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“Professora, como eu começo?” 

Nossos ouvidos de professores identifi -

cam rapidamente a situação social de uso 

desse enunciado proferido em tom monológico 

(isolado do contexto das vozes sociais), soli-

tário: estamos em sala de aula e em 

momento de escrita na escola. Há 

um discurso estabilizado, uma me-

mória de pedagogia escolar sobre o 

agir com a escrita na esfera escolar 

que reconhece por que esse enun-

ciado é dito desse modo e nessa cir-

cunstância social de uso. Mas as 

imagens também podem dizer da 

memória: quem não se lembra dos 

dedos (das crianças, dos adultos) 

levantados esperando “a vez” para 

o professor atender a pedidos sus-

surrados e, muitas vezes, até apre-

ensivos pela “impaciência pedagó-

gica” de professores? “... eu não sei 

começar...”

Seria o mundo cotidiano, o mun-
do da vida, diferente dos aconteci-

mentos escolares? 

Bem, talvez Emília, personagem 

“tinhosa” de Monteiro Lobato com 

suas surpreendentes e instigantes 

per    guntas – que fugiam do prosaico –, 

possa nos acompanhar nesse não me-

nos instigante acontecimento, nessa 

não menos instigante refl exão: o que 

se passa na escola quando escrevemos, quando 

aprendemos a escrever? 

Vamos juntar a essa questão o tema que 

provocou, em nossa espevitada Emília, um 

bom bocado de outras questões, ao se propor 

a escrever suas “memórias”. 

Dona Benta (outra personagem do enredo 

de Lobato), de tanto ouvir a Emília falar das 

próprias memórias, perguntou-lhe: “Mas, afi -

nal de contas, bobinha, que é que você enten-

de por memória?” 

Bem, depois dessa pergunta muita 

coisa aconteceu e a história está lá es-

crita no livro Memórias de Emília, do 

autor acima referido, não só para ler, 

mas também para pensar sobre fi cção 

e vivido (mundo da vida vivida). Puxo 

então um fi o possível para enredarmos 

esses dois mundos em muito cindidos 

pelas opções que vimos fazendo na es-

cola: mundo da vida de um lado e mun-

do da cultura de outro (arte literária 

entre outros). 

Voltemos à Emília e suas questões. 

Na narrativa, desafi ada, e, segundo o 

narrador, “no maior assanhamento, 

correu em busca do Visconde de Sabu-

gosa (mais um personagem de Lobato) 

para ser o escriba”. E, então, Emília, 

como nossos personagens anônimos 

lembrados no início deste texto, se viu 

titubeante diante da folha em branco, 

ao desejar iniciar suas memórias. 

Como boa “mandoninha”, ordenou ao 

Visconde de Sabugosa: “... venha ser 

meu secretário. Veja papel, pena e tin-

ta. Vou começar as minhas Memórias”. 

Bem, o Visconde se surpreendeu com 

seu propósito de escrita (seu projeto de dizer): 

“Uma criatura que viveu tão pouco já com coi-

sas para contar num livro de memórias”. Obe-

deceu à Emília, evidente, e não obedecesse 

para ver o que lhe acontecia! “Tinhosas” não 

deixam por menos quaisquer desencontros 

de ideias! Não é? Visconde bem que tentou 

convencer Emília de que ela não tinha coisas 

para contar, que livro de memórias são coisas 

para “gente velha, já perto do fi m da vida”. 

O papel do outro nas escritas
de memórias literárias: 

discutindo relações de ensino
e aprendizagem escolar
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Claro que Emília logo passou-lhe uma or-

dem: “Faça o que eu mando e não discuta. 

Veja papel, pena e tinta”. Visconde obedeceu! 

Mas, na hora de pôr suas memórias no papel e 

começar a ditar, a menina “tossiu, cuspiu e 

engasgou. Não sabia como começar”. Como 

“mandona”, não perguntaria ao Visconde 

“como começo?”, então criou as mais inusita-

das estratégias e absurdas exigências (como 

informa o narrador) para fugir da página em 

branco. Iniciou pelo uso do material: “papel 

cor do céu com todas as suas estrelinhas”, 

“tinta cor do mar com todos os seus peixi-

nhos”, “pena de pato, com seus patinhos”, 

passou pelo questionamento da impressão 

do material escrito, passeou de um lado a ou-

tro; enfi m, tratava de adiar o ato da escrita 

(irreverência da personagem Emília?). E o tí-

tulo veio-lhe: “Escreva bem no alto do papel: 

Memórias da Marquesa de Rabicó. Em letras 

bem graúdas. [...] Agora escreva: Capítulo 
primeiro”. Tinha o seu tema escolhido. Mas 

“Emília, de testinha franzida, não sabia como 

começar”. E falou: “Isso de começar não é fá-

cil. Muito mais simples é acabar. Pinga-se um 

ponto fi nal e pronto; ou então escreve-se um 

latinzinho: FINIS [caricatura de fechamentos 

de textos dirigidos ao público infantil: ‘e...

FIM’]. Mas começar é terrível”. E novamente 

vieram as estratégias para iniciar a narrativa. 

Tinha o título, mas e depois? 

E sucedeu um diálogo, entre Emília e Vis-

conde, digamos, meio semelhante ao início 

da escrita quando ela decidiu pôr, então, um 

título e primeiro capítulo. Suas interroga-

ções permaneciam: “o que escrever?”, “o 

que dizer?” (difi culdade de “encenar” a pala-

vra? (im)possibilidade de signifi cação da pa-

lavra escrita?). 

O Visconde se cansa e sugere à Emília que 

escreva. Ela insiste: “É que o começo é difícil, 

Visconde. Há tantos caminhos que não sei 

qual escolher. Posso começar de mil modos. 

Sua ideia qual é?”. “Minha ideia – disse o Vis-

conde – é que comece como quase todos os 

livros de memórias começam – contando que 

está escrevendo, quando esse quem nasceu, 

em que cidade etc. As Aventuras de Robinson 
Crusoé, por exemplo, começam assim: ‘Nasci 

no ano de 1632, na cidade de Iorque. Filho de 

gente arranjada etc.’.” Como era de esperar, 

Emília se vale dessa orientação, porém, dá 

outro tom a este começo: “Ótimo! – exclamou 

Emília. Serve. Escreva: Nasci no ano de... (três 

estrelinhas), na cidade de... (três estrelinhas), 

fi lha de gente desarranjada...”.

Retornemos às investidas de escrita das 

memórias da Emília, a bonequinha de pano. 

Ela tenta um começo: “Bote um ponto de inter-

rogação; ou, antes, bote vários pontos de in-

terrogação. Bote seis...”. O Visconde “abriu a 

boca”, certamente de espanto diante da deci-

são do indeciso. Tratava-se do estranhamento 

do modo já reconhecido da escrita de textos 

memorialísticos da época do texto em fi cção 

(do real vivido pelo autor    ddddLobato/narra-

dor). O Visconde estava diante do inusitado, do 

“imprevisto” na escrita memorialista. Na sua 

irreverência e fi rme na sua incerteza, a bone-

quinha de pano insiste ordenando: “Vamos, 

Visconde. Bote aí seis pontos de interroga-

ção [...] Não vê que estou indecisa, interro-

gando-me a mim mesma?”. Tenta, então, pen-

sando em voz alta “um... um... um...” e Visconde, 

atento às ordens, escreve: “1, 1, 1”. Emília, es-

bravejando, esclarece que ainda se tratava de 

pensamento, e indica que escreva “um ponto 

fi nal depois dos seis de interrogação”. 

Emília debatia-se com “o como escrever”, 

“com o seu projeto de dizer”. Tinha na ponta 

da ponta da língua “o que dizer” e sabia dos 

elementos que confi guram um texto de memó-

rias, apresenta com graça suas questões bem 

postas quanto às fronteiras entre vida e fi c-

ção; vida (o vivido) e arte (o reinventado; o 

imaginado) e suas relações possíveis. Com-

preendia tais delicados e complexos limites e 

relações porque no horizonte do seu pensa-

mento estava a sua vivência, a sua arte (a au-

toria das memórias da Marquesa de Rabicó) a 

serem dirigidas àqueles que seriam seus pos-

síveis leitores (fi lósofos, historiadores, outras 

personagens do sítio, escritores como ela, en-

tre outros); ia contar suas memórias para par-

tilhar modos de compreender pela perspectiva 

estabelecida por ela, a escritora Emília e per-

sonagem, a Marquesa de Rabicó. Um novo ato 

na vida da Emília: a autoria, a constituição de 

sentidos. No horizonte desse ato da escrita 

está a compreensão do outro, o leitor.

Para os nossos propósitos e também para 

fi car nos propósitos da Emília, vamos puxar ou-

tro fi o possível nesse discurso: a escrita de 

memórias na nossa contemporaneidade, no 

contexto de uma Olimpíada da Língua Portu-

guesa, ou seja, pensando o processo dessa es-

crita do ponto de vista da educação escolar, 

com atitudes de hoje, recorrendo-se ao passado 
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(memória do passado), ao presente, e ao futu-

ro, como memória do futuro (Bakhtin, 2003).

A compreensão da escrita (compreensão 

comum e atitude valorativa) passa pela com-

preensão das relações interlocutivas, pelo 

acabamento que vem de fora, ou seja, do ou-
tro (interlocutor/compreensão ativa e res-

ponsável, contato entre sentidos – autor/

tema/leitor) que interage com o que é escrito 

pelo autor, que contempla, dá sentido na e 

pela relação de contato entre sentidos (au-

tor–leitor). O acontecimento estético pres-

supõe o outro, necessita de duas consciên-

cias, da não coincidência entre elas (grau de 

distanciamento entre autor e tema), é o que 

nos ensina Bakhtin (2003). 

lugar exotópico em relação à produção do alu-

no. No encontro dialógico com a atividade es-

tética – escrita de memórias literárias – o pro-

fessor ocupa uma posição exotópica dupla no 

retorno que faz ao seu lugar de professor, 

após o contato com os sentidos do que o alu-

no produziu (leitura dos textos escritos dos 

alunos); olhará também para si, para o seu tra-

balho pedagógico identifi cado no objeto esté-

tico, o texto de memórias escrito pelos seus 

alunos (uma leitura de si). A visão exotópica 

não é só do outro (aluno), mas também há 

uma leitura de si (do professor) pelos senti-

dos que a produção do aluno indica do proces-

so de ensino desencadeado. Ele, o professor, 

veria o que o aluno não vê, mas veria sua 

própria imagem (repercussão do 

projeto pedagógico?). Posicio-

nar-se-ia como um outro (outro 

de si próprio – consciência que tem 

do outro e consciência de si/auto-

consciência)? São dois os acaba-

mentos dados: acabamento que 

dá ao outro (aluno) e a si (pelos 

sentidos que estabelece com o 

outro: aluno). A quem na indivi-

dualidade o professor atribuiria 

ser o seu outro? Aquilo que o alu-

no produz, com êxito ou sem êxi-

to, teria a rubrica da tradição que 

responsabiliza o aluno pela com-

preensão como ato de caráter in-

dividual? Se assim for, o profes-

sor segue (persegue?) o tema 

composto pelo aluno e nele se en-

reda como algo que não o envolve. 

As relações sociointeracionais 

na pedagogia da língua posicio-

nam o locutor-interlocutor de 

modo peculiar quanto ao distan-

ciamento de seus próprios textos. 

A aprendizagem ou o desenvol-

vimento do conhecimento dos 

gêneros do discurso não é tão 

tranquila. Há gêneros pouco conhecidos por 

alunos e professores que preveem ensino in-

tencional e tempo maior para aprendizagem. 

No caso do gênero memórias literárias, 

tanto professores como alunos estão familia-

rizados com esse modo de escrita – afi nal, na 

escola vivenciam-se experiências com narra-

tivas desde as séries iniciais, as quais se es-

tendem ao longo da vida acadêmica. Às vezes, 

contudo, necessitam ser orquestradas, e o 

No âmbito de seu trabalho, Bakhtin (2003, 

p. 21) traz o conceito de exotopia – excedente 

de visão –, que se torna uma base conceitual 

importante para pensar o ato dialógico com a 

objetividade possível para a observação das 

múltiplas visões de mundo, do ponto de vista 

de onde vejo o outro e de onde o outro me vê.

No caso de escrita na escola o olhar do ou-

tro (o professor) sobre os textos escritos dos 

seus alunos é de alguém que ocupa um duplo 
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discurso do autor é um desafi o. Tais relações 

não são meramente estruturais (estrutura do 

enunciado). Essa posição de exterioridade 

(distanciamento) assumida pelo autor em re-

lação às suas personagens vincula o mundo 

material ao dos signos, o mundo da vida ao da 

cultura, o mundo da ética ao da estética. 

O caráter inespecífi co com que tradicio-

nalmente vinha-se propondo o exercício da 

escrita na escola – “Escreva uma história... 

Escreva um texto...” – e toda uma dependência 

à palavra do outro que diz “do correto”/enun-

cia a “forma correta” começaram a ser ques-

tionados com a teoria dialógica da linguagem. 

Para efetuar essa ultrapassagem, é necessá-

rio entender a linguagem como constituti-

vamente dialógica, isto é, pelo seu caráter 

intrinsecamente social, constituído pelo con-

fronto e entrecruzamento de múltiplas vozes 

sociais. Pelo princípio da dialogia, devem ser 

levados em conta não só os elementos ver-

bais, mas também os extraverbais (situação 

social – qualquer uma que organize um enun-

ciado; auditório – presença dos participantes). 

E se, tradicionalmente, o contexto escolar po-

dia ser considerado como o espaço em que 

havia a quebra das leis discursivas, digamos 

assim, pelo aprisionamento do outro no es-

casso lugar que lhe era atribuído, tanto pela 

fi xidez do dito como pela fi xação do aluno no 

lugar de ouvinte, hoje verifi ca-se um esforço 

para buscar restaurar esse quadro, entenden-

do a linguagem em seu funcionamento vivo e 

dinâmico, em que todos os componentes ins-

tauradores do diálogo devem ser levados em 

conta. Assim, não há como isolar o aluno de 

seu contexto sócio-histórico e pedir-lhe que 

escreva um texto.

No desafi o de ensinar e de aprender um 

texto de memórias literárias, ambos, profes-

sores e alunos, são postos na condição de 

aprender. São muitos os modos possíveis de 

ensinar, e, quando professores se veem diante 

de um caminho metodológico, a compreensão 

ativa deve seguir o olhar observador do mes-

tre e do discípulo. São ambos sujeitos em for-

mação. A entrada da teoria dos gêneros do 

discurso retoma a indagação do que tornamos 

público na escola pelo ato da escrita. Que te-

mas (todo tema tem orientação social) se têm 

reafi rmado ou inaugurado nesse contexto de 

ensino? Trazer os gêneros do discurso para o 

âmbito do ensino escolar é uma proposta de 

atividade humana que se difunde e, ao mesmo 

tempo, aproxima o mundo da vida do mundo da 

cultura. Modelos de ensino preestabelecidos 

exigem de nós uma atenção maior no trabalho 

da docência porque “um modelo” pode levar 

alunos a darem um tom burocratizado aos tex-

tos que produzem ao padronizarem as vozes 

dos enunciadores noticiando que o método 

conteve as vozes do professor e do aluno (au-

tor-criador e de seus personagens). No caso 

das memórias literárias, o tom forte e “buro-

cratizado pelo método de ensino” desavisa-

damente assumido pode, por um lado positivo, 

ser um ponto de apoio para professores, mas, 

por outro, por exemplo, pode padronizar con-

dutas de alunos, como aquelas que impelem o 

aluno para o não colocar-se no lugar de narra-

dor das memórias. Pode assumir a posição de 

pesquisador no contexto da aprendizagem da 

escrita de memórias, e, ao escrevê-las, fi car 

no nível do relato de fatos pesquisados, negli-

genciando o gênero memórias literárias (não 

conseguir recriar o real; fi car excessivamente 

fi el a elementos pesquisados e anotados; edi-

fi car o passado (tom nostálgico/o passado era 

bom); ser motivado pelo mestre e dogmatizar 

suas sugestões (“adjetive!”; “use metáfo-

ras!”; “utilize um vocabulário mais erudito”). 

O excesso de controle no processo do ensino, 

o excesso de informação ou o modo como 

ocorre o uso do material metodológico exige 

consideração, pois o risco da padronização é 

iminente e a cultura do leitor não suporta ler 

muitos textos com a “mesma cara”. Mas em se 

tratando de ensino não seria isso algo positi-

vo? Não se esperariam resultados próximos? 

Não é assim que às vezes pensamos?

Quando se fala em ensino se fala em for-

mação e, portanto, em processos de aprendi-

zagem e de desenvolvimento (investimento 

no aprendido). Mesmo apoiados no ensino 

de textos de gêneros do discurso e, portanto, 

tendo já ultrapassado o entendimento tradi-

cional de gêneros, parecemos às vezes gos-

tar da padronização. Na obra de Lobato, o 

Visconde sugeriu o que era reconhecido, de 

uso corrente, como um início de texto de me-

mórias, mas Emília queria inovar, singulari-

zar sua escrita memorialista (lição que po-

demos tirar da fi cção). Todavia, o Visconde 

não reconheceu “a inovação” como um texto 

do gênero memórias literárias. Será isso 

mera fi cção ou o retrato do que ocorre ainda 

hoje em várias esferas institucionalizadas, 

especifi camente a escolar? 
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Como vimos, na teoria de Bakhtin dois pila-

res – singularidade e universalidade – são de-

terminantes para pensar o ato da escrita. Ao 

assumir um posicionamento teórico, numa 

postura singular e concreta, o professor, por 

sua assinatura, se torna responsável, torna um 

pensamento um ato. Podemos aqui falar de 

um ato ético, já que, como profi ssional, assu-

mimos posturas, atitudes morais diante dos 

processos de ensino (formação) e de aprendi-

zagem da escrita (fi cção), num tempo e espa-

ço historicamente dados. Nesse tempo e nes-

se espaço, mesmo em minha singularidade 

única, sou constituído pelo outro e consti-

tuinte do outro. Como então ser diferente no 

mesmo? Bem, para avaliar escritas de alunos, 

(memória no coletivo). Mas e o professor que 

trabalha com o aluno, com o texto do aluno? 

Como estabelecer o limite entre a palavra di-

dática e a palavra assumida com o aluno ou, 

às vezes até, pelo aluno? Tais limites exigem o 

compromisso ético do mestre que ensina, exi-

ge o necessário equilíbrio nas relações entre 

o singular e o universal, entre o fi xo, o já dito, 

e o novo, o ato de criação. E mais: como identi-

fi car no semelhante “o que foge desse quadro 

de semelhantes e nos encanta”, ao mesmo 

tempo em que nos inquieta? Como preservar 

ou instigar a singularidade desse aluno quan-

do ainda está na busca do conhecimento, na 

busca da compreensão responsável da uni-

versalidade, e passa, necessariamente, pelo 

conhecimento do outro? 

Para atingir esse patamar de 

escrita, ou seja, a marca do aluno, 

sua autoria, sua singularidade e 

criatividade dentro das especifi -

cações do gênero em ensino, não 

se exigiria do estudante a capaci-

dade de romper com o estabeleci-

do (estabilidade social da forma 

do enunciado, fi xidez do dito), 

mantendo as confi gurações da-

quele gênero? Em outros termos, 

o conhecimento das relações en-

tre seu ato individual, seu estilo 

(singulares) e o conhecimento do 

universal, constituído pelo social 

(o estilo do gênero)?

São questões que merecem 

ser retomadas, aprofundadas 

para além deste espaço restrito. 

O que, por ora, podemos fazer, à 

semelhança de Emília, é lançar-

mo-nos na aventura da busca do 

novo, dispostos a abrir caminhos, 

na direção da dialogia, mesmo 

que isso nos custe muitos pontos 

de interrogação, reticências, pau-

sas, retomadas... até chegarmos 

a pontos de equilíbrio, a “FINIS” ou a acaba-

mentos temporários, circunstanciados pelas 

relações sociais que se abrem no grande diá-

logo da comunicação discursiva.
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tenho de pô-las em diálogo com outras; sem 

esse movimento, não posso falar em singula-

ridade, em estilo (leio tantas, por que algumas 

eu destaco?). É prática, nas várias esferas da 

sociedade, ser responsável pela escrita verbal, 

pelo que assino (assinatura responsável), pelo 

que escrevo, pelos valores que vivo, pelos pon-

tos de vista que assumo na singularidade dos 

meus atos (falo desse universal individualiza-

do) ou na universalidade dos atos coletivos 
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