
O DIALOGISMO EM NARRATIVAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Lucas Vinício de Carvalho Maciel (UERN)
lucasvcmaciel@yahoo.com.br

Marcos Paulo de Azevedo (UERN)
marcos_h.p@hotmail.com

Introdução

O presente artigo objetiva exemplificar a constituição das relações dialógicas
presentes nos enunciados. Para isso, analisamos uma narrativa produzida por um aluno do
ensino médio da Escola Estadual Padre José de Anchieta da cidade de Serra do Mel – RN.
Essa narrativa foi selecionada a partir de um arquivo composto por 51 textos produzidos no
primeiro semestre de 2013 por alunos das turmas I e II da 3ª série do ensino médio.
Embasados pelos apontamentos teóricos de Bakhtin ([1952-1953]; 1929) sobre o caráter
dialógico da linguagem, observamos como esse dialogismo aparece marcado na narrativa – se
por meio de discurso direto, indireto, se marcado ou não por aspas. Veremos ainda como
essas relações de diálogo se estabelecem entre as personagens e o narrador, e ainda entre a
narrativa e textos externos a ela. Pretendemos mostrar, através dessa análise, os diálogos entre
a narrativa e a proposta de produção textual, assim como entre o narrador e as personagens.
Mostraremos ainda que, no que se refere ao modo como o dialogismo foi linguisticamente
marcado na redação, encontramos passagens em discurso direto e outras em discurso indireto,
além de alguns casos de uso de aspas. Essas ocorrências indicam que são vários os modos
como o dialogismo se manifesta na constituição dos textos.

1 Fundamentação teórica: Bakhtin e a concepção dialógica da linguagem

O grupo de intelectuais denominado “Círculo de Bakhtin”, encabeçado por Mikhail
Bakhtin e seus colegas Valentin N. Volochínov e Pavel N. Medvedev, é responsável por
discussões sobre o caráter dialógico da linguagem. A seguir, discutiremos acerca desse
caráter, tendo em vista sua importância para a análise de nosso corpus.

A noção de linguagem como fenômeno dialógico parte do princípio de que tudo o
que falamos sempre estará impregnado por vestígios da voz de outrem. Tudo o que falamos –
ou escrevemos, ou lemos – sempre traz marcas de discursos precedentes.

Ademais, todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor
grau: porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno
silêncio do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua
que usa mas também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios
– com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se
neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do
ouvinte). Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada
de outros enunciados. (Bakhtin [1952-1953]: 272).

Para Bakhtin, a relação dialógica é um princípio constitutivo da linguagem, presente
em toda e qualquer enunciação. Isso nos permite dizer que, sempre quando falamos ou
escrevemos, os enunciados que produzimos estão de algum modo respondendo e/ou
dialogando com enunciados anteriores, nossos ou alheios. Do mesmo modo, nossas respostas
a esses enunciados poderão gerar respostas futuras de outros falantes, formando assim uma
cadeia discursiva.
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Isso constitui o que Bakhtin chamou dialogismo. Um enunciado é uma resposta a
outro enunciado precedente e, ao mesmo tempo, espera uma resposta, pressupõe uma
atividade responsiva de um interlocutor futuro, mesmo que essa resposta apareça apenas
muito tempo depois, como ressalta Bakhtin ([1974]: 410, grifo do autor):

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto
dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites).
Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos
passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por
todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de
desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo. Em qualquer momento do
desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e ilimitadas de sentidos
esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo desenvolvimento
do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados e reviverão em
forma renovada (em novo contexto). Não existe nada absolutamente morto:
cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo.

Mesmo vozes veiculadas há séculos podem voltar hoje ao meio discursivo,
ressignificadas, adaptadas ao contexto enunciativo dos falantes, ainda que, por vezes, estes
não tenham consciência de que seus discursos façam parte de um diálogo mais amplo,
construído ao longo do tempo. Quando rememoramos esses antigos discursos por meio da
enunciação, estamos estabelecendo uma relação de diálogo com aqueles enunciados, sendo
possível afirmar, assim, que o dialogismo não é temporalmente definível, no sentido de
inexistir limites para os fios dialógicos que se entrelaçam e se (re)estruturam através do
tempo.

É imprescindível ressaltar que as relações dialógicas não acontecem tão somente
através de elementos linguísticos, pois os enunciados são resultados concretos de sujeitos
socialmente inscritos, como podemos confirmar pelas palavras de Faraco (2009: 66, grifo do
autor): “para haver relações dialógicas, é preciso que qualquer material linguístico (ou de
qualquer outra materialidade semiótica) tenha entrado na esfera do discurso, tenha sido
transformado num enunciado, tenha fixado a posição de um sujeito social”. Só dessa forma é
possível responder ao discurso do outro, confrontar ideias, rejeitá-las, complementá-las ou
aceitá-las por completo; só assim se tem a continuidade do fio dialógico da linguagem.

Em síntese, o dialogismo é a relação de diálogo que se estabelece entre diversos
enunciados, sendo que um enunciador sempre “responde” a outros que o antecederam e
espera outras respostas de enunciados futuros.

1.1 O discurso citado em estilo linear e pictórico

Nosso objetivo na análise é observar o modo como as relações dialógicas se
constroem no interior da redação, observando como se estabelecem as alianças dialógicas
entre as falas do narrador e das personagens, além de investigar como a voz desses partícipes
da narrativa é linguisticamente veiculada: por meio de discurso direto ou indireto, com ou
sem aspas. Para tanto, consideraremos as concepções de Bakhtin/Volochínov (1929) a
respeito de como o discurso narrativo se apropria do discurso citado. Por isso se torna
indispensável esclarecermos a diferença entre discurso narrativo1 e discurso citado.

1
Embora a tradução brasileira (Bakhtin/Volochínov 1929) empregue a expressão “contexto narrativo”, parece mais adequado “contexto

autoral”, conforme outras traduções que focalizam a figura do autor: “discurso autoral” (discurso autorial, Volóshinov 1929: 216) na versão
espanhola, “discurso autoral” (authorial [...] speech, Volosinov 1929: 137) na versão inglesa e “palavra do autor” (Bakhtin 1929: 107) na
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O discurso autoral é o discurso que rege a narrativa. Esse discurso se materializa por
meio da enunciação do narrador ou do autor. É por meio do discurso do narrador que a
enunciação de outrem é incluída no texto. Segundo Bakhtin/Volochínov (1929: 151),

a enunciação do narrador, tendo integrado na sua composição uma outra
enunciação, elabora regras sintáticas, estilísticas e composicionais para
assimilá-la parcialmente, para associá-la à sua própria unidade sintática,
estilística e composicional, embora conservando, pelo menos sob uma forma
rudimentar, a autonomia primitiva do discurso de outrem, sem o que ele não
poderia ser completamente apreendido.

As regras sintáticas e estilísticas às quais se refere o autor são exatamente as que nos
propomos observar: o emprego do discurso direto ou indireto, o uso ou não de aspas, por
exemplo. Esses elementos sintáticos e estilísticos nos permitem perceber mais claramente a
existência do entrecruzamento dos discursos narrativos e citados no interior dos textos. Aliás,
é por meio deles que é possível conservar (ou não) certa autonomia do discurso citado em
relação ao discurso narrativo.

Ponzio (2011: 22) também sustenta que são nas estruturas sintáticas que podemos
vislumbrar as relações de interação entre os discursos narrativos e citados:

É justamente na sintaxe que se evidencia em grau máximo o encontro da
palavra própria com a palavra outra, a sua relação de interação; e é,
sobretudo, na sintaxe do discurso reportado, direto, indireto e indireto livre,
que se evidencia o modo no qual se orienta a recepção e a transmissão da
palavra outra, que se manifesta a disposição para a escuta e a dialogicidade
constitutiva da enunciação.

As palavras de Ponzio corroboram nossa posição de que, investigando as estruturas
sintáticas, que permitem a apreensão do discurso citado pelo discurso autoral, podemos
vislumbrar os elos dialógicos que se entrelaçam no interior dos textos narrativos.

O discurso citado, por sua vez, não representaria as palavras do narrador, possuindo
certa autonomia estrutural em relação ao discurso autoral, ainda que esteja integrado a este.
Nas palavras de Bakhtin (1929: 150-151, grifo do autor):

o discurso citado é visto pelo falante como a enunciação de uma outra
pessoa, completamente independente na origem, dotada de uma construção
completa, e situada fora do contexto narrativo. É a partir dessa existência
autônoma que o discurso de outrem passa para o contexto narrativo,
conservando o seu conteúdo e ao menos rudimentos da sua integridade
linguística e da sua autonomia estrutural primitivas.

O discurso citado, então, é aquele que possui autoria própria, pertence a outro
enunciador que não o narrador. O discurso citado, mesmo possuindo autonomia, pode ser
inserido no contexto narrativo e, no processo dessa passagem, conservar rudimentos de suas
marcas estruturais próprias. São essas marcas que nos permitem apreender o discurso de
outrem no discurso autoral. São essas marcas que buscamos na redação escolar em análise.

Uma vez que pretendemos investigar o modo como as relações dialógicas se
constroem no interior da narrativa, iremos discutir a seguir alguns conceitos bakhtinianos que
nos nortearão nesta exposição.

tradução de Miotello et al. Por isso, preferimos empregar a expressão “discurso autoral” para designar o discurso que se opõe ao discurso
citado.
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Em Marxismo e filosofia da linguagem (1929), Bakhtin/Volochínov sugere a
existência de dois estilos diferentes no tocante à apreensão do discurso citado: o estilo linear e
o estilo pictórico. De acordo com Bakhtin/Volochínov (1929: 155), nos casos de dialogismo
em estilo linear,

a tendência fundamental da reação ativa ao discurso de outrem pode visar à
conservação da sua integridade e autenticidade. A língua pode esforçar-se
por delimitar o discurso citado com fronteiras nítidas e estáveis. Nesse caso,
os esquemas linguísticos e suas variantes têm a função de isolar mais clara e
mais estritamente o discurso citado, de protegê-lo de infiltração pelas
entoações próprias ao autor, de simplificar e consolidar suas características
linguísticas individuais.

Sendo assim, a retomada do discurso de outrem em estilo linear tem por objetivo
manter certo distanciamento entre o discurso autoral e o discurso citado. Resulta desse
distanciamento certa conservação da entoação própria do discurso do outro, resguardando-o,
dentro do possível, de infiltrações do acento do autor. Deriva daí também a manutenção de
características linguísticas do discurso citado, possibilitando a demarcação de fronteiras entre
os dois discursos, o que permite a percepção mais precisa do conteúdo do discurso citado.

Já, segundo Bakhtin/Volochínov (1929: 156), nos casos de retomada do discurso do
outro em estilo pictórico, “a língua elabora meios mais sutis e mais versáteis para permitir ao
autor infiltrar suas réplicas e seus comentários no discurso de outrem”. Bakhtin/Volochínov
diz ainda que o narrador pode “colorir” o discurso de outrem com suas entoações, seu humor,
sua ironia, seu ódio, etc. No estilo pictórico as fronteiras entre discurso citado e discurso
autoral são mais frágeis, uma vez que o narrador pode atuar com mais liberdade sobre a
enunciação do outro: manipula-a a seu favor, ridiculariza-a, ironiza-a, enfim, ressignifica-a.

Outra importante distinção feita por Bakhtin/Volochínov (1929) diz respeito aos
casos de retomada do discurso de outrem por meio de discurso indireto, que pode se
apresentar através da variante analisadora do conteúdo ou da variante analisadora da
expressão. Para Bakhtin/Volochínov (1929: 167, grifo do autor), a variante analisadora do
conteúdo:

apreende a enunciação de outrem no plano meramente temático e permanece
surda e indiferente a tudo que não tenha significação temática. Os aspectos
da construção verbal formal que têm uma significação temática, isto é, que
são necessários à compreensão da posição semântica do falante, são
transformados de maneira temática [...] ou então são integrados no contexto
narrativo, como uma característica formulada pelo autor.

De acordo com essa concepção, a variante analisadora do conteúdo não visa
conservar os vestígios de caráter expressivo da enunciação de outrem – como palavras,
expressões ou estilo –, mas objetiva transmitir o tema do discurso citado, seu conteúdo, o
assunto ao qual está se referindo o falante. Mais ainda: o discurso autoral se esforça por
transmitir o posicionamento de outrem sobre tal tema para que se possa dialogar com ele no
interior da narrativa, ou seja, para que se possa construir réplicas ao discurso citado.

Já a variante analisadora da expressão, segundo Bakhtin/Volochínov (1929: 168):

integra na construção indireta as palavras e as maneiras de dizer do discurso
de outrem que caracterizam a sua configuração subjetiva e estilística
enquanto expressão. Essas palavras e maneiras de dizer são introduzidas de
tal forma que sua especificidade, sua subjetividade, seu caráter típico são
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claramente percebidos. Na maioria das vezes, elas são colocadas
abertamente entre aspas.

Diferentemente da variante analisadora do conteúdo, que se preocupa em transmitir
principalmente o conteúdo do discurso citado, a variante analisadora da expressão insere no
discurso indireto palavras ou expressões oriundas do discurso de outrem que representam
a“configuração” estilística do discurso citado, isto é, insere-se no discurso autoral não apenas
o tema, o conteúdo da enunciação de outrem, mas também suas palavras típicas, que
representam suas escolhas estilísticas, sua forma específica de expressão. Ainda de acordo
com Bakhtin/Volochínov, essas palavras e expressões do discurso de outrem aparecem, “na
maioria das vezes”, grafadas entre aspas. O emprego das aspas, nesse caso, permite que
notemos mais claramente a voz do outro que emerge no contexto narrativo. Nesse caso, será
possível perceber duas colorações entrecruzadas nessas palavras: a entonação da personagem
e a entonação do narrador/autor. Nas palavras de Bakhtin/Volochínov (1929: 169):

as palavras e expressões de outrem integrados no discurso indireto e
percebidos na sua especificidade (particularmente quando são postos entre
aspas), sofrem um “estranhamento” [...] que se dá justamente na direção que
convém às necessidades do autor: elas adquirem relevo, sua “coloração” se
destaca mais claramente, mas ao mesmo tempo elas se acomodam aos
matizes da atitude do autor – sua ironia, humor, etc.

Segundo essa afirmação, quando inseridas no discurso indireto, as palavras e
expressões do outro – principalmente quando postas entre aspas – adquirem destaque e sua
“coloração” pode ser facilmente percebida, pois sofrem um “estranhamento”, já que são de
certo modo “destacadas” no discurso do narrador ou autor. Nessas palavras e expressões,
isoladas pelas aspas, o autor ou narrador parece à vontade para matizar com suas entoações a
voz do outro.

2 Corpus e metodologia de pesquisa

A seguir, justificaremos a escolha das redações narrativas como corpus de pesquisa e
discorreremos acerca do percurso metodológico que adotamos em nossa análise.

2.1 Corpus de pesquisa

O corpus desta pesquisa é constituído por 51 narrativas escritas por alunos da 3ª
série, turmas I e II, do ensino médio da Escola Estadual Padre José de Anchieta da cidade de
Serra do Mel. Desse corpus, selecionamos um texto a partir do qual faremos a análise
proposta.

Considerando a afirmação de Bakhtin ([1952-1953]: 289), segundo a qual “todo
enunciado é um elo na cadeia de comunicação discursiva”, entendemos que, nos textos
narrativos, quando as personagens dialogam entre si, ou ainda quando o narrador retoma as
vozes dessas personagens, essas falas, ou enunciados, constituem elos de que fala Bakhtin.
Por isso acreditamos serem as narrativas material viável para análise do funcionamento
dialógico da linguagem.

A seguir, temos a proposta de produção textual adaptada do Vestibular Unicamp
20032 que orientou a produção das narrativas:

2A proposta do vestibular Unicamp 2003 que utilizamos está disponível em
<http://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2003/download/ProvaFase1.pdf>. Último acesso em: 30 de
novembro de 2013, 15:25:30.
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TEMA

No século XXII, um cientista resolve criar o “homem perfeito”. Para tanto, desenvolve um
“acelerador genético”, capaz de realizar em pouco tempo um processo que supostamente duraria
milênios. Aplica o engenho a um pequeno número de cobaias humanas que, à idade propícia, são
inseridas na sociedade, para cumprirem seu “destino”. Dessas cobaias, uma suicidou-se, outra se
tornou presidente da república. A terceira é você, a quem cabe atestar o êxito ou o fracasso do
experimento.

Componha uma narrativa em primeira pessoa que contenha:
·  ações que justifiquem o desfecho das histórias de seus companheiros;
·  outras personagens que não sejam cobaias, mas que tenham contato com estas;
·  um desfecho inteiramente diferente para sua própria história.

Da coletânea de 51 textos, selecionamos um para realizar nossa análise. Essa seleção
se deu a partir da leitura de todas as redações e da comparação entre elas, sendo escolhida
aquela que nos pareceu mais adequada para observar os aspectos dialógicos que queríamos
discutir neste artigo. A redação escolhida será transcrita na íntegra na seção de análise.

2.2 Metodologia de pesquisa

Ao empreendermos uma investigação voltada à observação do dialogismo em
narrativas, imaginamos que os gêneros narrativos são um espaço privilegiado para apreciação
das relações dialógicas, já que os textos narrativos, ao colocarem em cena personagens com
suas falas, acabam por representar o funcionamento dialógico da linguagem na medida em
que as palavras das personagens podem ser retomadas por outras personagens ou pelo
narrador. Partindo desse pressuposto, na análise da redação, investigaremos:

a) como se estabelecem elos dialógicos entre a redação e vozes externas;
b) como se estabelecem elos dialógicos entre vozes das personagens;
c) como se estabelecem elos dialógicos entre a voz do narrador e vozes das

personagens;
Analisaremos ainda como as vozes de autor, narrador e personagens são

linguisticamente marcados no texto com ou sem aspas. Além disso, examinaremos se os
enunciados de autor, narrador e personagens são expressos por meio de discurso direto ou
indireto.

3 Análise da narrativa escolar

Munidos das reflexões teóricas que nos embasam, iniciaremos a análise de uma
narrativa, ilustrativa de nosso corpus de pesquisa, com o objetivo de investigar as possíveis
relações dialógicas que a compõe.

Redação do aluno 3

Numa manhã tranquila de segunda-feira, resolvi chamar o Edu, meu melhor amigo, para me
dar uma carona. Ah, a propósito, me chamo Mônica. Mas continuando; nós fomos ver um cara
chamado Roneidson que era um cientista que havia esbarrado em mim ontem à tarde e disse que eu era
perfeita para testar a mais nova invenção dele. Depois de um lanchinho e muitas conversas e
explicações e como a sua invenção dele funcionava e o que ia acontecer, resolvi aceitar.

3 O nome do autor foi omitido a fim de preservar a identidade do aluno. Mantivemos a grafia original do texto.
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Chegando lá, dei de cara com 3 homens, uma mulher e o doutor Roneidson sentados em
pufes conversando. Assim que me viu, o doutor me cumprimentou e me levou para uma sala onde
tinham duas enfermeiras me esperando. Uma era Olga e a outra era Tifanny. Elas fizeram testes
básicos em mim e logo após fui levada para outra sala muito sinistra e lá só estavam 2 dos caras que
estavam na recepção. Alguns minutos depois, o doutor Roneidson entrou trazendo alguns frascos com
ele e depositou-os em uma máquina muito engraçada e depois voltou-se para eles e disse:

– Bem, vocês sabem o motivo de estarem aqui. Cada um de vocês tem algo em comum: o
desejo de ser perfeito. E já estão em uma idade que isso é totalmente cobrado de vocês. Você Rui, quer
ser esbelto e quer ter o poder de conquistar as pessoas com seu conhecimento; já você Pablo quer ser
bom no que o seu chefe mais exige de você: cálculos; e, por fim, você, Mônica, já tem tudo isso,
porém o que você quer é ter força e habilidade para lutas. Agora que tudo foi esclarecido, vamos
começar os nossos experimentos para vermos se obtemos bons resultados. Venha Rui! Começarei por
você.

Rui era o típico garoto gordinho que estava com uma cara horrível. Medo. Era isso que eu
via em seus olhos. Ele foi meio hesitante e cambaleou para dentro da máquina e o doutor Roneidson a
ligou e pediu para Rui relaxar. A máquina, que parecia um liquidificador gigante, começou a sacudir
como se estivesse possuída por um espírito perturbado e depois BOOM! De repente subiu uma fumaça
azul celeste. E Rui surgiu por trás dela e começou a se aproximar. Ele parecia bem, apesar de ter uma
aparencia maravilhosa! Ele agora estava muito bonito e charmoso, mas seus olhos ainda tinham a
expressão de medo. Ele parecia ter ficado com uns 5 anos a mais do que ele realmente tinha.

– Muito bem – disse o doutor – agora sente-se um pouco e relaxe. Daqui a pouco vou ver
como você ficou.

Olga veio e levou Rui para uma outra sala. Então o doutor virou-se para Pablo que estava
olhando para a máquina.

– Venha meu querido. Sua vez. – disse o doutor.
Ele se aproximou com uma cara de destemido. Pablo tinha um corpo atlético, abdômem bem

desenhado por baixo da camisa, pernas torneadas e ombros largos. Tinha cerca de 25 anos. Ele era
muito bonito! Pablo entrou na máquina e ela fez o mesmo barulho e o mesmo movimento de quando
Rui entrou, mas dessa vez saiu uma fumaça verde. Momentos depois ele saiu da maquina e caminhou
até o doutor Roneidson. Dessa vez foi Tifanny que veio leva-lo para a outra sala.

O doutor Roneidson olhou para mim e não precisou dizer nada. Eu caminhei dentro da
máquina para tentar me acalmar enquando o doutor ligava a máquina. Depois que ele a ligou senti as
sacodidas, e fiquei cercada por uma fumaça de um vermelho impactante. Me sentia diferente. Mais
viva! Saí da máquina e o doutor me levou para uma sala vazia e pouco iluminada. Comecei a tatear em
busca de algo para me sentar.

Uma mão me tocou e eu simplismente peguei-a e a torci com um golpe que nem eu sabia que
tinha. Depois pessoas me cercaram. Eu podia ouvir elas respirando. Podia sentir a fúria de seus olhos
em mim. Então houve um ataque e rapidamente, como uma ninja muito louca, o golpeei na barriga,
soquei seu rosto e com um golpe muito preciso eu o derrubei. As luzes se assenderam e os meus olhos
doeram. Olhei ao meu redor e não vi mais nada além do doutor Roneidson. Estava confusa.

– O que houve comigo?! – Perguntei um pouco surpresa e assustada ao mesmo tempo.
– Mônica, você agora você é uma mulher perfeita! Você já era inteligente e agora é forte

como uma guerreira. Forte e perfeita, esta é você! – Disse o doutor que parecia muito satisfeito com o
seu sucesso.

Corri para me olhar em um espelho que o doutor havia trazido e vi um corpo perfeitamente
torneado. Ela estava... Incrível! Estava realmente se sentindo perfeita.

– Venha – chamou o doutor Roneidson – Preciso ver como os outros se saíram.
Entramos na sala vizinha. Lá estava Pablo perfeitamente bem escrevendo numa lousa.

Quando nos ouviu entrar parou imediatamente, olhou-nos e sorriu.
– Olá doutor. Acho que me sinto um tanto estranho. Não consigo mais me controlar. O meu

cérebro só pensa em resolver cálculos. – afirmou Pablo.
Tifanny olhou para o doutor e disse:
– Doutor, achou que ele ficou perfeito demais. Ele não raciocina mais sobre nada. Só pensa

em cálculos e insiste em mostra-los a mim.
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O doutor Roneidson parecia desapontado, mas conduziu-nos até a outra sala. Rui estava
rindo e conversando sobre algo que não foi possível identificar. Olga ficou de pé e logo deu o seguinte
relatório:

– Doutor, ele está OTIMO! Nunca vi um cara para ter uma visão política mais perfeita.
– Maravilhoso! – Exclamou o doutor. – Agora acompanhem-me.
Fomos de volta para a recepção onde eu revi as outras pessoas que haviam acompanhado Rui

e Pablo. O doutor Roneidson preencheu uns papéis, entregou-os a nós e nos agradeceu.
Eu e Edu fomos para casa e no caminho contei tudo a ele. Disse que já sabia exatamente o

que faria: Seria agente secreta. Tinha esperteza e habilidades ideais para isso. Edu simplesmente riu e
disse que eu estava pirando.

Quando cheguei em casa, minha mãe me espremeu como se eu fosse uma boneca de pano.
– Achei que você tivesse morrido! Por que você foi fazer essa maluquice? Você ficou doida

de vez? – Minha mãe estava furiosa, porém preocupada.
Então eu contei toda a história e mostrei os golpes que eu tinha usado. Ela ficou tão surpresa

quanto eu e então me abraçou de novo e ficamos assim por um longo tempo e depois ela me largou.
Um ano depois, quando eu acordei fui dar uma olhada no jornal e vi a foto de Rui e abaixo

uma manchete que dizia: “Eleito com 79% dos votos!” Eu ri e depois tomei um gole de café. Folheei
com calma o jornal até que meus olhos pararam em uma foto. Era Pablo. Ele estava no chão e todo
cheio de ematomas roxos. A manchete dizia o seguinte: “Após dura separação, Pablo Gonsalvez, foi
achado morto em seu quarto com vestígios de envenenamento”. Mais abaixo vi o laudo que dizia que
supostamente ele havia se suicidado e um depoimento de sua ex-mulher que afirmava ter se separado
por não aguentar mais a sua “obcessão” por contas. Isso para mim foi um baque. Apesar de tudo, ele
passou pelo mesmo processo que eu.

Naquela tarde, eu fui para o velório de Pablo e lá, arrodeado por um monte de gente, estava
Rui a alguns metros de distancia de mim. Ele acenou e depois foi embora. Foi um dia triste. Eu havia,
a alguns meses, me candidatado para ser agente em uma equipe do exterior e consegui o emprego. Rui
havia conseguido se tornar presidente do Brasil. Já Pablo, infelizmente, estava morto. Parecia irônico
mas quando eu olhei dentro do caixão, vi no seu rosto a mesma expressão de determinação que havia
visto a um ano atrás no laboratório do doutor Roneidson. Ele foi destemido até na hora da morte e isso
nem eu nem Rui seríamos capazes. Já o doutor Roneidson havia ido embora. Ninguém sabia para
onde, mas com certeza foi criar mais homens e mulheres perfeitos com a mesma ousadia que nós
vimos no dia que tudo isso começou.

A partir da leitura da redação, notamos que esta atende bem à proposta de produção
textual. A proposta pedia que se compusesse uma narrativa em primeira pessoa, dando vida a
três personagens que teriam passado por um “acelerador genético” para se tornarem perfeitos.
Dever-se-ia desenvolver um enredo que apontasse um fim diferente para cada uma das
personagens: uma delas deveria suicidar-se, outra virar presidente da república e à terceira,
que seria o narrador-personagem, deveria ser dado um desfecho diferente, à escolha do autor.

A narrativa transcrita acima apresenta tais características. Primeiro, está escrita em
primeira pessoa; segundo, contextualiza as ações do texto a partir do fato de que as
personagens principais passaram pelo acelerador genético; terceiro, a cada uma das três
cobaias foi dado o desfecho indicado na proposta: uma tornou-se presidente, outra se suicidou
e a terceira tornou-se agente secreta no exterior. O trecho a seguir, retirado da narrativa,
resume os destinos das personagens:

Eu havia, a alguns meses, me candidatado para ser agente em uma equipe do exterior e
consegui o emprego. Rui havia conseguido se tornar presidente do Brasil. Já Pablo, infelizmente,
estava morto.

O fato de a narrativa atender às exigências da proposta já configura uma relação
dialógica entre enunciados, pois mostra como se estabelecem elos dialógicos entre o texto
vozes exteriores à narrativa, quais sejam: a proposta e as instruções do professor. Claro que
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esse vínculo já era esperado, uma vez que o objetivo primordial da proposta é exatamente o de
guiar o aluno na produção do texto. Caso ele fugisse completamente à proposta, estaria
cometendo uma inadequação e o seu texto, por mais bem elaborado que fosse, não atenderia
às expectativas do professor, entendido aqui como um interlocutor que aguarda uma resposta
plausível à instrução.

Bakhtin ([1952-1953]: 289) diz que “todo enunciado é um elo na cadeia da
comunicação discursiva. É a posição ativa do falante nesse ou naquele campo do objeto e do
sentido.” Assim, ao produzir uma redação em concordância com as exigências do professor, o
aluno deu sequência à cadeia da comunicação discursiva, ao fio dialógico que se forma entre
os enunciados, já que seu texto funciona como uma “atitude responsiva” em relação à
proposta de produção textual.

Além dessa relação com enunciados externos, é possível também examinar os elos
dialógicos que se constituem no interior do texto. Consideremos inicialmente esse trecho da
narrativa no qual aparece um caso de discurso citado em estilo linear marcado por aspas:

Um ano depois, quando eu acordei fui dar uma olhada no jornal e vi a foto de Rui e abaixo
uma manchete que dizia: “Eleito com 79% dos votos!” Eu ri e depois tomei um gole de café. Folheei
com calma o jornal até que meus olhos pararam em uma foto. Era Pablo. Ele estava no chão e todo
cheio de ematomas roxos. A manchete dizia o seguinte: “Após dura separação, Pablo Gonsalvez, foi
achado morto em seu quarto com vestígios de envenenamento”. [...] Isso para mim foi um baque.
Apesar de tudo, ele passou pelo mesmo processo que eu.

Nesse trecho, o narrador-personagem traz para o contexto narrativo o enunciado de
uma manchete de jornal, que versa sobre seu companheiro Rui: “Eleito com 79% dos votos!”.
Em seguida, faz o mesmo com a manchete relacionada à morte de Pablo: “Após dura
separação, Pablo Gonsalvez, foi achado morto em seu quarto com vestígios de
envenenamento”. Estamos diante de dois casos de discurso citado em estilo linear. Nos
exemplos, o autor delimitou o discurso de outrem com fronteiras “nítidas e estáveis” quando
empregou as aspas, conservando suas características linguísticas próprias. As aspas servem,
assim, para isolar o enunciado do outro do contexto narrativo, servem para destacar os
enunciados do jornal, diferenciando-os da voz do narrador.

Nesse caso, mesmo que haja interação entre o discurso do narrador e o discurso
alheio presente no jornal, observamos que o discurso autoral não interfere diretamente no
discurso citado. Assim, mesmo que o discurso do jornal apareça sob alguma entoação
diferente da que supostamente teve na origem, o mais relevante, nesse caso, é que o narrador
não procura sobrepor a esta voz alheia qualquer entonação diversa. O mais importante é a
transmissão do “conteúdo” do discurso do outro. Até mesmo porque se trata de um discurso
jornalístico, um discurso que importa ao narrador por seu caráter informativo. Dentro do
possível, a palavra do outro é mantida em sua integridade.

Isso, porém, não pode ser entendido como qualquer passividade do interlocutor
frente ao enunciado alheio. Sempre se responde ativamente ao discurso do outro, como se
percebe pelas reações da personagem às manchetes do jornal. Após ler a notícia sobre Rui, o
narrador comenta as ações que realizou ainda em face dessa novidade: “Eu ri e depois tomei
um gole de café”. Também a notícia sobre Pablo impacta o narrador, que expressa
verbalmente como se sentiu: “Isso para mim foi um baque”.

Se em ambos os casos percebemos a alternância claramente delimitada entre o
discurso do jornal e o discurso do narrador-personagem, isto é, se em momento algum temos
dúvida sobre a quem pertencem tais discursos, não significa isso que não haja interação entre
esses discursos, que não haja relações dialógicas entre a personagem e enunciados alheios.
Mesmo nesses casos de transmissão da voz do outro pelo estilo linear, há relações dialógicas
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entre o discurso de um, o narrador, e de outro, o discurso do jornal. As fronteiras marcam a
alternância dos discursos, possibilitando que se veja claramente as interações dialógicas.

No exemplo a seguir, veremos outro tipo de interação dialógica. Nesse caso, o
narrador coloca no plano narrativo as vozes de duas personagens em discurso direto,
representando no texto escrito as réplicas do diálogo. Consideremos o seguinte diálogo entre
as personagens da narrativa:

As luzes se assenderam e os meus olhos doeram. Olhei ao meu redor e não vi mais nada
além do doutor Roneidson. Estava confusa.

– O que houve comigo?! – Perguntei um pouco surpresa e assustada ao mesmo tempo.
– Mônica, você agora você é uma mulher perfeita! Você já era inteligente e agora é forte

como uma guerreira. Forte e perfeita, esta é você! – Disse o doutor que parecia muito satisfeito com o
seu sucesso.

Segundo Bakhtin ([1952-1953]: 275), a simplicidade e precisão do diálogo faz com
que essa seja a “forma clássica de comunicação discursiva”. Isso porque em um diálogo face a
face – ou em sua representação escrita – a alternância dos sujeitos do discurso é evidente e,
por isso, as relações dialógicas entre eles são facilmente percebidas.

No trecho acima, a encenação do diálogo entre o narrador-personagem e o Dr.
Roneidson se torna um exemplo claro de dialogismo, exatamente quando acontece a
alternância de turnos entre os dois enunciadores. O diálogo se inicia com a pergunta de
Mônica – “O que houve comigo?!” – que, em seguida, é respondida pelo interlocutor –
“Mônica, você agora você é uma mulher perfeita! [...]”. O fato de a fala de um responder
imediatamente à pergunta do outro é o que representa de modo mais taxativo a relação
dialógica existente entre as vozes das personagens. Podemos dizer que essa resposta é um
enunciado concreto, um “elo” na cadeia discursiva da narrativa. Sendo assim, nesse trecho, as
falas das personagens, ao suscitarem respostas, representam claramente o princípio dialógico
da linguagem defendido por Bakhtin e o Círculo, conforme já discutimos anteriormente.

Esse exemplo de diálogo é mais um caso de estilo linear, uma vez que podemos
distinguir facilmente a quem pertence cada fala, já que essas são demarcadas pelo uso do
travessão. Isso confere certo isolamento às vozes das personagens que, desse modo, não
sofrem, em princípio, influência direta do autor.

No próximo trecho extraído da redação, veremos um exemplo de como se dão as
relações dialógicas entre a voz do narrador e das personagens, através de discurso indireto na
variante analisadora do conteúdo.

Eu e Edu fomos para casa e no caminho contei tudo a ele. Disse que já sabia exatamente o
que faria: Seria agente secreta. Tinha esperteza e habilidades ideais para isso.

No fragmento, o narrador-personagem transmite sua conversa com Edu em discurso
indireto. Aqui, o autor não se vale de qualquer elemento linguístico que revele características
expressivas do discurso citado, não existe a preocupação em transmitir ao leitor, por exemplo,
a construção verbal ou mesmo o estilo próprio do enunciador. Em discurso indireto, a
personagem relata suas expectativas para o futuro, “seria agente secreta”, tendo em vista suas
novas habilidades, adquiridas após a transformação genética. Por esse motivo, consideramos
esse trecho um exemplo de discurso indireto analisador do conteúdo, uma vez que na
transmissão dessa voz parece importar mais o teor da enunciação da personagem do que
elementos que possam relevar qualquer singularidade na construção linguística do enunciado.
Vale ressaltar ainda que o fragmento em análise também é um exemplo de estilo linear, pois
podemos identificar as palavras ditas após o verbo dicendi (“disse”) e a conjunção “que”
como pertencentes à personagem Mônica, no caso narrador-personagem. Em tese, as palavras
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que seguem à conjunção representariam (ou reportariam) a fala da personagem, o que ela
disse.

Até aqui, observamos que, no estilo linear, o discurso narrativo não interfere (tanto)
na entoação, não “colore” o discurso de outrem; pelo contrário, procura manter-se distanciado
dele, conservando seu conteúdo semântico. Percebemos também que as relações dialógicas
em estilo linear podem aparecer em discurso direto e indireto. Nos casos de discurso direto, o
que marca as relações de diálogo entre os enunciados é a alternância dos sujeitos do discurso,
em alguns casos delimitada por aspas, em outros por travessão. Já nas ocorrências de
transmissão do discurso de outrem em discurso indireto, a voz da personagem aparece
integrada no discurso do narrador que relata ou reporta a voz do outro.

Diferentemente do estilo linear, no estilo pictórico há uma maior interação entre a
voz do eu e a voz do outro, os limites entre elas são mais sutis. Isso pode ser notado no
excerto a seguir em que, por meio do discurso indireto analisador da expressão, a palavra
alheia aparece em contexto pictórico de transmissão:

[...] vi o laudo que dizia que supostamente ele havia se suicidado e um depoimento de sua
ex-mulher que afirmava ter se separado por não aguentar mais a sua “obcessão” por contas.

O laudo do qual fala o excerto e o depoimento da ex-mulher, como se deduz da
leitura da narrativa, integram o jornal no qual se reporta a morte de Pablo. Nesse enunciado
figuram três discursos, a saber: o do narrador; o do jornalista, reportado na voz do narrador; e
o da ex-esposa, duplamente reportado – pela voz do jornalista e do narrador.

Esse discurso da ex-esposa é colocado sob ênfase, quando o narrador destaca
claramente a palavra “obcessão” grafada entre aspas no texto. O autor da narrativa, ao
expressar em discurso indireto o que dizia o depoimento da ex-mulher, coloca entre aspas a
palavra “obcessão”, expondo que essa palavra pertence ao discurso da ex-mulher e está
revestida com a sua subjetividade. Nessa palavra ressoa uma entoação diferente daquela que
havia até então. Ela possui uma “coloração” diferente exatamente porque comporta em si a
própria opinião da ex-mulher em relação ao falecido e revela o motivo pessoal por que ela se
separou. É importante lembrar que as aspas possuem grande relevância para a entoação que
essa palavra recebe. Caso esta não houvesse recebido tal marcação seria difícil divisar com
clareza que foi essa a expressão utilizada pela mulher, uma expressão que representa suas
escolhas estilísticas, seu modo típico de falar, sua expressão.

Nesse exemplo, temos um caso de variante analisadora da expressão em estilo
pictórico, pois notamos que as palavras de outrem postas entre aspas, ao serem integradas ao
discurso indireto, sofreram uma mudança de entoação. Embora representem as características
expressivas do discurso citado, elas aparecem atravessadas pela entoação do contexto
narrativo, “se acomodam aos matizes da atitude do autor” (Bakhtin/Volochínov 1929: 169).

Observemos que, nesse caso específico, ocorre um fenômeno interessante. Antes da
introdução da palavra entre aspas, havia uma relação dialógica entre o discurso narrativo –
voz do narrador – e o discurso citado do depoimento – na voz do jornalista. Com a introdução
da palavra da mulher entra na relação uma terceira voz, que de certa forma estava pressuposta,
mas que vai tornar-se mais clara no enunciado: é o momento em que a voz da ex-mulher
emerge isolada entre aspas. Nesse breve fragmento, portanto, conjugam-se na cena discursiva
três vozes: a do narrador, a do jornalista e a da mulher. Esta alternância entre os sujeitos do
discurso fica mais clara pelo uso das aspas no discurso indireto analisador da expressão.

Vale ainda ressaltar que a parte do trecho em análise que não está posta entre aspas –
“[...] vi o laudo que dizia que supostamente ele havia se suicidado e um depoimento de sua
ex-mulher...” – está escrito em discurso indireto analisador do conteúdo, pois em sua
construção aparece apenas o assunto da enunciação. Somente a expressão entre aspas
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representa a variante analisadora da expressão, uma vez que traz para o contexto narrativo
escolhas linguísticas que revelam material expressivo do discurso de outrem.

Os exemplos analisados acima talvez não expor elos dialógicos que se estabelecem
entre a narrativa e textos externos a ela, entre as vozes das personagens, e entre as vozes das
personagens e do narrador.

Considerações finais

Como indicado no início deste texto, o nosso objetivo foi o de investigar o modo
como o dialogismo aparece marcado na narrativa analisada. Primeiramente, mostramos que a
narrativa possui vínculo com a proposta de produção que norteou a escrita do aluno, o que se
configura uma relação dialógica, uma vez que a narrativa serve como resposta à proposta.
Esta pedia, por exemplo, que a redação fosse escrita em primeira pessoa e solicita ainda que
se desenhasse um desfecho diferente para cada um dos voluntários da experiência. Vimos que
essas recomendações foram atendidas quando destacamos o seguinte trecho: “Eu havia, a
alguns meses, me candidatado para ser agente em uma equipe do exterior e consegui o
emprego. Rui havia conseguido se tornar presidente do Brasil. Já Pablo, infelizmente, estava
morto”. Aqui encontramos o pronome “eu”, que marca a primeira pessoa do discurso, e o
final de cada uma das cobaias, de modo que podemos concluir, a partir desse exemplo, que a
narrativa possui vínculos dialógicos com textos externos, as instruções do professor e a
proposta de redação.

Em seguida, passamos à análise das relações dialógicas internas ao texto. Vimos
inicialmente o emprego das aspas demarcando uma citação em estilo linear no exemplo das
manchetes de jornal que a personagem Mônica lia. A presença das aspas, no estilo linear,
configura, além da alternância de turnos entre os interlocutores, certo distanciamento entre
discurso citado e autoral, o que dificulta a atuação do narrador/autor sobre o discurso citado.
Observamos que a citação dessas manchetes, feita entre aspas, configura a expressão do
discurso de outrem em estilo linear, exatamente porque permite que percebamos nitidamente a
mudança de turno entre os discursos e porque não ocorre interferência direta no discurso
citado pelo discurso autoral, de modo que o conteúdo semântico do primeiro não é (em
princípio) alterado pelo segundo.

No exemplo seguinte, discorrermos acerca dos vínculos dialógicos entre as vozes de
duas personagens: Mônica e Dr. Roneidson. Observamos que o diálogo face a face – ou sua
representação escrita – é a forma mais clara de representação da interação dialógica, pois
permite perceber facilmente a alternância dos sujeitos do discurso. No exemplo, temos uma
conversa que se inicia com a pergunta de Mônica ao Dr. Roneidson, que a responde
imediatamente. Essa possibilidade de resposta imediata é o que nos permite dizer que o
diálogo face a face é a forma mais evidente de dialogismo (cf. Bakhtin [1952-1953]).

Vimos, por fim, analisamos algumas ocorrências de discurso direto e indireto no
texto. Destacamos uso do discurso direto na representação das falas das personagens, como
no diálogo entre Mônica e Dr. Roneidson – falas estas introduzidas por travessão.
Sublinhamos ainda o uso do discurso indireto em duas variações: no discurso indireto
analisador do conteúdo e no discurso indireto analisador da expressão. A primeira variante –
analisadora do conteúdo – se dá, por exemplo, na transcrição em discurso indireto da conversa
entre Edu e Mônica: “Eu e Edu fomos para casa e no caminho contei tudo a ele. Disse que já
sabia exatamente o que faria: Seria agente secreta. Tinha esperteza e habilidades ideais para
isso” (grifo nosso). Essa variante promove um maior afastamento entre os discursos narrativo
e citado, buscando-se a conservação do conteúdo semântico do discurso de outrem. No
excerto, percebemos que o autor preocupou-se em transmitir principalmente o conteúdo da
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enunciação de Mônica, sem se preocupar com recursos lexicais ou estilísticos que a
personagem possa ter usado para formular a frase.

Já a variante analisadora da expressão tem o interesse de conservar elementos
linguísticos, como palavras ou expressões típicas, e destacar o caráter expressivo do discurso
citado. Percebemos esse uso na transcrição do depoimento da ex-mulher de Pablo, quando o
autor grafou entre aspas a palavra “obcessão”, o que, segundo Bakhtin/Volochínov (1929),
faz com que percebamos mais claramente na voz do narrador a emergência da voz do outro.
Nesse caso, a voz da ex-mulher é destacada não apenas por seu conteúdo, mas por uma
expressão típica, que auxilia na caracterização da personagem, que expõe sua individualidade
linguística e discursiva. Além disso, nesse caso, o discurso narrativo interfere ativamente na
entoação da expressão isolada pelas aspas, adequando-a as suas finalidades, configurando-se,
assim, um caso de estilo pictórico.

Em todas as ocorrências examinadas, nos casos de discurso linear ou pictórico, nos
casos de discurso direto ou indireto ou ainda nas relações entre redação e proposta de
produção, linguagem é possível vislumbrar relações dialógicas entre a palavra do eu e a
palavra do outro. Em todos os casos é possível perceber o enlace que existe entre as vozes,
podemos observar os enunciados dialogando, de modo que um sirva de resposta ao outro.
Essas ocorrências atestam o caráter dialógico da linguagem defendido pelo Círculo de
Bakhtin e apontam para necessidade de se repensar as perspectivas que ainda tomam os tipos
de discurso como um fenômeno linguístico e estrutural, desconsiderando as relações
discursivas e dialógicas que, de fato, explicam as interações discursivas.
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