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O RELATO  

 
 [...] Em Santos, onde morávamos, minha mãe me lia histórias, meu 
pai gostava de declamar poesias. Foi em algum momento do ginásio — 
por volta do que hoje seria a sexta ou sétima série — que li de começo 
a fim um romance: Inocência, de Taunay, é minha mais remota 
lembrança de leitura de romance brasileiro. Livro aberto nos joelhos, 
afundada de atravessado numa poltrona velha e gorda, num quartinho 
com máquina de costura, estante de quinquilharias e uma gata branca 
chamada Minie. 
 Até então, leitura era coisa doméstica. Tinha a ver apenas comigo 
mesma, com os livros que havia na estante de quinquilharias de meu 
pai e com os volumes que avós, tias e madrinhas me davam de 
presente. No cardápio destas leituras, Monteiro Lobato, as aventuras 
de Tarzan, os volumes da Biblioteca das Moças. O Sítio do Picapau 
Amarelo, as florestas africanas, castelos e cidades européias 
constituíam a geografia que preenchia meus momentos livres. 
 Mas um dia a escola entrou na história. 
 Dona Célia, nossa professora de Português, mandou a gente ler um 
livro chamado Inocência. Disse que era um romance. Na classe tinha 
uma menina chamada Maria Inocência. Loira desbotada, rica e chata. 
Muito chata. Alguma coisa em minha cabeça dizia que um livro com o 
nome da colega chata não podia ser boa coisa. 
 Foi, por isso, com a maior má vontade que comecei a leitura do 
romance de Visconde de Taunay, de quem nunca tinha ouvido falar: 
visconde, para mim, era o de Sabugosa. Fui lendo a frio, sem 
entusiasmo nenhum. O presságio da chatice confirmava-se, até que 
apareceu o episódio das borboletas. Aí me interessei pelo livro: um 
alemão corria mundo caçando borboletas e depois dava a uma delas o 
nome da heroína do livro... Gostei. Não muito, mas gostei. E passei a 
olhar os nomes das borboletas com olhos diferentes: alguma coisa 
delas seria a papilio innocentia da história? 
 Por alguma razão, encantou-me o gesto de nomear, episódio 
completamente secundário nas interpretações mais tradicionais do 
romance. Acho que passei batida pelo enredo amoroso, pela caturrice 
do pai da moça, pela charlatanice do médico ambulante. Mas — apesar 
do latim — seduziu-me a ideia delicada de homenagear alguém dando 
seu nome a uma coisa bonita, mesmo que esse alguém nunca ficasse 
sabendo da homenagem. Mas não me entreguei completamente: 
passei a chamar de Papilosa minha colega chata, e o apelido pegou! 
 Não incluo Inocência nos melhores livros que li, mas foi ele que me 
ensinou a ler romances e a gostar deles: desconfiando primeiro, 
abrindo trilhas depois e, finalmente, me entregando à história.  
 Depois vieram outros, em casa e na escola. Com o tempo virei uma 
profissional da leitura, dando aula de literatura em colégios, cursinhos 
e faculdades. Mas a leitura profissional — embora seja um outro lance 
— nunca abafou a expectativa com que abro um romance: sei que ali 
me espera um universo inteiro, que posso aceitar ou recusar. Palavras 
e frases se encorpam em personagens, em objetos, em cenários, em 
emoções. O romance sempre engendra surpresas. Que podem me 
seduzir ou me deixar indiferente. 
 Até hoje, com um romance na mão, é como se eu estivesse no 
quartinho dos fundos de minha infância, pronta para afundar na 
poltrona velha e gorda. Sei que posso reviver a experiência da leitora 
antiga, que se surpreendeu ao encontrar uma história de borboletas 
com nome de gente num livro que parecia prometer apenas meninas 
chatas e ricas. 
 Assim, livros e leituras foram ocupando espaços cada vez maiores. 
Na minha casa e na minha vida. A estante do quartinho dos fundos 
ampliou-se. Ler e falar de livros virou profissão e muitos outros 
romances brasileiros continuaram a construção da leitora que sou hoje. 
Dentre estes, alguns representaram momentos especiais. Pela situação 
de leitora, pela forma como chegaram às minhas mãos, pela pessoa 
que os escreveu, pelo título, capa ou nome de uma personagem, vai 
saber... 
 
Marisa Lajolo. Como e por que ler o romance brasileiro. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2004. P. 15-17. 
 

Caturrice: teimosia infundada. 
Charlatanice: qualidade, ação, modos ou linguagem de charlatão, de 
trapaceiro. 
Engendrar: dar origem a; gerar, produzir. 
Ginásio: período escolar correspondente às 5ªs, 6ª, 7ª e 8ª séries do 
ensino fundamental. 
Presságio: fato ou sinal que prenuncia o futuro. 
 
EXPLORANDO O TEXTO... E O GÊNERO 

 
1. Nesse texto, a autora relata alguns fatos de sua vida relacionados à 

leitura. 
A) O que a autora chama de leitura doméstica? 
B) O livro indicado pela professora de Português tinha o mesmo nome 

que o de uma colega de classe: Inocência. Que relação feita pela 
autora a predispôs a começar a ler o livro sem entusiasmo? 

C) Apesar da desconfiança inicial, o que o romance Inocência ensinou 
 à autora? Por quê? 
 
2. Nos relatos, é comum o emprego da descrição, usada para 
caracterizar pessoas, lugares, objetos, etc. Como a autora descreve: 
A) Sua colega Maria Inocência? 
B) A poltrona onde se afundava para ler? 
 
3. Os fatos relatados no texto são ficção ou episódios vividos pela 
autora? Que trecho do 1º parágrafo comprova sua resposta? 
 
4. Leia estes trechos do relato e observe as palavras destacadas: 
 
“Em Santos, onde morávamos, minha mãe me lia histórias, meu pai 
gostava de declamar poesias.” 
“Aí me interessei pelo livro” 
“seduziu-me a ideia delicada de homenagear alguém dando seu nome 
a uma coisa bonita” 
 
A) A que pessoa referem-se os pronomes destacados? 
B) Observe o tempo e o modo dos verbos destacados. Os fatos 

ocorreram no presente ou no passado? 
C) A narradora participa dos fatos como protagonista ou é apenas 

observadora? 
 
5. No relato, normalmente se emprega a variedade padrão da língua, 
que pode ser formal ou informal, dependendo de quem é o narrador-
protagonista e/ou seu ouvinte ou leitor. 
 
A) No relato em estudo, que variedade linguística foi empregada? 
B) Alguns trechos apresentam certa informalidade. Cite exemplos 

desses trechos. 
C) Por que a autora faz uso de certa informalidade em seu relato? 
 
 
AVALIE SEU RELATO 
Observe se você empregou a 1ª pessoa e se os verbos estão 
predominantemente no passado. Verifique se o episódio relatado diz 
respeito a uma situação marcante na sua vida e se a linguagem está 
adequada à situação que relatou e ao perfil dos leitores. 
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PRODUZINDO O RELATO PESSOAL 

 
1. Lembre-se de um episódio marcante ocorrido com você, na 
infância ou mais recentemente — uma festa em família, um sonho 
incrível, uma desobediência e suas consequências, um(a) novo(a) 
amigo(a), um filme ou uma música, a chegada de um parente distante 
ou de um(a) novo(a) irmão(ã), uma viagem ou um passeio, uma grande 
surpresa ou decepção, um amor correspondido ou não, um fato 
acontecido em casa, na rua ou na escola, etc. — e escreva sobre ele. 
 
Siga estas instruções: 
A) Antes de começar a escrever o relato, pense nos leitores.  
B) Relate o episódio escolhido procurando situá-lo no tempo e no 

espaço, citar as pessoas envolvidas, descrever o que você sentiu 
no momento, etc. Escreva seu relato na 1ª pessoa e empregue os 
verbos no passado. Use uma variedade linguística adequada à 
situação relatada e aos leitores. 

C) Faça um rascunho e, quando terminar de escrever o seu texto, 
realize uma revisão cuidadosa, seguindo as orientações do boxe 
Avalie o seu relato. 

 
Um outro exemplo. 
Minha primeira professora 
   A primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou 
impacto, e causa até hoje, foi uma jovem professorinha. É claro que 
uso esse termo, professorinha, com muito afeto. Chamava-se Eunice 
Vasconcelos(1909 - l977), e foi com ela que aprendi a fazer o que 
chamava de "sentenças". 
Eu não sabia ler e escrever quando cheguei à escolinha particular de 
Eunice, aos 6 anos. Era, portanto, a década de 20. Eu havia sido 
alfabetizado em casa, por minha mãe e meu pai, durante uma infância 
marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia 
familiar. Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque 
partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com 
gravetos no chão de terrado quintal. 
Não houve ruptura alguma entre o novo mundo que era a escolinha de 
Eunice e o mundo das minhas primeiras experiências - o de minha 
velha casa do Recife, onde nasci, com suas salas, seu terraço, seu 
quintal cheio de árvores frondosas. A minha alegria de viver que me 
marca até hoje, se transferia de casa para a escola, ainda que cada uma 
tivesse suas características especiais. Isso porque a escola de Eunice 
não me amedrontava, não tolhia a minha curiosidade. 
Quando Eunice me ensinou era uma meninota, uma jovenzinha de seus 
16, 17 anos. Sem que eu ainda percebesse, ela me fez o primeiro 
chamamento com relação a uma indiscutível amorosidade que eu 
tenho hoje, e desde há muito tempo, pelos problemas da linguagem e 
particularmente os da linguagem brasileira, a chamada língua 
portuguesa no Brasil. Ela com certeza não me disse, mas é como se 
tivesse dito a mim, ainda criança pequena: "Paulo, repara bem como é 
bonita a maneira que a gente tem de falar!..". É como se ela me tivesse 
chamado. 
Eu me entregava com prazer à tarefa de "formar sentenças". Era assim 
que ela costumava dizer. Eunice me pediu que colocasse numa folha de 
papel tantas palavras quantas eu conhecesse. Eu ia dando forma às 
sentenças com essas palavras que eu escolhia e escrevia. Então, Eunice 
debatia comigo o sentido, o significado de cada uma. 
Fui criando naturalmente uma intimidade e um gosto com as 
ocorrências da língua - os verbos, seus modos, seus tempos...A 
professorinha só intervinha quando eu me via e dificuldade, mas nunca 
teve a preocupação de me fazer decorar regras gramaticais. 
Mais tarde ficamos amigos. Mantive um contato próximo com ela, sua 
família, sua irmã Débora, até o golpe de 1964. Eu fui para o exílio e, de 
lá, me correspondia com Eunice. Tenho impressão de que durante dois 
anos ou três mandei cartas para ela. Eunice ficava muito contente. 
Não se casou. Talvez isso tenha alguma relação com a abnegação e 
amorosidade que a gente tem pela docência. E talvez ela tenha agido 
um pouco como eu: ao fazer a docência meio da minha vida, eu 
termino transformando a docência no fim da minha vida. 

Eunice foi professora do Estado, se aposentou, levou uma vida bem 
normal. Depois morreu em 1977, eu ainda no exílio. Hoje, a presença 
dela são saudades, são lembranças vivas. Me faz até lembrar daquela 
música antiga, do Ataulfo Alves: "Ai que saudade da professorinha, que 
me ensinou o bê-á-bá”. 
Paulo Freire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


