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1. Introdução

Nas práticas de saúde do SUS – Sistema Único de Saúde – ainda é recente a implantação
nos municípios do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família – que tem por objetivos o
fortalecimento e a ampliação das ações realizadas pelas Equipes de Estratégia da Saúde da
Família. Assim é que em Votuporanga, cidade localizada no interior do estado de São Paulo, a
implantação do primeiro Núcleo foi realizada no ano de 2010, surgindo necessidade de que
começasse a ser implementado no segundo semestre de 2013. Nesse processo de reformulação,
para atender as atuais diretrizes do Ministério da Saúde, enfatiza-se a importância do
desenvolvimento de estratégias voltadas para ações inter-setoriais visando, sobretudo, à
Promoção da Saúde1.

Neste panorama, como fonoaudióloga integrante da equipe do NASF, da Secretaria
Municipal da Saúde de Votuporanga e como membro do Grupo de Pesquisa Práticas de Leitura e
Escrita em Português Língua Materna, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Sociais da
USP/São Paulo, em setembro de 2013, propus às assistentes sociais responsáveis pelo CRAS –
Centro de Referência em Assistência Social – Leste, no bairro São Cosme de Votuporanga, a
realização de um projeto de trabalho na área da Linguagem com os idosos participantes do Grupo
Alegria de Viver daquela instituição.

1 Promoção da Saúde é definida como a capacitação das pessoas e comunidades para modificarem os determinantes
da saúde em benefício da própria qualidade de vida, segundo a Carta de Ottawa (1986), documento que se tornou
referência para as demais Conferências Internacionais de Promoção da Saúde, promovidas pela OMS (Adelaide,
1988; Sundswall, 1991; Bogotá, 1992; Jacarta, 1997; México, 2000, Bangkok, 2005) assim como para as
Conferências Mundiais realizadas pela UIPES (1991, 1995, 1998, 2001, 2004), sua III Conferência Regional Latino-
Americana de Promoção da Saúde (São Paulo, 2002). A definição acima chama atenção para o almejado
protagonismo das pessoas e a necessidade de que sejam “empoderadas”, isto é, desenvolvam a habilidade e o poder
de atuar em benefício da própria qualidade de vida, enquanto sujeitos e/ou comunidades ativas. (UIPES/ORLA -
Sub-Região Brasil).
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Houve plena adesão da proposta tanto pelas profissionais como pelos idosos que, desde o
início, prontamente se envolveram com as ações realizadas. O trabalho consistia em promover
práticas de letramentos que favorecessem aspectos cognitivos, emocionais e sociais da linguagem
envolvidos nos processos de preservação da memória, incentivando os idosos a resgatar as lendas
e os contos mais significativos que ouviram ou leram na infância.

O material resultante desse trabalho constitui o corpus analisado nesta pesquisa, que tem o
objetivo central de investigar a presença de letramentos na oralidade por meio dos indícios de
como se dá a construção de sentidos na produção discursiva dessas narrativas.

2. Noções teóricas

Priorizamos a concepção dialógica da linguagem (Bakhtin, 2000), os estudos de Street
(1994), o conceito de autoria proposto por Tfouni (1994) e os estudos linguístico-discursivos de
Corrêa (2001; 2004; 2011) sobre a amplitude dos letramentos compreendidos como práticas
histórico-sociais de linguagem construídas tanto na oralidade como na escrita e sempre
associadas com relações de poder, ideologia e pessoalidade. As proposições de Vigotsky (2009)
sobre o pensamento e a linguagem, assim como a obra de Bosi (1994) relacionada à Memória e
Sociedade, os estudos sociolinguísticos de Bagno (2000; 2001), os processos sócio-interacionais
da linguagem descritos por Koch (2000) na construção dos sentidos do texto, o estudo discursivo
de Hanke (2003) sobre análises de narrativas orais e a pesquisa de Oliveira (2007), em que o
autor assume a narratividade como princípio de funcionamento da linguagem, todos esses estudos
contribuem para fundamentar as nossas investigações e serão comentados no percurso teórico que
faremos a seguir.

Com Bakhtin, sabemos que a utilização da língua acontece por meio de enunciados (orais e
escritos) concretos e únicos no momento da enunciação. Desse modo, a experiência verbal
individual do homem se concretiza na interação contínua e permanente com os enunciados
individuais do outro. Qualquer enunciado possui um intuito discursivo, o querer-dizer do locutor
que determina a escolha e o acabamento exaustivo do objeto de sentido que lhe é próprio. Nas
palavras do autor:

A época, o meio social, o micromundo – o da família, dos amigos e conhecidos, dos
colegas – que vê o homem crescer e viver, sempre possui seus enunciados que servem de norma,
dão o tom; são obras científicas, literárias, ideológicas, nas quais as pessoas se apoiam e às quais se
referem, que são citadas, imitadas, servem de inspiração. Toda época, em cada uma das esferas da
vida e da realidade, tem tradições acatadas que se expressam e se preservam sob o invólucro das
palavras, das obras, dos enunciados, das locuções etc. Há sempre certo número de ideias diretrizes
que emanam dos “luminares” da época, certo número de objetivos que se perseguem, certo número
de palavras de ordem. (...) O enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados,
aos quais está vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação verbal. (Bakhtin, 2000:
313-316)

Nos enunciados que compõem os textos das narrativas estudadas nesta pesquisa a presença
de vozes trazidas pela memória coletiva manifesta o contato dos enunciadores com diferentes
produções discursivas tanto enunciadas na oralidade como na escrita. Como veremos mais
adiante, são perceptíveis as relações dialógicas construídas nas estruturas temáticas das narrativas
dos idosos relacionadas aos temas bíblicos, aos temas de contos de fadas e de algumas fábulas,
que parecem servir a eles como um luminar para a compreensão das ações humanas.
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O dialogismo defendido por Bakhtin é também considerado por Vigotski (2009) em seus
estudos sobre a construção do pensamento e a linguagem, uma vez que conceitua a linguagem
como fator fundamental no processo de conhecimento do mundo e entende que a constituição dos
sujeitos se dá nas interações sociais. Assim, cada um em seu campo de estudo – Bakhtin na
Filosofia da Linguagem e Vigotski na Psicologia do Conhecimento – manifesta uma mesma
matriz materialista histórico-dialética, uma vez que ambos se opõem a reduzir a linguagem a um
fenômeno de caráter unicamente fisiológico, do qual se exclui o social. Para os dois estudiosos, o
conceito de signo, de linguagem verbal, ultrapassa a concepção de simples instrumento
transmissor de significados. Para Vigotski, o pensamento está intimamente vinculado à
linguagem e se desenvolve a partir de dispositivos linguísticos e pela interação sociocultural do
falante. Desse modo, para o teórico, é na troca com outros sujeitos e consigo próprio que se
internalizam os saberes, papéis e funções sociais, o que permite a formação de conhecimentos e
da própria consciência.

Também fundamentado em uma perspectiva dialógica da linguagem, Oliveira (2007: 2-4)
defende a narratividade como um princípio de funcionamento da linguagem, isto é, uma
propriedade das línguas naturais e não apenas um recurso de comunicação. Dessa maneira, a
narratividade permeia todos os textos. Concordamos com as ideias desse autor e elas nos
auxiliam a demonstrar, nesta pesquisa, o funcionamento discursivo dos sujeitos em suas
produções textuais. Ainda com relação à construção dos sentidos na produção do texto,
consideramos relevantes as estratégias linguístico-textuais descritas por Koch (2000: 25), autora
que conceitua a propriedade definidora do texto “no curso de uma interação”. Em nossa busca
pela produção de sentidos na materialidade linguística dos textos, serão consideradas algumas das
estratégias descritas por essa autora.

Seguindo o nosso percurso teórico, concebemos o letramento de acordo com Street que o
define como: “significados específicos que a escrita assume para um grupo social, dos contextos
e instituições em que ela foi adquirida.” (Street, 1994: 1). Para esse antropólogo, as práticas de
letramento, no plural, são social e culturalmente determinadas. Em seus estudos, investiga as
características de grandes áreas de interface entre práticas orais e letradas sempre associadas com
relações de poder e ideologia, propondo um interessante cruzamento entre os campos ideológicos
da pessoalidade e do(s) letramento(s).

A partir do estabelecimento dessa perspectiva sócio-histórica do letramento, Tfouni
(1994), busca mostrar lugares perpassados pela escrita na narrativa oral de uma senhora
analfabeta, seguindo o critério de autoria2 que ela propõe como princípio organizador do texto. A
proposição dessa estudiosa contribui significativamente para o nosso objetivo, uma vez que
interessa-nos compreender como o letramento se manifesta nas produções de sentidos das
narrativas orais dos sujeitos participantes desta pesquisa.

Para tanto, buscamos, sobretudo, nos estudos de Corrêa (2001, 2004, 2011), uma
perspectiva mais ampla sobre a escrita e sobre o letramento. Para este autor, a heterogeneidade é
constitutiva da escrita. Desse modo, a escrita é um modo de enunciação, uma prática sócio-
histórica de letramento que manifesta o trabalho do sujeito em sua relação dialógica com a

2 Baseada na concepção bakhtiniana do que na prosa literária caracteriza o autor, Tfouni propõe que o critério de
autoria pode se manifestar tanto em textos orais como em textos escritos, uma vez que, para ela: “o autor é aquele
que organiza o intradiscurso, dando-lhe uma orientação, através de mecanismos de coerência e coesão, mas também
garantindo que certos efeitos de sentido tais como: a sensação de “cumplicidade” entre narrador e leitor/ouvinte, ou
ainda a criação de um efeito de suspense seriam produzidos pela função-autor. (Tfouni, 1994: 59)
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linguagem. As práticas orais e as práticas letradas são partes constitutivas uma da outra,
caracterizando a heterogeneidade da escrita e manifestando dialogicamente a presença da relação
fala/escrita tanto na oralidade quanto no letramento. Nas palavras do autor:

A escrita é um modo de enunciação heterogêneo caracterizado pelo encontro entre práticas
sociais do oral/falado e do letrado/escrito, considerada a dialogia com o já falado/escrito e
ouvido/lido. (Corrêa, 2004: 9)

Como vimos, Corrêa se posiciona contra a clássica dicotomia entre as práticas faladas e as
práticas escritas relacionadas aos letramentos, desde sua tese de doutorado, posteriormente,
reafirmando esse posicionamento em sua tese de livre docência, quando exemplifica a noção de
letramento sem letras em certas práticas sociais “que guardam uma história de saberes, que, em
seu conjunto, constitui a memória cultural preservada na chamada “civilização da oralidade”, em
formulação de Bonvini.” (Corrêa, 2011: 108-109).

O sentido amplo que Corrêa (2001: 137-138) atribui ao letramento permite que possamos
encontrar nas narrativas orais analisadas, marcas das práticas sociais da escrita na fala dos
sujeitos participantes dessa pesquisa, que manifestam a historicidade em suas produções
discursivas na preservação de memórias culturais relatadas em um patrimônio linguístico
compartilhado no convívio familiar. Desse modo, de geração para geração, são trazidas à tona as
forças transformadoras da língua naturalmente transmitidas, com maior frequência, pela
variedade linguística do PNP – Português não- padrão (Cf. Bagno, 2000: 34-35).

Na busca para compreender os sentidos da tarefa proposta aos sujeitos desta pesquisa, ou
seja, para entender os sentidos do resgate feito em suas memórias das lembranças de lendas e de
contos ouvidos ou lidos em suas infâncias, recorremos também à obra de Bosi (1994), em que a
autora se situa numa intersecção entre os estudos da memória e da velhice ao coletar e analisar
lembranças de velhos. No que se refere às formas e às funções das narrativas orais, em Hanke
(2003), encontramos contribuições linguístico-discursivas e metodológicas significativas para
diversos aspectos que interessam às nossas investigações.

3. Material e Metodologia

Já anteriormente mencionado, o material que deu origem ao corpus analisado neste estudo
corresponde a oito textos orais produzidos por narrativas de idosos saudáveis e pouco
escolarizados participantes do Grupo Alegria de Viver do CRAS – Centro de Referência em
Assistência Social, no bairro São Cosme, em Votuporanga (SP) em resposta a um convite que
lhes foi feito na apresentação da proposta do projeto de trabalho intitulado: Lendas e contos
recolhidos das memórias de idosos.  Os interessados, isto é, os que aceitaram o convite para
participar desse trabalho, foram direcionados para as gravações de voz das histórias de que se
lembravam. Posteriormente, as gravações foram transcritas e compiladas como textos orais e
escritos que compõem uma coletânea a ser ainda oportunamente editada, publicada e
compartilhada com os participantes do Grupo, com os seus amigos e com os seus familiares. Para
tanto, cada um dos oito sujeitos desta pesquisa assinou uma autorização para fins de publicação e
de divulgação de sua imagem e voz. As gravações foram realizadas de outubro a dezembro de
2013.
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Com relação à metodologia utilizada, uma vez que o nosso corpus é constituído
basicamente por narrativas orais, descrevemos a seguir alguns aspectos teórico-metodológicos
significativos para esta pesquisa relacionados à constituição das formas e das funções das
narrativas orais, de acordo com Hanke (2003). Primeiramente, o autor caracteriza a narrativa
como um ato de linguagem que faz referência a uma série de ações ou acontecimentos situados
no passado, sejam reais ou ficcionais.

A seguir, fundamentado na análise formal da estruturação da sintaxe narrativa inaugurada
por Labov/Waletzky (apud Hanke, 2003: 119), descreve, segundo esses autores, os elementos
estruturais constitutivos desse gênero do discurso que destacaremos abaixo, uma vez que são
considerados em nossas investigações. São eles:

a) A síntese, que resume a narrativa e indica qual a natureza do seu conteúdo;
b) A orientação, que dá referências do local, hora, da cena e das pessoas

envolvidas;
c) A complicação do acontecimento (o episódio inesperado);
d) A avaliação (qual reação?), que está ligada ao foco central;
e) Uma solução ou um resultado (qual o desfecho?).

Hanke considera que, apesar da dificuldade de se caracterizar narrativas cotidianas a partir
desses elementos estruturais, é possível que sejam identificadas facilmente por causa de sua
natureza dialógica, ou seja, por suas inserções nos discursos. Desse modo, nas palavras do autor:

Para iniciar uma narrativa, o narrador precisa saber se os seus ouvintes estão interessados e
dispostos a ouvi-la. Assim ele tem que sinalizar que ele quer produzir isto e “pedir permissão” para
fazê-lo. Uma vez que aceitam, os ouvintes têm obrigações (mostrar interesse, não interromper, rir
no momento certo ou reagir adequadamente etc.), como também o narrador tem obrigações como
terminar a narrativa corretamente, esclarecer partes que precisam informações suplementares etc.
(...) Para que seja constituída uma narrativa, é necessária uma função, ou seja, um motivo pelo qual
ela é contada, um interesse de ordem pessoal. Enquanto as propriedades formais correspondem ao
nível de referência dos acontecimentos, as propriedades funcionais correspondem à avaliação
pessoal do narrador, seus interesses e seus motivos. (Hanke, 2003: 119-120)

Portanto, a narrativa é construída dialogicamente num discurso. Além de todas as suas
funções, dentre elas, destacaremos em nossas análises a função argumentativa, em que pela
persuasão o narrador conduz o seu ouvinte para o desfecho da trama, a função psicológica, que
permite a organização e a ressignificação de experiências e de memórias e, sobretudo, a função
interativa, que, do nosso ponto de vista, é a responsável pela construção dos sentidos. As
narrativas são produtos histórico-culturais, meios de sociabilidade que ao serem produzidas e
compartilhadas conduzem e preservam no tempo emoções, conhecimentos e tradições.
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4. Análises

O primeiro fato que nos chamou a atenção no material linguístico coletado está relacionado
à natureza dos elementos básicos que geralmente estão presentes na estruturação da sintaxe das
narrativas, visto que alguns dos sujeitos participantes não manifestaram em suas produções
discursivo-textuais elementos necessários para a constituição de uma narrativa completa, ou seja,
produziram relatos com descrições de momentos de vida significativos em suas historias de vida,
contudo, sem apresentarem a forma de narração com todos os seus elementos estruturantes.

Possivelmente, isto se deu devido ao sentido que esses sujeitos priorizaram em sua
compreensão responsiva à proposta que lhes foi feita, isto é, ao convite que lhes foi feito para que
procurassem resgatar de suas memórias as lendas e os contos mais significativos ouvidos/lidos
em suas infâncias. Acreditamos que, para eles, mais significativo que produzir uma narração
completa sobre alguma lenda ou conto, foi a possibilidade de relatarem a descrição de momentos
marcantes vivenciados com seus familiares.

No entanto, a nosso ver, a narratividade como propriedade da linguagem (Cf. Oliveira,
2007: 4) está constitutivamente presente nesses relatos. Abaixo, apresentamos as produções
textuais dos dois sujeitos que formularam desse modo os seus discursos.

Exemplo 1

É... A gente morava num sítio, perto de Nhandeara, trabalhava na roça, mas, meu pai veio de Portugal, com vinte e um
anos de idade. Ele sempre contava pra gente que era uma viagem muito longa, mas muito divertido, que era muito gostoso viajar
de navio... E, à noite, quando chegava do serviço, que a gente jantava, ele gostava de sentar no terrero assim na frente da casa e
canta, canta umas música que ele aprendeu em Portugal. Só que as músicas mesmo eu não consegui aprender nenhuma, eu
aprendi cantar algumas oração católica que ele cantava lá e ensinou pra gente. Umas oração bonita, só que dificilmente eu
canto... Porque ninguém sabe cantar para acompanhar a gente, né... Mas era muito divertida a vida do meu pai, graças a Deus. A
minha mãe também era uma boa pessoa, muito trabalhadeira, gostava muito de muito respeito, muita educação, graças a Deus.
Ah!  Eu gostava muito dos hinos que ele cantava, né... Aqueles hinos e música também, música portuguesa que ele cantava, só
que ele cantava na Língua Portuguesa e eu não conseguia entender direito, porque ele falava bem Português mesmo...então, eu
não... não conseguia aprender as músicas dele, né... Mas, eu gostava muito de ouvir ele cantar as histórias dele...isso eu não
esqueço nunca. A oração tem aquela que é... O Senhor do Calvário, né... que falava que Jesus morreu na cruz, né... Então, conta o
sofrimento de Jesus desde quando Ele colocou a coroa de espinho na cabeça até nos pés... Que os pés Dele foi pregado com prego,
tudo isso, tudo isso fala na oração, é uma oração longa, né... Mas, só que conta tudo o sofrimento de Jesus ali. É... e também a
oração de Santo Antônio, do milagre que Santo Antônio fez para libertar o pai dele da cadeia, né... Que o pai dele ia preso por
uma culpa falsa e ele, ele se apegou com Santo Antônio e ele nem sabia que o filho dele era santo... Ele só ficou sabendo depois
que ele foi... foi assim condenado inocente, né... E ele então pediu para Santo Antônio e foi onde apareceu o filho dele que fale...
que fez esse milagre na vida dele... Libertou ele... Aí perguntou para o Santo, Santo Antônio, que era padre na época, né...
Perguntou para ele onde ele morava. Ele falou assim: - “Muito me admira meu pai não conhecer seu filho mais, seu filho
Fernando que mudou o nome para Antônio para se livrar do demônio que andava atentando...” – É muito linda essa oração... É
então muito bonita, né... meu pai que contava... É... meu pai sempre que contava essa aí... Muito linda... Essa me tocou muito que
eu não consigo esquecer esta história de jeito nenhum. Esta que mais marcou para mim... Foi esta.

Nas interações dialógicas ocorridas com o sujeito produtor do texto acima descrito, no
momento da gravação, após observarmos a falta da estrutura de elementos característicos de uma
narrativa típica, novos pedidos lhe foram feitos para que tentasse resgatar dessas suas memórias
uma lenda ou um conto presente em uma das orações ensinadas por seu pai. Desse modo, como
podemos constatar, a partir da linha quinze dessa produção textual, há a apresentação de uma
pequena narrativa sobre o milagre realizado por Santo Antônio, história socialmente
compartilhada em forma de oração, que mostra a presença de todos os elementos estruturais
característicos das narrativas, conforme Labov/Waletzky (apud Hanke, 2003: 120).
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Exemplo 2

É... ele3 contava a história do lobisomem, né... A gente ia indo num caminho cheio de mato e o cachorrinho
acompanhando, assim do lado, e ele falava que aquele lá virava homem, que era o lobisomem. A gente ficava arrupiada, com
medo, né... Mas, ele sempre por perto, e essa história do lobisomem que ele contava... Que ia para os galinheiro, os cachorro tudo
atacava, né... “- Olha lá, tá escutando? É o bicho que tá vindo, do galinheiro...” – É esta a história que ele contava.

Além de priorizarem em suas produções discursivo-textuais as lembranças mais
significativas vinculadas aos seus familiares, nas duas produções textuais acima descritas,
podemos também observar, nas expressões destacadas em negrito, a utilização de regras do PNL
– Português não-padrão, adquiridas no convívio familiar  e com pessoas da mesma classe social,
dentre elas, a regra da eliminação das marcas de plural redundantes e a regra do uso do pronome
ele como objeto direto (Cf. Bagno, 2001: 103). Também o uso da palavra “arrupiada”, destacada
no segundo fragmento, manifesta a inserção histórica desse sujeito pelo Português popular,
conforme as descrições citadas no dicionário eletrônico Houaiss relacionadas ao verbo arrupiar4.

O letramento se manifesta, portanto, nesses dois primeiros exemplos, principalmente, no
caráter escritural presente em certas práticas sociais, tais como a contação de histórias e o
ensinamento dos pais para filhos de hinos e de orações institucionalizadas. Essas práticas orais,
segundo Corrêa: “apresentam um caráter de permanência no tempo semelhante ao que
normalmente se atribui à escrita”. (Corrêa, 2001: 137).

3 No segundo exemplo acima descrito, o pronome pessoal ele se refere ao pai do sujeito/autor dessa produção textual.
4 Ainda no que se refere a essa pronúncia, de acordo com explicação dada por Corrêa: “Trata-se de um processo de
dissimilação. Em "arrepiar", tem-se a pronúncia /i/ também na sílaba -re. De "arrepiar", pronunciada /aRipi'ar/ no
interior de São Paulo, para "arrupiar", tem-se o processo de dissimilação. Onde havia apenas um som anterior /i/,
passa-se a produzir um som posterior /u/, que contrasta com o som anterior /i/ da sílaba seguinte”. Essa explicação
foi atenciosamente fornecida pelo autor em discussões realizadas sobre o tema Fonética e Variação linguística na
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em março de 2014.
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Exemplo 3

Então, eu vou contar uma história de uma ridiqueza, serve né? Eu... Eu vou contar uma história de uma velha ridiqueza,
é história que meu pai contou... Era... Tinha uma velha, diz que era vó de São Pedro, de certo é história, porque nem ele conheceu
nem eu. Então, ela era muito ridica. E tudo que ela fazia ela catava o rastãozinho então ela enterrava para fazer esterco para não
dar para ninguém, não servir para ninguém. Então ela não gostava, não gostava de dar, às vezes criança... essas coisas queria as
coisas e ela não dava de jeito nenhum. Era ridica mesmo. Aí um dia...ela foi lavar uma cebola, cebolinha de folha, lava num
calabouço do minjolo, num corgozinho, naquele tempo tinha minjolo...Então, escapou uma folha de cebola...E tudo quanto é
coisa que caia da mão dela ela falava: “ Vai pro inferno” porque era ridica mesmo. Aí... escapuliu uma folha de cebola da mão
dela e saiu a folha... Ela era assim, se deixasse cair um palito de fósforo de noite, escuro, ela riscava o palito de fósforo para achar
aquele palito pra não perder aquele palito. Aí... A cebola caiu, caiu dentro d’água e ela pega aqui, pega ali, mas a correnteza era
meia forte, a correnteza levou a folha de cebola. Aí ela viu que não deu conta de pegar, falou: “Vai com Deus”. A única coisa que
ela falou. Aí... dali mais um tempão, bem mais pra frente, ela morreu e, é lógico, foi direto pro inferno né... Aí chegou lá disse que
era a vó de São Pedro. Aí São Pedro falou pra...pra Deus: “Ah! deixa minha vó vim pro céu, coitada, ela lutou tanto...” Ele falou:
“Não, ela era muito ruim, ela era muito ridica demais, aquela mulher não tinha jeito com ela, o lugar dela é no inferno mesmo,
num tem...num tem como trazer ela pro céu”. Aí ela...ele empenhou, empenhou...foi, campeou. “Ah! Tem uma folha de cebola
dela aqui, ela mandou vim pra cá. Pega essa folha de cebola e vai lá no inferno e pendura e aí manda ela segurar na folha de
cebola e você tira ela de lá”. Aí ele pegou a folha de cebola e foi lá no inferno, chegou lá, pendurou a folha de cebola pra ela
grudar. Aí ela grudou, mas como as almas perdidas estavam lá também, veio tudo grudar na folha de cebola dela que agarrou
gritar, xingar, espernear, dar coice pra num deixar...porque era ridica, pra não deixar as outras segurar na folha de cebola pra ela
poder...pra ela poder sair sozinha, deixar as outras almas penadas...aí a folha de cebola arrebentou e acabou ficando lá dentro,
coitada.

Este terceiro exemplo se refere a uma das produções textuais que, do nosso ponto de vista,
além de apresentar todos os elementos formais e funcionais das narrativas descritos por Hanke
(2003), manifesta, de acordo com Tfouni (1994), a função de autoria do sujeito que a produziu,
uma vez que o texto traz marcas linguísticas coesivas e retóricas responsáveis pela construção
dos sentidos do discurso. Essas marcas são caracterizadas pela estratégia da repetição de um
mesmo item lexical, a palavra ridica destacada em negrito na descrição apresentada acima.

Conforme Koch (2000: 96), a repetição é um recurso linguístico que tem a função coesiva
de possibilitar que os sentidos do texto sejam assegurados em sua progressão temática, além das
funções retóricas (didáticas, intensificadoras ou argumentativas) que conduzem de modo enfático
e persuasivo o ouvinte para o desfecho pretendido pelo autor.

Como vimos na descrição dessa produção textual, o sujeito tem o intuito discursivo de
narrar e de convencer o ouvinte sobre uma característica nefasta do ser humano, em suas
palavras: “eu vou contar uma história de uma ridiqueza, serve né?”. Já no início, explicita o tema
da sua narrativa e confere com o ouvinte se é pertinente o que deseja lhe contar, demonstrando
assim uma estratégia interacional. Repete o tema, ao reformular a introdução do seu texto: “Eu
vou contar a história de uma velha ridiqueza”. A partir desse momento, formula os seus
enunciados de tal maneira que a palavra ridica, modalizador que caracteriza a personagem
principal de sua narrativa, seja retomada diversas vezes, lembrando enfaticamente ao seu
interlocutor que está contando uma história sobre a avareza, história contada a ele em sua
infância por seu pai para que seus filhos nunca desenvolvessem essa característica maléfica.
Além da repetição dessa palavra, podemos observar em sua produção textual processos de
explicitação, fato que manifesta a presença do letramento em seu discurso, uma vez que a
explicação de conteúdos é uma característica didática frequente em no modo de enunciação das
práticas sociais da escrita. A expressão “naquele tempo” utilizada por este sujeito propicia ao
ouvinte a remissão a algo ocorrido no passado, manifestando o resgate de uma temporalidade
significativa de sua vida e mostrando a inserção da sua produção textual na forma típica de uma
narrativa, de acordo com o conceito de narrativa apresentado por Labov/Waetzky (apud Hanke,
2003: 118) que a definem como “um método para recapitular experiências passadas, capaz de
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estabelecer uma relação ente uma série de sentenças e uma série de acontecimentos”. Como nos
dois primeiros exemplos, também o sujeito autor da narrativa analisada nesse terceiro exemplo
utiliza regras do PNP - Português não-padrão e o processo de dissimilação na pronúncia da
palavra monjolo, que em sua narrativa é pronunciada como “minjolo”.

Gostaríamos de apresentar a descrição completa das oito narrativas orais que obtivemos
para esta pesquisa, no entanto, devido à extensão dessas produções textuais e ao limite de páginas
estipulado para a apresentação do artigo, a partir desse momento, passamos a apresentar apenas
fragmentos de algumas das narrativas restantes mais extensas e uma síntese analítica das
principais marcas linguístico-discursivas destacadas nessas produções que nos auxiliam a
compreender como o letramento se manifesta por meio da construção de sentidos nas práticas
sociais da oralidade.

No quarto e no quinto exemplo, as narrativas produzidas se referem à lenda do lobisomem,
também relatada no segundo exemplo. É uma lenda bastante conhecida no folclore brasileiro.
Como veremos nas narrações de cada um dos sujeitos que as produziram, ela é contada de modos
diversos, fato que mostra também a diversidade linguística-cultural que envolve o
compartilhamento desse gênero discursivo nos grupos familiares e sociais.

Exemplo 4

Ah! A história que eu vou contar é a que a minha mãe contava... Ela falava que num era história... Que era verdadeira,
né... Então, ela falava assim que um fazendeiro tinha uma filha muito bonita, aí a filha casou e foi morar em outra fazenda lá com
o marido dela, né... Aí, um dia, eles saíram para vim, naquele tempo num tinha carro, então, eles andavam mais ou de carro de
boi ou de cavalo ou de a pé, né? Então, ela contava assim que eles vinham vindo para casa do pai, aí era assim na quaresma, dia
de... de sexta-feira, aí então o marido dela diz que deu aquela dor de barriga nele, horrível, né...mas é que ele estava já para
virar, né...aí ele foi...então,  “- Você me espera aqui” – ele falou assim: “ – Então, você vai subir na árvore, ficar em cima da
árvore que se aparecer algum bicho, você não vai ter medo” - porque lá em cima não tem perigo, né...porque ele já sabia o que
que ia acontecer, né...

Exemplo 5

Era o meu...meu avô...meu finado avô, né...Eu fui criada com avô, né...não fui criada com pai e mãe...Aí meu avô
che...chamava nóis tudo assim no terreno de noite, noite de lua clara...porque tem que ser noite de lua clara para gente ir lá no
terreno, para ele...ele reunir nós e contar...a molecada e contar história...Ah! nós adorava, nós adorava quando o vô contando
história para nóis...que era a coisa mais bonita! E aí o meu avô contava que...que tinha um homem...era um homem que virava
lobisomem e aí disse que esse homem...esse...Aí meu avô, na noite de lua cheia...aí então meu avô levava nós lá fora e pegava e
falava e falava assim...Aí esperava o lobisomem, esperava ele que ele passava, que ele passava lá...Quando o meu vô viu o
lobisomem...que ele vinha vindo...o meu avô ofereceu para ele...é...sal, porque diz que tem que oferecer sal para ele vim buscar o
o sal...é...é...a...aí o meu finado avô descobriu, descobriu o segredo dele...Ah! aí...o homem nunca mais voltou no estado da
Bahia...porque...só que o meu avô criou, criou um risco muito perigoso...porque diz que o lobisomem, se ele revoltá, ele pode vim
matá a pessoa que descobriu o segredo dele (...)

Nos dois fragmentos acima citados, na introdução das narrativas, podemos constatar os
enunciados explicativos relacionados ao familiar e ao ambiente onde essa lenda foi contada para
os sujeitos desta pesquisa.

No quarto exemplo, observamos também o uso da expressão “naquele tempo” que, como já
comentamos anteriormente, é uma das características das narrativas que as definem como um ato
de linguagem que faz referência a uma série de ações ou de acontecimentos situados no passado.

Além dessa marca de temporalidade, neste exemplo, temos a introdução do suspense criado
por meio dos enunciados “ele estava já para virar, né...” e “porque ele já sabia o que ia acontecer,
né...”. Esses enunciados, a nosso ver, produzem no ouvinte o efeito de que o autor sabe alguma
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coisa importante que não quer ainda compartilhar naquele momento da narrativa. Essa função
discursiva, de acordo com Tfouni (1994: 60), também mostra a função de autor do sujeito
produtor dessa narrativa que organiza seu discurso de modo a garantir a cumplicidade do ouvinte
para os eventos narrados da mesma perspectiva que ele olha, trazendo nessa marca linguística a
presença do letramento na oralidade.

No quinto exemplo, destacamos, sobretudo, a expressividade e o grande envolvimento do
sujeito com as situações revividas no ato de sua narração, quando em um dos enunciados de sua
narrativa, formula os verbos no presente do infinitivo para descrever o ambiente em que essa
lenda lhe foi contada por seu avô. Observem-se esses usos verbais no enunciado citado a seguir:
“porque tem que ser noite de lua clara para gente ir lá no terreno, para ele...ele reunir nós e
contar...a molecada e contar história...” Desse modo, o sujeito marca linguisticamente o seu
posicionamento discursivo, como se algo vivido no passado estivesse novamente acontecendo no
momento da enunciação de sua narração. Este fato nos mostra também a função de autor
organizando a construção de sentidos nessa produção textual em que a afetividade é
enfaticamente manifestada como podemos constatar no seguinte enunciado: “Ah! nós adorava,
nós adorava quando o vô contando história para nóis...que era a coisa mais bonita!”. Nessa
narrativa, bem como em outras coletadas para esta pesquisa, constatamos a recorrência de uma
tradição cultural em que as famílias se reuniam, geralmente, à noite e nos terrenos das suas casas,
para contarem e ouvirem histórias. Como já comentado em análises anteriores, essa tradição por
manifestar o caráter de permanência no tempo dessas práticas orais evidencia também
características das práticas escritas que têm a função de preservar no tempo os mais diversos tipos
de conhecimentos. Estão presentes também nessa produção textual as estratégias linguístico-
discursivas e interacionais da repetição de modo a assegurar a compreensão e a adesão do ouvinte
para o intuito discursivo do sujeito, bem como marcas linguísticas relacionadas às práticas
didáticas da escrita, que manifestam a explicitação de conteúdos, tais como as observadas no
enunciado seguinte: “porque diz que tem que oferecer sal para ele vim buscar o... o sal”,
garantindo assim a manutenção dos efeitos de sentidos desejados para o seu discurso.

A seguir, passamos para as análises das três narrativas restantes que apresentam em comum
a circulação dos sujeitos que as produziram por práticas letradas institucionalizadas tanto por
meio da escolaridade quanto por meio da religiosidade. Como veremos, os sujeitos organizam as
suas narrativas com todos os elementos estruturais descritos por Labov/Waletzky (apud Hanke,
2003: 120) e manifestam o dialogismo e o letramento presentes na construção temática de suas
narrativas, principalmente, no que se refere à intertextualidade construída em relação a alguns
gêneros discursivos das práticas sociais da escrita, tais como textos de algumas fábulas, textos de
contos de fadas e textos bíblicos compartilhados socialmente com a principal função de
fornecerem as pessoas lições de boas condutas e de bons costumes.

Em cada uma dessas três narrativas, observamos também a utilização das regras do PNP –
Português não-padrão, mostrando-nos a relevância da manutenção na oralidade das bagagens
linguísticas socioculturais desses sujeitos obtidas, sobretudo, no convívio familiar. Este fato
evidencia a presença constitutiva e dialógica das relações oral/falado e letrado/escrito nos
discursos produzidos por esses sujeitos. (Cf. Corrêa, 2004: 9). Como veremos, também estão
presentes em cada uma das narrativas descritas abaixo as estratégias interacionais relacionadas à
apresentação do familiar e das situações em que foram lidas ou ouvidas em suas infâncias,
estratégias que enfatizam, de acordo com Koch (2000: 25) que “o sentido não está no texto, mas
se constrói a partir dele, no curso de uma interação”.
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Com relação aos significados que são construídos no ambiente familiar, Bosi (1994)
comenta em sua obra que:

“Há episódios antigos que todos gostam de repetir, pois a atuação de um parente parece
definir a natureza íntima da família, fica sendo uma atitude-símbolo. Reconstituir o episódio é
transmitir a moral do grupo e inspirar os menores. Podemos reconstruir um período a partir desse
episódio. Tocamos sem querer na história, nos quadros sociais do passado: moradias, roupas,
costumes, linguagem, sentimentos (...)”. (Bosi, 1994: 424)

Nos exemplos analisados anteriormente e nos próximos apresentados a seguir, o espaço
social da família é fortemente trazido à tona na organização discursiva das narrativas produzidas.

Exemplo 6

Eu, Florinda, vou contar uma história que é da minha infância, que eu li num livro. É do velho, o menino e o burro.
Saíram os três para passear. No caminho, o... o velhinho colocou o neto para ir de a cavalo. Mais adiante, encontrou um senhor,
ele disse: “- Onde se viu... o menino pequeno que podia caminhar e o velho... montado no burro”, porque ele já tinha mais idade...
Mais adiante, encontrou outro amigo que disse: “- Onde se viu, o senhor de idade que podia caminhar e o menino jovem podia ir
no burro”. Aí, mais adiante, encontrou mais outra pessoa que disse: “- Por que não os dois ir montado?” Aí, montaram os dois no
burro e continuaram a caminhar. Na frente, encontraram mais outra pessoa que disse: “- Onde se viu, os dois montado no burro,
sendo que poderia ir um só...” E aí vai continuando...Na frente, encontraram mais outra pessoa. “- Onde se viu... que o burro já
está muito cansado”. Aí que que o avô disse para o neto: “- Vamos descer e nós vamos carregar o burro, porque assim ninguém
mais vai falar nada.” Ah! Eu acho assim que a gente tem que ir mais pela gente, não pelos outros. Porque cada um de si tem
que tomar a decisão ideal, porque a gente nunca pode ir pelos outros. A gente tem que ver o que a gente sente e percebe
que a gente tá indo certo. Agora eu vou contar mais uma... do serrote. O serrote se chama vai e vem. Um amigo foi perguntar
ao outro se poderia emprestar o vai e vem. Aí o amigo disse: “- Eu empresto, mas, se o vai e vem for e vier, o vai e vem vai, se o
vai e vem for e não vir, o vai e vem não vai, porque eu preciso dele para mim trabalhar”. Eu li num livro na minha infância,
quando eu precisei... Ah! Eu tava lá na escola e meu pai comprou o livro então tinha essas histórias, então, e eu gravei na
minha mente. A lição do serrote é assim: porque se a gente empresta um objeto para outra pessoa, o dever da pessoa é
retornar porque a pessoa não retornando então fica difícil, então, tem esse nome de vai e vem porque se ele não retornar
como é que ele pode ir...

Exemplo 7

É...tinha uma avó que era legal, maravilhosa e ela sempre falava com a gente...Aí a gente sentava em volta...num
fogãozinho de lenha, assim né...na parte da tarde...Aí ela falava: “- Cês tem que se legal e se dá bem com os amigos, com as
pessoas, que tem sempre um anjinho bom que ajuda a gente.” E tem aquelas pessoas que quer sempre pisá, né...acabá com a
gente, com a alegria. Mas, aí ela falava assim, então: “- Como uma vez, tinha dois... um casal de meninos. A menininha era legal,
o menininho não era não. Mas, aí ela foi tratá dos peixe na beira do rio, tratá dos passarinho. Aí ela pegava, jogava os pedacinho
de pão na trilha, mas na hora de voltá ela sabia como que ela tinha que voltá. Ai, de repente, veio o menino e catou tudo que ela
jogava e ela não conseguia voltá”. Aí então minha vó falava assim: “- Se ela for de bem então vai aparecê um anjinho para salvar
ela”. Aí quando chegou no meio da...da mata...aí ela se perdeu, aí se perdeu e começou a chorar e o menino começou tacá pedra e
ela só chorava. Aí... apareceu um...um anjinho...uma criança... vestido de branco, aí falou para ela assim: -“Não precisa
chorar...pode se acalmar...porque você...o que o seu amigo fez...não vai deixar você voltar para casa...eu vou te levar.” Aí a minha
vó falava assim que se a gente for legal com as pessoas e se dar bem, que sempre tem um anjinho para salvar a gente.
Aí...essa...esse anjinho pegou ela, levou até a beira do rio, aí ela conseguiu voltar para casa e o menino mau...desapareceu e eles
nunca mais viram. A história do Joãozinho e da Maria é muito longa, sabe? Era muito longa...é que eles se perderam na mata
também, se perderam e depois conseguiram também achar uma pessoa, encontrou...uma pessoa que conseguiu salvar eles...é e ela
é quase parecida com a mesma coisa...mas aí tem muita...muitas histórias que ela contava assim...a gente, mas não consigo
alembrar muito assim no momento (...)
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Exemplo 8

Eu vou contar uma história que eu ouvi há muito tempo que o meu pai contava... Não sei bem, num lembro bem...
dela, mas é assim: Tinha um rico e o pobre. O rico tinha uma fazenda, era bem de vida... tudo e o pobre num tinha nada. Daí um
dia, ele falou para a esposa dele: “- Ah! Vamos fazer um almoço? Eu vou ver, falou assim, se eu consigo um frango para gente
matar”. Daí, ele foi lá, comprou um frango... Mas, num tinha nada, só o frango mesmo. Daí, eles assaram o frango tudo para
poder fazer o almoço. Depois chegou o mindingo... na casa dele. Daí o mindingo chegou e pediu um prato de comida. Daí ele
falou para mulher dele, falou assim: “Como eu vou dar um prato de comida? Num tem, só tem o frango. Vai lá e pega uma coxa e
dá para ele.” Daí ele pegou essa coxa, comeu e foi embora. Daí, quando foi no outro dia, veio de novo esse mindingo. Daí ele
chegou, pediu de novo. Daí ele falou assim: “- Mas, hoje eu não tenho nada, só sobrou um pedaço daquele frango, dá mais um
pedacinho para ele.” Daí ele foi embora. Passou... No outro dia, veio uma criança, uma menininha, pedindo também, daí eu
peguei, dei de novo outro pedacinho, então, já tava acabando. Daí ele pegou no outro dia, ele pegou, foi na igreja. Ele falou
assim... Ele tinha convidado Jesus para vim comer na casa dele, né? Mas, como Jesus não veio ele dividiu com o mindingo.
Aí, quando foi no outro dia, ele foi lá perguntar por que Jesus não veio, né... Ele falou assim: “- Eu fui lá na sua casa, mas, chegou
lá...Eu...Eu fui de mindingo. Eu fui tratado bem tudo, então, por isso você vai ter tudo, tudo de bom na vida.” E, depois disso, ele
enricou, ficou bem de vida tudo. E o outro que era rico, ele viu, né... Falou assim: “- Ah! Meu Deus! Ele comprou a... o frango e
fez e Jesus foi lá e Jesus não foi e desejou tudo de bom para ele, então, ele enricou... então, vamos lá, mulher, para nós vê, vamos
convidar Jesus o para vim almoçar.” Daí chegou no dia... Fizeram aquela festona, matou porco, boi, matou tudo, né... Daí Jesus
pegou e num apareceu. Chegou o mindingo para pedir comida. Daí chegou lá, diz que falou assim: “- Ah! Vai lá, arruma umas
coisinha e dá para ele.” Pegou, fez uma marmita e deu, né? Ele foi embora com aquela comida. Daí, quando foi no outro dia, ele
voltou de novo, daí ele deu de novo. Daí a próxima vez que ele voltou, ele tocou os cachorro nele. Falou assim: “- Ah! Mas que
pedição...Convidei Jesus, Jesus não veio, então, toca, solta os cachorro nele, né...Daí Jesus pegou, foi embora, mas, vestido de
mindingo...Daí, quando foi no outro dia, diz que ele pegou, foi lá na igreja e falou: “- Ah! “Jesus, eu te convidei, fiz a festa tudo e
você não apareceu”. Ele falou assim: “- Eu fui lá, mas, só que eu fui maltratado, fui escorraçado, os cachorro correram atrás de
mim, então, eu fui lá, por causa disso você vai perder tudo.” Daí...ele ficou pobre, ele voltou a ficar pobre tudo de novo. Depois
disso, o que era parente dele, que era pobre, ficou rico e ele acabou em nada, não teve nada. Então, só sei só até aqui.

No sétimo exemplo, a intertextualidade pode ser observada na relação dos personagens e do
ambiente onde se passa a trama da narrativa com os personagens da história de contos de fadas
João e Maria. As semelhanças temáticas são percebidas pelo sujeito autor dessa narrativa que
procura explicar os motivos de sua escolha em narrar uma história parecida, mas, não
propriamente a descrita naquele conto de fadas, fato que nos mostra também a função de autor
desse sujeito na organização do seu discurso.

No oitavo exemplo, a remissão a textos bíblicos pode ser observada na composição
temática dessa narrativa que se assemelha bastante a uma das parábolas contadas por Jesus a seus
discípulos e descritas na Bíblia como “O rico e o pobre Lázaro”. Como já dito, manifestando o
contato do sujeito dessa narrativa com práticas de letramento vinculadas à religiosidade.
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5. Considerações finais

Nesta pesquisa, procuramos investigar, compreender e demonstrar como o letramento se
manifesta na oralidade, observando e analisando nas produções discursivo-textuais obtidas em
narrativas orais de idosos saudáveis e pouco escolarizados como se dá a construção dos sentidos.
Para tanto, descrevemos o percurso teórico que buscamos seguir, sendo os estudos nele
apresentados o fio condutor que nos auxiliou a todo o momento na orientação discursiva que
pretendíamos dar a essas nossas investigações.

Conforme acreditávamos, pudemos comprovar em nossas análises a presença das práticas
de letramento na oralidade, fato que confirma a relevância dos estudos linguístico-discursivos que
priorizam uma visão sócio-histórica da linguagem e da escrita concebida em seu modo
heterogêneo de constituição, estudos que permitem mostrar o papel do sujeito em sua relação
dialógica com a linguagem.

Os resultados obtidos indicam que as narrativas de memórias de idosos, na qualidade de
prática de letramento, mostram a presença da escrita na fala e contribuem para a preservação da
saúde mental, consequentemente, também para a qualidade de vida dessa população.

As ideias de Bosi (1994), em seu estudo sobre Memória e Sociedade, serviram bem aos
nossos intuitos, portanto, antes de finalizarmos, citamos ainda uma das muitas passagens poéticas
de sua obra, no momento em que a autora compara as lembranças de velhos às plantas. Nas
palavras da autora:

“Tal como plantas que na estação da seca se imobilizam e brotam nas primeiras chuvas,
certas lembranças se renovam e em certos períodos dão uma quantidade inesperada de folhas
novas. Como planta que se fortalece com a enxertia – outros ramos se nutrem de suas raízes e
frutificam com vigor renovado, chamando para si a seiva dos galhos originais – a enxertia social
não deixa que as lembranças se atrofiem”. (Bosi, 1994: 426)

Destacamos o pensamento acima citado, pois, realmente testemunhamos a renovação e o
fortalecimento de aspectos cognitivos, emocionais e sociais intensamente revigorados nos
sujeitos que aceitaram o convite para empreenderem um resgate em suas memórias das lendas e
dos contos mais marcantes ouvidos ou lidos em sua infância.

Em busca dos sentidos, sobretudo, nas relações dialógicas estabelecidas com os idosos e
com o pensamento dos autores dos estudos que fundamentam esta pesquisa, encontrei, também
em mim, momentos de frutificação vigorosa de pensamentos e de sentimentos. Portanto, as
palavras finais são de agradecimento a todos que de um modo ou de outro contribuíram para a
realização deste trabalho de pesquisa e de vida.
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