 

discurso masculino, detentor da palavra sobre a qual a corça não tem qualquer 

domínio.  

 Em D3 - l. 71-74, percebemos que o produtor do diário consegue construir 

esse sentido histórico da dominação do homem sobre a mulher, quando utiliza o 

verbo sobrepor para indicar a força do discurso masculino, que consegue sufocar o 

feminino, configurando um desequilíbrio nas relações interpessoais e prejudicando a 
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realização efetiva do amor. Tomando de empréstimo as palavras de Bakhtin (2003) 

e Bakhtin/Volochínov (2014) acerca do signo como resultado de tensões ideológicas 

e dialógicas, podemos perceber que essa arena em que se enfrentam os discursos 

do feminino e do masculino, considerando o contexto sócio-histórico atual, é 

recorrente nos enunciados dos estudantes, como vemos nos seguintes excertos: 

 

D1 - l. 120-123: Faço uma reflexão bem comum, mas que é importante, 
pensei assim, a mulher-corça quando reuniu seus sete passos e conseguiu 
sair do palácio, ela se sentiu liberta, algo que remete às mulheres quando 
são presas à vontade dos homens, quando estão assim como a corça-
mulher, não tem o dom da palavra. 
 
D6 - l. 224- 228: Trazendo um pouco do conto para a nossa dura realidade, 
vemos a ligação da história com o poder da mulher tornar-se liberta do 
homem, em que este sempre faz seus desejos, deixando a mulher presa, 
sem direitos e infeliz. O fato da mulher-corça ter ido a floresta, após ter 
transformado-se em apenas mulher, remete a sua libertação, as seus 
direitos, por isso a autora coloca "só corça, não mais mulher". 
 
D10 - l.27-31: No primeiro texto o que a autora quer nos mostrar é a 
imagem de uma mulher que está em busca de uma identidade, ser aceita 
pelas pessoas. Na minha visão a barba é o que salva a princesa do 
casamento forçado. No mundo real é tipo as dificuldades que livra-nos de 
algumas ciladas da vida, já o disfarce de cavaleiro é a busca da identidade 
da princesa. 
 
D11 - l. 16-19: Não me decepcionei nenhum pouco com a leitura, pois ela 
reflete a partir de fatos cotidianos sobre a situação feminina que a mulher 
desde os primórdios da humanidade tem lutado por uma vida melhor, pelo 
seu reconhecimento enquanto ser vivo. 
 
D11 - l. 72-74: Mais uma vez Marina reflete sobre a situação feminina e o 
espírito livre assumido pela corça-mulher que fere o perfil feminino esperado 
pelo príncipe.  

 

 Nesses excertos, percebemos que são frequentes os discursos relativos à 

luta pela liberdade da mulher dentro de um sistema social em que o homem, como 

detentor da palavra e do poder, aparece como elemento opressor. Ao 

compreenderem as entrelinhas dos contos Entre as folhas do verde e Entre a 

espada e a rosa, que apresentam figuras femininas cujo perfil já questiona o ideal de 

mulher construído pelos tradicionais contos de fadas, os produtores dos diários 

conseguem ultrapassar as informações imediatas das narrativas, mostrando que se 

apropriaram do conceito de maravilhoso na obra de Marina Colasanti ao relacionar o 

sobrenatural à realidade, analisando as imagens que funcionam como símbolos para 

uma compreensão mais profunda dos textos. Aliás, é pertinente apontar que, 

durante o processo de construção dos diários, um dos aspectos destacados pela 
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professora referia-se exatamente à noção de que o maravilhoso oculta em suas 

entrelinhas reflexões sobre problemas reais. A linguagem simbólica funcionaria 

como uma espécie de código cuja decifração permitiria o acesso ao conhecimento 

escondido em cada um dos contos. Nesse sentido, percebemos que a mediação da 

professora, ao longo da realização da sequência didática, é de fato importante para 

que os alunos consigam construir sentidos a partir do que leem. 

 Esse diálogo entre o simbólico e o real é acrescido do posicionamento 

defendido pelos produtores dos diários em relação à condição feminina na 

sociedade, o que é posto nos enunciados tanto de forma explícita, por meio da 

retomada de trechos e elementos do conto, como de forma interpretativa, por meio 

da reelaboração pessoal dos discursos que circulam na sociedade.  

 Podemos perceber que eles estendem essa discussão sobre a condição 

feminina, ao buscarem as origens do problema das relações de gênero e ao 

reconhecerem as desigualdades que vitimam as mulheres, o que funciona como 

justificativa para a luta pelos direitos, como também criticam determinados 

comportamentos que tendem a perpetuar a condição submissa da mulher em 

relação ao homem, conforme vemos a seguir: 

 

D4 - l. 9-11: É, mas pensando bem, naquela época era normal existir isso, já 
que os reis só queriam dinheiro e tchau. Se bem que é muito comum nos 
dias de hoje mulheres que querem velhos ricos, só para ter vida boa, 
 
D6 - l. 64-72: Algo que chamou minha atenção, foi a relação entre fantasia e 
realidade. A história passa-se ainda em um período de reinos, castelos, 
bem remoto, no qual a figura feminina deveria por obrigação casar-se com 
quem o seu pai mandasse, ou seja, o homem era quem detinha as ordens. 
Hoje isso é bem diferente, mas se voltarmos a alguns anos atrás, esse fato 
prevalecia de forma predominante. A mulher atualmente tem liberdade, seja 
esta para escolher o que fazer, em que deseja trabalhar (não ficamos 
apenas em casa trabalhando para homens, hoje estes trabalham para nós, 

haha!)  Existe hoje uma mulher guerreira, que luta por seus direitos e 
pela vida. 

 
D7 - l. 22-24: Acho sim que ela poderia significar algo a mais, como direitos 
iguais para homens e mulheres e que não existe trabalho específico para 
homens ou para mulheres. 

 
D9 - l. 31-34: A princesa foi mais uma vítima dos preconceitos, pois não 
conseguiu trabalho devido não saberem se ela era homem ou mulher, até 
que então colocou uma armadura no corpo e não pode ser reconhecida, 
mostrando que não só existem guerreiros homens. 

 

Em D4 - l. 9-11, o produtor do diário usa expressões informais que auxiliam a 

construção de sentidos negativos para o fato de que interesses econômicos podem 
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se sobrepor ao sentimento amoroso, o que não se restringe apenas ao passado, 

mas encontra ecos no presente. Já em D6 - l. 64-72, percebemos que o produtor 

resgata conhecimentos acerca dos arranjos matrimoniais do passado para tecer 

comentários sobre o poder masculino e a submissão feminina, que, comparados aos 

dias atuais, encontram-se mais relativizados. O recurso da intercalação, que 

comentamos na subseção 5.3, permite ao produtor reconhecer-se como parte desse 

grupo de mulheres guerreiras, através do uso do uso do verbo ficamos e do 

pronome nós. Nos excertos de D7 e D9, reitera-se a ideia de igualdade entre 

homens e mulheres, especialmente no que se refere a condições de trabalho. 

Em relação aos discursos advindos da esfera educacional, identificamos em 

apenas dois diários – D6 e D11 – comentários acerca da importância da leitura e do 

levantamento de inferências a partir do título de um texto, como também acerca da 

atitude ativa do leitor na construção de sentidos dos textos, conforme vemos nos 

excertos a seguir: 

 

D6 - l. 12-15: De início gostei dessa ideia e ainda continuo gostando, por ser 
algo novo e de grande importância, que estimula nós alunos estarmos 
sempre aptos a leitura, seja de contos, crônicas etc., contribuindo para o 
enriquecimento do vocabulário e aptos a criticar ou amar algum texto. 
 
D6 - l. 96: O título pode dar-nos pistas e antecipar alguma conclusão sobre 
o conto. 
 
D6 - l. 142-144: O título acima pode antecipar muitas ideias sobre o que 
retratará a história e quando isso acontece pode nos influenciar a ler ou 
não, e quando se fala em Marina a vontade só aumenta, haha. 
 
D11 - l. 19-21: Adoro contos que deixam o final a bel-prazer, sendo assim 
passo a ser a autora e imagino o que eu quero sem me desencantar com o 
final 

 

Na abertura de D6, deparamo-nos com alguns comentários a respeito das 

expectativas do produtor ante a proposta de produção de um diário de leitura. No 

trecho destacado para análise, percebemos que ele retoma o discurso de que a 

leitura contribui para a formação crítica dos indivíduos e permite a ampliação do 

vocabulário, o que comumente se afirma em contextos educacionais, assim como a 

ideia de que é necessário fazer inferências a partir das pistas fornecidas pelos textos 

para que a interpretação ocorra com a participação ativa do leitor, fato que é 

reforçado no comentário feito por D11 - l. 19-21. Chama-nos a atenção o comentário 

de abertura de D11, quando o produtor, ao expor suas expectativas em relação à 
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escrita do diário, constrói o sentido de que na escola a produção de texto é realizada 

pelo aluno com o intuito de satisfazer ao professor: 

 

D11 - l. 10-11: Espero agradar nos meus textos e espero também opiniões, 
sugestões e críticas. Até logo:)! 

 

Embora ele se mostre aberto ao diálogo com a professora, por meio de 

opiniões, sugestões e críticas, no sentido de possibilitar o aperfeiçoamento da 

própria escrita, ao dizer que espera agradar com seus textos, faz uma evocação do 

discurso relativo a uma metodologia de ensino que apregoa a conformidade do 

aluno aos preceitos do professor. Em outras palavras, refere-se a uma prática 

pedagógica segundo a qual o aluno não teria liberdade de expressar seus 

pensamentos e pontos de vista, uma vez que deveria escrever "bonito" para 

"impressionar" o professor e, consequentemente, obter "boas notas". Ainda que o 

produtor não tenha emitido tal pensamento de forma consciente, isto é, com a noção 

exata de que por trás dessa expressão oculta-se toda uma carga discursiva, 

consideramos relevante a sua colocação, porque revela o primado do interdiscurso 

(AUTHIER-REVUZ, 2008) na constituição dos sujeitos como seres de linguagem. 

Em relação à esfera literária, identificamos as seguintes ocorrências de 

interdiscurso: 

 

D6 - l. 44-46: Entre a espada e a rosa... logo vêm na minha cabeça um 
conto de fadas, que reúne príncipes e princesas, eu gosto disso, afinal, 
minha infância toda era voltada para esses tipos de histórias; ah, quantas 
saudades... 
 
D6 - l. 106-110: Essa linda história de amor assemelha-se com o conto "A 
moça tecelã", da mesma autora. Em ambos, as personagens principais 
sentem a necessidade de ter um companheiro e criam estes, com todo o 
amor. Diferentemente de "A moça tecelã", em "A mulher ramada" o 
personagem não sente a vontade de desfazer-se de sua companheira, por 
ela ter sido quem o ouviu e "amou" de verdade. 
 
D6 - l. 208-209: Esse conto é super fantástico, muito bom mesmo, tem 
algumas semelhanças com o conto "A mulher ramada". 
 
D11 - l. 22-24: como dizem os poetas, a mulher é um ser único, a flor mais 
sublime que a natureza deixou na terra pelo seu perfume, pelo seu falar 
carinhoso e pela sua maneira de conseguir tudo que anseia. 
 
D11 - l. 62-64: É mais frequente conhecermos as pessoas maduras nas 
pequenas coisas do que nas grandes e a simplicidade só se consegue 
através de muito esforço pois, ela é o último resultado da experiência. 
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D12 - l. 46-48: No início do conto achei que se tratava daqueles contos em 
que irmãos brigam para ficar com o trono, ainda mais quando eu vi esse 
sentimento de inveja que um tem pelo outro. 
 
D12 - l. 49-51: E algumas partes desse conto me faz lembrar a mitologia, 
por ter um que governa as águas, outro que governa o céu e tem também o 
hipocampo. 

 
Em D6 - l. 44-46 e D12 - l. 46-48, percebemos que os produtores dos diários 

retomam os discursos relativos à caracterização dos contos de fadas, especialmente 

no que se refere a elementos recorrentes dessas narrativas: personagens de 

príncipes e princesas e disputas por reinos. Como podemos notar, o letramento 

literário realizado na infância com o acesso à escuta e à leitura de contos de fadas 

realiza-se de forma efetiva, compondo o arcabouço discursivo dos sujeitos em todas 

as culturas, como bem frisa Coelho (2012). Os diaristas reconhecem nas narrativas 

maravilhosas de Marina Colasanti os elementos sobrenaturais que, numa linguagem 

simbólica, falam de situações e sentimentos vivenciados por todas as pessoas, em 

quaisquer épocas e lugares. O ato de registrar num diário impressões sobre histórias 

dessa natureza aciona, imediatamente, os discursos relativos ao mundo encantado 

dos contos de fadas, com o qual nos relacionamos desde a infância. 

Em D6 - l. 106-110 e D6 - l. 208-209, percebemos o distanciamento do 

diarista em relação ao próprio texto, ao estabelecer uma relação entre os contos de 

Marina Colasanti, enfatizando as consonâncias e dissonâncias detectadas a partir 

da comparação do enredo das narrativas, identificadas por meio das aspas, como 

forma de dar destaque aos títulos. O produtor analisa a trama das histórias e, como 

alguém que as observa de longe, vai descrevendo suas percepções acerca da 

temática em torno da qual se desenrolam os fatos. 

Já nas duas ocorrências de D11, percebemos a utilização de formas 

explícitas para a inserção do interdiscurso. A primeira, por meio do discurso 

segundo, inicia-se com a expressão de conformidade como dizem os poetas, 

seguida de uma citação indireta, porém sem menção de autoria, o que nos leva a 

crer que tal discurso foi reelaborado pelo diarista devido ao fato de ele não lembrar o 

nome do autor, o que justifica o uso do substantivo comum poetas, no plural, 

denotando um posicionamento unânime por parte desses escritores. Esse 

apagamento do nome do autor é uma das marcas que apontam para a força do 

interdiscurso como componente do discurso dos sujeitos. A segunda ocorrência, 

embora transcrita literalmente de textos cuja autoria é atribuída à escritora brasileira 
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Clarice Lispector, que certa vez teria dito: "Que ninguém se engane, só se consegue 

a simplicidade através de muito trabalho",  como também ao escritor irlandês George 

Bernand Shaw, que, ao falar sobre simplicidade, teria afirmado que ela "é o último 

resultado da experiência". Apesar de não apresentar o recurso das aspas, adequado 

para o caso de citações diretas, nem de mencionar a autoria original de tais 

citações, o excerto foi estruturado como uma colagem de asserções de 

personalidades da literatura e, talvez, por esquecimento ou desconhecimento dos 

recursos necessários para a inserção do discurso alheio na superfície textual, o 

diarista não tenha atentado para esse detalhe. De qualquer modo, percebemos a 

influência de discursos como esses, verdadeiras frases de efeito que podem 

"embelezar" o texto e "impressionar" os leitores. Caberia, numa situação como essa, 

um trabalho de direcionamento por parte do professor, mostrando ao aluno, por meio 

de atividades metaenunciativas, as estratégias que podem ser utilizadas para 

demarcar as vozes alheias nos enunciados, como também uma discussão acerca 

das possibilidades de inserção do interdiscurso, quando ocorre o apagamento do 

nome do autor. 

Gostaríamos de pontuar que, como o objetivo da produção dos diários 

consistia em documentar as impressões da leitura dos contos, os leitores, 

obviamente, realizaram paráfrases a fim de resumir o enredo das narrativas e 

também transcreveram algumas passagens que julgaram pertinentes à sua análise, 

realizando o que Bakhtin (2003) denomina de estilo pictórico e estilo linear, 

respectivamente. Assim, o discurso literário também se realizou pela retomada da 

voz do narrador, em todos os diários.  

Como em todos eles a voz do narrador foi retomada, ora de forma explícita, 

ora de forma interpretativa, como demonstramos em algumas ocorrências, 

consideramos pertinente apresentar um excerto como amostra das estratégias de 

assimilação e reconstrução da voz do narrador na escrita dos diários de leitura. 

 
D1 - l. 93-96: Quando somos simples igual ao jovem pequenino, a vida nos 
retribui com sorrisos. Não importa a roupa, não importa não ter feito a 
roupa, não importa se é de cetim, se é de camurça. O que importa mesmo, 
é sermos confundidos com o campo, o campo da simplicidade. 

 

 Em D1 - l. 93-96, o produtor utiliza uma construção paralelística com a 

expressão não importa, retomando a relação, presente na narrativa intitulada Como 

os campos, entre a humildade e os diversos tipos de tecido (cetim, camurça), para 
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construir a sentido de que a vida é suave às pessoas humildes. Assim, por meio de 

formas explícitas, porém concatenadas de maneira pessoal, o diarista se apropria do 

discurso literário e o refaz, empregando os recursos disponíveis ao seu alcance. 

Por fim, trazemos para discussão as ocorrências de interdiscurso advindos da 

esfera artística. Nesse grupo, enquadramos os discursos referentes à música, aos 

gêneros televisivos e ao cinema. 

D1 - l. 103: "... quanto mais simplicidade, melhor o nascer do dia..."  
 
D4 - l. 56-59: eles tinham um desejo e ao mesmo tempo uma inveja daquilo 
que o outro tinha. Isso me lembra muito a novela "Viver a vida", onde 
também os irmãos Jorge e Miguel tinham o desejo de querer possuir o que 
era do outro. 
 
D12 - l. 8-10: Por ela ser ruiva e querer ser guerreira me lembrou um filme 
chamado "Valente", que aborda o mesmo assunto mas tem aspectos 
diferentes. 

 
 O comentário expresso em D1 - l. 103, já na parte final de seu registro sobre o 

conto Como os campos, trata-se de um verso extraído da canção Simplicidade, 

composta por John Ulhoa (PATO FU, 2005). A canção é estruturada em quadrinhas, 

com versos curtos, em sua maioria redondilhas, típicas das cantigas populares, que 

primam pela simplicidade e espontaneidade de formas e temas. 

  

Vai diminuindo a cidade 
Vai aumentando a simpatia 
Quanto menor a casinha 
Mais sincero o bom dia 
 
Mais mole a cama em que durmo 
Mais duro o chão que eu piso 
Tem água limpa na pia 
Tem dente a mais no sorriso 
 
Busquei felicidade 
Encontrei foi Maria 
Ela, pinga e farinha 
E eu sentindo alegria 
 
Café tá quente no fogo 
Barriga não tá vazia 
Quanto mais simplicidade 
Melhor o nascer do dia 

 

 O trecho destacado entre aspas, em D1 - l. 103, seguido de símbolos 

referentes à linguagem musical, está presente nos últimos versos da canção. O 

diarista recorre à ideia central da música para enfatizar o seu ponto de vista acerca 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLvT2azdnMkCFYetkAodcTQApg&url=http://www.parededecorada.com.br/produto.php?cod_produto=4257740&bvm=bv.107763241,d.Y2I&psig=AFQjCNFb1huf_3pEpY6XJKqNvCMVsXWluQ&ust=1448030759466335
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da temática principal do conto, que em sua compreensão diz respeito à simplicidade 

necessária para se chegar à sabedoria. Assim, um discurso extraído de uma canção 

entra na composição do diário de leitura como forma de salientar o ponto de vista 

defendido pelo diarista. 

 Em D4 - l. 56-59 e D12 - l. 8-10, associam-se os conflitos vivenciados pelas 

personagens dos contos Um desejo e dois irmãos e Entre a espada e a rosa, 

respectivamente, a outras produções artísticas que utilizam a linguagem audiovisual: 

a novela Viver a vida, escrita pelo roteirista Manoel Carlos e exibida na Rede Globo 

em 2009, e a animação Valente, dirigida pelos americanos Mark Andrews e Brenda 

Chapman e lançado no Brasil em 2012. A alusão a essas produções é pertinente, no 

sentido de apontar as vozes que vão constituindo os discursos dos diaristas e as 

relações interdiscursivas que eles conseguem estabelecer entre esses enunciados. 

Segundo as palavras de Bakhtin (2003), mesmo que os enunciados estejam em 

cronotopos distintos, é possível se tocarem por meio das relações dialógicas 

estabelecidas pelos sujeitos, principalmente quando os aspectos temáticos são 

confrontados. 

 Como podemos perceber, as fronteiras entre as formas explícitas e as formas 

interpretativas do discurso relatado mostram-se bastante tênues nos diários que 

analisamos. De fato, comparando-se as duas formas de inserção do interdiscurso, 

em poucas ocasiões os alunos referiram-se ao discurso do outro de forma direta, 

marcada, explícita na superfície textual; na maior parte dos textos, visualizamos o 

outro de maneira diluída, pulverizada. Segundo Bakhtin (2003), é impossível 

demarcar a autoria em espaços específicos do enunciado, uma vez que, como 

podemos perceber a partir das análises realizadas, ao trazer a voz do outro para o 

seu texto, o sujeito ao mesmo tempo se posiciona, dialogando com essa voz e 

instigando o surgimento de outros enunciados. Por isso, nossa análise 

conscientemente extraiu excertos dos diários, não com a finalidade de demarcar os 

espaços da autoria, mas como forma de didatizar um conceito para que outros 

professores de língua materna, utilizando-se da mesma categoria, possam 

compreender e, possivelmente, adotar critérios discursivos para conduzir as aulas 

de leitura e produção textual na escola. 

As formas de inserção da voz do outro, sejam explícitas, sejam interpretadas, 

revelam que, mesmo muitas vezes não havendo um trabalho consciente por parte 

dos alunos, eles se constituem como autores, pois manifestam, em seus 
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enunciados, as relações dialógicas com outros enunciados que os constituem 

enquanto sujeitos de discurso. No caso dos diários de leitura, cujas características 

garantem a expressão da subjetividade de maneira espontânea, sem que haja uma 

preocupação dos sujeitos com a forma, a correção e a avaliação, a autoria mostra-

se de um modo genuíno, flagrado em sua naturalidade, o que pode permitir ao 

professor de língua materna sistematizar um trabalho de produção autoral de textos 

a partir da expressão original dos alunos. 

 A partir dessas análises, podemos vislumbrar as possibilidades de trabalho 

que os diários de leitura permitem realizar em sala de aula, especialmente no que 

diz respeito à assunção da voz do aluno, que encontra nesse gênero discursivo um 

espaço aberto para a expressão de seu mundo interior, construído no embate das 

diversas vozes com as quais tem contato ao longo de sua vida, e também no que se 

refere à organização de materiais didáticos para abordagem das questões que 

envolvem a inserção do discurso do outro como meio de desenvolver uma escrita 

autoral em contexto escolar. Além disso, por meio da construção de diários de 

leitura, é possível promover o letramento literário, uma vez que se abre espaço para 

discussão e análise do texto, em suas diversas facetas. 

 

 

5.2 Nas escolhas lexicais, as relações valorativas 

 

 De acordo com as discussões feitas no capítulo 3 deste trabalho acerca das 

relações valorativas estabelecidas pelos sujeitos diante de diferentes objetos de 

discurso, compreendemos que as escolhas lexicais efetuadas pelos falantes podem 

revelar aspectos axiológicos e afetivos, especialmente quando se trata de gêneros 

em que a linguagem é utilizada de um modo menos rígido (MARTINS, 2008), como 

é o caso dos diários de leitura. 

 Em nossas observações, percebemos que os produtores dos diários 

manifestaram seu posicionamento e sua afetividade por meio de recursos 

linguísticos e enunciativos variados em relação à tarefa de compor um diário de 

leitura e ao próprio objeto diário, como também em relação aos contos, às 

personagens e ao enredo. Também identificamos comentários apreciativos em 

relação à escritora Marina Colasanti e às estratégias utilizadas por ela para 

desenvolver o enredo das narrativas, isto é, ao estilo que singulariza sua escrita. 
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 No quadro a seguir explicitamos, de uma maneira geral, os aspectos 

axiológicos e afetivos que emergiram na escrita dos diaristas por meio de relações 

valorativas estabelecidas com a utilização de elementos lexicogramaticais e 

imagéticos. 

 

INDÍCIOS DE RELAÇÕES VALORATIVAS NOS DIÁRIOS DE LEITURA 

OBJETOS DE 

DISCURSO 

POSICIONAMENTO DOS DIARISTAS 

 

O DIÁRIO DE 

LEITURA E SUA 

ESCRITA 

- Personificação: o diário como interlocutor direto. 

- O diário como instrumento de registro pessoal de opiniões e sentimentos. 

- O diário como instrumento de comunicação e aproximação com o 

professor. 

 

OS CONTOS 

- Espontaneidade e sinceridade na avaliação geral das narrativas. 

- Elementos inusitados e temáticas voltadas às relações interpessoais 

como fatores positivos. 

 

AS PERSONAGENS 

E O ENREDO 

- Empatia pelas personagens. 

- Dramas das personagens vistos sob a ótica da compaixão e do humor. 

- Pontos de vista diversificados em relação a temas como condição 

feminina e relações familiares. 

 

A ESCRITORA E 

SEU ESTILO  

- A escritora como interlocutora direta, como se houvesse interação face a 

face entre ela e os diaristas. 

- Expressão de afetividade em relação à autora, por meio do uso de 

adjetivos e emoticons. 

- Posicionamentos distintos quanto ao estilo da autora ao redigir o 

desfecho dos contos. 

Quadro 4: Indícios de relações valorativas nos diários de leitura 

 

 Quando levamos para a sala de aula alguns diários produzidos no ano de 

2014 em outras turmas da instituição e sugerimos a escrita de diários a partir da 

leitura de contos, houve uma aceitação imediata da proposta. Após a aquisição dos 

cadernos, alguns estudantes personalizaram o material com capas produzidas 

artesanalmente, nas quais apareciam colagens de papel e tecido, adesivos e 

desenhos feitos à mão; outros não se interessaram em realizar tal atividade, apenas 

identificaram-se na primeira página com seu nome próprio e sua turma. Esse 

comportamento demonstra o grau de afetividade em relação ao próprio objeto, que, 

por ser pessoal, deveria se apresentar, visualmente, com marcas pessoais, 

singulares, que já transparecessem o estilo individual de cada diarista. 
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 O envolvimento com o objeto diário auxilia a desconstrução da imagem da 

escrita como uma atividade árdua e penosa, inserindo-a no campo do lúdico, o que 

contribui para a disposição dos alunos em realizar as tarefas propostas. Em geral, 

aqueles que personalizaram seus diários foram os mesmos que o trataram como um 

interlocutor direto, repetindo o gesto de quem escreve um diário íntimo. Vejamos as 

seguintes passagens: 

 

D1 - l. 62-67:         Engraçado, não é, Diário?! Os dois irmãos precisaram 
morrer para que pudessem se unir, será se eles não tivessem travado essa 
corrida eles tinham se unido de uma melhor forma? [...] Marina Colasanti 
mais uma vez merece os nossos aplausos, Diário!  
 
D1 - l. 78-79: Por hoje é só, Diário, iniciei o dia fazendo massagem em suas 
páginas e não poderia iniciar o dia de outra forma, pois essa é a melhor. 
Bom dia, Diário! :* ˂3 
 
D1 - l. 82: Bom dia, Diário! :) 
 
D1 - l. 87-88: A vida tem mesmo de ser tratada com simplicidade, sabe, 
Diário... 
 
D1 - l. 97: - Confesso, Diário, que estou muito em dúvida de qual melhor 
conto. 
 
D1 - l. 112-113: → Diário, eu queria encontrar um príncipe, mas estou me 
desiludindo com essa proposta, KKKKKK! 
 
D1 - l. 127-129: * Diário, tenha um bom dia e que continuemos 
compartilhando reflexões. 
 Carinhosamente, 
 B. T. 
 
 
D6 - l. 5-23: Querido diário, 
 Estava ansiosíssima para sua chegada, não encontrava sequer um 
caderno bonitinho que definisse-me, mas o encontrei. Ainda quando eu era 
pequenina gostava sempre de relatar para meu diário como tinha sido o 
meu dia, as viagens que fazia e até os fatos mais tristes acontecia comigo, 
mas nunca possuí um caderno (diário), onde poderia guardar as minhas 
variadas impressões sobre determinado texto que leria. 
 De início gostei dessa ideia e ainda continuo gostando, por ser algo 
novo e de grande importância, que estimula nós alunos estarmos sempre 
aptos a leitura, seja de contos, crônicas etc., contribuindo para o 
enriquecimento do vocabulário e aptos a criticar ou amar algum texto. 
 Tenho uma paixão grandiosa por ler e isto me faz sempre está lendo 
coisas novas. Por isso, espero que nós (Eu e você, diário) possamos nos 
relacionar de uma forma fantástica, eu sempre lendo para escrever aqui, e 
você sempre ouvindo-me e guardando todos os escritos, mantendo uma 
relação de grandes amigos. 
 Seja bem-vindo a minha vida de leitura! 

 Grande abraço.  
 Com carinho de sua amiga, 
  A. V. 
 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiquOmavJ_JAhUDJpAKHcobAQMQjRwIBw&url=http://www.painelcriativo.com.br/2015/05/11/faca-voce-mesma-lembrancinha-em-eva-para-o-dia-dos-namorados/&bvm=bv.108194040,d.Y2I&psig=AFQjCNFG_W0NhkSEJYqMydc1MiRApIZdzw&ust=1448124979036821
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D6 - l. 207-208: Amigo querido, 
 Esse conto é super fantástico, muito bom mesmo [...] 
 
 
D7 - l. 3: Olá, meu querido diário de leitura!:) 
 
D7 - l. 26: Olá, novamente, meu querido amigo! 
 
D7 - l.46; 58; 70: Oi querido diário! 
 
 
D9 - l. 25: Diário, sobre esse conto achei muito interessante. 
 
D9 - l. 40-41: Diário, neste conto venho contestar a grande satisfação do 
jardineiro em fazer seu trabalho com amor e dedicação 
 
D9 - l. 70-71: Diário, as reflexões sobre este conto está um pouco difícil de 
ser interpretada, embora não impossível. 
 
 
D11 - l. 4-11: Olá diário, muito prazer, me chamo M., 15 anos, solteira, 
sagitariana e flamenguista. Hoje é a primeira vez que escrevo em um diário. 
É muito bom termos alguém para contarmos nossas experiências e 
desabafar, melhor ainda quando temos a certeza que esse alguém é 
circunspecto, confiável. Mas você não é um diário de segredos pessoais 
especificadamente e sim como objeto escolar que não será só eu que vou 
ter acesso como também minha professora de Português, K. Espero 
agradar nos meus textos e espero também opiniões, sugestões e críticas. 
Até logo:)! 
 
D11 - l. 13-14: Prezado diário, hoje eu li: Entre a espada e a rosa. 
 
D11 - l. 26-28: Boa noite querido diário, 
"A mulher ramada" já é o terceiro conto que leio de Marina Colasanti e de 
fato foi um bom começo. 
 
D11 - 36: Querido diário, hoje K. pediu que lêssemos "Um desejo e dois 
irmãos". 
 
D11 - l. 47-49: Boa noite prezado diário, 
Hoje de tarde fizemos a leitura de dois contos em grupo e debatemos sobre 
os mesmos. 

 

 Em D1, percebemos que o produtor personifica o objeto diário, tratando-o 

como seu interlocutor direto, na qualidade de um amigo íntimo, como verificamos por 

meio do uso da inicial maiúscula "D" do substantivo "diário" nas diversas partes de 

seu texto, e não apenas na entrada, como é de praxe acontecer na escrita de diários 

íntimos, por exemplo. Já nas entradas de D9, o produtor se refere ao diário como 

interlocutor, também, no entanto a inicial maiúscula surge somente porque se trata 

de início de sentença, tanto que o lexema não aparece em outras posições ao longo 

dos textos nem é acompanhado de qualquer expressão que denote maior 

envolvimento do diarista com o objeto. 
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  Nos trechos destacados de D1, vemos que o produtor dialoga com seu diário, 

transformado em um superdestinatário (BAKHTIN, 2003) para suprir a ausência de 

um parceiro real de comunicação, e nessa relação saúda-o, faz-lhe questionamentos 

e confessa-lhe sensações particulares, uma vez que se trata de "alguém" com quem 

se pode compartilhar reflexões. A afetividade é expressa por meio da linguagem 

verbal e da não verbal: ao mesmo tempo em que o produtor considera o diário seu 

interlocutor mais próximo e faz uma apreciação positiva da atividade de escrita, 

considerando a prática uma massagem no papel, acrescenta smileys e emoticons 

(cf. nota de rodapé 7), oriundos da esfera de comunicação virtual, para enfatizar o 

seu relacionamento com a leitura. Para o diarista, o diário já não consiste apenas em 

um artefato no qual se registram impressões de leitura, mas num espaço de 

interação consigo mesmo, num ambiente em que se pode refletir sobre assuntos 

diversos.  

 Esse posicionamento é assumido também pelo produtor de D6, que, antes de 

realizar a atividade proposta em sala de aula – registrar impressões acerca dos 

contos de Marina Colasanti –, reserva o espaço inicial de seu caderno para escrever 

acerca de sua experiência com o diário íntimo e suas expectativas em relação a 

esse novo modelo de diário, expressando sua afetividade desde a primeira linha do 

texto, ao usar os adjetivos querido, para qualificar o diário, e ansiosíssima, no 

superlativo, para descrever seu estado de espírito diante da chegada desse novo 

amigo em sua vida de amante da leitura. Adjetivos e advérbios aparecem com 

frequência como forma de enfatizar as sensações do diarista, que acredita na 

possibilidade de uma relação fantástica com seu diário, um companheiro fiel que 

sempre o ouvirá e guardará todos os escritos. 

 Em D7 e D11, percebemos a recorrência da estrutura saudação seguida de 

vocativo, ou mesmo apenas do vocativo, em que o substantivo diário é antecedido 

do adjetivo querido. Como afirma Lejeune (2014, p. 343), embora a escrita dos 

diários seja completamente livre, "cada diarista se acomoda rapidamente dentro de 

algumas formas de linguagem que servem como 'fôrmas' para todas as entradas, e 

nunca mais as abandona", como se se tratasse de uma espécie de ritual para 

entabular o diálogo. Chama-nos a atenção a descrição, em D11 - l. 4-11, que o 

diarista faz de si mesmo, após saudar o diário: 
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D11 - l. 4-11: Olá diário, muito prazer, me chamo M., 15 anos, solteira, 
sagitariana e flamenguista. Hoje é a primeira vez que escrevo em um diário.  

 

 Retomando enunciados que comumente proferimos numa situação de 

apresentação pessoal, quando acabamos de conhecer uma nova pessoa, o diarista 

usa a expressão muito prazer, seguida do nome próprio e uma sequência de 

informações que ele julga relevantes num contexto como esse: idade (15 anos), 

estado civil (solteira), signo (sagitariana) e time de futebol pelo qual torce 

(flamenguista). Já de início, a partir desses adjetivos, percebemos a disposição do 

sujeito em revelar sua identidade, construindo uma imagem positiva de si mesmo, 

não apenas para o seu superdestinatário, o diário, mas principalmente para o seu 

interlocutor direto, a professora.  

 Essas afirmações confirmam o pensamento bakhtiniano de que os gêneros 

íntimos diluem as hierarquias entre os sujeitos e fazem com que eles se tornem mais 

próximos: tal descrição pessoal pode significar, nesse contexto, um apelo do diarista 

para ser visto em suas particularidades, ainda mais quando se trata da primeira vez 

em que escreve um diário. Podemos inferir que esse produtor se antecipa a 

possíveis comentários da professora em relação à sua falta de domínio do gênero, 

ao afirmar que nunca o escreveu antes e que espera opiniões, sugestões e críticas. 

 D11 reconhece o diário como alguém próximo, que se mostra como 

confidente ideal pelo fato de ser circunspecto e confiável. O uso desses adjetivos 

sugere que, na visão do diarista, a discrição e a prudência são condições básicas 

para que alguém mereça nossa confiança a ponto de podermos contar nossas 

experiências e desabafar, finalidades às quais se presta um diário íntimo, como 

discute Lejeune (2014). Enquanto corpo simbólico, espaço onde projetamos nosso 

próprio eu, o diário – íntimo ou de leitura –  possibilita a seu autor uma visão 

exotópica de si mesmo, movimento importante para a construção da autoria sob a 

perspectiva bakhtiniana, o que justifica sua utilização como instrumento didático. 

    As relações valorativas desencadeadas pelo uso de adjetivos, verbos e 

advérbios na construção de sentidos do diário como amigo íntimo, interlocutor e 

confidente foram identificadas em cinco dos doze diários que formam nosso corpus 

e, não por coincidência, com exceção apenas de D9, os outros quatro diários foram 

escritos por meninas. Lejeune (2014, p. 298), discutindo os resultados de uma 

pesquisa realizada na França em 1997, afirma que entre as jovens adolescentes o 

diário íntimo é "uma cultura de grupo e um rito de iniciação, ao passo que a maioria 
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dos meninos vê a prática com indiferença e hostilidade". As causas para essa 

inclinação das meninas à escrita de diários residiriam num condicionamento histórico 

e também cultural, uma vez que, no passado, elas eram incentivadas a manter 

diários para exercitar a escrita e submeterem-se à vigilância de mães, tutoras e 

educadoras; no presente, o estímulo continua existindo, por meio do costume de dar 

às meninas "caderninhos com cadeado, o que  raramente fazemos com os meninos" 

(LEJEUNE, 2014, p. 298).   

 Sobre a escrita de diários de leitura, alguns diaristas teceram comentários 

posicionando-se favoravelmente à prática, que seria uma forma de se fazer ouvido 

no espaço escolar. Vejamos: 

 

D1 - l. 104: 
 #PodemosFazerEsseTipoDeDiárioSempreProfessora#PorAmorALeitura ˂3 

 
D3 - l. 8-10:  
Já começo achando o trabalho bastante interessante e ainda considero bem 
criativo, pois sempre que fazemos uma leitura temos nossas opiniões e 
críticas guardadas dentro de nós. Por isso creio que será bem legal. 

 
 

 Em D1 - l. 104, o produtor recorre a uma construção típica da esfera virtual, 

presente nas redes sociais, a chamada hashtag12, finalizada com o emoticon que 

simboliza um coração, para indicar a relevância que a atividade de escrever um 

diário de leitura assumiu em sua trajetória de estudante: trata-se de uma questão 

que envolve o amor à leitura, ultrapassando a tarefa de ler e interpretar textos. Já o 

comentário feito em D3 - l. 8-10 apresenta uma avaliação do diarista a respeito da 

condução das atividades de leitura na escola. Ao expor o seu ponto de vista num 

diário que também tem como interlocutor a figura da professora, ele encontra 

liberdade para dialogar com esse outro, responsável por sua formação. A abertura 

de um canal de diálogo confere-lhe a possibilidade de participar da construção do 

conhecimento, auxiliando o professor a perceber as propostas que podem melhor 

auxiliá-lo no ensino de leitura e escrita. 

 Em relação aos contos, numa visão geral, podemos perceber que os diaristas 

se mostraram sinceros quanto a expor suas dificuldades de interpretação e seu 

                                                           
12 Hashtag é uma sequência de palavras-chave precedida pelo símbolo cerquilha (#), amplamente 

utilizadas nas redes sociais como forma de possibilitar aos usuários a organização de conteúdos e a 

sua indexação em mecanismos de busca, uma vez que elas se tornam links para o acesso a 

imagens, vídeos e textos no ambiente virtual. (O QUE É HASHTAG?, 2016)  
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entendimento das temáticas centrais de cada narrativa. Explicitaram suas dúvidas, 

apreciações e emoções, por meio de uma linguagem em que predominam adjetivos 

e locuções adjetivas relacionados aos contos (cheio de reflexões, ótimo, 

maravilhoso, empolgante, envolvente, maravilhoso, lapidar, magistral, sublime, 

irreprovável, justo, íntegro), verbos, locuções verbais e advérbios que exprimem o 

teor afetivo direcionado às narrativas (amei, gostei tanto, fiquei surpreendida, me 

encantei pela história, não me decepcionei nenhum pouco), sinais de exclamação e 

utilização de smileys (:):)) e emoticons,(˂3) comuns à forma de expressão de jovens 

conectados ao mundo virtual, como podemos ver nos seguintes excertos: 

 

D1 - l. 21-22: OMG!!! Estou toda confusa com esse conto, até gostei, mas o 
final embaralhou toda minha cabeça. 

 
D1 - l. 44-47: Amei o conto! ˂3 Assim que vi o título imaginei que o desejo 
que era comum aos dois era alguma mulher, algum amor, e por isso gostei 
tanto, porque fui com um pensamento que é comum e Marina Colasanti me 
surpreende com esse conto cheio de reflexões e que podemos trazer para a 
nossa vida. 

 
D3 - l. 24-27: Gosto de finais diferentes, que fojem do padrão e que 
permitem o leitor imaginar o resto da história. O conto em si é ótimo, 
maravilhoso! Me permitiu viver uma história fictícia, porém bastante 
empolgante e envolvente! :):) 
 
D7 - l. 47-49: Quando li o título "Um desejo e dois irmãos" pensei que seria 
uma história de triângulo amoroso entre irmãos gêmeos e uma garota, mas 
eu estava errada e fiquei surpreendida ao ver como os irmãos queriam tanto 
as coisas um do outro.  
 
D7 - l. 71-73: Ao ler o título "Entre as folhas do verde", pensei que iria se 
tratar da história da vida de um povoado que morava na floresta, mas 
quando li, me encantei pela história, pelo amor dos dois personagens [...] 
 
D11 - l. 15-16: Ótimo conto de fadas, a princesa me fascinou pela sua 
beleza e as atitudes surpreendentes. Não me decepcionei nenhum pouco 
com a leitura [...] 
 
D11 - l. 48-52: Hoje de tarde fizemos a leitura de dois contos em grupo e 
debatemos sobre os mesmos. O primeiro foi "Como os campos", sem 
sombra de dúvidas foi o melhor conto que eu já li de Marina Colasanti, 
maravilhoso, lapidar, magistral, sublime, irreprovável, justo, íntegro. "Como 
os campos" nos faz uma reflexão sobre o simples e o pequeno. 
 

 

 Nesses comentários, chama-nos a atenção, em especial, a predileção dos 

diaristas por narrativas que não obedeçam aos padrões tradicionais, com enredos 

previsíveis, uma vez que a novidade e a surpresa são fatores, segundo eles, que os 

levam a querer avançar na leitura literária, ao ponto de se identificarem com as 
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personagens e poderem refletir sobre as atitudes delas no decorrer das histórias, 

fazendo, também, uma avaliação sobre si mesmos. Nesse sentido, os diários podem 

funcionar como um instrumento de acesso ao conhecimento de si (MACHADO, 

1998), principalmente quando as leituras de base para a sua produção advêm da 

esfera literária, pois esta, com sua linguagem aberta à construção de múltiplos 

sentidos, permite aos sujeitos se imaginarem no lugar das personagens, vivenciarem 

suas experiências, emocionarem-se. Um dos efeitos resultantes desse contato com 

o texto literário e com a produção de diários de leitura, por meio dos quais o aluno é 

convidado a escrever e refletir, é a incorporação daquilo que é lido em sua própria 

personalidade.  

 A escrita de diários não se resume, dessa forma, a um exercício de exposição 

de emoções e afetos, como se os aspectos racionais não estivessem envolvidos em 

sua produção. Pelo contrário, à medida que abrimos ao aluno a possibilidade de 

expor dúvidas e pontos de vista contraditórios e demonstrar sua afetividade, 

empreendemos um trabalho relevante para a formação de sua identidade de forma 

integral, o que consta no Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição onde 

desenvolvemos nossa pesquisa, como mencionamos no capítulo 4. Ao redigirem em 

seus diários, os diaristas não demonstraram qualquer receio em expor suas dúvidas, 

incompreensões e idiossincrasias, fazendo considerações acerca dos títulos dos 

contos e emitindo diferentes graus de empatia em relação às narrativas, conforme 

observamos nos trechos destacados a seguir:   

 

D1 - l. 97-99: Esse conto me trouxe uma paz, uma lição, ele tem algo que os 
outros não têm, acho que deve ser a simplicidade. 
 
D1 - l. 109-11: Acho que já tinha visto esse conto antes, só não havia 
refletido nele. Os contos de Marina tem esse poder de permear reflexões, 
acabo entrando na história e sempre penso que sou uma personagem. 
 
D3 - l. 45-47:  [...] o título não foi capaz de prender minha atenção. Na 
minha concepção o título é ótimo, mas também normal, ele não possui "algo 
a mais", daí a classificação! 
 
D3 - l. 69-71: O título já não deixa a desejar! Muito bem escolhido e feito! 
Ótimo! A história em si é ainda melhor (claro!) e esta vem apresentar uma 
temática bastante envolvente. 
 
D4 - l. 72-75: Bom, de início confesso que não gostei, achei o conto muito 
choco, e não tava com nenhuma animação para escrever. Porém, depois de 
ler umas três vezes achei algo interessante, o único que, apesar de todo o 
esforço, e ter a roupa suja rasgada, que conseguiu chegar aonde o sábio 
queria, foi o jovem menor, 
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D10 - l. 4-5: Gostei muito do texto, uma história muito bem elaborada pela 
autora. Todos os acontecimentos muito detalhados, deixando o desejo de 
ler mais e mais  conto. 
 
D10 - l. 54-55: O conto representa fatos da vida real no mundo encantado, 
uma bela história de amor mas ao mesmo tempo triste. 
 
D12 - l. 4-6: Eu particularmente não gosto muito de contos, mas quando eu 
comecei a ler percebi que se tratava da época medieval, e eu gosto muito 
desse tema, mas agora vamos ao texto. 
 
D12 - l. 69-72: Percebi de cara que era um conto sobre romance, fiquei com 
animação zero para ler, mas por incrível que pareça EU REALMENTE 
GOSTEI DO CONTO (vai ser nosso segredo), o que foi estranho porque eu 
não gosto nenhum pouco de romance, mas enfim. 

 

 Nos excertos destacados de D1 e D10, notamos a elaboração de comentários 

gerais acerca dos contos, por meio do uso de substantivos como paz e lição, e 

expressões adjetivas, algumas vezes enfatizadas por meio de advérbios, como 

muito bem elaborada, muito detalhados, uma bela história de amor mas ao mesmo 

tempo triste. Tais lexemas apontam para a interação dos sujeitos com o texto 

literário como forma de educar a sensibilidade e a criticidade, levando-os a externar 

a emoção e a razão.  

 D3, por exemplo, após ser solicitado a prestar atenção aos títulos dos textos a 

fim de levantar inferências e antecipar informações sobre o enredo dos contos, 

passou a comentar, após cada entrada, o que achava de cada título, justificando os 

porquês de seu posicionamento, pois julgava que alguns deles não tinham algo a 

mais, enquanto outros não deixavam a desejar, uma atitude responsiva que surge 

como resultado da mediação da professora. 

 Já em D4, flagramos a espontaneidade do produtor, que inicia seu registro 

como quem quisesse se desculpar pelo fato de não haver gostado do conto Como 

os campos, o que podemos notar pela presença do verbo confesso, que já remete à 

ideia de pecado ou transgressão. Em seguida, ao usar um adjetivo de cunho 

regionalista, choco, para qualificar o texto lido, seguido de uma marca de oralidade, 

a omissão da sílaba inicial do verbo estar, além de expressões de caráter negativo e 

indefinido, como nenhuma animação e umas três vezes, o diarista vai construindo o 

sentido de que muitas vezes a leitura pode não ser uma atividade atrativa à primeira 

vista, no entanto a persistência em ler repetidas vezes o mesmo texto pode trazer 

alguma surpresa ao leitor. 
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 Os comentários emitidos por D12 enfatizam justamente essa necessidade de 

se descobrir, no convívio em sala de aula, as preferências literárias dos alunos, de 

modo a "fisgá-los" por meio de textos que dialoguem com suas experiências 

enquanto leitores. Embora tenha admitido não gostar de contos nem de histórias 

românticas, o fato de ter se deparado com temáticas de sua predileção e se 

colocado de forma aberta à leitura do gênero conto maravilhoso fez com que ele 

descobrisse sensações e pensamentos novos, abriu-lhe outras possibilidades de 

interesse literário. Percebemos nitidamente essa mudança de postura quando, em 

D12 - l. 60-72, o produtor do diário usa letras capitulares para ressaltar o quanto se 

identificou com o conto Entre as folhas do verde, demonstrando, inclusive, um certo 

constrangimento em admitir ter apreciado a história "romântica", algo até então 

completamente contrário à sua natureza. 

 Em relação aos desfechos dos contos, os diaristas descreveram as 

expectativas, inferências e sensações diante dos desenlaces inusitados que são 

comuns ao estilo da escritora Marina Colasanti. Vejamos as seguintes passagens: 

 
D4 - l. 23-25: E o final? Ai, meu DEUS, o final, chega suspiro para falar o 
que senti ao ler isso, foi muito massa, o amor do jovem rei pela moça, e já 
imagino ela descendo essas escadas, com esse vestido vermelho, bem fina 
rsrsrs. 
 
D8 - l. 22-23: Eu fiquei chocado por o conto acabar assim, porém continuei 
ele na minha cabeça e criei o final que eu desejava para ele. 
 
D12 - l. 14-17: o texto acaba com uma dúvida muito grande, porque 
ninguém sabe o que acontece. "Ela vai casar?", "ela vai continuar sendo 
guerreira?", as perguntas são tantas, e esse final me fez gostar ainda 
menos de contos. KKKKKK 
 
D12 - l. 24-27: Sou péssimo para reparar em detalhes, e você vai perceber 
isso durante os contos. Mas seria estranho um casamento, porque o rei 
achava que era um homem, acho que ele não esperava uma mulher. Enfim, 
só sei que queria mais detalhes do que aconteceria depois. 
 
D12 - l. 51-53: Gostei do conto, enquanto lia, fiquei imaginando essa cena 
da corrida. E não sou de prestar atenção em detalhes, mas acho que na 
parte onde eles viram um só, é para um completar a personalidade do outro. 

 

 No conto Entre a espada e a rosa, a última cena descreve o caminhar da 

princesa em direção ao príncipe, descendo as escadas do palácio em seu vestido 

vermelho, para encontrá-lo depois de ter sido pressionada a revelar a face, sempre 

oculta sob um elmo. Quando esse conto foi lido, uma grande parte dos alunos 

comentou e registrou em seus diários o quanto estranhou o desfecho, acreditando 
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que tínhamos retirado o final da narrativa com o propósito de que eles lhe dessem 

alguma continuidade. Alguns, como D4 - l. 23-25, reagiram de forma positiva a esse 

tipo de construção, que, de certa maneira, quebra as regras tradicionais de 

composição de contos de fadas, os quais descrevem cenas românticas seguidas do 

previsível "felizes para sempre". Outros mostraram-se espantados ou chocados, 

como D8 - l. 22-23, e houve também aqueles que, como D12 - l. 14-17, 

desconfiaram de que tal desfecho pudesse mesmo indicar um casamento entre as 

personagens, uma vez que o príncipe, que nunca tinha visto o rosto da princesa, 

acreditava que ela era um homem, e não uma mulher. 

 Chama-nos a atenção a naturalidade com que os diaristas vão tecendo suas 

impressões de leitura, usando expressões informais, frases exclamativas, 

interjeições e adjetivos, expondo questionamentos que perpassam suas mentes 

enquanto escrevem e demonstrando uma interação plenamente responsiva com o 

texto literário e uma franqueza perceptível pelas escolhas lexicais materializadas em 

seu dizer. Os comentários identificados em D12 - l. 24-27 e D12 - l. 51-53 merecem 

destaque pelo fato de demonstrarem o trabalho efetuado pelo produtor no sentido de 

atentar para a linguagem simbólica dos contos maravilhosos, o que solicitamos 

depois de ler seus primeiros escritos nos diários. Quando o orientamos a prestar 

atenção aos detalhes, às imagens e aos conflitos apresentados nos contos, ele fez, 

de prontidão, uma autoavaliação, em que cria um rótulo para si mesmo: péssimo 

para reparar detalhes. Essa expressão aparece outras vezes em seu diário, no 

entanto percebemos que, apesar de se enxergar dessa maneira, ele consegue, à 

medida que progride em sua leitura, observar elementos relevantes e estabelecer 

relações entre a fantasia dos contos maravilhosos e as problemáticas atuais. 

Situações como essa, em que o diário de leitura permite a aproximação dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, corroboram a dimensão 

constitutivamente dialógica do ser humano, cujo sentido se dá e se desenvolve na 

interação com o outro (BAKHTIN, 2003).  

 Nos diários analisados, os lexemas avaliativos e afetivos referentes ao enredo 

dos contos apontam para uma identificação dos diaristas com os dramas 

vivenciados pelas personagens: ora os conflitos são encarados com compaixão, ora 

com ironia, ora com humor, ora com empolgação. Em todos os casos, a presença de 

palavras lexicais vai demarcando as relações valorativas com diferentes objetos de 

discurso, conforme observamos nos seguintes excertos:  
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D1 - l. 24-30: Mas com toda a confusão, pude associar o sofrimento da 
princesa com algumas situações da nossa vida, quando não sabemos se 
estamos fazendo o certo e no caso do conto, a princesa ela se via em uma 
situação muito ruim, pois ela não podia mostrar quem era de verdade, não 
poderia responder as perguntas que lhes eram feitas. Ela sofreu quando a 
barba apareceu em seu rosto, sofreu para encontrar um local que quisesse 
sua ajuda. Quanto sofrimento!  
 
D3 - l. 17-22: Agora o texto ele já começa cheio de drama, o rei obrigando a 
princesa a casar, que coisa mais "normal", HA HA! Daí vem a parte boa, a 
princesa com uma barba, que loucura! Que comédia! Mas achei também 
bem interessante, pois esta vem a nascer quando ela estava mais triste, 
mas desapareceu quando ela estava para ser feliz! Ou seja, a barba foi 
importantíssima para ela obter sua felicidade.  
 
D4 - l. 13-17: Quando comecei a ler a parte que ela queria uma solução 
para não casar, achei que ela iria fugir, mais quando li que a solução foi o 
surgimento de uma barba, OH MY GOD, achei massa, e ao mesmo tempo 
achei que fosse tipo um castigo, sei lá, fiquei surpresa demais, é nessas 
horas que eu queria os emoticons do Whats para mostrar minha cara, 
KKKK. 
 
D6 - l. 55-63: As partes mais legais, são aquelas que a autora mostra o 
surgimento de barbas e flores no rosto da princesa, é algo que difere-se das 
outras histórias. E esse surgimento dava-se sempre que chorava e em 
seguida adormecia. Talvez a barba, as flores estariam em seu rosto não por 
acaso, mas como o símbolo para algo. Será que a barba poderia significar o 
quanto sua vida estava bagunçada? E as flores para retratar o florescimento 
de uma nova mulher, uma guerreira? Concordo com isso, a barba e as 
flores são metáforas atribuídas à sua vida. 

 

 Em relação ao conto Entre a espada e a rosa, percebemos que o conflito da 

princesa – ser submetida pelo rei a um casamento forçado, movido por interesses – 

é considerado um sofrimento na visão de D1, mas, por outro lado, um elemento 

previsível e pouco atrativo, conforme D3 avalia ao usar da ironia para dizer que o 

texto começa cheio de drama, com a imposição do casamento à princesa, fato 

encarado como uma coisa normal, adjetivo que, entre aspas e seguido da interjeição 

HAHA!, reforçam o tom irônico inscrito pelo autor.  

 O aparecimento de uma barba ruiva no rosto da princesa, fato inusitado que 

leva a protagonista a ser expulsa do palácio e instaura uma série de conflitos em sua 

vida, é caracterizado em D3 como a parte boa da história, uma verdadeira loucura 

ou comédia, que adquire uma função importantíssima para o desenrolar da trama. O 

produtor de D6, ao comentar suas inferências em relação ao conto, usa a expressão 

inglesa OH MY GOD, comumente usada em redes sociais em sua forma abreviada 

(OMG) com o intuito de demonstrar sua surpresa diante do fato. E a surpresa é 

tanta, que ele decide usar a expressão em letras capitulares, que se sobressaem na 
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escrita do diário, confessando, logo em seguida, que gostaria de poder usar os 

emoticons do Wats13 para expressar com maior exatidão o seu estado de espírito no 

momento em que se deparou com o elemento da barba.  

 Em trabalho recente, Oliveira e Paiva (2016), ao discutir a noção de língua 

como um sistema adaptativo complexo, reitera que a interação humana sempre foi 

marcada pela multimodalidade, apenas conheceu uma efervescência maior com o 

advento das tecnologias digitais. Os emojis, entre outras formas de codificação, 

apresentam restrições quanto ao meio em que podem ser utilizados: como 

dependem de aparelhos tecnológicos para circularem socialmente, não podem, por 

exemplo, ser usados com a mesma eficácia em meio escrito. Por essa razão, o 

produtor de D4 lamenta o fato de não conseguir usá-los como gostaria, já que seu 

registro está num diário escrito.  

 No entanto, a única restrição não é essa, uma vez que os emojis têm um 

funcionamento sintático e discursivo próprios: não aparecem aleatoriamente no 

decurso do enunciado, mas geralmente após um pensamento completo; seguem 

uma ordem linear, assim como a escrita, de pensamentos e ações desenvolvidos 

pelo usuário; substituem palavras e expressam afetos e emoções, intensificando-os 

e até mesmo indicando ironias (OLIVEIRA E PAIVA, 2016). Essa multiplicidade de 

funções dos emojis atrai os diaristas, como podemos verificar em seus registros, 

indicando que a escrita de diários em meios virtuais talvez possa proporcionar outras 

experiências em que a multimodalidade se faça mais presente, possibilitando uma 

construção mais complexa de autoria por parte dos diaristas.  

 Durante a escrita dos diários, percebemos que o envolvimento com as tramas 

construídas nos contos e com as personagens é frequente, e a leitura é estimulada, 

especialmente, em virtude dos elementos surpresa criados pela escritora Marina 

Colasanti para dar progressão e ação às histórias. Vejamos as seguintes 

passagens, relacionadas ao conto A mulher ramada: 

 

D1 - l. 9-13:  Achei tão lindo esse conto, quanto cuidado do jardineiro, 
quanto amor... "Own ˂3*" Foi legal poder associar as fases da nossa vida 
com o inverno, primavera e outono em que a Rosamulher enfrentava. O 
inverno foi a pior das fases (as nossas de dificuldade, de readaptação), 
nesse tempo o pobre jardineiro ficava solitário novamente 
 

                                                           
13  Whatsapp Messenger é um software que permite a troca de mensagens instantâneas em 
smartphones. (WHATSAPP, 2016) 
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D2 - l. 43-45: - Acho triste quando ele adoece e não podia ir vê-la. Ela foi 
ficando sem forma, os ramos foram crescendo e já não tinha aquela bela 
perfeição de Rosamulher de antes, mas mesmo sem a forma de antes ele a 
achava mais linda ainda. 
 
D3 - l. 32: Senti "pena" do jardineiro, sempre sozinho e ninguém o dava 
atenção! 
 
D4 - l. 36-43: Meu Deus, será que essa árvore vai virar a nova mulher dele? 
Já estou ansiosa para ver o que vai acontecer. 
 Vaila, superou minhas expectativas, só em texto mesmo, ele plantar 
sua própria companheira, já queria isso na vida real. 
 Own, que lindo, ele cuidava da mulher ramada até quando não existia 
primavera. 
 Nossa! Que final massa, nunca imaginei que seria assim, pense que 
o arbusto fosse virar uma mulher de verdade, AFF! 
 
D9 - l. 5-9: O conto de Marina Colasanti "A mulher ramada" fala sobre um 
jardineiro cuidadoso que fazia o seu trabalho com amor e dedicação. 
Plantar, colher, flores, verde claro, verde escuro, fazia parte de seu 
cotidiano. Embora toda essa dedicação, murmurava nos canteiros,  pois 
sentia-se só, estava na hora de ter uma companheira. 
 

 O jardineiro do conto é percebido pelo viés da compaixão por D1 - l. 9-13 e 

D3 - l. 32, quando os diaristas mencionam que ele era um pobre jardineiro, que vivia 

sempre sozinho e sem atenção de ninguém, por isso era digno de pena, apesar de 

fazer seu trabalho com amor, cuidado e dedicação, como afirmam D9 - l. 5-9 e D1 - l. 

9-13, que enfatiza sua empatia pela personagem por meio de interjeição e emoticon 

de coração ("Own ˂3*") e D9 - l. 5-9. Em D2 - l. 43-45, o sentimento de piedade pelo 

jardineiro leva o produtor a relatar que se sentiu triste diante do conflito vivido por 

ele, enquanto que em D4 - l. 36-43 identificamos diversas expressões informais, 

características da oralidade, que o produtor utiliza para expressar o seu 

envolvimento com a narrativa, tais como Meu Deus, Vaila, Own e Nossa!, cada uma 

reportando-se a um fato da narrativa ou a um comportamento do jardineiro em 

relação à Rosamulher.  

 Ao comentarem a disputa dos jovens irmãos pelos reinos e bens um do outro, 

conflito central do conto Um desejo e dois irmãos, os diaristas utilizaram adjetivos e 

substantivos que revelam seu posicionamento em relação às atitudes das 

personagens e aos acontecimentos em que elas se envolvem. Vejamos os seguintes 

trechos: 

 

D4 - l. 60-64: Já que o pai tá pensando em dividir o trono, vai da certo, não 
é possível que esses irmãos estejam "possuídos" com uma loucura de um 
querer o que é do outro KKKKKK, isso é o que nós vamos ver, nós não, eu, 
né? 
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 Mais meu Deus, nem com essa divisão eles se contentam, pois diga, 
é grave KKKK. Vamos pra frente, eles ainda ficam unidos e amigos, não é 
possível! 
 
D6 - l. 154-156: esse desejo obcecado pela imagem do outro e por tudo que 
esse outro almeja ou faz permite que ambos os irmãos esqueçam-se de 
"olhar para si", de serem felizes. Logo, o encanto exacerbado pelo outro 
anula a felicidade dos irmãos. 
 
D11 - l. 40-41: com a inveja acabou surgindo a competição, quando eles 
fizeram os esforços mais vorazes para conquistar o que o outro possuía. 

 

 A disputa é caracterizada como uma loucura, algo grave, consequência dos 

esforços vorazes e do encanto exacerbado das personagens em almejar o que é do 

outro, o que anula a felicidade de ambos. As escolhas lexicais efetuadas pelos 

diaristas em D4, D6 e D11 contribuem para construir o sentido de que a inveja é um 

sentimento destrutivo, porque deixa os homens possuídos e cegos à sua própria 

realidade. O gesto de olhar para si mesmo seria, nessa situação, a cura e o caminho 

para a felicidade. 

 No último conto lido ao longo da sequência didática que desenvolvemos, 

Entre as folhas do verde, o conflito vivenciado pelas personagens da corça-mulher e 

do príncipe é discutido pelos produtores em seus diários de leitura, conforme vemos 

nos trechos a seguir:  

 
D1 - l. 118-119: será que ela ficou magoada com a autoridade dele em 
transformar ela em mulher? E nem tinha como ela se expressar, ela não 
tinha o poder da palavra. :'( 
 
D5 - l. 61-67: Logo percebemos que aparecia agora na história algo que ia 
mudar a vida do caçador, pois, pelo fato do seu instinto ser diferente do 
desejo do seu coração, agora ele iria ter que fazer uma decisão complicada, 
mas que não podia ser errada. Quando o texto relata que todos os dias ele 
a visitava, percebemos o seu interesse sobre a mulher-corça. Fiquei com 
um sentimento de pena deles, pelo fato de não poderem se comunicarem, e 
expressar todo o amor que um sentia pelo outro. 
 
D7 - l. 74-75: queria muito que eles continuassem juntos, porque na minha 
imaginação, eles eram lindos juntos. 
 
D12 - l. 74-77: a corça quer que o príncipe vire corça também e ir para a 
floresta com ela, já o príncipe quer que ela vire inteiramente mulher e viva 
com ele no castelo, uma situação um tanto complicada. Acho que isso é um 
exemplo do amor egoísta, um só cobrava do outro,[...] 

 

 Nesses comentários, percebemos as relações valorativas expressas por meio 

de variados lexemas: em D5 - l. 61-67, o produtor refere-se ao príncipe apenas 

como caçador, demonstrando que a sua prática parece ter mais relevância que o 
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seu título, e confessa que sentiu pena da situação das personagens; D1 - l. 118-119 

destaca a autoridade do príncipe em função de seu domínio sobre a palavra como 

fator de opressão, uma vez que questiona a possibilidade de a mulher-corça ter 

ficado magoada com a atitude dele em transformá-la totalmente em mulher, 

acrescentando a seu posicionamento um elemento imagético, o emoticon de cara 

triste (:'(), que denota sua relação afetiva com o drama das personagens; D7 - l. 74-

75 exprime seu desejo de que o tradicional final feliz dos contos de fadas deveria se 

repetir naquele contexto, pois eram lindos o príncipe e a mulher-corça juntos;  e D12 

- l. 74-77, ao julgar a incompatibilidade dos amantes como uma situação um tanto 

complicada, conclui que se trata de um amor egoísta, e não altruísta, como deveria 

ser.  

 Verificamos, assim, a presença de substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, 

interjeições e locuções, além de elementos não verbais, que denotam a proximidade 

dos diaristas com a condição das personagens e o julgamento que fazem a partir de 

seus próprios valores e opiniões (MARTINS, 2008), o que demonstra uma 

construção de estilo, portanto de autoria, em sua escrita. Alguns evidenciam um 

domínio maior da linguagem verbal, efetuando escolhas lexicais e arranjos sintáticos 

que pressupõem um posicionamento mais exotópico, como são os casos de D1 e 

D6, especialmente, o que não significa que nos demais diários a autoria esteja 

comprometida, apenas que um grau menor de autoria pode indicar a necessidade de 

um maior aprofundamento no processo de letramento dos sujeitos, que, como 

sabemos, é uma tarefa que não se restringe ao espaço escolar, mas que tem na 

mediação do professor um elemento relevante para sua realização. 

 Para finalizar nossas análises acerca dos indícios de relações valorativas 

encontrados nos diários de leitura, trazemos os comentários redigidos pelos diaristas 

acerca da escritora Marina Colasanti e de seu estilo de escrita. Ao interagirem 

diretamente com ela por meio da leitura dos textos, e diretamente quando chegam a 

tratá-la como interlocutora de seus diários, os alunos reconhecem-se como 

integrantes de uma comunidade discursiva, cujos membros dialogam entre si 

ativamente. Vejamos os seguintes excertos, que comentam a forma como a escritora 

arremata as narrativas: 

 
D1 - l. 31-32: E no final, Marina Colasanti inventa de endoidar minha 
cabeça. Como assim, o conto termina aqui? E o final? 
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D4 - l. 25-28: Agora Marina Colasanti mata um de ódio, com isso de não 
botar um final mais explicativo dizendo o que ocorre depois, sou curiosa, 
queria detalhes. Mas eu amei o texto e seria capaz de ler mais vezes. 
 
D4 - l. 92-94: Me diga, me diga, Marina Colasanti, nam, tava tão bom, 
ficando tudo tão massa e emocionante, aí a mulher-corça no final vira 
apenas uma corça, não gostei. 
 
D6 - l. 83-85: P.S.: Cheguei a pensar que a professora teria retirado a última 
parte, para que vinhessemos a pensar sobre o final da história, mas que 
nada, isso era o fim da história. AFF, não gostei disso! Marina deveria ter 
escrito mais... 
 
D7 - l. 8-9: Eu amei o conto, exeto o final, tudo bem que Marina teve a ideia 
de nos fazer pensar, mas ela poderia ter feito um final melhor, não acha? 
 
D7 - l. 18-19: Não gostei da forma que a autora terminou o conto, é como se 
tivesse uma continuação, só que na nossa cabeça, mas seria bom saber 
como ela faria o final. 

 

 Quando discutimos em sala de aula os contos Entre a espada e a rosa e 

Entre as folhas do verde, os alunos mostraram-se, quase consensualmente, 

decepcionados com o desfecho. Nem todos registraram seu posicionamento nos 

diários, mas aqueles que o fizeram demonstraram abertamente que a escritora mata 

um de ódio por não dar maiores detalhes dos desfechos, que esse estilo de deixar 

as informações subentendidas, mesmo tendo como objetivo fazer pensar, na 

verdade acaba por endoidar a cabeça dos leitores. Na visão deles, Marina Colasanti 

deveria ter escrito mais, poderia ter feito um final melhor para os contos que eles 

leram. Enquanto alguns afirmaram não haver gostado desse estilo, outros disseram 

que amaram ter lido os contos, que seriam capazes de ler mais vezes exatamente 

devido ao estilo de narração. Entre tantos comentários, destacamos a passagem de 

D4 - l. 92-94, em que o diarista dialoga diretamente com a escritora, expondo-lhe a 

sua frustração com o desenlace da história, numa atitude responsiva, como se fosse 

possível trazer a escritora para a arena discursiva e instigá-la, pessoalmente, a 

responder ao seu enunciado. 

 Em outras passagens, percebemos o destaque dado pelos produtores à 

qualidade dos contos maravilhosos da escritora, que, fundamentando-se na fantasia, 

promove reflexões importantes sobre temas de interesse dos leitores. 

 

D1 - l. 46-47: Marina Colasanti me surpreende com esse conto cheio de 
reflexões e que podemos trazer para a nossa vida. 
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D1 - l. 66-68: O fim *__* ˂3 ˂3 Marina Colasanti mais uma vez merece os 
nossos aplausos, Diário! O final mais incrível que já vi em contos, e que tem 
uma reflexão tão profunda e que todos nós sabemos ou devemos saber. 
 
D1 - l. 109-111: Os contos de Marina tem esse poder de permear reflexões, 
acabo entrando na história e sempre penso que sou uma personagem. 
 
D6 - l. 28-29: Marina Colasanti, esta sim, reúne em seus contos as mais 
fantásticas coisas, capaz de nos tocar profundamente. 
 
D6 - l. 31-33: Uma ótima escritora, que mistura ficção com realidade, 
tornando a história com um tom fantástico e que estimula-nos a sempre 
estar lendo. 
 
D6 - l. 93-95: É lindo como Marina escreve as palavras, dando a estas um 
tom amoroso e carinhoso, que são capazes de dar ao texto os mais 
maravilhosos sentimentos. 
 
D6 - l. 210-211: Marina como sempre arrasa em seus contos, nos colocando 
sempre em reflexões sobre a vida e nos dando lições e aprendizados. 
 
D7 - l. 31-32: É incrível a imaginação de Marina, ela consegue mesmo nos 
fazer imaginar tudo isso. 
 
D9 - l. 50: Marina Colasanti é uma escritora fantástica 
 
D10 - l. 4-5: Gostei muito do texto, uma história muito bem elaborada pela 
autora. Todos os acontecimentos muito detalhados, deixando o desejo de 
ler mais e mais o conto. 
 
D11 - l. 27-30: "A mulher ramada" já é o terceiro conto que leio de Marina 
Colasanti e de fato foi um bom começo. As personagens dos seus contos 
são envolventes e sensíveis e os cenários são muito bem descritos. É 
fantástico a sua forma de adequar o título a história pois conseguimos 
antecipar o que se passará no conto. 

 

 Os diaristas reconhecem virtudes na escrita de Marina Colasanti: ao misturar 

ficção com realidade por meio de uma imaginação incrível, ela elabora enredos 

muito detalhados, com personagens envolventes e sensíveis e cenários muito bem 

descritos, promovendo reflexões sobre a vida, lições e aprendizados que podem 

tocar profundamente os leitores, despertando-lhes o desejo de ler mais e mais. Por 

essas razões, a escritora merece os nossos aplausos, segundo a visão de D1 - l. 66-

68, que, ao usar caracteres que simbolizam sorrisos e pequenos corações, 

demonstra seu afeto e admiração pela ótima e fantástica escritora. Em D6, do qual 

extraímos a passagem que se segue, percebemos a afabilidade com que o produtor 

do diário trata Marina Colasanti: 

 
D6 - l. 241-252:  
 
   
 
  Pensamentos sobre Marina 
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 Marina é uma super escritora, seus contos são um tanto 
maravilhosos, retratam as "verdades humanas", com relação aos contos de 
fadas. 
 Em seus contos, Marina expõe aquilo que considera essencial, 
deixando ao leitor a "outra metade" de entendimento no processo de 
comunicação, e isso é muito bom. 
 Gostei bastante da experiência de conhecer melhor um pouco de 
seus contos, e realmente apaixonei-me pela sua escrita. 
 Sem dúvida alguma, Marina, és uma grande escritora e contista, que 
esse dom permaneça por anos e por todo o tempo, suas histórias sempre 
irão ser lembradas. 
 Parabéns, Marina, pelos escritos! 

 

 Esse trecho, que parece mesclar os gêneros resenha e carta pessoal, 

encontra-se na última página de D6, como forma de encerramento da atividade 

proposta em sala de aula. O produtor acrescenta elementos imagéticos que se 

relacionam com o título dado à seção (Pensamentos sobre Marina) e com o teor 

daquilo que escreve, isto é, uma série de elogios à escritora com a qual se 

identificou. Conforme salienta Lejeune (2014, p. 313) acerca do processo de finalizar 

um diário, os diários com fim programado geralmente apresentam um caráter 

temático: "o eu ultrapassa o campo do diário e sobreviverá a seu final". Em outras 

palavras, somente os diários íntimos, escritos ao longo de uma vida, teriam 

problema com a ideia de fim. Um diário de leitura, por assim dizer, ao acompanhar o 

leitor durante um período determinado de tempo, não suscita rituais de 

encerramento por parte de quem escreve. No entanto, D6, diário com maior volume 

textual e escrita num grau de autoria diferenciado em relação aos demais, parece 

fazer dessa mensagem final um ritual de conclusão de sua prática enquanto diarista. 

Da mesma forma que redigiu uma abertura, discorrendo sobre sua experiência em 

escrever diários e suas expectativas em relação ao novo modelo que se lhe 

apresentava, redigiu a conclusão para, assim, estabelecer uma coesão entre todos 

os registros que inseriu em seu diário, porque foi construída, em suas vivências de 

leitor, a noção de que os textos precisam ter início, meio e fim. 

 Depreendemos, a partir da identificação e análise desses indícios voltados às 

relações valorativas, que a espontaneidade na escrita dos alunos direciona-os à 

constituição de um discurso autoral. Sob a mediação do professor, acreditamos que 

a autoria possa ser evidenciada e tratada de maneira mais consciente, de modo que 

os indícios sejam realmente manifestações de uma intencionalidade planejada pelo 

próprio aluno. Ao disponibilizarmos meios de acesso ao conhecimento dos variados 

recursos que a língua nos oferece para construir enunciados nos quais os 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiquOmavJ_JAhUDJpAKHcobAQMQjRwIBw&url=http://www.painelcriativo.com.br/2015/05/11/faca-voce-mesma-lembrancinha-em-eva-para-o-dia-dos-namorados/&bvm=bv.108194040,d.Y2I&psig=AFQjCNFG_W0NhkSEJYqMydc1MiRApIZdzw&ust=1448124979036821
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posicionamentos estejam mais marcados, os alunos terão condições de efetuar 

escolhas e realizar um trabalho consciente com a língua (POSSENTI, 2002; 2007), 

revelando juízos de valor, posicionamentos e afetividades, enfim, sua personalidade 

e identidade como sujeitos situados sócio-historicamente.   

 

 

5.3 Nas suspensões enunciativas, as intercalações 

 

 As intercalações, como discutimos no capítulo 3 deste trabalho, são 

atividades metaenunciativas por meio das quais suspendemos um plano enunciativo 

A para inserir um plano enunciativo B, geralmente de teor mais específico em 

relação ao assunto geral discutido no primeiro plano (BARROS, 2003). Trata-se de 

uma estratégia que nos permite voltar o olhar sobre o nosso próprio discurso, de 

forma consciente, a fim de tecer comentários que julgamos pertinentes para a 

exposição de nossas ideias, posicionamentos, lembranças, entre outros propósitos, 

que não caberiam na sequência do primeiro plano, merecendo, portanto, um espaço 

à parte para sua inserção no enunciado. 

 No corpus que analisamos, percebemos que nem todos os diaristas fizeram 

uso de intercalações, apesar da liberdade que o gênero diário de leitura concede 

para a expressão da subjetividade. Em apenas um terço dos diários a presença de 

intercalações é recorrente, sendo que em D3 e D12, elas aparecem entre 

parênteses, enquanto que em D6 as interposições são destacadas por meio de 

parênteses e também da sigla P.S. (post-scriptum), comum em correspondências 

escritas e virtuais. Em D1, verificamos que o produtor se vale de outros recursos, 

como setas, reticências, expressões e caracteres advindos da esfera virtual, além 

dos parênteses, que são apontados por Barros (2003) como a forma mais comum de 

identificar uma intercalação. 

 No quadro a seguir, apresentamos esses dados de forma sistematizada, 

especificando os diários, a quantidade de ocorrências e os sentidos construídos nos 

espaços das intercalações. 
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INDÍCIOS DE INTERCALAÇÕES NOS DIÁRIOS DE LEITURA 

DIÁRIOS D1 D3 D6 D12 

RECURSOS 

GRÁFICOS 

Parênteses e 

outros recursos 

gráficos 

Parênteses Parênteses e P.S. Parênteses 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO 

DE SENTIDOS 

- Comentários 

afetuosos em 

relação aos 

contos e às 

personagens.  

- Comentários 

sobre questões 

identitárias . 

- Comentários 

avaliativos em 

relação aos 

contos. 

- Uso da ironia 

para se referir aos 

contos. 

- Sugestão de 

escrita de diários 

em outras 

disciplinas. 

- Comentário 

crítico em relação 

à condição 

feminina.  

- Comentário 

avaliativo a 

respeito do 

desfecho do 

conto. 

- Diálogo com o 

professor, visto 

como parceiro de 

leitura.  

Quadro 5: Indícios de intercalações nos diários de leitura 

 

 Retomamos a afirmação de Bakhtin (2003), para quem o domínio de um 

gênero dá ao sujeito a possibilidade de realizar seu projeto enunciativo de forma 

plena, porque acreditamos que a recorrência das intercalações nos diários em que  

percebemos uma maior desenvoltura no aspecto da produção textual não é simples 

coincidência. À medida que os sujeitos vão aprofundando as suas experiências de 

leitura e produção de gêneros discursivos, vão desenhando caminhos para a 

construção de um estilo pessoal na escrita. Portanto, a necessidade de inserir essas 

intercalações surge como fator de demarcação de uma singularidade no processo 

de escrita (POSSENTI, 2002; 2007), por meio da qual se efetua um trabalho autoral 

com a língua. 

 Destacamos, a princípio, os excertos de D3 e D12, que demarcaram as 

intercalações por meio de parênteses. 

 

D3 - l. 14-16: Antes de começar a leitura de fato, parei e li o título (claro!), 
refleti sobre ele e o achei bastante interessante, apesar de não me chamar 
muito a atenção "Entre a espada e a rosa". 

 
D3 - l. 69-72: O título já não deixa a desejar! Muito bem escolhido e feito! 
Ótimo! A história em si é ainda melhor (claro!) e esta vem apresentar uma 
temática bastante envolvente. Mostra que o príncipe e a corça-mulher 
tinham interesses totalmente opostos e cada um queria impô-lo sobre o 
outro. 



159 
 

 
D12 - l. 69-72: Percebi de cara que era um conto sobre romance, fiquei com 
animação zero para ler, mas por incrível que pareça EU REALMENTE 
GOSTEI DO CONTO (vai ser nosso segredo), o que foi estranho porque eu 
não gosto nenhum pouco de romance, mas enfim. 

 

 Em D3 - l. 14-16, o produtor começa a relatar o seu contato inicial com o 

conto Entre a espada e a rosa. Em seu entendimento, o gesto de atentar para o 

título de um texto parece tão óbvio que seria desnecessário comentá-lo no diário de 

leitura, por isso ele abre um plano enunciativo B para  inserir um comentário de teor 

irônico. Em seguida, retoma o plano enunciativo A e continua a desenvolver o 

parágrafo, apresentando o que pensou a respeito do título. Já no segundo 

comentário, em D3 - l. 69-72, a respeito do conto Entre as folhas do verde, o diarista 

usa novamente da ironia, em uma intercalação, para afirmar o que lhe parece 

notório: o enredo de um conto é sempre superior ao seu título.  

 Considerando a intimidade que se estabelece com o interlocutor na escrita de 

um diário de leitura, seja ele o professor, o colega de turma ou o próprio diário, 

tomado como superdestinatário (BAKHTIN, 2003; MACHADO, 1998), inferimos que 

as declarações expressas em D3 partem do desejo do aluno em ver sua voz ouvida, 

compreendida e respeitada. Usar da ironia nessas intercalações não parece uma 

atividade desnecessária, que pode ser excluída do texto sem que isso lhe cause 

dano algum (BARROS, 2003). A ausência delas implicaria o não conhecimento, por 

parte do professor, da subjetividade do aluno e de seu posicionamento em relação à 

leitura. 

 Em D12 - l. 69-72, ao fazer suas considerações a respeito do conto Entre as 

folhas do verde, o produtor expõe suas preferências literárias, afirmando 

categoricamente que histórias românticas não lhe atraem, no entanto se vê 

convencido pela narrativa de Colasanti de que é possível relativizar esse 

posicionamento. Assumir o gosto por enredos de fundo amoroso causa-lhe um certo 

estranhamento, como se infringisse as regras de sua personalidade, por isso o 

produtor insere uma intercalação a fim de confessar para a professora – aqui 

tomada não apenas como interlocutora direta de seu diário, mas também como 

amiga íntima – sua mudança de pensamento e seu desejo de que esse segredo não 

seja revelado.  

 Observamos, a partir das declarações de D12, os benefícios que esse tipo de 

diário pode trazer para instigar o prazer pela leitura e instaurar relações 



160 
 

diferenciadas entre alunos e professores no ambiente escolar. Como não se trata de 

uma produção submetida à avaliação, mas ao acompanhamento do processo de 

compreensão leitora do aluno, os sujeitos envolvidos vão se tornando parceiros, as 

hierarquias sociais vão se diluindo e uma relação de confiança começa a se 

estabelecer (BAKHTIN, 2003), de modo que o discurso do professor passa a não ser 

visto como imposição, mas como sugestão e orientação para o desenvolvimento das 

capacidades de leitura e escrita em sala de aula. 

 Apresentamos, a seguir, os excertos de D6 em que aparecem intercalações: 

 

D6 - l. 34-40: Na aula de sexta, nos reunimos em grupos, para assim, 
fazermos a leitura de contos e após, debatermos sobre eles. Acho a ideia 
brilhante de reunir em grupos a sala, pois cada integrante expõe sua ideia, o 
que achou sobre o texto, surgindo um grande debate sobre o assunto. 
 
P.S.: Acho que os outros professores poderiam utilizar desta forma! 
 
No meu grupo lemos os seguintes contos de Marina: "Entre a espada e a 
rosa" e "A mulher ramada", este segundo o mais fantástico de todos. 
 
 
D6 - l. 64-72: A história passa-se ainda em um período de reinos, castelos, 
bem remoto, no qual a figura feminina deveria por obrigação casar-se com 
quem o seu pai mandasse, ou seja, o homem era quem detinha as ordens. 
Hoje isso é bem diferente, mas se voltarmos a alguns anos atrás, esse fato 
prevalecia de forma predominante. A mulher atualmente tem liberdade, seja 
esta para escolher o que fazer, em que deseja trabalhar (não ficamos 
apenas em casa trabalhando para homens, hoje estes trabalham para nós, 

haha!)  Existe hoje uma mulher guerreira, que luta por seus direitos e 
pela vida. 
 
 
D6 - l. 80-87: E assim, viveram felizes para sempre, como dizem todos os 
contos de fada. 
No final da história, gerou em mim algo que não acabara por ali, que deveria 
ter uma continuidade. 
 
P.S.: Cheguei a pensar que a professora teria retirado a última parte, para 
que vinhessemos a pensar sobre o final da história, mas que nada, isso era 
o fim da história. AFF, não gostei disso! Marina deveria ter escrito mais... 
 
Se viveram felizes para sempre, não sei, isso cabe nós imaginarmos a 
continuação do conto, e utilizar nossa imaginação para além dele. 

 

 Em D6 - l. 34-40, o produtor do diário expõe o seu ponto de vista acerca da 

metodologia que usamos para conduzir a leitura dos contos de Colasanti, reunindo 

os alunos em pequenos grupos para que eles pudessem, por meio do diálogo, trocar 

experiências e ampliar a sua visão sobre os temas tratados pela autora. O plano 

enunciativo A é interrompido para a inserção de um comentário avaliativo do diarista, 
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que acredita que a realização desse tipo de atividade nas aulas de outras disciplinas 

poderia surtir efeitos positivos na aprendizagem. Após a intercalação, demarcada 

pela sigla P.S., comum em gêneros discursivos como cartas pessoais e e-mails, o 

prdoutor retorna ao plano enunciativo A e especifica a atividade que ele e os 

componentes de seu grupo desenvolveram durante a aula. 

 Barros (2003) discute a presença de intercalações fora do continuum textual, 

exemplificando o gesto metaenunciativo por meio de P.S., frequente em gêneros da 

esfera cotidiana, e notas de rodapé, comuns em gêneros da esfera acadêmica. No 

exemplo que comentamos, chama-nos a atenção o fato de a intercalação não 

aparecer deslocada para o pós-texto, tendo em vista que é caracterizada como um 

post scriptum. Acreditamos que o produtor, enquanto comentava seu 

posicionamento sobre a tarefa desenvolvida em sala de aula, apercebeu-se da 

importância que aquele tipo de atividade poderia ter em outras disciplinas escolares, 

julgando que tal comentário não poderia deixar de ser mencionado num diário em 

que um de seus interlocutores, no caso a professora, poderia se tornar porta-voz e 

comunicar a ideia aos seus pares. 

 Em D6 - l. 80-87, vemos novamente o uso de uma intercalação introduzida 

por P.S., que surge após os comentários que o produtor vem tecendo acerca do tipo 

de desfecho dado à narrativa de Entre a espada e a rosa. O plano enunciativo A é 

suspenso para que ele, num tom mais informal, comente as suas impressões 

pessoais a respeito do desfecho do conto, o qual, a seu ver, deveria ter apresentado 

mais detalhes. Na sequência, o plano enunciativo A é retomado, e é dada 

continuidade aos comentários. Nas duas ocorrências, os P.S. assumem a função de 

um lembrete que não pode ser retirado do texto, dada a importância que se lhes é 

atribuída. Conforme expõe Barros (2003) acerca do local onde as intercalações mais 

longas aparecem, o produtor prefere inseri-la no corpo do texto em vez de deslocá-la 

para a perigrafia, fato que pode ter sua explicação na natureza informal do gênero e 

no uso pessoal que ele faz dos recursos linguísticos e enunciativos. 

 Já a passagem de D6 - l. 64-72, em que presenciamos comentários a respeito 

das questões culturais relacionadas à condição feminina na sociedade, um plano 

enunciativo B é inserido com o propósito de falar sobre a situação atual das 

mulheres, que não permanecem circunscritas apenas ao ambiente doméstico, mas 

conseguem, inclusive, estar em uma posição antes reservada apenas aos homens, 

a de comando. É interessante percebermos que o teor do comentário sugere uma 
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espécie de vingança do sexo feminino em relação ao masculino, o que é reforçado 

pela presença da interjeição haha! e pelo emoticon sorridente posicionado após o 

parêntese que fecha a intercalação. Como defende Barros (2003), a intercalação se 

constitui num espaço para evidenciar a subjetividade de quem escreve, pois permite 

aos sujeitos trabalhar a linguagem de forma singularizada, num estilo mais individual 

e, portanto, autoral. 

 D1 mostrou-se como o diário em que percebemos um maior trabalho do 

sujeito no sentido de subverter o estilo comum a este gênero, por meio da presença 

de intercalações menos previsíveis, introduzidas não pelo uso de verbos dicendi ou 

de sinais de pontuação duplos, como vírgulas, travessões e parênteses (BARROS, 

2003), mas pelo emprego de outros recursos, como podemos observar nos 

seguintes trechos: 

 

D1 - l. 7-17: UFA!!! Já li os cinco contos, mas para acompanhar o meu 
grupo falarei apenas dos dois que lemos juntos e discutimos. 
...Ora, mulher ramada é o que somos de verdade! Achei tão lindo esse 
conto, quanto cuidado do jardineiro, quanto amor... "Own ˂3*" Foi legal 
poder associar as fases da nossa vida com o inverno, primavera e outono 
em que a Rosamulher enfrentava. O inverno foi a pior das fases (as nossas 
de dificuldade, de readaptação), nesse tempo o pobre jardineiro ficava 
solitário novamente; mas foi até bom que ele ficasse sozinho, só assim, viu 
o quanto a Rosamulher era mais linda cheia de ramos, de folhas. Quão 
linda era a Rosamulher, tão amada e admirada... 
→ Comecei comentando esse conto, porque ele é muito lindo, o melhor de 
todos! :)*__* 
 
 
D1 - l. 21-25: Estou toda confusa com esse conto, até gostei, mas o final 
embaralhou toda minha cabeça. Primeiro, quando vi o título não consegui 
pensar em nada, nem muito menos imaginar o sofrimento dessa princesa... 
Acho que estou desistindo de ser uma princesa KKK. Mas com toda a 
confusão, pude associar o sofrimento da princesa com algumas situações 
da nossa vida [...] 
 
 
D1 - l. 31-35: E no final, Marina Colasanti inventa de endoidar minha 
cabeça. Como assim, o conto termina aqui? E o final?   
→ Fico pensando mil e uma coisa, mas acho que o rei quis ela e foram 
felizes. :) Tomara que sim, ela já sofreu tanto. 

→ Não gostei muito desse conto! Não gosto de nada que me deixa 

confusa  
 

 
D1 - l. 75-79: - Agora estou em dúvida de qual dos contos gostei mais até 
agora, esse conto é muito bom, muito lindo, muito tudo! 
(Por mais leituras como essa, por favor!) 
Por hoje é só, Diário, iniciei o dia fazendo massagem em suas páginas e 
não poderia iniciar o dia de outra forma, pois essa é a melhor. Bom dia, 
Diário! :* ˂3 
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D1 - l. 109-115: Acho que já tinha visto esse conto antes, só não havia 
refletido nele. Os contos de Marina tem esse poder de permear reflexões, 
acabo entrando na história e sempre penso que sou uma personagem. 
→ Diário, eu queria encontrar um príncipe, mas estou me desiludindo com 
essa proposta, KKKKKK! 
Acho que em um relacionamento devemos compartilhar momentos, desejos 
e acima de tudo, respeitar um ao outro. 

 

 Das sete intercalações identificadas em D1, quatro foram introduzidas por 

setas, uma demarcada por meio de reticências duplas, uma outra delimitada por 

meio das reticências do período anterior e do uso da expressão interjetiva KKK, 

advinda da esfera virtual, e uma caracterizada na forma mais tradicional, entre 

parênteses. 

 Em D1 - l. 7-17, o plano enunciativo A, que abre a escrita do diário, é seguido 

por um novo parágrafo iniciado pelo sinal de reticências, o que poderia indicar um 

gesto de incursão no pensamento realizado pelo diarista. À medida que vamos 

lendo, percebemos que esse comentário de teor afetuoso em relação ao conto A 

mulher ramada se comporta como uma intercalação, encerrada também por 

reticências, que funcionam como fronteira entre a interposição e o retorno ao plano 

enunciativo A. As orientações fornecidas em sala de aula para elaboração dos 

diários propunham, principalmente, que os alunos comentassem a sua compreensão 

das narrativas. De fato, o produtor de D1 realiza essa tarefa, porém após o 

comentário que caracterizamos como intercalação, que mostra suas impressões a 

respeito da história, o que é enfatizado pela presença de uma espécie de interjeição 

(Own) seguida da combinação de caracteres (˂3*) que, em ambientes virtuais, 

simboliza um coração. A última intercalação desse trecho aparece no pós-texto, 

depois que ele já tinha feito o encerramento de seus comentários sobre o conto. 

Iniciada por uma seta e concluída com outra sequência de caracteres, a intercalação 

traz uma informação de caráter explicativo: a relação afetiva que estabelece com o 

conto leva-o a abrir a escrita de seu diário com comentários sobre essa narrativa, e 

não sobre o primeiro conto proposto para leitura, que era Entre a espada e a rosa. 

 Em D1 - l. 21-25 e D1 - l. 109-1115, notamos a inserção de comentários 

análogos em seu conteúdo. Em ambos, o diarista compartilha com o leitor um 

aspecto relativo à sua personalidade, que de certa forma reflete questões morais e 

identitárias comuns à formação psicossocial das mulheres ocidentais: o desejo de 

parecerem princesas de contos de fada e encontrarem, tal qual acontece nessas 
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histórias, um príncipe que as trate como tal. As experiências vivenciadas pelas 

protagonistas dos contos Entre a espada e a rosa e Entre as folhas do verde, que 

destoam das narrativas tradicionais dos contos de fada, de certa forma trazem à 

consciência do produtor do diário em questão a noção de que fantasia e realidade 

nem sempre coincidem. Embora as formas de demarcação dessas intercalações 

sejam distintas, percebemos que elas constituem suspensões de planos 

enunciativos de caráter geral e incursões em comentários específicos e subjetivos. 

 Em D1 - l. 31-35, identificamos duas intercalações seguidas, introduzidas por 

meio de setas e acrescidas de elementos de linguagem não verbal, no caso, 

emoticons. O produtor usa a primeira intercalação para tentar responder às 

perguntas que parece ter destinado à autora, e a segunda para fazer uma avaliação 

negativa do desfecho dado por Colasanti ao conto, destacando seu 

descontentamento por meio de emoticons com semblante entristecido. Já em D1 - l. 

75-79, ele insere um comentário entre parênteses, solicitando-nos a realização de 

atividades com textos semelhantes ao conto Um desejo e dois irmãos, em virtude de 

a temática lhe ter atraído a atenção.  

 Vemos, portanto, que as intercalações servem a uma multiplicidade de 

propósitos enunciativos, desde explicações até incursões em aspectos subjetivos 

que, num gênero como o diário de leitura, podem ser salientados de modo a permitir 

que o sujeito dialogue com outras vozes e desvele o seu mundo interior. Em razão 

de os diários de leitura se aproximarem muito mais da fala do que da escrita 

(MACHADO, 1998), exibem com maior clareza o próprio funcionamento cognitivo, 

que não se dá de maneira linear, mas reticular, numa tessitura de vozes que vão se 

sobrepondo e abrindo vias para a manifestação das intercalações. O aspecto 

fragmentário do discurso no gênero diário de leitura decorre justamente dessa 

identificação com as manifestações orais, que são mais espontâneas e sujeitas a 

interposições dos sujeitos.   
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6 CONCLUSÃO 

 

 No percurso deste trabalho, em que pesquisamos a constituição da autoria 

em diários de leitura escritos por alunos de Ensino Médio a partir da experiência com 

o gênero literário conto, identificamos três principais tipos de indícios nos registros 

dos diaristas: interdiscursos, relações valorativas e intercalações. Nossos 

questionamentos específicos diante do corpus constituído por doze diários de leitura, 

nos quais os alunos agenciaram outras vozes, posicionaram-se em relação a 

diferentes objetos de discurso e inseriram planos enunciativos para expor sua 

subjetividade, resumiam-se em investigar como se constituíram esses indícios, que 

sentidos foram construídos a partir de sua utilização e que implicações a mediação 

do professor no processo de produção dos diários poderia trazer para o ensino de 

leitura e escrita na escola. 

 Percebemos que a recorrência de interdiscursos e relações valorativas foi 

mais expressiva do que a de intercalações, provavelmente porque esta última se 

trata de um recurso metaenunciativo que exige dos sujeitos uma experiência mais 

profunda com a língua, ao passo que os dois primeiros mecanismos são, de fato, 

inerentes à linguagem, não necessitando do domínio de conhecimentos específicos 

para sua efetivação. 

 No que diz respeito à presença de interdiscursos, constatamos, de um lado, a 

interação dos sujeitos em algumas instâncias sociais, e de outro, a necessidade de  

uma ampliação e um aprofundamento dessa interação – instâncias igualmente 

produtivas de discurso foram pouco utilizadas pelos diaristas, sobressaindo-se 

aquelas mais ligadas ao discurso do senso comum e da religiosidade. Não estaria aí 

o reflexo de um processo de letramento baseado na oralidade e ainda carente de 

uma maior variedade de sistemas semióticos, como o verbal escrito, o audiovisual, o 

pictórico e o musical (só para citar alguns que, obviamente, encontram no ambiente 

escolar um espaço propício, de modo que os alunos possam se apropriar de outras 

formas de produção de enunciados)?  

 A retomada das vozes alheias deu-se tanto por meio de formas explícitas 

quanto de formas interpretativas, havendo uma predominância destas sobre 

aquelas, o que sugere a necessidade de uma abordagem dos recursos 

disponibilizados pela língua para as diferentes formas marcadas de inserção da voz 
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do outro, como também um aprofundamento das formas interpretativas, que não se 

mostraram de forma variada nos diários analisados. Realizar o estudo dos modos de 

citar o discurso alheio, a partir da leitura e da produção de diferentes gêneros do 

discurso, levará os estudantes, certamente, a um grau de autoria mais elevado em 

sua escrita, uma vez que nascerão de um posicionamento exotópico em relação ao 

texto. 

 Quanto à presença de relações valorativas, notamos que os alunos as 

usaram com bastante frequência para expressar seus posicionamentos e sua 

afetividade em relação a diversos objetos de discurso, numa linguagem informal e 

fragmentária, típica do gênero diário de leitura. Em alguns diários, frequentemente 

os de maior volume textual, percebemos uma maior variedade no uso de lexemas 

afetivos e avaliativos, demonstrando um distanciamento por parte dos alunos, o que 

garantiu um nível de autoria mais elevado. Noutros, o uso recorrente de um mesmo 

termo para se referir a distintos objetos de discurso mostrou-se constante, o que 

reflete uma extensão vocabular ainda limitada, carente de maior ampliação. 

 Em relação às intercalações, discutimos que elas, ao exigirem um olhar 

exotópico para o próprio texto,  constituem-se como espaço para a assunção da 

autoria, no entanto, na análise do corpus, apareceram em menor frequência, 

sugerindo que o convívio com a leitura, a maturidade e a criticidade dos sujeitos ante 

a realidade, o domínio da linguagem e do gênero discursivo são elementos 

indispensáveis para sua emergência no enunciado.  

 Ressaltamos que a escolha do gênero conto maravilhoso influenciou de forma 

significativa a autoria nos diários analisados, visto que sua linguagem inerentemente 

simbólica abre múltiplas vias de construção de sentidos, e seus temas, diretamente 

ligados a situações da vida real, levam o leitor a dialogar com sua própria história de 

vida, com suas próprias experiências, (re)organizando sentidos a partir da fantasia 

que reside nessas histórias. Ao abordar temáticas universais e atemporais, como o 

amor, o ciúme, a inveja, o medo, a morte, entre tantas outras, exibindo personagens 

em conflito com o mundo à sua volta e com seu mundo interior, os contos 

maravilhosos acabam se constituindo como uma valiosa ferramenta para o 

letramento literário e para a assunção da autoria, por meio do posicionamento 

axiológico, da retomada de discursos anteriores e das suspensões enunciativas, só 

para citar os indícios de autoria que investigamos no decorrer deste trabalho.   
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 De uma forma geral, nossas análises permitiram vislumbrar as possibilidades 

de trabalho com diários de leitura em sala de aula, especialmente no que diz 

respeito à assunção da voz do aluno, que encontra nesse gênero discursivo um 

espaço aberto para a expressão de seu mundo interior, construído no embate das 

diversas vozes com as quais tem contato ao longo de sua vida, e também no que se 

refere à organização de materiais didáticos para abordagem das questões que 

envolvem a inserção do discurso do outro, o posicionamento em relação a esse 

discurso e a possibilidade de voltar o olhar, exotopicamente, para a própria escrita, 

por meio das intercalações, como forma de desenvolver uma escrita autoral em 

contexto escolar. 

 Também salientamos, levando em consideração que nosso trabalho com 

diários de leitura partiu da necessidade de abordagem do texto literário de um modo 

mais interativo e atrativo para o aluno, que a interpretação e a compreensão dos 

gêneros literários precisam ser continuamente trabalhadas num viés discursivo, que 

considere não apenas as vozes que os escritores trazem à tona em suas obras, mas 

também aquelas suscitadas pelo aluno, fazendo com que este vislumbre os 

benefícios da arte literária para o seu próprio crescimento, intelectual e pessoal, 

principalmente quando se utiliza o diário de leitura como forma de registrar sua 

experiência individual, única e irrepetível com enunciados da esfera literária. 

 Por fim, entendemos que o professor, ao usar o diário como um instrumento 

para acompanhar o processo de desenvolvimento de leitura de seus alunos, pode 

interagir muito mais com eles, identificando indícios de autoria em sua escrita, 

orientando-os a aprofundar sua visão sobre os textos que leem e escrevem, e 

propondo-lhes a produção de outros gêneros discursivos a partir dos registros feitos 

nos diários. Em outras palavras, a realização permanente de atividades 

metaenunciativas surge como um caminho profícuo para a construção da autoria 

não somente em diários de leitura, mas em outros tantos gêneros produzidos no 

ambiente escolar. 

 Compreendemos que nossa prática enquanto educadores precisa 

continuamente passar por um processo de reflexão e ação, em busca de um 

aperfeiçoamento contínuo, por isso cremos que, durante toda a realização desta 

pesquisa, tornamo-nos outros professores, como também temos a consciência de 

que nossa contribuição para o estudo da autoria será acrescida de outras pesquisas 
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futuras que, assim como esta, partem do princípio bakhtiniano de que o sujeito só se 

constitui como tal em sua relação, sempre dialógica e dialética, com o outro.  
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ANEXO A 
DIÁRIOS DE LEITURA 

 
DIÁRIO DE LEITURA 1 

 
16/06/15 

Hora de: contar. 

 UFA!!! Já li os cinco contos, mas para acompanhar o meu grupo falarei 

apenas dos dois que lemos juntos e discutimos. 

 ...Ora, mulher ramada é o que somos de verdade! Achei tão lindo esse conto, 

quanto cuidado do jardineiro, quanto amor... "Own ˂3*" Foi legal poder associar as 

fases da nossa vida com o inverno, primavera e outono em que a Rosamulher 

enfrentava. O inverno foi a pior das fases (as nossas de dificuldade, de 

readaptação), nesse tempo o pobre jardineiro ficava solitário novamente; mas foi até 

bom que ele ficasse sozinho, só assim, viu o quanto a Rosamulher era mais linda 

cheia de ramos, de folhas. Quão linda era a Rosamulher, tão amada e admirada... 

 → Comecei comentando esse conto, porque ele é muito lindo, o melhor de 

todos! :)*__* 

 

17/06/15 

Hora de: escrever. 

 OMG!!! Estou toda confusa com esse conto, até gostei, mas o final 

embaralhou toda minha cabeça. Primeiro, quando vi o título não consegui pensar em 

nada, nem muito menos imaginar o sofrimento dessa princesa... Acho que estou 

desistindo de ser uma princesa KKK. Mas com toda a confusão, pude associar o 

sofrimento da princesa com algumas situações da nossa vida, quando não sabemos 

se estamos fazendo o certo e no caso do conto, a princesa ela se via em uma 

situação muito ruim, pois ela não podia mostrar quem era de verdade, não poderia 

responder as perguntas que lhes eram feitas. Ela sofreu quando a barba apareceu 

em seu rosto, sofreu para encontrar um local que quisesse sua ajuda. Quanto 

sofrimento!  

 E no final, Marina Colasanti inventa de endoidar minha cabeça. Como assim, 

o conto termina aqui? E o final?  → Fico pensando mil e uma coisa, mas acho que o 

rei quis ela e foram felizes. :) Tomara que sim, ela já sofreu tanto. 
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 → Não gostei muito desse conto! Não gosto de nada que me deixa 

confusa  

 B., parece que não é só você que não gosta desses "finais incertos", mas sabe que 

eu acho interessante quando os contos terminam assim, em aberto, deixando para os 

leitores a tarefa de imaginar e, assim, participar também da construção da história. Gostaria 

de saber mais sobre o que a leitura desses contos despertou em você e em que lhe levou a 

pensar. 

 

01/07/15 

Um desejo e dois irmãos 

 Amei o conto! ˂3 Assim que vi o título imaginei que o desejo que era comum 

aos dois era alguma mulher, algum amor, e por isso gostei tanto, porque fui com um 

pensamento que é comum e Marina Colasanti me surpreende com esse conto cheio 

de reflexões e que podemos trazer para a nossa vida. 

 Agora, depois que estou sabendo que o desejo é um querendo ser o outro, 

que o que um tinha era o que o outro queria, posso juntar todas as "peças", refletir e 

fazer relação das ideias do conto com nossas vidas. 

 Posso relacionar a disparidade dos dois irmãos pelos bens um do outro, como 

uma certa inveja ou até ambição, coisa que é muito comum em nosso meio. Posso 

relacionar a questão da corrida e a demora para que eles chegassem ao horizonte, 

trazendo para a nossa vida, como a inveja, o querer muito não nos leva ao sucesso, 

não nos leva ao horizonte, e que juntos, eles poderiam chegar ao horizonte. 

 → Assim, eu imaginei que eles, os irmãos, iriam se unir e construir as coisas 

juntos, sem essas disparidades, e mais uma vez me surpreendi, os irmãos na 

verdade foram unidos pelas ondas "e o que estava tão distante se tornou unido para 

sempre." É, mesmo que não tenha sido da melhor forma, foi muito bom poder fazer 

essa reflexão. 

       

  Engraçado, não é, Diário?! Os dois irmãos precisaram morrer para que 

pudessem se unir, será se eles não tivessem travado essa corrida eles tinham se 

unido de uma melhor forma? Acho que sim, deveria chegar uma hora que eles 

sentissem a necessidade de se unir. 
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 O fim *__* ˂3 ˂3 Marina Colasanti mais uma vez merece os nossos aplausos, 

Diário! O final mais incrível que já vi em contos, e que tem uma reflexão tão profunda 

e que todos nós sabemos ou devemos saber. 

 Sabe quem foi o vencedor? O único príncipe? Darei uma pista, ele tinha olhos 

e cabelos castanhos e sim é dono de todas as coisas e podemos associar essa 

parte do conto com a realidade, que as coisas não são conforme nossa vontade, e 

sim na vontade de Deus e que não adianta competir, ser ambicioso e nem sentir 

inveja, pois Ele tem o manual das nossas vidas e sabe de tudo que merecemos. 

 → UFFA, escrevi muito. Mas foi muito bom refletir sobre essa história. 

 - Agora estou em dúvida de qual dos contos gostei mais até agora, esse conto 

é muito bom, muito lindo, muito tudo! 

 (Por mais leituras como essa, por favor!) 

 Por hoje é só, Diário, iniciei o dia fazendo massagem em suas páginas e não 

poderia iniciar o dia de outra forma, pois essa é a melhor. Bom dia, Diário! :* ˂3 

 

04/07/15 

 Bom dia, Diário! :) 

 Hoje, comecei meu dia bem cedinho. Apesar de ser sábado e o tempo estar 

bem fechado, resolvi levantar e a primeira coisa que lembrei, foi de você, Diário. 

 Ontem, na sala de aula, li juntamente com meus colegas dois contos, foi 

aquela coisa tumultuada, muito barulho, e findou que para entender o conto tive que 

ler 2 vezes. Com tudo isso, gostei muito do conto, aliás, ele traz bem a realidade. A 

vida tem mesmo de ser tratada com simplicidade, sabe, Diário... Acho a simplicidade 

bem mais bonita que a riqueza, que o luxo, acho que sinto mais verdade nas 

pessoas simples, até gosto mais das roupas simples. E mais, não importa a nossa 

pequenez, se formos simples e agirmos de forma sábia, seremos bem mais 

percebidos que os gigantes e os ricos. 

 Quando somos simples igual ao jovem pequenino, a vida nos retribui com 

sorrisos. Não importa a roupa, não importa não ter feito a roupa, não importa se é de 

cetim, se é de camurça. O que importa mesmo, é sermos confundidos com o campo, 

o campo da simplicidade. 

 - Confesso, Diário, que estou muito em dúvida de qual melhor conto. Esse 

conto me trouxe uma paz, uma lição, ele tem algo que os outros não têm, acho que 

deve ser a simplicidade. Posso até imaginar uma continuação para o conto. O jovem 
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pequenino se tornou um gigante, mas de simplicidade, de espírito. O pequeno se 

tornou um sábio e amava o campo imensuravelmente. Tudo era alegria, cor e muita 

simplicidade. 

 "... quanto mais simplicidade, melhor o nascer do dia..."  

 #PodemosFazerEsseTipoDeDiárioSempreProfessora#PorAmorALeitura ˂3 

 

04/07/2015 

Entre as folhas do verde 

 Dando continuidade ao sábado, e claro, da melhor forma. 

       Acho que já tinha visto esse conto antes, só não havia refletido nele. Os 

contos de Marina tem esse poder de permear reflexões, acabo entrando na história 

e sempre penso que sou uma personagem. 

 → Diário, eu queria encontrar um príncipe, mas estou me desiludindo com 

essa proposta, KKKKKK! 

 Acho que em um relacionamento devemos compartilhar momentos, desejos e 

acima de tudo, respeitar um ao outro. Talvez no conto o príncipe apaixonado 

interpretou a lágrima da mulher-corça errado. Ela queria mesmo era voltar para o 

campo e o seu lugar, queria até que ele fosse com ela, daí, Diário, fico pensando... 

será que ela ficou magoada com a autoridade dele em transformar ela em mulher? E 

nem tinha como ela se expressar, ela não tinha o poder da palavra. :'( 

 Faço uma reflexão bem comum, mas que é importante, pensei assim, a 

mulher-corça quando reuniu seus sete passos e conseguiu sair do palácio, ela se 

sentiu liberta, algo que remete às mulheres quando são presas à vontade dos 

homens, quando estão assim como a corça-mulher, não tem o dom da palavra. 

 Achei uma história muito boa, mas bem normal. 

 Pude refletir também a coragem da mulher-corça em reunir seus sete passos 

em busca da sua vontade e não ficar presa a uma vontade diferente da dela. 

 * Diário, tenha um bom dia e que continuemos compartilhando reflexões. 

 Carinhosamente, 

 B. T. 
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DIÁRIO DE LEITURA 2 

 

19/06/2015 

Português - Diário 

→ Entre a espada e a rosa 

- Quando começo a ler o conto pelo título pensei que seria uma história que uma 

jovem se apaixonava por um guerreiro. 

- Logo no início vejo um começo triste, onde o pai dela troca ela com o seu chefe em 

troca de dinheiro e ovelha. 

- Tenho um questionamento sobre ela ter criado uma barba, será que foi um castigo 

por ela ter pedido uma solução para sair do casamento? Mas ao mesmo tempo vejo 

que ela conseguiu superar isso, com essa sua nova forma de ser. 

- Ao longo do conto percebo que tudo começa por uma simples garota que é troca 

por seu pai por bens materiais que logo depois vira uma mulher com barba, para ela 

era mesmo que ter virado homem. 

- Depois que ela criou barba, desde então ela começou outro sofrimento, por barba 

ser uma coisa masculina, então ela já não estava se sentindo mulher e sim homem. 

- Ela ao superar esta coisa de ter barba resouveu seguir em frente, então vendeu 

suas joias e o anel que teria sido de sua mãe, em troca de uma espada, um elmo, 

uma couraça e um cavalo, deixando então de ser mulher, hmeme se transformou em 

um guerreiro. 

- Ao final o conto fica bem interessante pelo fato da barba ter sumido e criado rosas 

no lugar da barba. Também tem outra coisa que achei bem interessante é que 

depois de tudo que aconteceu, no final ela ter se transformado em uma linda mulher, 

daí termina o conto e eu fico imaginando que ela e o príncipe ter se casado e 

termina com um final feliz, mas ao mesmo tempo imagino que pode ter sido 

diferente, e não paro de pensar como foi esse final. 

 M., você acredita que a barba e o disfarce de cavaleiro possam significar alguma 

outra coisa que não foi mencionada no texto? 

Professora Kalliane, acredito que sim, mas não imagino o que poderia significar.  

 

19/06/15 

→ A mulher ramada 
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- Ao começar ao ler o título imagino uma mulher peluda, cheia de ramos, enfeitada e 

imagino também uma mulher em forma de árvores. 

- No começo do conto não vejo se faz sentido do título com o começo do conto. 

- Muito legal ao ver que o homem jardineiro cuidava de suas plantas com um grande 

amor. 

- Acho muito interessante quando no conto fala que o arbusto foi tomando feitio e 

dali foi formando o corpo de uma mulher e ele o jardineiro deu os últimos retoques. E 

como ele desejava tanto uma mulher e ela se formou das rosas, formando uma 

Rosamulher. 

- Acho triste quando ele adoece e não podia ir vê-la. Ela foi ficando sem forma, os 

ramos foram crescendo e já não tinha aquela bela perfeição de Rosamulher de 

antes, mas mesmo sem a forma de antes ele a achava mais linda ainda. 

- É muito interessante o amor, ele a amava tanto que sabia que não teria coragem 

de podá-la, então a abraçou e ela a Rosamulher sentindo esse amor, ela começou a 

brotar, lançando galhos, abrindo as folhas, o seu perfume, casulo de flores, 

envolvendo um botão. 

 Comente as suas impressões após a leitura, não apenas o resumo dos contos. O 

que você acha, por exemplo, que essa criação do jardineiro, o ato de podar e a reação dele 

diante do florescer da Rosamulher significam? 

Professora, eu acho que significa um ato por amor, pois ao tanto deseja-la e dali 

vela florecer, logo de um arbusto no jardim que era um local que ele cuidava com 

tanto amor. 

 

03/07/2015 

→ Um desejo e dois irmãos 

- Quando começo a ler o conto fico-me pensando sobre o que esse título "Um desejo 

e dois irmãos" quer dizer. Penso que seria uma história onde tem uma linda jovem e 

esses dois irmãos se apaixona por ela, mas ela só tem desejo, ou mesmo, é só 

apaixonada por apenas um. 

- Interessante que logo que começo a ler o conto já vejo que o que eu imaginei pelo 

título não é realmente a história que acontece. 

- Ao ler um parágrafo que fala que tudo um tinha o outro também queria ter, penso 

em fazer uma comparação com uma família de hoje em dia, onde muitos tem inveja 

uns dos outros, inveja entre a própria família. 
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- Uma coisa que acontece no conto que eu não gosto e acho muito feio é a inveja, a 

inveja destroi muitas coisas. 

- Quase no final do conto paro e penso sobre uma passagem que fala no texto que é 

onde diz que eles corria tanto e não chegava onde queria, fico pensando será que 

por eles terem uma sede de um vencer o outro é por isso que as coisas não 

acontecia do jeito que desejavam? Penso que sim, pois a inveja é uma das coisas 

piores que existe no mundo. 

- No último parágrafo é onde eu realmente fico imaginando no que acontece, pois no 

conto diz que tudo se encontrou e tornou um único príncipe. Realmente não imagino 

o que poderia ter acontecido com ele. Pois no conto fala de uma forma que os dois 

juntou-se e formou somente um, mas como isso pode acontecer? Realmente fico 

imaginando o que aconteceu, e isso mim vem vários pensamentos. 

 

04/07/2015 

→ Como os campos 

- O título "Como os campos" me faz imaginar um lugar bem verde, cheio de flores, 

um lugar lindo, alegre. 

- Ao começar a ler o conto acho bem interessante pois já que o sábio está 

preparando os jovens para o futuro, eu acho que ele está querendo dizer que eles 

devem ser jovens puros, alegres, coragem para enfrentar as armadilhas da vida, 

fazendo uma comparação quando o conto fala que "a roupa do pequenino rasgou-

se" e ele teve a inteligência de dar um jeito nisso, costurando os remendos. 

- Acho bem interessante o final do conto, pois é como se ele estivesse vestido com o 

campo, ou seja, cheio de arbustos, flores e sendo confundido pelos pássaros pela 

forma de como estava vestido. 

- Bem, não entendi muito esse conto, o que eu pensei que fosse sitei mais acima, 

tudo que eu falei foi tudo que eu entendi diante do conto. 

 

04/07/2015 

Entre as folhas do verde 

- Ao começar a ler o título "entre as folhas do verde", imagino alguma pessoa ou 

objeto que fica ou se mistura entre as folhas verdes. 
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- É bem legal a forma dos animais saber que o que escutou era algo de perigo, e ao 

saber que estão correndo perigo se escondem da melhor forma que ninguém os 

ache. 

- Eu acho muito interessante que por um não entender a língua do outro, não sabia 

que cada um tava com pensamentos diferentes. 

- Achei bem legal o final por ela ter conseguido ser o que realmente queria ser. Acho 

que quando o príncipe fez ela virar mulher totalmente, ela deve ter ficado muito triste 

por pensar que ele queria ela como ela era e não para mudar. Comparo esse texto 

com algumas atitudes da vida real, onde muitas pessoas quer que seus ou suas 

amados (as) mude só para agradar, não aceitando como realmente é. 
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DIÁRIO DE LEITURA 3 

 

17/06/2015 

 O presente trabalho foi designado pela professora Kalliane e consiste na 

leitura de contos dos autores Marina Colasanti, Clarice Lispector e Mia Couto e fazer 

as observações, opiniões e críticas (dos contos) neste mesmo veículo. No total 

foram selecionados pela professora quinze contos, sendo cinco de cada autor citado 

acima. Já começo achando o trabalho bastante interessante e ainda considero bem 

criativo, pois sempre que fazemos uma leitura temos nossas opiniões e críticas 

guardadas dentro de nós. Por isso creio que será bem legal. 

→ Os cinco contos a seguir são de autoria da Marina Colasanti. 

 

Conto: Entre a espada e a rosa 

 Antes de começar a leitura de fato, parei e li o título (claro!), refleti sobre ele e 

o achei bastante interessante, apesar de não me chamar muito a atenção "Entre a 

espada e a rosa". Eu pude inferir que a espada demostrava guerra e que a rosa, 

uma parte mais pessoal, digamos que a "parte boa". E, de fato, era isso! Agora o 

texto ele já começa cheio de drama, o rei obrigando a princesa a casar, que coisa 

mais "normal", HA HA! Daí vem a parte boa, a princesa com uma barba, que 

loucura! Que comédia! Mas achei também bem interessante, pois esta vem a nascer 

quando ela estava mais triste, mas desapareceu quando ela estava para ser feliz! 

Ou seja, a barba foi importantíssima para ela obter sua felicidade, assim o que 

parecia ruim acabou se tornando o sonho da vida dela! O que nos traz uma 

mensagem belíssima! Quanto ao final do texto, achei esplendido!! Gosto de finais 

diferentes, que fojem do padrão e que permitem o leitor imaginar o resto da história. 

O conto em si é ótimo, maravilhoso! Me permitiu viver uma história fictícia, porém 

bastante empolgante e envolvente! :):) 

 

Conto: A mulher ramada 

 Marina, esse título não chamou minha atenção, achei ele bem normal, 

também!   Mas ele nos permite ter uma boa ideia do que se tratava o texto. 

Senti "pena" do jardineiro, sempre sozinho e ninguém o dava atenção! Daí é que ele 

resolve que precisa de uma companheira, que foi a roseira! Isso também nos traz 

uma bela mensagem que ele não deixava a planta florescer de fato, sempre a 
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poldando para ficar da forma que ele queria, mas quando enfim ela consegue 

florescer e criar suas rosas, ele percebe que ela ficou ainda mais linda. No geral o 

texto é ótimo, um real conto maravilhoso! HA HA!  

 Fico feliz em ver que você está gostando dos contos. A experiência da leitura literária 

precisa mesmo acontecer assim, de maneira prazerosa. Marina Colasanti acerta em usar do 

fantástico para falar do real. 

 A propósito do título do segundo conto, que você disse ter achado "normal", quero 

fazer uma pergunta: você acha que é possível estabelecer uma relação entre "ramo" e 

"amor"? 

 Com certeza! O amor é como os ramos, que se ramifica quando é passado e 

sentido pelos outros. Mas mesmo sabendo disso o título não foi capaz de prender 

minha atenção. Na minha concepção o título é ótimo, mas também normal, ele não 

possui "algo a mais", daí a classificação! 

 

Conto: Um desejo e dois irmãos 

 Dessa vez sim, o título me chama a atenção e me fez criar várias 

expectativas! Tive uma ideia de que haveriam conflitos entre os irmãos e, de fato, é 

isso. Dois irmãos competindo entre si, belíssima história, e não pude deixar de 

associá-la ao que vivemos hoje, somos todos filhos do mesmo Pai, mas somos 

diferentes e estamos em constante conflito! História maravilhosa!! Com um final 

ainda mais belo! O melhor conto até agora, sem dúvidas!!  

 

Conto: Como os campos 

 Que história bela! Bastante sujeita à nossa imaginação, pena que não tive 

muita! Poucas foram as ideias que me vieram! Mas o que pude entender me permitiu 

concluir que o jovem que realmente entendeu a proposta do sábio foi o terceiro, 

demonstrando simplicidade e humildade. Então gostaria de uma ajuda para o meu 

melhor entender do conto! Preciso retirar a venda que está em meus olhos. 

 L., acredito que você, pelo menos em relação a este conto, já retirou essa venda dos 

olhos. A lição dele parece ser mesmo a de que a sabedoria se encontra na simplicidade. 

Mas o mais legal de ler textos literários é que a cada leitura podemos descobrir novos 

sentidos. Quem sabe não seja esse o caso? 

 

Conto: Entre as folhas do verde 
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 O título já não deixa a desejar! Muito bem escolhido e feito! Ótimo! A história 

em si é ainda melhor (claro!) e esta vem apresentar uma temática bastante 

envolvente. Mostra que  príncipe e a corça-mulher tinham interesses totalmente 

opostos e cada um queria impô-lo sobre o outro. Daí é que surge o conflito, o 

príncipe acaba sobrepondo-se ao desejo dela, mas ela depois consegue realizar seu 

desejo de virar uma corça por completo. Ao meu ver, essa parte "corça" da mulher 

vem justamente ilustrar as tantas diferenças que temos hoje em dia e que devemos 

respeitá-las e levá-las em consideração.   
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DIÁRIO DE LEITURA 4 

 

17/06/2015 

Entre a espada e a rosa 

 Bom, de início quando comecei a ler o título do texto, achei que iria falar de 

um homem e uma mulher, já que se fala de uma espada e uma rosa, e até aí tudo 

bem, acertei. Quando iniciei a leitura, de cara não gostei e não fui nenhum pouco a 

favor do pai escolher o noivo da princesa, não fui, quem já viu, isso não existe mais. 

É, mas pensando bem, naquela época era normal existir isso, já que os reis só 

queriam dinheiro e tchau. Se bem que é muito comum nos dias de hoje mulheres 

que querem velhos ricos, só para ter vida boa, mais vamos continuar, estou louca 

para saber o que vai acontecer. 

 Quando comecei a ler a parte que ela queria uma solução para não casar, 

achei que ela iria fugir, mais quando li que a solução foi o surgimento de uma barba, 

OH MY GOD, achei massa, e ao mesmo tempo achei que fosse tipo um castigo, sei 

lá, fiquei surpresa demais, é nessas horas que eu queria os emoticons do Whats 

para mostrar minha cara, KKKK. 

 Agora eu fiquei estressada, porque o pai dela não aceitou ela de barba, ora 

mais, achou uma vergonha, me encabula que vergonha na cara ele não teve na hora 

de colocar a filha dele pra casar por conta de dinheiro. Agora a princesa ao sair de 

casa mostrou-se muito guerreira e batalhadora, buscou sua identidade, e provou que 

não existe serviço de homem e de mulher. 

 E o final? Ai, meu DEUS, o final, chega suspiro para falar o que senti ao ler 

isso, foi muito massa, o amor do jovem rei pela moça, e já imagino ela descendo 

essas escadas, com esse vestido vermeho, bem fina rsrsrs. Agora Marina Colasanti 

mata um de ódio, com isso de não botar um final mais explicativo dizendo o que 

ocorre depois, sou curiosa, queria detalhes. Mas eu amei o texto e seria capaz de ler 

mais vezes. 

 Ah, M., pois acho muito bom quando os desfechos são assim, abertos à nossa 

imaginação. Tornamo-nos coautores! 

 

17/06/2015 

A mulher ramada 
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 Pelo título, o texto vai falar de muito capim, eu acho, ou vai dizer que a mulher 

não se cuidava e era bem peluda KKK. Mas agora que iniciei a leitura, acho que vai 

contar a vida de um jardineiro. Meu Deus, será que essa árvore vai virar a nova 

mulher dele? Já estou ansiosa para ver o que vai acontecer. 

 Vaila, superou minhas expectativas, só em texto mesmo, ele plantar sua 

própria companheira, já queria isso na vida real. 

 Own, que lindo, ele cuidava da mulher ramada até quando não existia 

primavera. 

 Nossa! Que final massa, nunca imaginei que seria assim, pense que o 

arbusto fosse virar uma mulher de verdade, AFF! 

 Você pensou no significado do ato de podar, feito pelo jardineiro? E já pensou que, 

em literatura, tudo é possível, inclusive um arbusto simbolizar mais do que um arbusto? 

 

 Nem pensei nisso, Kalliane, eu realmente pensei que ele podava para não 

perder a forma do corpo da mulher. É verdade, tudo é possível. E outra, o que para 

mim pode ser um simples arbusto, para os outros leitores e o jardineiro pode ter 

outro significado. 

 

03/07/2015 

Um desejo e dois irmãos 

 Quando comecei a ler o título do conto, logo pensei que seria assim, que os 

irmãos eram gêmeos, e que o desejo que um tinha o outro tinha também. Porém, no 

desenrolar da história, vi que não era bem assim, pensando bem era, já que eles 

tinham um desejo e ao mesmo tempo uma inveja daquilo que o outro tinha. Isso me 

lembra muito a novela "Viver a vida", onde também os irmãos Jorge e Miguel tinham 

o desejo de querer possuir o que era do outro. 

 Já que o pai tá pensando em dividir o trono, vai da certo, não é possível que 

esses irmãos estejam "possuídos" com uma loucura de um querer o que é do outro 

KKKKKK, isso é o que nós vamos ver, nós não, eu, né? 

 Mais meu Deus, nem com essa divisão eles se contentam, pois diga, é grave 

KKKK. Vamos pra frente, eles ainda ficam unidos e amigos, não é possível! 

 Meu Deus (cara de assustada), que final massa, isso só mostra ainda mais 

que na vida tudo tem um valor e um propósito, e ao mesmo tempo um castigo. O 

que adiantou a herança ser dividida, um querer o que é do outro? Não adiantou 
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nada e no final nenhum conseguiu o que realmente queria. Estou gostando muito de 

ler esses contos, a cada conto aprendo e me surpreendo mais. 

 

Como os campos 

 Bom, de início confesso que não gostei, achei o conto muito choco, e não 

tava com nenhuma animação para escrever. Porém, depois de ler umas três vezes 

achei algo interessante, o único que, apesar de todo o esforço, e ter a roupa suja 

rasgada, que conseguiu chegar aonde o sábio queria, foi o jovem menor, que 

conseguiu ser confundido com os campos por um pássaro. E ele sim, foi capaz de 

realizar o que o sábio queria, através dos seus ensinamentos. 

 Trás uma grande lição, pois na vida devemos esperar as oportunidades e o 

momento certo para só assim conseguirmos realizar aquilo que tanto queremos e 

desejamos, é preciso se dedicar, pois nada vem fácil, até porque tudo que temos 

sempre vem com esforço e suor. 

 

Entre as folhas do verde 

 Bom, lendo esse título acho que não vou gostar nenhum pouco desse texto. 

Mas como diz o velho ditado, "não devemos julgar um livro pela capa". Vamos ver 

minha conclusão sobre isso. 

 Hum... Esse conto está começando a me surpreender, um príncipe que se 

apaixona por uma mulher metade corça, agora fiquei curiosa, dá vontade de ir logo 

olhar o final para ver o que vai acontecer KKK. 

 Meu Deus, os opostos realmente se atraem KKKK, não sei qual está mais 

apaixonado, acho que esse amor nunca vai dar certo. 

 Mais tá, véi, nam, agora eu direi o que é que tem haver esse final? Me diga, 

me diga, Marina Colasanti, nam, tava tão bom, ficando tudo tão massa e 

emocionante, aí a mulher-corça no final vira apenas uma corça, não gostei. 

 M., você falou a respeito dos opostos se atraírem. Realmente, o príncipe e a mulher-

corça eram diferentes, não apenas fisicamente, mas em outros aspectos também. Repare 

nas ações do príncipe e nas da mulher-corça, depois que ele a leva para o palácio e pense: 

por que ela não quis continuar sendo mulher e por que, apesar disso, continuou voltando 

aos jardins do palácio? 
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DIÁRIO DE LEITURA 5 

 

Português 

A mulher ramada 

 Ao ver o título do texto, construo a ideia que alguma coisa vai estar 

relacionada a plantas, pelo fato do título apresentar uma palavra que vem de ramos. 

 Nos primeiros parágrafos observamos justamente isso, trata-se de um 

jardineiro que sempre estava a poldar suas árvores de acordo com sua imaginação, 

mas percebe-se também que ele está começando a se sentir sozinho, e agora 

construo a ideia que ele vai arranjar uma companhia, podendo até abandonar sua 

profição que outrora sua atenção e seu tempo era posto todo sobre ela. Quando o 

texto começa a relatar as formas que as novas árvores do jardineiro iam tomando, 

ou seja, dizia que ele estava poldando e estava se tornando a forma de um ser, 

percebemos que ele com o auxílio do seu dotes de jardinagem estava procurando 

suprir a alsência de uma companhia em uma planta em forma de gente. Percebi que 

minhas expectativas foram correspondidas, pois o jardineiro se encontrava agora 

totalmente apaixonado. Mas por infelicidade ele adoeceu e por há dias não poder ir 

cuidar da planta, , construí a ideia agora de que quando o jardineiro fosse para lá, a 

planta iria estar murxa e sem vida, deixando assim ele muito mais abalado. 

Prosseguindo a história vi que ocorreu tudo ao contrário, pois a planta ainda estava 

lá, e para maior surpresa, ela apresentava rosas por toda a parte, e estas fizeram 

com que o jardineiro se apaixonasse mais e achasse ela mais linda, coisa que 

outrora ele não queria. 

 Por fim percebi duas coisas: uma, que às vezes precisamos deixar as coisas 

acontecerem, pois podem elas nos surpreender; e outra, que por mais que as coisas 

pareçam bonitas, as outras pessoas só iram perceber o externo, jamais perceberam 

o significado ou o real valor atribuído a ela por alguém. 

 

Português 

Entre a espada e a rosa 

 Ao ver o título do texto faço logo em minha mente a ideia que o texto irá falar 

de duas oposições, a espada significando algum tipo de batalha, guerra, e a rosa 

uma coisa frágil e delicada, imagino também quando vejo a palavra "entre", que 
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algum personagem vai ter que fazer alguma escolha, e se aparece a dúvida ao 

escolher entre a "espada" ou a "rosa". 

 Ao começar a ler o texto percebi que minhas expectativas não foram 

correspondidas, pois não esperava que a história se tratasse de uma moça que seria 

obrigada a casar, e me surpreendi mais ainda quando o texto relata que no seu rosto 

havia crescido uma barba, mas entendo que isso só aconteceu por "ironia do 

destino", para que a jovem moça não se casasse mais com o outro rei. 

 Agora a história ia ficar bastante tensa, pois com a expulsão da moça do 

castelo, agora ela corria muitos riscos, adentrando em um mundo que outrora não a 

pertencia. Quanto as não aceitações da moça em nenhuma aldeia, eu já esperava, 

pois sabia que ela iria encontrar essas dificuldades por ser principalmente 

desconhecida. Só me surpreendi, pois não esperava que ela fosse usar de toda uma 

armadura para esconder seu segredo. 

 Uma das coisas que me chamam mais atenção nessa história é o fato de uma 

moça que sempre esteve submetida aos luxos de todo um reino e que agora se 

destacava fazendo o que outrora era feito pelas classes baixas de sua corte, e 

mesmo assim ela estava sendo reconhecida por isso. Já não bastava estar 

apaixonada pelo novo rei que conhecera, ainda ter que lhe dar com uma barba, 

agora esta se transformava em rosa. O interessante é que não imaginava que essas 

rosas iriam muchar, dando espaço apenas para o rosto da mulher. E construímos a 

ideia de que agora, normal, ela iria viver feliz para sempre com o rei. 

 

Português 

Entre as folhas do verde 

 Ao analizar o título do texto só consegui estabelecer a relação literal, ou seja, 

pensei apenas em folhas verdes e alguma coisa entre elas (...riso...). Quando 

comecei a ler o texto percebi que era diferente de toda e qualquer descrição que 

poderia fazer do texto. Logo percebemos que aparecia agora na história algo que ia 

mudar a vida do caçador, pois, pelo fato do seu instinto ser diferente do desejo do 

seu coração, agora ele iria ter que fazer uma decisão complicada, mas que não 

podia ser errada. Quando o texto relata que todos os dias ele a visitava, percebemos 

o seu interesse sobre a mulher-corça. Fiquei com um sentimento de pena deles, 

pelo fato de não poderem se comunicarem, e expressar todo o amor que um sentia 

pelo outro. Mas ao mesmo tempo de insegurança, pelo fato dos objetivos deles 
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serem opostos, podendo gerar o fim daquilo que poderia ser uma linda história de 

amor. Quando o texto nos fala que o príncipe entendeu e mandou chamar um 

feiticeiro, logo pensei que, pelo fato dos objetivos deles outrora serem diferentes, o 

caçador e rei tinha entendido errado o real significado daquela lágrima. 

 O final dessa história foi algo muito inesperado para mim, pois mesmo 

achando que a mulher-corça não queria ser mulher, mas achava que ela iria 

continuar agora com o príncipe seriam felizes para sempre, mas o que houve foi o 

contrário, a mulher aprendeu os sete passos e foi embora para onde realmente 

queria estar. 

 Você não percebeu que ela voltou aos jardins do palácio? O que isso pode 

significar? 

 

Português 

Como os campos 

 Ao observar o título do texto, logo imaginei que na história retratada ia-se ter 

alguma coisa relacionada com os campos, que algo ia ser como o mesmo. Vi que 

minhas expectativas foram correspondidas, pois o velho sábio ordena que os jovens 

se vistam como os campos,, mas este possui um significado intrínseco, que cada um 

dos jovens deveriam entender de sua forma. Mas houve um mal entendido quanto a 

parte dos jovens, pois eles entenderam digamos que o literal, não trazendo algo que 

servisse de aprendizado pra eles, e com a inconsciência disso, ao olharem pros 

campos e verem aquela variedade de cores, entenderam que eram para que eles se 

vestissem com aquela variedade de cores. 

 Quando o texto relata que apenas um fez diferente, pensei logo que, agora 

esse jovem por ter entendido o que o sábio disse e iria agora tomar uma atitude que 

ia agradar o sábio. E ao continuar lendo a história, percebe-se que realmente o 

jovem que era mais novo, mesmo tendo vivido menos experiências, entendeu que 

era pra que ele se vestisse como os campos, mas entende da forma certa, pois 

percebe que ele era pra agir com toda a humildade, trabalhando, plantando para 

colher, cuidando para colher os frutos. E o texto ainda nos garante que ele 

realmente entendeu a mensagem, pois o texto nos remete que certo dia um pássaro 

o confundiu com o campo e posou sobre o ombro dele. E vai mais além quando diz 

que o sábio sorriu de longe, ou seja, nos dar a ideia que o mesmo estava orgulhoso. 
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Português 

Um desejo e dois irmãos 

 Ao ler o conto um desejo e dois irmãos, imaginei que ia se tratar de intrigas, 

onde os irmãos tinham os mesmos desejos e brigavam pelas mesmas coisas. 

 Como sempre, os pais sempre ajudam os filhos, mas achei errada a atitude 

do pai, o mesmo não era para ter dividido a erança e sim ter feito algo para s filhos 

deixarem de ser desunidos e invejosos. 

 No final do texto podemos ver que na vida sempre aprendemos através de 

lições. A lição presente no texto se dá por eles desejarem tanto o que era do outro e 

acabaram virando uma pessoa só. 

 Contudo podemos refletir sobre lições deixadas no texto pra nós, que nem 

tudo é do jeito que queremos, e que para tudo se tem um castigo para que 

possamos aprender. Não gostei muito do início do texto, mais esse final eu achei 

massa e interessante. 
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DIÁRIO DE LEITURA 6 

 

BOAS VINDAS AO DIÁRIO 

UFA!! Até que enfim, você chegou... 

Querido diário, 

 Estava ansiosíssima para sua chegada, não encontrava sequer um caderno 

bonitinho que definisse-me, mas o encontrei. Ainda quando eu era pequenina 

gostava sempre de relatar para meu diário como tinha sido o meu dia, as viagens 

que fazia e até os fatos mais tristes acontecia comigo, mas nunca possuí um 

caderno (diário), onde poderia guardar as minhas variadas impressões sobre 

determinado texto que leria. 

 De início gostei dessa ideia e ainda continuo gostando, por ser algo novo e de 

grande importância, que estimula nós alunos estarmos sempre aptos a leitura, seja 

de contos, crônicas etc., contribuindo para o enriquecimento do vocabulário e aptos 

a criticar ou amar algum texto. 

 Tenho uma paixão grandiosa por ler e isto me faz sempre está lendo coisas 

novas. Por isso, espero que nós (Eu e você, diário) possamos nos relacionar de uma 

forma fantástica, eu sempre lendo para escrever aqui, e você sempre ouvindo-me e 

guardando todos os escritos, mantendo uma relação de grandes amigos. 

 Seja bem-vindo a minha vida de leitura! 

 Grande abraço.  

 Com carinho de sua amiga, 

  A. V. 

  

(18.06.2015) 

 Bom dia, diário. 

 Sempre é bom começar o dia lendo algo, principalmente quando este é 

prazeroso. Marina Colasanti, esta sim, reúne em seus contos as mais fantásticas 

coisas, capaz de nos tocar profundamente. 

 A professora Kalliane nos solicitou que lêssemos alguns contos da Marina, e 

dos poucos que li, fico sem palavras. Uma ótima escritora, que mistura ficção com 

realidade, tornando a história com um tom fantástico e que estimula-nos a sempre 

estar lendo. 
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 Na aula de sexta, nos reunimos em grupos, para assim, fazermos a leitura de 

contos e após, debatermos sobre eles. Acho a ideia brilhante de reunir em grupos a 

sala, pois cada integrante expõe sua ideia, o que achou sobre o texto, surgindo um 

grande debate sobre o assunto. 

P.S.: Acho que os outros professores poderiam utilizar desta forma! 

 No meu grupo lemos os seguintes contos de Marina: "Entre a espada e a 

rosa" e "A mulher ramada", este segundo o mais fantástico de todos. 

 

Entre a espada e a rosa 

Marina Colasanti 

 Entre a espada e a rosa... logo vêm na minha cabeça um conto de fadas, que 

reúne príncipes e princesas, eu gosto disso, afinal, minha infância toda era voltada 

para esses tipos de histórias; ah, quantas saudades... 

 Deixando essa saudade para trás, é legal pensar como Marina pensa a vida, 

em que esta tem total relação com a fantasia. 

 O conto "Entre a espada e a rosa" é justamente essa relação, que narra a 

história de uma princesa, em que seu pai escolhe com quem a mesma iria casar. 

Com tanto desespero ao saber que irá casar com um chefe escolhido pelo pai, a 

moça chora, adormece e acorda, notando algo estranho em seu rosto, uma barba. O 

conto constrói-se diante deste fato e algumas coisas vão acontecendo, até conhecer 

um príncipe. 

 Simplesmente gostei bastante desse conto, é maravilhoso. As partes mais 

legais, são aquelas que a autora mostra o surgimento de barbas e flores no rosto da 

princesa, é algo que difere-se das outras histórias. E esse surgimento dava-se 

sempre que chorava e em seguida adormecia. 

 Talvez a barba, as flores estariam em seu rosto não por acaso, mas como o 

símbolo para algo. Será que a barba poderia significar o quanto sua vida estava 

bagunçada? E as flores para retratar o florescimento de uma nova mulher, uma 

guerreira? Concordo com isso, a barba e as flores são metáforas atribuídas à sua 

vida. 

 Algo que chamou minha atenção, foi a relação entre fantasia e realidade. A 

história passa-se ainda em um período de reinos, castelos, bem remoto, no qual a 

figura feminina deveria por obrigação casar-se com quem o seu pai mandasse, ou 

seja, o homem era quem detinha as ordens. Hoje isso é bem diferente, mas se 
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voltarmos a alguns anos atrás, esse fato prevalecia de forma predominante. A 

mulher atualmente tem liberdade, seja esta para escolher o que fazer, em que 

deseja trabalhar (não ficamos apenas em casa trabalhando para homens, hoje estes 

trabalham para nós, haha!)  Existe hoje uma mulher guerreira, que luta por seus 

direitos e pela vida. 

 Como todo conto de fadas, a princesa apaixona-se por um rei, este não a 

conhecia como mulher e sim, como um grande guerreiro, que o ajudava sempre. 

Cansado de ver seu amigo (a princesa) sempre coberto com seu elmo, o Rei 

ordenou que tirasse o elmo para saber realmente quem era que estava por dentro 

das vestimentas, mas a princesa não queria que ele a visse com sua barba. 

Adormece e em seu rosto florescem as flores, como o nascer para uma vida nova, 

que depois murcham sem nada a substituir. 

 E assim, viveram felizes para sempre, como dizem todos os contos de fada. 

 No final da história, gerou em mim algo que não acabara por ali, que deveria 

ter uma continuidade. 

P.S.: Cheguei a pensar que a professora teria retirado a última parte, para que 

vinhessemos a pensar sobre o final da história, mas que nada, isso era o fim da 

história. AFF, não gostei disso! Marina deveria ter escrito mais... 

 Se viveram felizes para sempre, não sei, isso cabe nós imaginarmos a 

continuação do conto, e utilizar nossa imaginação para além dele. 

 Curto este conto!  

 

A mulher ramada 

Marina Colasanti 

 A mulher amada... Ops, a mulher (r)amada, um dos contos mais lindos e 

singelos que li. É lindo como Marina escreve as palavras, dando a estas um tom 

amoroso e carinhoso, que são capazes de dar ao texto os mais maravilhosos 

sentimentos. 

 O título pode dar-nos pistas e antecipar alguma conclusão sobre o conto. 

Para quem leu a história o título sugere-nos ainda mais opiniões, mas para quem 

ainda lerá, ele dar curiosidades. 

 Este conto é simplesmente PERFEITO. Gostei muito como a autora construiu 

as personagens e também o local onde a história passa-se, em um jardim. 
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 O jardineiro sempre gostava de plantar, cuidar de seu jardim, mas sempre 

estava sozinho, em meio a isso, decidiu-se em plantar uma companheira, a 

Rosamulher, esta sempre estaria com ele. O jardineiro fica doente e passa um 

tempo sem visitar a companheira, quando vai visitá-la, as flores estavam 

desabrochadas, deixando Rosamulher ainda mais linda. 

 Essa linda história de amor assemelha-se com o conto "A moça tecelã", da 

mesma autora. Em ambos, as personagens principais sentem a necessidade de ter 

um companheiro e criam estes, com todo o amor. Diferentemente de "A moça 

tecelã", em "A mulher ramada" o personagem não sente a vontade de desfazer-se 

de sua companheira, por ela ter sido quem o ouviu e "amou" de verdade. 

 O jardineiro cria em Rosamulher o perfil de mulher ideal, e sempre está 

podando-a contrariando a sua natureza. Quando ele adoece, perde o controle que 

tinha sobre sua companheira, deixando-a livre. Livre, nunca fora tão rosa e floresce. 

 Trazendo o conto para o nosso mundo, digo que o jardineiro retrata aquele 

ser possessivo, ciumento, mas que além disso, ama. É uma metáfora para a vida, 

muitas pessoas sentem-se presas em relacionamentos ou na própria vida, mas só 

quem é livre é capaz de amar. 

 Esse conto é um ensinamento para a vida, principalmente quando muitos 

querem ser livres e às vezes não conseguem. 

 É um conto para aqueles que um dia já sentiram-se ou sentem-se presos, e 

principalmente para quem ama de verdade. 

 Aconselho todos lerem, é PERFEITO! 

 Curto e compartilho!  

  

 Muito interessante a leitura que você faz dos contos, ultrapassando, ou melhor, 

mergulhando no texto, descobrindo o que está sob a superfície das palavras e relacionando 

as histórias a outras, lidas anteriormente, como também à própria vida. 

 

                  

 Olá, Kalliane, muito obrigada pelo comentário. Fico feliz que tenha gostado e 

por ter deixado um pouco da sua opinião. Admiro muito você! Parabéns por 

"Relicário". Que a poesia possa cada dia mais adentrar o seu coração. (30/06/15) 
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Um desejo e dois irmãos 

Marina Colasanti 

Amigo querido, 

 O meu "gostar" por contos só cresce e isso é tão bom... Nesses dias, nossa 

professora nos pediu novamente para expressarmos nossas lindas ideias em nossos 

diários, e mais uma vez sobre os contos de Marina. Desta vez, o conto é 

denominado "Um desejo e dois irmãos". 

 O título acima pode antecipar muitas ideias sobre o que retratará a história e 

quando isso acontece pode nos influenciar a ler ou não, e quando se fala em Marina 

a vontade só aumenta, haha. 

 Este conto é muito bom, e principalmente quando remete-se a relação entre 

irmãos. Colasanti neste conto, mistura mais uma vez o fantástico com a realidade, 

relacionando seres imaginários com os reais. 

 Existiam em um reino dois irmãos, que sempre desejam ser o outro, eram 

gêmeos e príncipes. Seu pai um dia resolve dividir o reino, acreditando pôr fim ao 

conflito entre os filhos. Por meio da interferência da linha do horizonte, os dois 

príncipes fundem-se e tornam-se um só, consciente agora da sua identidade 

múltipla. 

 No início da narrativa percebi e é visível para todos como um irmão quer ser o 

outro, e esse desejo obcecado pela imagem do outro e por tudo que esse outro 

almeja ou faz permite que ambos os irmãos esqueçam-se de "olhar para si", de 

serem felizes. Logo, o encanto exacerbado pelo outro anula a felicidade dos irmãos. 

 O contexto relatado no texto pode ser trazido para a nossa vida, mas como? 

Quando alguém com inveja deseja ter tudo que o outro possui, passando por cima, 

muitas vezes, da própria pessoa, e isso é algo desumano, querer ser o outro 

passando por cima deste causando mal. Mas infelizmente esse tipo de coisa é 

bastante predominante em nossa sociedade. Sempre irá existir aqueles invejosos e 

maldosos, mas também sempre irá existir aqueles que estarão ao nosso lado, 

desejando-nos somente a felicidade. 

 Este conto assim como os outros, tem vários ensinamentos e entendimentos, 

e acredito que contos como este poderá fazer diferença na vida de muitas pessoas. 

 A leitura ensina-nos a viver e na compreensão do mundo. Por isso, indico 

este conto para todos que gostem de ler, porque é através disto que podemos ir 

longe! 
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 É um texto bastante plausível, por isso: 

Curto para valer! Rsrs... 

 

05/07/2015 

Boa noite, diário. 

 Fiquei um pouco triste ao saber que deixaremos de analisar os contos da 

Marina, mas feliz também que passaremos a relatar por aqui as análises dos contos 

de Mia Couto (um homem que gosta de gatos! Rsrs). 

 Kalliane, nossa professora, pediu para relatarmos sobre os dois últimos 

contos de Colasanti, estes "Entre as folhas do verde" e "Como os campos". Dentro 

de sala, reunimo-nos em grupos para que debatêssemos sobre os contos, isto 

sempre é bom. 

 

Como os campos 

Marina Colasanti 

 Este conto é maravilhoso, que reúne os mais diversos ensinamentos para a 

vida. 

 O título pode antecipar algumas ideias, pois a história em si irá abordar uma 

relação com o campo, a natureza, etc. 

 É contado que havia um sábio e jovens estudiosos, estes perguntam ao seu 

mestre como devem vestir-se, ele manda vestirem-se como os campos. Alguns 

jovens vão à cidade e compram tecidos de muitas cores, porém um jovem 

pequenino, ao invés de fazer isto, ele resolve observar e viver no campo, quando 

isto acontece o sábio sorrir. 

 Este conto retrata uma situação muito vigente em todos os lugares, o fato de 

pensarmos que os mais velhos sempre estão certos, são os melhores, enquanto os 

pequeninos fazem coisas erradas, nunca são melhores e não pensam como os 

adultos. A história não retrata bem isso, nela o pequenino é responsável por ter 

pensado correto, da maneira que o sábio queria, ou seja,a maneira sábia. O jovem 

pequenino retrata muitas pessoas que contentam-se com o simples e que muitas 

vezes esse "simples" é o melhor. Esses tipos de pessoas não exageram em objetos 

sem valores, pois estes não tem um verdadeiro sentido. 
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 O mundo necessita urgente de pessoas como o jovem pequenino, que vê que 

as grandes coisas estão em pequenos gestos. É um conto de ensino para a vida. 

Gostei muito! Curto. 

 

Entre as folhas do verde 

Marina Colasanti 

Amigo querido, 

 Esse conto é super fantástico, muito bom mesmo, tem algumas semelhanças 

com o conto "A mulher ramada". 

 Marina como sempre arrasa em seus contos, nos colocando sempre em 

reflexões sobre a vida e nos dando lições e aprendizados. 

 A história é fantástica, remete a um príncipe e a uma mulher-corça. Estes são 

muito diferentes entre si, pois enquanto um vive na floresta, o outro é da nobreza. 

Esses dois mundos diferentes sustenta o aspecto simbólico em nossa sociedade, 

que é a dificuldade de misturarem-se pessoas provenientes de camadas sociais 

distintas. 

 Ao ler o texto, notei a presença de um paralelismo na frase "Mas a corça-

mulher só falava a língua da floresta, o príncipe só sabia ouvir a língua do palácio", 

pois denota os dois mundos distintos. Ele apaixonou-se,mas queria trazê-la para seu 

mundo, e ela, por sua vez, apesar de gostar dele, queria que ele "falasse a língua da 

floresta". Esse tipo de amor é egoísta, pois não há a entrega, há a cobrança. 

 Quando Marina escreve "quando a corça acordou, já não era mais corça", ela 

opta por repetir a palavra "corça", em vez de falar da transformação em mulher. 

 Trazendo um pouco do conto para a nossa dura realidade, vemos a ligação 

da história com o poder da mulher tornar-se liberta do homem, em que este sempre 

faz seus desejos, deixando a mulher presa, sem direitos e infeliz. O fato da mulher-

corça ter ido a floresta, após ter transformado-se em apenas mulher, remete a sua 

libertação, as seus direitos, por isso a autora coloca "só corça, não mais mulher". 

 É perceptível e bastante importante a retratação do penúltimo parágrafo, 

quando remete, de forma intertextual, à história da criação na Bíblia. Enquanto Deus 

levou sete dias para criar o mundo, a corça levou sete dias para aprender a andar. 

No oitavo dia, Deus descansou, e , no oitavo dia, a corça fugiu. 

 É uma história de amor, a dedico a todos que um dia tiveram ou têm um 

coração apaixonado e que sentiram-se presos e querem libertarem-se. 
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 A história é lindaaaaaaa...  

 Curto e compartilho!!  

 

 

 

 

Pensamentos sobre Marina 

 Marina é uma super escritora, seus contos são um tanto maravilhosos, 

retratam as "verdades humanas", com relação aos contos de fadas. 

 Em seus contos, Marina expõe aquilo que considera essencial, deixando ao 

leitor a "outra metade" de entendimento no processo de comunicação, e isso é muito 

bom. 

 Gostei bastante da experiência de conhecer melhor um pouco de seus 

contos, e realmente apaixonei-me pela sua escrita. 

 Sem dúvida alguma, Marina, és uma grande escritora e contista, que esse 

dom permaneça por anos e por todo o tempo, suas histórias sempre irão ser 

lembradas. 

 Parabéns, Marina, pelos escritos! 
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DIÁRIO DE LEITURA 7 

 

Olá, meu querido diário de leitura!:) 

 Hoje eu li o primeiro conto, pra falar a verdade esperei uma coisa bem 

diferente do título "Entre a espada e a rosa", ao ler, pensei que seria uma história de 

amor entre uma princesa apaixonada por um camponês que a tratava como uma 

delicada flor, sendo que ela teria de se casar com um príncipe que nem conhecia... 

 Eu amei o conto, exeto o final, tudo bem que Marina teve a ideia de nos fazer 

pensar, mas ela poderia ter feito um final melhor, não acha? E quanto a barba?! Isso 

foi surpreendente!! E quando pensei que aquela barba iria sumir, aparece uma nova, 

só que de flores, fantástico! Fiquei com pena da princesa, a coitadinha não 

conseguiu emprego por ter corpo de mulher e barba de homem, se fosse eu, teria 

desistido, mas ela continuou tentando até que comprou um cavalo e foi a um 

castelo, onde foi bem recebida e encontrou um amor! 

 O que, exatamente, no final do conto, você não gostou? E por que a barba que 

apareceu na princesa lhe surpreendeu tanto? Você acha que essa barba poderia significar 

ou simbolizar uma outra coisa? 

  Não gostei da forma que a autora terminou o conto, é como se tivesse uma 

continuação, só que na nossa cabeça, mas seria bom saber como ela faria o final. A 

barba me pareceu surpreendente, porque não é uma coisa que as mulheres têm, 

também achei bem interessante a barba se transformar em rosa para poder sair do 

rosto dela. Acho sim que ela poderia significar algo a mais, como direitos iguais para 

homens e mulheres e que não existe trabalho específico para homens ou para 

mulheres. 

 

Olá, novamente, meu querido amigo! 

 Ao ler o título, "A mulher ramada", não consegui imaginar do que se tratava  a 

história. 

 Achei super legal a maneira que o jardineiro foi criando a imagem de uma 

mulher a partir das plantas, mas ele se apaixonar por uma "mulher" feita de plantas?! 

Isso é bem louco. É incrível a imaginação de Marina, ela consegue mesmo nos fazer 

imaginar tudo isso. Ele poderia ter se apaixonado por uma mulher de verdade, mas 

eu gostei da ideia, mostrou bem que o amor pode vencer tudo, até mesmo um 
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inverno e uma doença, porque o jardineiro fez de tudo para vê-la e  no final, fazê-la 

abraçá-lo com os galhos que brotaram como braços ao seu redor. 

 A. L., como sei que Marina Colasanti gosta de trabalhar com o maravilhoso, ao ler os 

contos dela sempre fico pensando que ela quer me dizer algo além do que foi escrito. "A 

mulher ramada" me conta muito mais do que a história de um jardineiro que amava a sua 

roseira, ou melhor, sua Rosamulher. O conto também lhe diz mais do que aparenta e do que 

você escreveu? 

 Diz sim, eu imaginei que o amor pode estar em qualquer lugar, e que se 

cuidarmos dele, ele vai ser cativado e só crescerá, mas se deixarmos de cuidar dele, 

ele irá se modificar, embora se ele for verdadeiro, continuará sempre. 

 

01/07/15 

Oi querido diário! 

 Quando li o título "Um desejo e dois irmãos" pensei que seria uma história de 

triângulo amoroso entre irmãos gêmeos e uma garota, mas eu estava errada e fiquei 

surpreendida ao ver como os irmãos queriam tanto as coisas um do outro, ao ver o 

que a inveja pode fazer e que eles nunca estavam satisfeitos com o que tinham. 

Achei interessante o jeito que eles resolveram disputar o reino do outro, pensei que 

seria uma disputa infinita, ao ler que a linha de chegada seria a linha do horizonte, 

quando finalmente chegaram e os dois se "fundiram", eu achei super interessante, 

porque como os dois irmãos tornaram um só, os dois reinos eu imagino, que ficaram 

para um só, ou seja,o desejo dos dois irmãos foi realizado. 

 

04/07/15 

Oi, querido diário, 

 "Como os campos", ao ler esse título não consegui nem imaginar do que se 

tratava a história, mas quando li o texto, gostei bastante de como o jovem pequenino 

criou sua roupa, com humildade e amor, com o próprio algodão do campo e tecidos 

feitos por suas próprias mãos. Enquanto os outros jovens foram à cidade e 

compraram todo tipo de tecidos e fizeram suas roupas. 

 Quando o pássaro pousou no ombro do jovem pequenino, pude ver que ele 

não só vestiu-se como os campos, mas ele viveu os campos, isso me fez pensar que 

para termos os resultados que desejamos, basta fazer o que queremos com amor e 

carinho. 
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04/07/15 

Olá querido diário, 

 Ao ler o título "Entre as folhas do verde", pensei que iria se tratar da história 

da vida de um povoado que morava na floresta, mas quando li, me encantei pela 

história, pelo amor dos dois personagens e como eles tinham amor um pelo outro e 

o desejo que fossem iguais, queria muito que eles continuassem juntos, porque na 

minha imaginação, eles eram lindos juntos. Porém o mundo dela não era o dele e 

nem o dele era o dela, não sabiam nem se comunicar por palavras, assim, seria 

impossível e ela se sentindo presa, procurou a primeira oportunidade de sair dali, 

acho que ela tava com o coração partido ao ter que deixá-lo, mas como será que ele 

ficou ao chegar no quarto e não ver mais ela? Será que ele foi procurá-la de novo na 

floresta? Não sei, mas acho que ele deve ter ficado muito triste, procurando a razão 

para ela ter deixado ele. 

 "O mundo dela não era o dele e nem o dele era o dela" é uma afirmação que traduz a 

ideia de identidade. Que relação você percebe entre essa ideia e o fato de a corça-mulher 

ter deixado o palácio e se transformado em corça totalmente? 
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DIÁRIO DE LEITURA 8 

 

19.06.15 

Entre a espada e a rosa 

 Quando a professora fez a entrega dos contos na sala para que os alunos 

lessem, eu observei primeiramente o título do conto. A princípio achei que relatava a 

historia de um casal, pois associei espada a homem e rosa a mulher, quando 

comecei a ler, percebi que não era disso que se tratava, e sim da historia de uma 

bela princesa que estaria sendo trocada por seu pai, em ouro e animais. 

 A princesa teria que casar com esse homem, porem ela não queria isso, e 

desejou por tudo que não tivesse que casar com ele. Daí no dia seguinte a princesa 

acordou com uma grande barba e por isso foi rejeitada por todos e expulsa do 

castelo. 

 Então ela fez uma roupa que cobria todo seu corpo e saio para trabalhar 

como cavaleiro. Nessa hora eu imaginei que ela ia trabalhar disfarçada para seu pai, 

mas ela foi trabalhar para outro rei e passou a ser o seu braço direito. 

 O rei, encabulado por ela nunca tirar aquela vestimenta deu um prazo de 

cinco dias para ela deixar o castelo, caso não tirasse aquela veste. 

 A partir daí, pensei que a barba fosse desaparecer, como desapareceu, 

dando lugar a rosas com perfume muito forte, porém as rosas caíram e ela foi com 

seu lindo vestido de encontro ao rei. 

 Eu fiquei chocado por o conto acabar assim, porém continuei ele na minha 

cabeça e criei o final que eu desejava para ele. 

 

A mulher ramada 

 Pelo título pode se pensar que conta a vida de uma mulher, porém fala sobre 

um jardineiro muito solitário, que trabalhava longe das pessoas e se empenhava no 

trabalho dele. 

 Eu achei o conto um pouco triste, pois para resolver o seu problema de 

solidão, o jardineiro faz uma mulher de madeira para não ficar tão sozinho. 

 Porém quando chegou o inverno, o jardineiro ficou sem plantas para cuidar, e 

a sua mulher que se chamava Belarosa desapareceu. 
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 Depois de muitos dias de tristeza e solidão, o inverno passou e ele pode 

voltar ao jardim, quando viu Belarosa mais linda do que nunca, então ele a abraçou 

e em uma espécie de casulo juntou-se a ela. 

 Não gostei muito do conto, achei ele muito triste, e no final não veio a parte 

feliz que eu esperava, imaginei que a mulher de madeira viria a ser real, mais de 

uma coisa eu tenho certeza, ela era real o bastante para aquele jardineiro. 

 M., gostaria de saber mais sobre suas impressões acerca dos detalhes dos contos. 

Por exemplo, as barbas da princesa, o disfarce de cavaleiro, o ato de podar do jardineiro... 

Como você analisa esses detalhes? 

 Bom, a respeito da barba no principio eu achei que era um castigo, porem o  

maior castigo para ela era ter que casar com o homem, então a barba foi muito 

importante para ela. O disfarce de cavaleiro ajudou a conseguir emprego já que ela 

não era aceita em nenhum canto pela sua barba que já vinha ser uma coisa ruim. O 

outro conto, na questão do ato de podar, acho que era a maneira dele expressar 

sentimento onde criava uma mulher, seu amor, sua companheira para apagar a 

solidão. 

 

Um desejo e dois irmãos 

 Pelo título eu imaginei que o conto se tratava de um sonho ou vontade dos 

dois irmãos, tipo uma conquista para ambos. Eu esperava que o conto falava de 

união, porem é totalmente ao contrario, dois irmãos que possuem grande ambição 

pelo que é do outro se enfrentão. 

 Eu gostei muito do conto, principalmente do final, onde os dois irmãos viram 

um  só ser. O que passou pela minha cabeça foi que o forte desejo e ambição de um 

se bateu com o outro, pois na verdade eles eram diferentes e ao mesmo tempo 

iguais pra mim pois tinham o mesmo desejo. 

 Quando tudo isso se juntou é como se as semelhanças que não aparece 

claramente se uniram e transformou eles em um só. 

 Adorei o conto. 

 

Como os campos 

 Bom, eu não entendi o conto, mais pelo pouco que consegui absorver, os 

jovens não entenderam bem o que o sabio quis dizer com vestir roupas iguais aos 

campos, assim como eu não entendi o que o sabio queria dizer (risos). Mais pelo 
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comportamento dele, me pareceu que os jovens não entenderam, e só no final foi 

que ele observou que os jovens realmente estavam como os campos. 

 

Entre as folhas do verde 

 Após a leitura entendi o título e associei ao texto, onde mostra um principe 

que era separado de um amor pela floresta.Uma mulher linda, porém era metade 

bixo. Acho que nada que o principe tentasse iria apagar o lado selvagem da mulher, 

como ele tentou e não obteve exodo. E então ficaram assim, se amando e se 

desejando, porem com uma enorme mata verde entre eles. 
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DIÁRIO DE LEITURA 9 

 

Diário 

A mulher ramada 

 O conto de Marina Colasanti "A mulher ramada" fala sobre um jardineiro 

cuidadoso que fazia o seu trabalho com amor e dedicação. Plantar, colher, flores, 

verde claro, verde escuro, fazia parte de seu cotidiano. Embora toda essa 

dedicação, murmurava nos canteiros,  pois sentia-se só, estava na hora de ter uma 

companheira. Foi então que decidiu juntar-se a uma companheira, a chama de 

Rosamulher, não era uma rosa qualquer, era aquela com a qual dedicara too seu 

amor, todo aquele trabalho valeu a pena, encantado ao ver a primeira brotação na 

primavera. O jardineiro ficou doente, muitos dias se passaram até a sua volta ao 

jardim. Quando voltou viu a perfeição em seu olhar, pétalas ali estavam a se formar, 

Rosamulher finalmente amadureceu. Isso mostra que o amor por algo ou alguém 

não se pode escolher. Esse conto conta a história de um jardineiro e o seu amor 

incondicional por uma rosa. 

 L., você me recontou, resumidamente, a história do conto, mas eu gostaria de 

conhecer as suas impressões sobre ele, o que você pensou a partir da leitura dele. E 

considerando que o texto literário diz muito mais do que aquilo que está escrito, você 

poderia dizer não o que a autora escreveu, mas o que ela não disse e que pode estar nas 

entrelinhas. 

 

O maravilhoso em Marina Colasanti 

Entre a espada e a rosa 

 Diário, sobre esse conto achei muito interessante. Mostra que não devemos 

nos prender naquilo que não queremos, a vida nos mostra escolhas e opções na 

qual resolvemos segui-las ou não. Um casamento além de tudo, precisa existir amor, 

não devemos nos relacionar a um momento de interesses e ambições, que foi o 

caso do pai da princesa querendo forçá-la a casar. Como a vida é cheia de 

mistérios, apareceu uma solução para a princesa não se casar, tendo o seu corpo 

passado por modificações, especificamente o seu rosto. A princesa foi mais uma 

vítima dos preconceitos, pois não conseguiu trabalho devido não saberem se ela era 

homem ou mulher, até que então colocou uma armadura no corpo e não pode ser 

reconhecida, mostrando que não só existem guerreiros homens. A princesa viu-se 
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apaixonada pelo seu companheiro de batalha, um jovem rei, mas sabia que não a 

queria daquele jeito, foi aí que a vida lhe trouxe uma nova solução, lhe tornara 

mulher outra vez. Gostei bastante deste conto! 

 

A mulher ramada 

 Diário, neste conto venho contestar a grande satisfação do jardineiro em fazer 

seu trabalho com amor e dedicação. Hoje em dia é difícil encontrarmos profissionais 

tão qualificados e aplicados. O mais interessante deste conto é que ao se ver só, 

resolveu criar uma companheira do fruto do seu amor e dedicação, uma mulher 

ramada, a qual chamara de Rosamulher. Depois de ter lido o conto eu vi que o ser 

humano transfere seu amor tanto a objetos animados, quanto a objetos inanimados, 

ou seja, quando depositamos o nosso amor a alguma coisa, não importa o que seja 

ou quem seja, e sim o que sentimos. 

 

Um desejo e dois irmãos 

Marina Colasanti é uma escritora fantástica, logo sobre o título deduzir que seria um 

desejo de posse, bem eu acertei pois se tratava da conquista dos reinos. Os irmãos 

deste conto são pessoas competitivas que buscam sempre o melhor e nem sempre 

estão satisfeitas com o que fazem, querem algo a mais. Me serviu de reflexão apra 

que daqui para frente devemos compartilhar mais as coisas, deixar a ambissão de 

lado e pensar um pouco no próximo. O interessante é que no final eles se juntam, 

formando um laço fraterno. 

 

Como os campos 

Neste conto, utiliza-se alguns elementos complexos. Bem, a minha interpretação do 

conto é a seguinte: os garotos queriam se vestir como o campo, mas sem saber por 

onde começar utilizaram da ajuda do sábio. Eu vi que apenas um dos três garotos 

conseguiu se vestir como o campo, pois ele foi o único que não comprou tecidos e 

roupas para se vestir, deixou-se agir naturalmente. Nos mostra que não devemos 

utilizar de elementos artificiais para ser alguma coisa, basta agir naturalmente. Logo 

o garoto estava todo sujo, roupas rasgadas e mal vestido em relação aos demais. 

Assim é a vida, simplicidade, soberania e naturalidade formam pessoas mais justas 

e aplicadas. 
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Entre as folhas do verde 

Diário, as reflexões sobre este conto está um pouco difícil de ser interpretada, 

embora não impossível. De fato no amor sempre existirá conflitos, para que assim 

gere discórdias e concordancias. Quando o príncipe viu a mulher-corça apaixonou-

se a primeira vista, mas sabia que não podia amá-la daquele jeito, a corça-mulher 

sentia o mesmo por ele, mas também não podia amá-lo como homem. Observei que 

não podemos negar as nossas origens, somos o que podemos ser e não há nada 

que possa mudar essa reflexão. A prova disso foi quando a mulher não mais corça 

voltou a floresta à procura de sua Rainha, daí se tornou corça só corça. 
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DIÁRIO DE LEITURA 10 

 

Entre a espada e a rosa 

 Gostei muito do texto, uma história muito bem elaborada pela autora. Todos 

os acontecimentos muito detalhados, deixando o desejo de ler mais e mais  conto. A 

questão da barba muito legal também, a personagem triste tem a barba de homem, 

já a personagem apaixonada tem um belo rosto cor de rosa. 

 Mais o que achei mais interessante foi a pergunta da autora no começo do 

conto, "Qual é a hora de se casar, senão aquela em que o coração diz 'quero'?", o 

texto mostra que a princesa ia casar com quem seu pai escolher, mas graças a 

ficção ela cria uma barba e ninguém a quer. No final da história tudo dá certo e pela 

minha interpretação aquela é a hora de casar da princesa, o seu coração diz "quero" 

a toda batida cardíaca. 

 

A mulher ramada 

 É um bom texto, a relação do jardineiro e a Rosamulher é uma história de 

amor, mas ao mesmo tempo de terror. Afinal não há terror maior que uma roseira 

não soltar seus botões, não ter suas rosas. Ainda bem o jardineiro adoeceu. Só 

assim a Rosamulher pode ter seu lado rosa e encantar não só o jardineiro, mas a 

todos que a vicem. 

 L., adoraria saber que outros pensamentos ou reflexões você teve ao ler esses 

contos. Pense em como eles se relacionam com questões inerentes ao homem e comente 

suas impressões sobre os detalhes intrigantes que aparecem nessas histórias (a barba, o 

disfarce de cavaleiro, a rejeição das pessoas, no primeiro conto; a tesoura que havia entre o 

jardineiro e a Rosamulher, o inverno, a doença que acomete o jardineiro, a Rosamulher 

desfigurada). 

 No primeiro texto o que a autora quer nos mostrar é a imagem de uma mulher 

que está em busca de uma identidade, ser aceita pelas pessoas. Na minha visão a 

barba é o que salva a princesa do casamento forçado. No mundo real é tipo as 

dificuldades que livra-nos de algumas ciladas da vida, já o disfarce de cavaleiro é a 

busca da identidade da princesa. 

 O segundo conto todos os aspectos podemos trazer para o mundo real, que a 

solidão do jardineiro e o ciúme com a Rosamulher é algo que encontramos muito 

nas pessoas, o medo de perder o que é nosso. Mas depois percebemos que não é 



212 
 

necessário esse cuidado todo, quando temos liberdade vivemos mais felizes, mais 

bonitos, e a doença no jardineiro faz ele perceber isso, que a Rosamulher está muito 

mais feliz e bela "desfigurada". 

 

Um desejo e dois irmãos 

 O conto é muito bonito e podemos trazer as metáforas encontradas para as 

nossas vidas, as brigas e os desejos de um irmão ter o que é do outro é muito 

comum na realidade, normal isto, conflitos familiares, mas apesar disto os irmãos se 

amam, um se espelha no outro. No final da história tudo dá certo, a união reina, igual 

na vida, todos os conflitos podemos vencer, basta lutarmos e sermos unidos. 

 

Como os campos 

 O texto mostra uma situação ficticia que nos trás ensinamentos. Quando o 

sábio diz vistam-se como os campos, ele quer que os jovens, trabalhem no campo, 

cultive, façam suas próprias roupas, com esforço e dedicação. Podemos levar isso 

para nossas vidas como ensinamentos, que devemos lutar pelo o que queremos, 

com esforço e determinação, se preparamos para as tempestades da vida, para que, 

só assim possamos vence-las e ficarmos mais "fortes". 

Entre as folhas do verde 

 O conto representa fatos da vida real no mundo encantado, uma bela história 

de amor mas ao mesmo tempo triste.Levando para nossas vidas percebemos que 

muitas vezes não ligamos para o pensamento dos outros, vendo só o nosso lado, os 

nossos desejos. Com o conto refleti sobre respeitar a opinião do próximo, vendo 

também o lado dos nossos irmãos. 
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DIÁRIO DE LEITURA 11 

 

Conhecendo o diário 

 Olá diário, muito prazer, me chamo M., 15 anos, solteira, sagitariana e 

flamenguista. Hoje é a primeira vez que escrevo em um diário. É muito bom termos 

alguém para contarmos nossas experiências e desabafar, melhor ainda quando 

temos a certeza que esse alguém é circunspecto, confiável. Mas você não é um 

diário de segredos pessoais especificadamente e sim como objeto escolar que não 

será só eu que vou ter acesso como também minha professora de Português, 

Kalliane. Espero agradar nos meus textos e espero também opiniões, sugestões e 

críticas. Até logo:)! 

 

Prezado diário, hoje eu li: 

Entre a espada e a rosa. 

Ótimo conto de fadas, a princesa me fascinou pela sua beleza e as atitudes 

surpreendentes. Não me decepcionei nenhum pouco com a leitura, pois ela reflete a 

partir de fatos cotidianos sobre a situação feminina que a mulher desde os 

primórdios da humanidade tem lutado por uma vida melhor, pelo seu 

reconhecimento enquanto ser vivo. Adoro contos que deixam o final a bel-prazer, 

sendo assim passo a ser a autora e imagino o que eu quero sem me desencantar 

com o final e na minha imaginação a princesa se casou com o rei e ainda assim 

guerrearam juntos até o fim de suas vidas pois como dizem os poetas, a mulher é 

um ser único, a flor mais sublime que a natureza deixou na terra pelo seu perfume, 

pelo seu falar carinhoso e pela sua maneira de conseguir tudo que anseia. 

 

Boa noite querido diário, 

"A mulher ramada" já é o terceiro conto que leio de Marina Colasanti e de fato foi um 

bom começo. As personagens dos seus contos são envolventes e sensíveis e os 

cenários são muito bem descritos. É fantástico a sua forma de adequar o título a 

história pois conseguimos antecipar o que se passará no conto. No título do texto, "A 

mulher ramada", de imediato percebi o trocadilho entre as palavras "ramo" e "amor" 

como se mostrasse que existe uma relação parecida entre o cuidado de um jardim e 

a conquista de uma pessoa e como todo conto tem um intuito reflexivo, este mostrou 

que o amor só se torna possível quando a liberdade se faz presente. 
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Querido diário, hoje Kalliane pediu que lêssemos "Um desejo e dois irmãos" e 

instantâneamente o conto já se passou na minha mente, mas não foi como imaginei, 

pois mentalizei que dois irmãos iriam desejar uma mulher o que também não "fugiu" 

muito do meu pressentimento uma vez que falou da inveja dos dois irmãos que 

juntamente com a inveja acabou surgindo a competição, quando eles fizeram os 

esforços mais vorazes para conquistar o que o outro possuía. Muito reflexivo ao ler 

que fui me lembrando de uma professora do 8º ano que já havia lido este conto para 

a gente e como ela dizia "inveja quando não mata aniquila" e foi exatamente o que 

aconteceu com os irmãos que perderam a essência do ser individual tornando-se 

uma outra pessoa que não tinha nada haver com que eles realmente eram. 

 

Boa noite prezado diário, 

Hoje de tarde fizemos a leitura de dois contos em grupo e debatemos sobre os 

mesmos. O primeiro foi "Como os campos", sem sombra de dúvidas foi o melhor 

conto que eu já li de Marina Colasanti, maravilhoso, lapidar, magistral, sublime, 

irreprovável, justo, íntegro. "Como os campos" nos faz uma reflexão sobre o simples 

e o pequeno. O sábio nada disse aos jovens estudiosos para a vida adulta, 

"maduros" com a magnificência que exerceram seu pedido de vestirem-se como os 

campos de forma opulenta, ou seja, trazendo-lhe vestes com peças de damasco, 

quadrados de veludo e retângulos de cetim que ao invés de vestir-se como os 

campos, vestiram-se como alcáceres, mas, o pequenino jovem que esperou o 

algodão estar em flor, para colhê-lo, fiá-lo e tecê-lo e depois trabalhar no campo foi o 

único que cumpriu a ordem do sábio chegando a ser confundido por um pássaro 

com os campos, sendo observado ao longe pelo sábio que sorriu como forma de 

aprovação. Deste modo a lição que podemos "sugar" deste conto é que o que faz as 

pessoas não são as grandes coisas que elas tentam mostrar e sim as pequenas 

coisas que elas deixam transparecer. É mais frequente conhecermos as pessoas 

maduras nas pequenas coisas do que nas grandes e a simplicidade só se consegue 

através de muito esforço pois, ela é o último resultado da experiência. 

O segundo conto lido foi: Entre as folhas do verde. Conto muito bonito que mostra o 

amor de um príncipe por uma corça-mulher depois de capturá-la com uma flechada 

que a mantém presa em um quarto do castelo, onde apenas ele a visitava. Ambos 

se amavam, porém tinham ambições diferentes: ela desejava levá-lo para a floresta 
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e transformá-lo em uma corça; enquanto ele desejava mantê-la no castelo e 

transformá-la em mulher. Certo dia acordou somente mulher a pedido do príncipe. E 

então quando aprendeu a andar, na primeira oportunidade, retornou a floresta e 

pediu a Rainha-corça para retornar a sua forma original. Mais uma vez Marina reflete 

sobre a situação feminina e o espírito livre assumido pela corça-mulher que fere o 

perfil feminino esperado pelo príncipe. Mas ainda assim a corça busca, ainda que a 

distância, a presença do seu amado, porém, sua maior felicidade é a liberdade. 
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DIÁRIO DE LEITURA 12 

 

Entre a espada e a rosa: 

 Eu particularmente não gosto muito de contos, mas quando eu comecei a ler 

percebi que se tratava da época medieval, e eu gosto muito desse tema, mas agora 

vamos ao texto. De cara já notei que era um de muitos casos da idade média, o rei 

ordenar a filha a casar com outro que ela não ama, sem perguntar se ela aceita, 

nem nada, apenas atrás de dinheiro e poder. Por ela ser ruiva e querer ser guerreira 

me lembrou um filme chamado "Valente", que aborda o mesmo assunto mas tem 

aspectos diferentes. Eu fiquei imaginando como a vida dela era uma bagunça, um 

corpo de mulher e uma barba de homem, e quando estava aliviada atrás de sua 

armadura e escudo, aparece o rei, querendo saber como é aquele guerreiro atrás do 

elmo, sem contar que no lugar da barba nasceram rosas, que vida bagunçada. Mas 

pelo menos a barba e as rosas sumiram, e o texto acaba com uma dúvida muito 

grande, porque ninguém sabe o que acontece. "Ela vai casar?", "ela vai continuar 

sendo guerreira?", as perguntas são tantas, e esse final me fez gostar ainda menos 

de contos. KKKKKK 

 I., vamos tentar colocar ordem nessa bagunça! Você já se perguntou se o fato de 

nascer barba na princesa e o de ela ter que se esconder sob uma armadura podem ter 

algum significado mais profundo? E realmente ninguém sabe o que acontece ou ninguém 

pode imaginar o que acontece quando a princesa desce as escadas para se encontrar com 

o rei? Não se esqueça de comentar o conto "A mulher ramada". Lembre-se de observar os 

detalhes! 

 Sou péssimo para reparar em detalhes, e você vai perceber isso durante os 

contos. Mas seria estranho um casamento, porque o rei achava que era um homem, 

acho que ele não esperava uma mulher. Enfim, só sei que queria mais detalhes do 

que aconteceria depois. 

 

A mulher ramada: 

 De cara já dá pra notar que o jardineiro é bem solitário, por ser mais afastado 

do mundo cuidando do seu jardim e dá pra ter a real noção disso quando ele cria 

sua "mulher". Comecei a prestar mais atenção nos detalhes e deu pra perceber que 

ele não é desses homens galinhas que só querem mulher por uma noite e pronto, 

ele queria a mulher perfeita para ele poder vê-la, poder conviver com ela. E a partir 
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do momento que ele cria a rosamulher com seus traços perfeitos, a dor de solidão 

dele vai embora. E é incrível a conexão que ele cria com a rosamulher, porque criar 

uma relação dessas com uma planta é difícil. Sem contar o fato de que quando 

nascia uma rosa ou alguma coisa saía do lugar, ele concertava, e isso vai virando 

uma necessidade pra ele, ver ela todos os dias. Ate no inverno, ele ia vê-la. Quando 

ele está curado eu achei que ia acontecer outra coisa quando ele notasse que a 

rosamulher mudou, mas ele aceitou numa boa, acho que é porque era assim mesmo 

que a rosamulher devia ficar, porque assim como nós humanos mudamos as 

plantas, ouros seres também mudam. 

 

Um desejo e dois irmãos: 

 No início do conto achei que se tratava daqueles contos em que irmãos 

brigam para ficar com o trono, ainda mais quando eu vi esse sentimento de inveja 

que um tem pelo outro. Mas pelo menos o espírito competitivo eles tem em comum, 

parecem até eu e meu irmão. E algumas partes desse conto me faz lembrar a 

mitologia, por ter um que governa as águas, outro que governa o céu e tem também 

o hipocampo. Gostei do conto, enquanto lia, fiquei imaginando essa cena da corrida. 

E não sou de prestar atenção em detalhes, mas acho que na parte onde eles viram 

um só, é para um completar a personalidade do outro. Pois eles tem os mesmos 

sentimentos, no texto mostra a inveja e a competitividade entre ambos, mas os 

gostos são diferentes. É tanto que depois da fusão quando um completa o outro, o 

cara de olhos castanhos, fica com o reino dos céus e das águas. 

Como os campos: 

 Não entendi muito bem o conto. Mas pelo que eu notei, apenas o jovem 

pequenino foi o único a compreender e alcançar o ensinamento do mestre. "Vistam-

se como os campos", depois de ouvir isso e depois de avistar os campos, todos 

saíram para comprar peças de seda, de veludo, entre outros. Mas o jovem não 

comprou nada. Posso estar pensando além, ou não, mas eu relacionei isso com o 

poder aquisitivo dos jovens, enquanto alguns tinham capacidade de comprar várias 

peças de roupas, o jovem pequenino não tinha. E pela sua nobreza e humildade ele 

conquistou um lugar especial perante o sábio. Ou ele só pode ter sido o único a 

entender a mensagem mesmo. 

 

Entre as folhas do verde: 
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 Percebi de cara que era um conto sobre romance, fiquei com animação zero 

para ler, mas por incrível que pareça EU REALMENTE GOSTEI DO CONTO (vai ser 

nosso segredo), o que foi estranho porque eu não gosto nenhum pouco de romance, 

mas enfim. O conto mostrou dois mundos, o da corça-mulher e o do príncipe, e o 

conto mostra a dificuldade de duas pessoas distintas se misturarem no mesmo 

grupo social. Mas só dá para perceber isso quando eles estão apaixonados, a corça 

quer que o príncipe vire corça também e ir para a floresta com ela, já o príncipe quer 

que ela vire inteiramente mulher e viva com ele no castelo, uma situação um tanto 

complicada. Acho que isso é um exemplo do amor egoísta, um só cobrava do outro, 

só existe cobrança nesse amor, se é que se pode chamar de amor, porque amor é 

quando amamos alguém como ela é. E foi essa cobrança que fez a corça-mulher 

fugir, pois ela virou algo que não queria ser, virou completamente uma mulher. 
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ANEXO B 

CONTOS DE MARINA COLASANTI 

ENTRE A ESPADA E A ROSA 
 
 Qual é a hora de casar, senão aquela em que o coração diz "quero"? A hora 
que o pai escolhe. Isso descobriu a Princesa na tarde em que o Rei mandou chamá-
la e, sem rodeios, lhe disse que, tendo decidido fazer aliança com o povo das 
fronteiras do Norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe. Se era velho e 
feio, que importância tinha frente aos soldados que traria para o reino, às ovelhas 
que poria nos pastos e às moedas que despejaria nos cofres? Estivesse pronta, pois 
breve o noivo viria buscá-la. 
 De volta ao quarto, a Princesa chorou mais lágrimas do que acreditava ter 
para chorar. Embotada na cama, aos soluços, implorou ao seu corpo, a sua mente, 
que lhe fizesse achar uma solução para escapar da decisão do pai. Afinal, esgotada, 
adormeceu. 
 E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo ficou. E ao acordar de 
manhã, os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a Princesa percebeu que algo 
estranho se passava. Com quanto medo correu ao espelho! Com quanto espanto viu 
cachos ruivos rodeando-lhe o queixo! Não podia acreditar, mas era verdade. Em seu 
rosto, uma barba havia crescido. 
 Passou os dedos lentamente entre os fios sedosos. E já estendia a mão 
procurando a tesoura, quando afinal compreendeu. Aquela era a sua resposta. 
Podia vir o noivo buscá-la. Podia vir com seus soldados, suas ovelhas e suas 
moedas. Mas, quando a visse, não mais a quereria. Nem ele nem qualquer outro 
escolhido pelo Rei. 
 Salva a filha, perdia-se porém a aliança do pai. Que tomado de horror e fúria 
diante da jovem barbada, e alegando a vergonha que cairia sobre seu reino diante 
de tal estranheza, ordenou-lhe abandonar o palácio imediatamente. 
 A Princesa fez uma trouxa pequena com suas joias, escolheu um vestido de 
veludo cor de sangue. E, sem despedidas, atravessou a ponte levadiça, passando 
para o outro lado do fosso. Atrás ficava tudo o que havia sido seu, adiante estava 
aquilo que não conhecia. 
 Na primeira aldeia aonde chegou, depois de muito caminhar, ofereceu-se de 
casa em casa para fazer serviços de mulher. Porém ninguém quis aceitá-la porque, 
com aquela barba, parecia-lhes evidente que fosse homem. 
 Na segunda aldeia, esperando ter mais sorte, ofereceu-se para fazer serviços 
de homem. E novamente ninguém quis aceitá-la porque, com aquele corpo, tinham 
certeza de que era mulher.  
 Cansada mas ainda esperançosa, ao ver de longe as casas da terceira aldeia, 
a Princesa pediu uma faca emprestada a um pastor, e raspou a barba. Porém, antes 
mesmo de chegar, a barba havia crescido outra vez, mais cacheada, brilhante e 
rubra do que antes. 
 Então, sem mais nada pedir, a Princesa vendeu suas joias para um armeiro, 
em troca de uma couraça, uma espada e um elmo. E, tirando do dedo o anel que 
havia sido de sua mãe, vendeu-o para um mercador, em troca de um cavalo. 
 Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu corpo, debaixo do elmo, 
ninguém veria sua barba. Montada a cavalo, espada em punho, não seria mais 
homem, nem mulher. Seria guerreiro.  
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 E guerreiro valente tornou-se, à medida que servia aos Senhores dos castelos 
e aprendia a manejar as armas. Em breve, não havia quem a superasse nos 
torneios, nem a vencesse nas batalhas. A fama da sua coragem espalhava-se por 
toda parte e a precedia. Já ninguém recusava seus serviços. A couraça falava mais 
que o nome. 
 Pouco se demorava em cada lugar. Lutava cumprindo seu trato e seu dever, 
batia-se com lealdade pelo Senhor. Porém suas vitórias atraíam os olhares da corte, 
e cedo os murmúrios começavam a percorrer os corredores. Quem era aquele 
cavaleiro, ousado e gentil, que nunca tirava os trajes de batalha? Por que não 
participava das festas, nem cantava para as damas? Quando as perguntas se 
faziam em voz alta, ela sabia que era chegada a hora de partir. E ao amanhecer 
montava seu cavalo, deixava o castelo, sem romper o mistério com que havia 
chegado. 
 Somente sozinha, cavalgando no campo, ousava levantar a viseira para que o 
vento lhe refrescasse o rosto acariciando os cachos rubros. Mas tornava a baixá-la, 
tão logo via tremular na distância as bandeiras de algum torreão. 
 Assim, de castelo em castelo, havia chegado àquele governado por um jovem 
Rei. E fazia algum tempo que ali estava.  
 Desde o dia em que a vira, parada diante do grande portão, cabeça erguida, 
oferecendo sua espada, ele havia demonstrado preferi-la aos outros guerreiros. Era 
a seu lado que a queria nas batalhas, era ela que chamava para os exercícios na 
sala de armas, era ela sua companhia preferida, seu melhor conselheiro. Com o 
tempo, mais de uma vez, um havia salvo a vida do outro. E parecia natural, como o 
fluir dos dias, que suas vidas transcorressem juntas. 
 Companheiro nas lutas e nas caçadas, inquietava-se porém o Rei vendo que 
seu amigo mais fiel jamais tirava o elmo. E mais ainda inquietava-se, ao sentir 
crescer dentro de si um sentimento novo, diferente de todos, devoção mais funda 
por aquele amigo do que um homem sente por um homem. Pois não podia saber 
que à noite, trancado o quarto, a princesa encostava seu escudo na parede, vestia o 
vestido de veludo vermelho, soltava os cabelos, e diante do seu reflexo no metal 
polido, suspirava longamente pensando nele. 
 Muitos dias se passaram em que, tentando fugir do que sentia, o Rei evitava 
vê-la. E outros tantos em que, percebendo que isso não a afastava da sua 
lembrança, mandava chamá-la, para arrepender-se em seguida e pedia-lhe que se 
fosse. 
 Por fim, como nada disso acalmasse seu tormento, ordenou que viesse ter 
com ele. E, em voz áspera, lhe disse que há muito tempo tolerava ter a seu lado um 
cavaleiro de rosto sempre encoberto. Mas que não podia mais confiar em alguém 
que se escondia atrás do ferro. Tirasse o elmo, mostrasse o rosto. Ou teria cinco 
dias para deixar o castelo. 
 Sem resposta, ou gesto, a Princesa deixou o salão, refugiando-se no seu 
quarto. Nunca o Rei poderia amá-la, com sua barba ruiva. Nem mais a quereria 
como guerreiro, com seu corpo de mulher. Chorou todas as lágrimas que ainda tinha 
para chorar. Dobrada sobre si mesma, aos soluços, implorou ao seu corpo que lhe 
desse uma solução. Afinal, esgotada, adormeceu. 
 E na noite seu mente ordenou, e no escuro seu corpo brotou. E ao acordar de 
manhã, com os olhos inchados de tanto chorar, a Princesa percebeu que algo 
estranho se passava. Não ousou levar as mãos ao rosto. Com medo, quanto medo! 
Aproximou-se do escudo polido, procurou seu reflexo. E com espanto, quanto 
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espanto! Viu que, sim, a barba havia desaparecido. Mas em seu lugar, rubras como 
os cachos, rosas lhe rodeavam o queixo. 
 Naquele dia não ousou sair do quarto, para não ser denunciada pelo perfume, 
tão intenso, que ela própria sentia-se embriagar de primavera. E perguntava-se de 
que adiantava ter trocado a barba por flores, quando, olhando no escudo com 
atenção, pareceu-lhe que algumas rosas perdiam o viço vermelho, fazendo-se mais 
escuras que o vinho. De fato, ao amanhecer, havia pétalas no seu travesseiro. 
 Uma após a outra, as rosas murcharam, despetalando-se lentamente. Sem 
que nenhum botão viesse substituir as flores que se iam. Aos poucos, a rósea pele 
aparecia. Até que não houve mais flor alguma. Só um delicado rosto de mulher. 
 Era chegado o quinto dia. A Princesa soltou os cabelos, trajou seu vestido cor 
de sangue. E, arrastando a cauda de veludo, desceu as escadarias que a levariam 
até o Rei, enquanto um perfume de rosas se espalhava no castelo. 
 

 

(COLASANTI, Marina. Entre a espada e a rosa.  In: ______. Doze reis  
e a moça no labirinto do vento. Rio de Janeiro: Global Editora, 2000.) 
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A MULHER RAMADA 
  
 Verde claro, verde escuro, canteiro de flores, arbusto entalhado, e de novo 
verde claro, verde escuro, imenso lençol do gramado; lá longe o palácio. Assim o 
jardineiro via o mundo, toda vez que levantava a cabeça do trabalho. 
 E via carruagens chegando, silhuetas de damas arrastando os mantos nas 
aléias, cavaleiros partindo para a caça. 
 Mas a ele, no canto mais afastado do jardim, que a seus cuidados cabia, 
ninguém via. Plantando, podando, cuidando do chão, confundia-se quase com suas 
plantas, mimetizava-se com as estações. E se às vezes, distraído, murmurava 
sozinho alguma coisa, sua voz não se entrelaçava à música distante que vinha dos 
salões, mas se deixava ficar pelas folhas, sem que ninguém a viesse colher. 
 Já se fazia grande e frondosa a primeira árvore que havia plantado naquele 
jardim, quando uma dor de solidão começou a enraizar-se no seu peito. E passados 
dias, e passados meses, só não passando a dor, disse o jardineiro a si mesmo que 
era tempo de ter uma companheira. 
 No dia seguinte, trazidas num saco duas belas mudas de rosa, o homem 
escolheu o lugar, ajoelhou-se, cavou cuidadoso a primeira cova, mediu um palmo, 
cavou a segunda, e com gestos sábios de amor enterrou as raízes. Ao redor 
afundou um pouco a terra, para que a água de chuva e rega mantivesse sempre 
molhados os pés da rosa. 
 Foi preciso esperar. Mas ele, que há tanto esperava, não tinha pressa. E 
quando os primeiros, tênues galhos despontaram, carinhosamente os podou, 
dispondo-se a esperar novamente, até que outra brotação se fizesse mais forte. 
 Durante meses trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o 
desenho que só ele sabia, podando os espigões teimosos que escapavam á 
harmonia exigida. E aos poucos, entre suas mãos, o arbusto foi tomando feitio, 
fazendo surgir dos pés plantados no gramado duas lindas pernas, depois o ventre, 
os seios, os gentis braços da mulher que seria sua. Por último, cuidado maior, a 
cabeça levemente inclinada para o lado. 
 O Jardineiro ainda deu os últimos retoques com a ponta da tesoura. Ajeitou o 
cabelo, arredondou a curva de um joelho. Depois, afastando-se para olhar, 
murmurou encantado: 
 -- Bom dia, Rosamulher. 
 Agora levantando a cabeça do trabalho, não procurava mais a distância. 
Voltava-se para ela, sorria, contava o longo silêncio da sua vida. E quando o vento 
batia no jardim, agitando os braços verdes, movendo a cintura, ele todo se sentia 
vergar de amor, como se o vento o agitasse por dentro. 
 Acabou o verão, fez-se inverno. A neve envolveu com seu mármore a mulher 
ramada. Sem plantas para cuidar, agora que todas descansavam, ainda assim o 
jardineiro ia todos os dias visita-la. Viu a neve fazer-se gelo. Viu o gelo desfazer-se 
em gotas. E um dia em que o sol parecia mais morno do que de costume, viu de 
repente, na ponta dos dedos esgalhados, surgir a primeira brotação na primavera. 
 Em pouco, o jardim vestiu o cetim das folhas novas. Em cada tronco, em cada 
haste, em cada pedúnculo, a seiva empurrou para fora pétalas e pistilos. E mesmo 
no escuro da terra os bulbos acordaram, espreguiçando-se em pequenas pontas 
verdes. 
 Mas enquanto todos os arbustos se enfeitavam de flores, nem uma só gota de 
vermelho brilhava no corpo da roseira. Nua, obedecia ao esforço de seu jardineiro 
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que, temendo que viesse a floração a romper tanta beleza, cortava rente todos os 
botões. 
 De tanto contrariar a primavera, adoeceu porém o jardineiro. E ardendo de 
amor e febre na cama, inutilmente chamou por sua amada. 
 Muitos dias se passaram antes que pudesse voltar ao jardim. Quando afinal 
conseguiu se levantar para procurá-la, percebeu de longe a marca da sua ausência. 
Embaralhando-se aos cabelos, desfazendo a curva da testa, uma rosa embabadava 
suas pétalas entre os olhos da mulher. E já outra no seio despontava. 
 Parado diante dela, ele olhava e olhava. Perdida estava a perfeição do rosto, 
perdida a expressão do olhar. Mas do seu amor nada se perdia. Florida, pareceu-lhe 
ainda mais linda. Nunca Rosamulher fora tão rosa. E seu coração de jardineiro 
soube que jamais teria coragem de podá-la. Nem mesmo para mantê-la presa em 
seu desenho. 
 Então docemente a abraçou descansando a cabeça no seu ombro. E 
esperou. 
 E, sentindo sua espera, a mulher-rosa começou a brotar, lançando galhos, 
abrindo folhas, envolvendo-o em botões, casulo de flores e perfumes. 
 Ao longe, raras damas surpreenderam-se com o súbito esplendor da roseira. 
Um cavaleiro reteve seu cavalo. Por um instante pararam, atraídos. Depois voltaram 
a cabeça e a atenção, retomando seus caminhos. Sem perceber debaixo das flores 
o estreito abraço dos amantes. 
 
 
 

(COLASANTI, Marina. A mulher ramada. In: ______. Doze reis e a moça  
no labirinto do vento. Rio de Janeiro: Global Editora, 2000.) 
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UM DESEJO E DOIS IRMÃOS 
 

 Dois príncipes, um louro, e um moreno. Irmãos, mas os olhos de um azuis, e 
os do outro verdes. E tão diferentes nos gostos e nos sorrisos, que ninguém os diria 

filhos do mesmo pai, rei que igualmente os amava. 
 Uma coisa porém tinham em comum: cada um deles queria ser o outro. Nos 
jogos, nas poses, diante do espelho, tudo o que um queria era aquilo que o outro 
tinha. E de alma sempre cravada nesse desejo insatisfeito, esqueciam-se de olhar 
para si, de serem felizes.  
 Sofria o pai com o sofrimento dos filhos. Querendo ajudá-los, pensou um dia 
que melhor seria dividir o reino, para que não viessem a lutar depois da sua morte. 
De tudo o que tinha, deu o céu para seu filho louro, que governasse junto ao sol 
brilhante como seus cabelos. E entregou-lhe pelas rédeas um cavalo alado. Ao 
moreno coube o verde mar, reflexo de seus olhos. E um cavalo marinho.  
 O primeiro filho montou na garupa lisa, entre as asas brancas. O segundo 
filho firmou-se nas costas ásperas do hipocampo. A cada um, seu reino. Mas as 
pernas que roçavam em plumas esporearam o cavalo para baixo, em direção às 
cristas das ondas. E os joelhos que apertavam os flancos molhados ordenaram que 
subisse, junto à tona.  
 Do ar, o príncipe das nuvens olhou através do seu reflexo, procurando a 
figura do irmão nas profundezas.  
 Da água, o jovem senhor das vagas quebrou com seu olhar a lâmina da 
superfície procurando a silhueta do irmão.  
 O de cima sentiu calor, e desejou ter o mar para si, certo de que nada o faria 
mais feliz do que mergulhar no seu frescor.  
 O de baixo sentiu frio, e quis possuir o céu, certo de que nada o faria mais 
feliz do que voar na sua mornança.  
 Então emergiu o focinho do cavalo marinho e molharam-se as patas do 
cavalo alado.  
 Soprando entre as mãos em concha os dois irmãos lançaram seu desafio. 
Alinhariam os cavalos na beira da areia e partiriam para a linha do horizonte. Quem 
chegasse primeiro ficaria com o reino do outro.  
 – A corrida será longa, – pensou o primeiro. E fez uma carruagem de nuvens 
que atrelou ao seu cavalo. 
 – Demoraremos a chegar, – pensou o segundo. E prendeu com algas uma 
carruagem de espumas nas costas do hipocampo.  
 Partiram juntos. Silêncio na água. No ar, relinchos e voltear de plumas. 
Longe, a linha de chegada dividindo os dois reinos.  
 Os raios de sol passavam pela carruagem de nuvens e desciam até a 
carruagem de espumas. Durante todo o dia acompanharam a corrida. Depois brilhou 
a lua, a leve sombra de um cobriu o outro de norte mais profunda.  
 E quando o sol outra vez trouxe sua luz,surpreendeu-se de ver o cavalo alado 
exatamente acima do cavalo marinho. Tão acima como se, desde a partida, não 
tivessem saído do lugar.  
 Galopava o tempo, veloz como os irmãos.  
 Mas a linha do horizonte continuava igualmente distante. O sol chegava até 
ela. A lua chegava até ela. Até os albatrozes pareciam alcançá-la no seu voo. Só os 
dois irmãos não conseguiam se aproximar.  
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 De tanto correr já se esgarçavam as nuvens da carruagem alada, e a espuma 
da carruagem marinha desfazia-se em ondas. Mas os dois irmãos não desistiam, 
porque nessa segunda coisa também eram iguais, no desejo de vencer.  
 Até que a linha do horizonte teve pena.  
 E devagar, sem deixar perceber, foi chegando perto.  
 A linha chegou perto. E chegou perto. Baixou seu voo o cavalo alado, quase 
tocando o reflexo. Aflorou o cavalo marinho entre marolas. As plumas, espumas se 
tocaram. Céu e mar cada vez mais próximos confundiram seus azuis, igualaram 
suas transparências. E as asas brancas do cavalo alado, pesadas de sal, 
entregaram-se à água, a crina branca roçando já o pescoço do hipocampo. Desfez-
se a carruagem de nuvens na crista da última onda. Onda que inchou, rolou, 
envolvendo os irmãos num mesmo abraço, jogando um corpo contra o outro, 
juntando para sempre aquilo que era tão separado.  
 Desliza a onda sobre a areia, depositando o vencedor. Na branca praia do 
horizonte, onde tudo se encontra, avança agora um único príncipe, dono do céu e do 
mar. De olhos e cabelos castanhos, feliz enfim. 
 
 
 

(COLASANTI, Marina. Um desejo e dois irmãos. In: ______. Doze reis  
e a moça no labirinto do vento. Rio de Janeiro: Global Editora, 2000.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



226 
 

COMO OS CAMPOS 
 
 Preparavam-se aqueles jovens estudiosos para a vida adulta, acompanhando 
um sábio e ouvindo seus ensinamentos. Porém, como fizesse cada dia mais frio com 
o adiantar-se do outono, dele se aproximaram e perguntaram: 
 - Senhor, como devemos vestir-nos ? 
  - Vistam-se como os campos - respondeu o sábio. 
  Os jovens então subiram a uma colina e durante dias olharam para os 
campos. 
  Depois dirigiram-se à cidade, onde compraram tecidos de muitas cores e fios 
de muitas fibras. Levando cestas carregadas, voltaram para junto do sábio. 
  Sob o seu olhar abriram os rolos de sedas,desdobraram as peças de 
damasco, e cortaram quadrados de veludo, e os emendaram com retângulos de 
cetim. 
  Aos poucos, foram recriando em longas vestes os campos arados, o vivo 
verde dos campos em primavera, o pintalgado da germinação. E entremearam fios 
de ouro no amarelo dos trigais, fios de prata no alagado das chuvas, até chegarem 
ao branco brilhante da neve.  
 As vestes suntuosas estendiam-se como mantos.  
 O sábio nada disse. 
  Só um jovem pequenino não havia feito sua roupa. 
  Esperava que o algodão estivesse em flor, para colhê-lo. E quando teve os 
tufos, os fiou. E quando teve os fios, os teceu. Depois vestiu a sua roupa branca e 
foi para o campo trabalhar. 
  Arou e plantou. 
  Muitas e muitas vezes sujou-se de terra. 
  E manchou-se do sumo das frutas e da seiva das plantas. 
  A roupa já não era branca, embora ele a lavasse no regato. 
  Plantou e colheu. 
  A roupa rasgou-se, o tecido puiu-se. 
  O jovem pequenino emendou os rasgões com fios de lã, costurou remendos 
onde o pano cedia. 
  E quando a neve veio, prendeu em sua roupa mangas mais grossas para se 
aquecer. Agora a roupa do jovem pequeno era de tantos pedaços, que ninguém 
poderia dizer como havia começado. 
  E estando ele lá fora uma manhã, com os pés afundados na terra para 
receber a primavera, um pássaro o confundiu com o campo e veio pousar no seu 
ombro. 
  Ciscou de leve por entre os fios, sacudiu as penas. 
  Depois levantou a cabeça e começou a cantar.  
 Ao longe, o sábio que tudo olhava... sorriu. 
 

 
(COLASANTI, Marina. Como os campos. In: ______. Doze reis  

e a moça no labirinto do vento. Rio de Janeiro: Global Editora, 2000.) 
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ENTRE AS FOLHAS DO VERDE 
 
 O príncipe acordou contente. Era dia de caçada.  
 Os cachorros latiam no pátio do castelo. Vestiu o colete de couro, calçou as 
botas. Os cavalos batiam os cascos debaixo da janela. Apanhou as luvas e desceu.  
 Lá embaixo parecia uma festa. Os arreios e os pelos dos animais brilhavam 
ao sol. Brilhavam os dentes abertos em risadas, as armas, as trompas que deram o 
sinal de partida.  
 Na floresta também ouviram a trompa e o alarido. Todos souberam que eles 
vinham. E cada um se escondeu como pôde.  
 Só a moça não se escondeu. Acordou com o som da tropa, e estava 
debruçada no regato quando os caçadores chegaram.  
 Foi assim que o príncipe a viu. Metade mulher, metade corça, bebendo no 
regato. A mulher tão linda. A corça tão ágil. A mulher ele queria amar, a corça ele 
queria matar. Se chegasse perto será que ela fugia?  
 Mexeu num galho, ela levantou a cabeça ouvindo.  
 Então o príncipe botou a flecha no arco, retesou a corda, atirou bem na pata 
direita. E quando a corça-mulher dobrou os joelhos tentando arrancar a flecha, ele 
correu e a segurou, chamando homens e cães.  
 Levaram a corça para o castelo. Veio o médico, trataram do ferimento. 
 Puseram a corça num quarto de porta trancada. Todos os dias o príncipe ia 
visitá-la. Só ele tinha a chave.  
 E cada vez se apaixonava mais.  
 Mas a corça-mulher só falava a língua da floresta e o príncipe só sabia ouvir a 
língua do palácio. Então ficavam horas se olhando calados, com tanta coisa para 
dizer.  
 Ele queria dizer que a amava tanto, que queria casar com ela e tê-la para 
sempre no castelo, que a cobriria de roupas e joias, que chamaria o melhor feiticeiro 
do reino para fazê-la virar toda mulher.  
 Ela queria dizer que o amava tanto, que queria casar com ele e levá-lo para a 
floresta, que lhe ensinaria a gostar dos pássaros e das flores e que pediria à Rainha 
das Corças para dar-lhe quatro patas ágeis e um belo pêlo castanho. 
 Mas o príncipe tinha a chave da porta. E ela não tinha o segredo da palavra. 
 Todos os dias se encontravam.  
 Agora se seguravam as mãos.  
 E no dia em que a primeira lágrima rolou dos olhos dela, o príncipe pensou ter 
entendido e mandou chamar o feiticeiro.  
 Quando a corça acordou, já não era mais corça. Duas pernas só e compridas, 
um corpo branco.  
 Tentou levantar, não conseguiu. O príncipe lhe deu a mão.  
 Vieram as costureiras e a cobriram de roupas. Vieram os joalheiros e a 
cobriram de joias. Vieram os mestres de dança para ensinar-lhe a andar. Só não 
tinha a palavra. E o desejo de ser mulher.  
 Sete dias ela levou para aprender sete passos. E na manhã do oitavo dia, 
quando acordou e viu a porta aberta, juntou sete passos e mais sete, atravessou o 
corredor, desceu a escada, cruzou o pátio e correu para a floresta à procura de sua 
Rainha.  
 O sol ainda brilhava quando a corça saiu da floresta, só corça, não mais 
mulher. E se pôs a pastar sob as janelas do palácio. 
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(COLASANTI, Marina. Entre as folhas do verde. In: ______.  
Uma ideia toda azul. 4. ed. Rio de Janeiro: Nórdica, 1979.) 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO APLICADO NA TURMA 

Idade: 

Sexo:  Masculino(   )    

 Feminino (   ) 

Cidade/UF:  

 Zona urbana (   )   

  Zona Rural (   ) 

Escolaridade dos pais:  

 Não frequentou escola (   )     Fundamental incompleto (   )      

 Fundamental completo (   )     Médio incompleto (   )     Médio completo (   )  

 Superior incompleto (   )     Superior completo (   ) Pós-graduado (   ) 

Meio de informação mais usado: 

 TV (   )     Rádio (   )     Internet (   )     Revistas (   )     Jornais (   ) 

 Outros (   )_____________________________________________________ 

Com que frequência você lê textos literários? 

 Sempre (   )     Frequentemente (   )     Às vezes (   )      

 Raramente (   )      Nunca (   ) 

Quem mais o influencia a ler textos literários? 

 Pais (   )     Professores (   )     Amigos (   )     Mídia (   ) 

 Outros (   )_____________________________________________________ 

Indique, por ordem de importância, os gêneros literários que você mais aprecia: 

Crônica (   )   Conto (   )   Romance (   )   Poesia (   )    Texto teatral (   )   Saga (   ) 

 Outro (   )_____________________________________________________ 


