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APRESENTAÇÃO 
Conversa com o(a) professor(a) 
 

Caro(a) colega,  

 

Seja bem-vindo(a) a este caderno pedagógico do gênero memórias literárias! 

 

Almejamos, através das propostas de atividades que constituem este caderno pedagógico 

de leitura, poder oferecer uma alternativa produtiva às suas aulas de leitura. Ele é produto 

resultante de pesquisa de mestrado, aplicada em uma turma de 8º ano do ensino fundamental em 

escola pública municipal de Paripiranga, estado da Bahia. Este material está voltado para a 

leitura de textos sob a perspectiva Interacionista Sociodiscursiva, com o intuito de mobilizar as 

capacidades de linguagem dos estudantes, conforme propõem Dolz e Schneuwly (2017), na 

medida em que apresenta situações de interação pela leitura do gênero memórias literárias 

do escritor russo Lév Tolstói. O objetivo é aprofundar o conhecimento voltado, especificamente, 

para a leitura deste gênero de texto em sala de aula como forma de suprir insuficiências quanto 

ao seu domínio por estudantes de ensino fundamental, através de uma Sequência Didática de 

Leitura (SDL), apoiada em aulas interativas propostas por Leurquin (2014), no modelo de 

análise de textos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) proposto por Bronckart (2007). Nas 

análises textuais, privilegiamos os níveis relacionados ao contexto de produção e à arquitetura 

textual. 

Nesse caderno, sugerimos a leitura discursiva de quatro memórias literárias - Natália 

Sávichna, Infância, Dor e As últimas recordações tristes - escritas pelo escritor russo Lév 

Tolstói. Além desses textos, apresentamos, no módulo 1, outros gêneros da categoria 

autobiográfica – autobiografia e diário íntimo –, e da categoria biográfica – biografia, árvore 

genealógica e cronologia – a fim de colaborar com as análises e discussões da nossa pesquisa. 

Destacamos que ler discursivamente um texto é dialogar com ele, confrontando sentidos, ideias 

e levando em conta práticas sociais de uso da linguagem. Desta forma, tais textos, segundo 

Jorge (2014), têm como propósito sociocomunicativo a autorrepresentação do agente produtor. 

Ainda de acordo com a autora, esse tema da autorrepresentação poderá ser agregado a outros 

temas, como, por exemplo, a historicidade de quem produz o texto.   

Assim, propomos como objetivos específicos: 

a) Interpretar memórias literárias na perspectiva do ISD; 

b) Identificar características dos gêneros biográficos e dos gêneros autobiográficos; 

c) Identificar características do gênero memórias literárias que diferem de outros gêneros 

autobiográficos (diário íntimo e autobiografia); 

d) Compreender o plano global das memórias literárias de Lév Tolstói, os tipos de 

discursos, o tempo e as vozes manifestadas no texto;  

e) Identificar quando o agente produtor autobiográfico apresenta marcas linguísticas que 

situam as memórias literárias no mundo narrado e no mundo comentado;  

f) Estabelecer relações discursivas – contexto de produção, tipos de discurso, manifestação 

das vozes, mundos discursivos – no processo de leitura das memórias literárias;  

g) Trabalhar a ampliação das capacidades de linguagem dos estudantes. 

 

Como está organizado este caderno pedagógico de leitura? 
 

O caderno pedagógico de leitura está organizado da seguinte forma: 

I. Apresentação da situação de comunicação  

II. Produção diagnóstica   

III. Módulo 1 - Gêneros textuais biográficos e autobiográficos 



 

 
 

IV. Módulo 2 - As memórias da infância de Lév Tolstói 

V. Módulo 3 - Mais memórias da infância de Lév Tolstói 

VI. Módulo 4 - Memórias que não saem da memória... 

VII. Interpretação final – As últimas memórias da infância de Lév Tolstói... 

 

I. Apresentação da situação de comunicação 

 Vamos discutir oralmente? 

Questionamento oral a fim de perceber o que o(a)s aluno(a)s sabem acerca do termo 

memórias, seguido de outros questionamentos para diagnosticar o conhecimento ou 

familiaridade que eles (elas) têm com gêneros textuais nos quais os autores rememoram fatos da 
própria vida ou de outras pessoas e da sociedade. 

 

 Hora da leitura: autores falando da própria vida 

Leituras discursivas de dois textos autobiográficos seguidas de questionamentos orais a 

fim de direcionar o(a)s participantes da atividade a perceberem as semelhanças de conteúdo, 

estrutura e posicionamento (afastado ou incluso) dos autores das narrativas. 

 

 

II. Produção Diagnóstica 

 Você é o autor! 

Proposta de produção textual de memórias literárias, cuja finalidade é diagnosticar as 

capacidades de linguagem manifestadas pelo(a)s estudantes nas produções desse gênero. 

 

III. MÓDULO 1 – Gêneros textuais biográficos e autobiográficos 

 O que você sabe? 

Questionamentos orais sobre os gêneros biográficos e autobiográficos para verificar o 

que o(a)s aluno(a)s sabem sobre os textos. 

 

 Um pouco de teoria! 

Texto com abordagem teórica acerca do surgimento dos gêneros biográficos e 

autobiográficos, bem como as respectivas definições e características deles. 

 

 De olho nos textos... de olho em Lév Tolstói! 
Apresentação de quatro textos para leitura e análise das características dos gêneros 

textuais das categorias biográfica e autobiográfica. Os textos trazem informações relevantes 

sobre o escritor russo Lév Tolstói, o autor das memórias literárias que serão objetos de estudo 

nos próximos módulos deste caderno. Ao final de cada texto, são propostas questões que 

instigam o(a) aluno(a) a ter um olhar atento ao que foi lido. 

 

 ...mais sobre Lév Tolstói! 

Exibição de documentário (Biografia – Leon Tolstói) que retrata a vida e feitos do 

escritor russo Lév Tolstói. O(a) professor(a) poderá mediar para a turma um debate sobre o 

conteúdo exibido e o propósito sociocomunicativo da obra. 

 

 Gêneros biográficos que falam sobre a obra Infância e o seu autor 

Leitura de três textos biográficos – Introdução da obra Infância, Cronologia e Árvore 

genealógica – que retratam a vida e obra de Lév Tolstói. Atividade que traz questionamentos 

acerca do conteúdo temático, o tempo verbal e propósito sociocomunicativo dos textos 

biográficos. 

 



 

 
 

 

 O primeiro contato com a obra memorialística Infância  

Leitura da capa da trilogia Infância, Adolescência, Juventude para compreender o 

contexto de produção e a provável motivação da editora pela escolha da fotografia que ilustra a 

obra. 

 

IV. MÓDULO 2 – As memórias da infância de Lév Tolstói 

Leitura discursiva das memórias literárias Natália Sávichna, autoria de Lév Tolstói, 

focada no contexto de produção; no nível organizacional; no nível enunciativo e no nível 

semântico. Tais aspectos estão organizados dentro das três etapas de aula interativa proposta 
por Leurquin (2014) – despertar os conhecimentos prévios, entrada pelos níveis textuais com 

base no ISD e socialização da compreensão textual e da aquisição de novos conhecimentos. 

Uma atividade para mobilizar a leitura na perspectiva do ISD e promover o desenvolvimento 

das capacidades de linguagem do(a)s aluno(a)s. 

 

V. MÓDULO 3 – Mais memórias da infância de Lév Tolstói  

Leitura discursiva das memórias literárias Infância, focada no contexto de produção; no 

nível organizacional; no nível enunciativo e no nível semântico. A leitura e a atividade sugeridas 

nesse módulo são asseguradas nas etapas de aula interativa proposta por Leurquin (2014), a fim 

de promoverem o desenvolvimento das capacidades de linguagem do(a)s aluno(a)s. 

 

VI. MÓDULO 4 – Memórias que não saem da memória... 

Apresenta o texto Dor como referência para a leitura discursiva das memórias literárias 

de Lév Tolstói. Leitura e análises direcionadas a compreensão do contexto de produção e dos 

níveis organizacional, enunciativo e semântico das memórias literárias. A leitura e a atividade 

desse módulo, encontram-se metodizada nas etapas de aula interativa proposta por Leurquin 

(2014). Objetiva-se com essas atividades o desenvolvimento das capacidades de linguagem 

do(a)s aluno(a)s. 

 

VII.  INTERPRETAÇÃO FINAL – As últimas memórias da infância de Lév Tolstói... 

Leitura discursiva das memórias literárias As últimas recordações tristes focada nos 

aspectos contextual, organizacional, enunciativo e semântico. A leitura e a atividade sugeridas 

nesse módulo são asseguradas nas etapas de aula interativa proposta por Leurquin (2014), a fim 

de confirmarem o desenvolvimento ou não das capacidades de linguagem do(a)s estudantes. 

Além disso, este caderno pedagógico de leitura está complementado com as referências e 

com o apêndice que traz as principais abordagens teóricas do ISD, da aula interativa proposta 

por Leurquin (2017) e sobre o gênero textual memórias literárias. 

Esperamos que este caderno seja útil para que você, nobre colega professor(a), possa 

utilizá-lo em suas aulas com o objetivo de aprimorar o ensino da leitura associado a contextos 

sociais a fim de desenvolver as capacidades de linguagem do(a)s aluno(a)s.  

 

 

 

Afetuosamente, 

Vanuzia Vieira de Andrade  

(autora)
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1 APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO INICIAL 

O que são memórias?  

 

Objetivos:  

 Verificar o grau de conhecimento que o(a)s discentes têm acerca do termo memórias; 

 Identificar se o(a)s discentes conhecem algum gênero textual que tem como propósito 

rememorar fatos da vida do próprio escritor ou de alguém da sociedade. 

 

Como será feito? 

 Projetar em data show a palavra memórias e dirigir questionamentos referentes à 

palavra aos alunos. 

 

O que será avaliado?  

 O nível de conhecimento que o(a)s discentes têm acerca do termo memórias e de 

algum gênero textual que rememora fatos da vida do próprio escritor ou de alguém da 

sociedade. 

 

Duração? 

 20 minutos. 
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O que são memórias?  

 

   

Vamos discutir oralmente?  

1. Vocês sabem o significado do termo memórias?   

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

2. Vocês já leram algum gênero textual em que o autor tem como propósito rememorar 

acontecimentos passados da vida dele?  

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

3. Quem são as pessoas que escrevem texto com esse propósito? 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

4. Para quem vocês acham que são escritos textos assim?  

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s.  

5. Já escreveram algum texto que rememora acontecimentos da vida de vocês? 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

6. Onde vocês acham que esses textos são publicados? 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

7. Vocês sabem o nome desse gênero textual? 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

 

O que são 
memórias? 

FIQUE SABENDO! 

No dicionário Latino-Português, 

(SILVA, 2009) o termo memorĭa 

está relacionado à capacidade 

psicológica que os humanos têm de 

recordarem ou de terem a 

lembrança de um antigo 

acontecimento. O vocabulário faz 

referência às lembranças e às 

recordações de fatos ocorridos num 

determinado tempo ou espaço. 
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Hora da leitura: autores falando da própria vida 

 

Objetivos: 

 (Re) conhecer os gêneros textuais nos quais os autores rememoram fatos da vida. 

 Ler gêneros textuais autobiográficos para depois confrontar as informações dos textos 

com o termo memórias. 

 

Como será feito? 

 As leituras dos textos serão realizadas individualmente e, em seguida, o(a) 

professor(a) fará uma leitura em voz alta com intervenções a partir de 

questionamentos que favoreçam as discussões a respeito das ideias e estruturas dos 

textos. 

 

O que será avaliado?  

 A interação do(a)s aluno(a)s nas leituras dos textos, focando, principalmente, no 

reconhecimento das características que justificam os autores estarem rememorando 

fatos da vida deles. 

 As leituras orientam-se através de práticas individuais e posterior intervenção do(a) 

professor(a) a fim de promover debate, sobre conteúdos e estruturas dos gêneros, entre 

o(a)s aluno(a)s. 

 

Duração? 

 1 (uma) hora/aula de 50 minutos mais 30 minutos. 
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Hora da leitura: autores falando da própria vida 

 Professor(a), seguem links de textos que devem ser lidos com o objetivo de 

compreender algumas das características dos gêneros textuais autobiográficos: 

 

 Texto 1: Galinha ao molho pardo (Fernando Sabino). 

Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2

013/2013_fafiuv_port_pdp_marli_biesczad_musialak.pdf. Acesso em: 26 out. 2017. 

 

 Texto 2: Como nos velhos tempos (Taynara Leszcgynski) 

Disponível em: 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/EscrevendoFuturo/arquivos/2446/20101201me

morias.pdf. Acesso em: 25 nov. 2017. 
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De olho no texto para discussão oral 
 

1. Os textos que acabamos de ler pertencem a diferentes autores que retratam, em suas 

produções, conteúdos de interesse deles. O que a narrativa conteudista dos textos têm em 

comum? 

Resposta possível: Espera-se que o(a)s aluno(a)s percebam que os textos revelam 

acontecimentos supostamente vivenciados ou presenciados por seus autores.  

 

2. Pela forma como os textos são narrados, é possível identificar se os escritores se mantêm 

dentro da narrativa, ou seja, se são personagens protagonistas delas ou se estão afastados. 

Qual é o posicionamento (incluso ou afastado) dos escritores nos textos que você acabou 

de ler? 

Resposta possível: Nos textos os narradores são personagens das histórias contadas, 

portanto, os escritores se mantêm dentro da narrativa. 

 

3. Você acha que esses textos têm alguma relação com o termo “memórias? Explique.  

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

 

4. Você já produziu algum texto com características parecidas com os que você acabou de 

ler? 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 
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2 PRODUÇÃO DIAGNÓSTICA 
Você é o autor! 

 

 

Objetivo:  

 Produzir memórias literárias a fim de verificar as capacidades de linguagem 

dominadas pelos (pelas) estudantes. 

 

Como será feito? 

 O(a)s aluno(a)s produzirão umas memórias literárias da vida deles (delas) sem que 

o(a) professor(a) dê alguma orientação. 

 

O que será avaliado?  

 As capacidades de linguagem manifestadas pelos (pelas) estudantes na produção do 

gênero memórias literárias. 

 

Duração? 

 1 (uma) hora/aula. 
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 Professor(a), explique aos(às) aluno(a)s que eles (elas) irão realizar uma 

produção textual autobiográfica cuja finalidade é diagnosticar o que sabem sobre esses tipos 

de gêneros textuais. 

 

Você é o autor! 
 

Escreva um texto retratando acontecimento(s) vivenciado(s) por você.  

 

 

............................................................................................................................. .........................................
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3 MÓDULO 1 - GÊNEROS TEXTUAIS BIOGRÁFICOS E 

AUTOBIOGRÁFICOS 
 

 

Objetivos: 

 Diagnosticar o grau de conhecimento acerca dos textos biográficos e dos textos 

autobiográficos. 

 Compreender o que são gêneros biográficos e o que são gêneros autobiográficos e suas 

respectivas regularidades linguístico-discursiva. 

 Conhecer alguns gêneros biográficos e autobiográficos. 

O que será avaliado? 

 A interação do(a)s estudantes durante a entrevista coletiva sobre os gêneros 

biográficos e autobiográficos. 

 A interação do(a)s estudantes na leitura dos gêneros biográficos e dos gêneros 

autobiográficos focando no que precisam aprender sobre o gênero, no que diz 

respeito, principalmente, à arquitetura textual. 

Como será feito?  

 Uma entrevista coletiva a fim de diagnosticar o conhecimento que o(a)s aluno(a)s têm 

acerca dos gêneros biográficos e autobiográficos. 

 Explanação oral e através da projeção em data show dos conteúdos referentes aos 

gêneros biográficos (biografia, cronologia e árvore genealógica) e autobiográficos, 

bem como da subdivisão dos gêneros autobiográficos (autobiográficos literários e 

autobiográficos não literários). 

 Aplicação de atividades para análise das características textuais de alguns gêneros 

biográficos e autobiográficos. 

 Atividades coletivas com intervenções que favorecem a interação entre o(a)s 

estudantes. 

Duração? 

 3 (três) horas/aulas. 
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Gêneros textuais biográficos e autobiográficos 

O que você sabe?  
 

1 Quais gêneros textuais os autores escrevem falando da própria vida? 

Resposta possível: diário íntimo, diário de anotações, autobiografia, memórias literárias e 

carta de correspondência. 

 

2 Quais gêneros textuais os autores escrevem falando da vida de alguém? 

Resposta possível: biografia, árvore genealógica e cronologia. 

 

          

 

3 Quais assuntos da vida das pessoas podem ser abordados nesses textos biográficos e 

autobiográficos? 

Resposta possível: Acontecimentos da vida profissional, familiar e/ou cotidiana. Vida 

intelectual, bem como os projetos idealizados e concretizados, etc.  

 

4 Quando os autores escrevem textos que falam da vida deles ou da vida de alguém, as 

produções textuais podem ser literárias e não literárias. Quando são literárias? Quando não 

são literários? 

Resposta possível: São literárias quando a linguagem empregada é de conteúdo pessoal, 

cheia de emoções e valores do emissor e há o emprego da subjetividade, ou seja, a 

linguagem é conotativa, poética, lírica, expressa com objetivos estéticos na recriação da 

realidade. Não são literárias quando a linguagem é denotativa e impessoal. Ou seja, a 

linguagem representa a realidade e dá prioridade à informação.   

 

5 Você já leu algum texto no qual o escritor fala da própria vida de forma literária? Onde 

você encontrou esse texto? Foi no seu livro didático ou em livro paradidático? Relate. 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s.  

 

Tome nota!  

Os textos biográficos são produzidos por 

um autor que descreve ou retrata a vida de 

alguém. 

Os textos autobiográficos são produzidos 

por um autor que descreve ou retrata a 

própria vida.  
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Um pouco de teoria!  

 

A necessidade do homem de registrar por escrito as suas vivências e as vivências de 

outras pessoas não são práticas novas. Desde os séculos XVIII essas práticas se manifestam 

através das escritas biográficas e autobiográficas. O gênero biográfico surgiu propiciado pela 

expansão e afirmação dos direitos individuais, que o ideário da Revolução Francesa tão bem 

expressou com a finalidade de contar sobre a vida de alguém depois da sua morte.  As escritas 

de Rousseau, entre 1764 e 1770, são um bom exemplo. De acordo com Remédios (1997) foi a 

partir do ano de 1789, com a formação do individualismo moderno, que a escrita 

autobiográfica surgiu e foi garantindo seu espaço até chegar aos tempos atuais. A autora ainda 

afirma que a partir daí foram também se proliferando os diários, as memórias, os relatos 

pessoais, as confissões e as entrevistas, gêneros que representam as diferentes formas 

tradicionais de relatar a própria vida. 

 

Os gêneros representativos das ações e feitos humanos são esquematizados e definidos assim: 

 
Fonte: Própria autora 

 

Os gêneros biográficos são caracterizados pela descrição que um escritor faz sobre 

fatos particulares pesquisados da vida de alguém. O propósito sociocomunicativo desses 

gêneros é o de relatar a trajetória da vida de uma pessoa com dados precisos, incluindo 

nomes, locais e datas dos principais acontecimentos que marcaram a vida dela. Em geral, são 

biografadas as pessoas de vida pública e reconhecidas nacional ou mundialmente, como por 
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exemplo, escritores, cientistas, esportistas, políticos, artistas, ou de pessoas que deram uma 

contribuição importante para determinadas sociedades ou para o mundo.  

Os gêneros autobiográficos são caracterizados pela descrição que um escritor faz sobre 

fatos particulares da própria vida. O propósito sociocomunicativo desses gêneros é o de 

relatar a trajetória da vida do próprio escritor. Neste gênero também são apontados dados 

precisos, como por exemplo, nomes, locais e datas dos principais acontecimentos que 

marcaram a vida dele e, consequentemente, de quem conviveu ou convive com ele. 

É importante destacar que na categoria autobiográfica há os gêneros autobiográficos 

literários e os gêneros autobiográficos não-literários.  

Para melhor compreendermos essa bipartição, elaboramos a figura a seguir apontando 

as algumas das manifestações da categoria autobiográfica: 

 

Subdivisão dos gêneros autobiográficos 

 
Fonte: Própria autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique sabendo!  
 

Os gêneros biográficos e autobiográficos se tornaram textos 

de grande interesse para o mercado editorial, pois, 

normalmente, os leitores buscam estes tipos de leituras para 

conhecer detalhes sobre a vida de uma pessoa que foi ou é 

importante para a sociedade ou até mesmo por terem uma 

história de vida curiosa ou interessante. 
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De olho nos textos... de olho em Lév Tolstói! 
 

 Os textos enumerados a seguir pertencem a categoria dos gêneros textuais 

biográficos e autobiográficos 

 

 Leia-os analisando as características e elementos textuais que os compõem e em 

seguida, na tabela abaixo, marque com um X a classificação correspondente a cada um deles: 

 

      

                      

                   TEXTO  

      

       GÊNERO 

 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Biografia X    

Memórias literárias    X  

Diário  X   

Autobiografia    X 

 

Texto I:  

Sem fronteiras entre a vida e a obra 

por Maria Aparecida Botelho Pereira Soares 

 

Lev Nikoláievitch Tolstói é considerado por muitos o maior escritor russo de todos os tempos. 

Durante sua longa vida teve uma produção literária tão extensa que suas obras completas já 

atingiram um total de 130 volumes, dos quais 35 são de ficção. O restante são artigos, cartas, 

diários, obras de cunho pedagógico, sociológico, político, religioso etc., a que se dedicou em 

grande parte de sua existência, especialmente na idade mais avançada. 

[...] 

O conde Lev Tolstói nasceu em 26 de agosto de 1828 na propriedade rural de sua família, que 
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tem o poético nome de Iásnaia Poliana (Campina Clara) e fica perto de Tula, capital da 

província do mesmo nome, localizada a cerca de duzentos quilômetros de Moscou. 

O menino Lev (Leão, em russo) descendia, tanto pelo lado paterno como pelo lado materno, 

de antigas famílias nobres e importantes da Rússia. Era o quarto filho homem e, depois dele, 

nasceu Maria, sua única irmã, em cujo parto a mãe morreu, deixando-o com um ano e meio. 

[...] Lev formou uma imagem de sua mãe apenas por meio de relatos de familiares e pelas 

cartas que se conservaram. [...] 

Seu pai, Nikolai Ilitch Tolstói, morreu quando ele tinha nove anos. Era coronel da reserva, 

tinha convivido com alguns dezembristas (militares revoltosos que tentaram um golpe em 14 

de dezembro de 1825 para depor o tsar e instaurar uma monarquia constitucional com mais 

liberdades, que foi abortado devido a traições). [...] 

Grande influência na vida de Tolstói tiveram seus irmãos. O primogênito, Nikolai 

(Nikólenka), era seis anos mais velho do que ele. O segundo, Serguei (Serioja), era dois anos 

mais velho. O terceiro, Dmítri (Mítenka), era um ano mais velho. Este último fora na infância 

seu companheiro de brincadeiras, porém mais tarde, na adolescência, Lev se aproximou mais 

de Serioja.  

O temperamento desses quatro irmãos era muito diferente. [...] 

[...] 

Em 1837, com nove anos de idade, Tolstói se muda com a família de Iásnaia Poliana para 

Moscou, pois o irmão mais velho, Nikolai, deveria se preparar para ingressar na universidade. 

[...] 

No verão desse mesmo ano, o pai, que não voltara a se casar, morre de repente. [...] 

Após a morte do pai, a tia paterna, Aleksandra Ilíitchna, é nomeada tutora dos cinco órfãos. 

Ainda em 1837, foi despedido o professor alemão que cuidara dos meninos enquanto crianças, 

Fiódor Ivânovitch, [...] para orientar a educação dos três adolescentes, foi contratado um 

preceptor francês, Saint-Thomas, protótipo de Saint-Jérôme. 

Pouco depois, em Moscou, morre também sua avó paterna. Essa fase moscovita deixou na 

memória do menino muitas lembranças do contato com pessoas sofisticadas da nobreza da 

antiga capital, de passeios, de lugares elegantes e bonitos, de crianças de famílias ricas. 

[...]  

A tia Aleksandra também morre quatro anos depois da morte do seu pai e a tutela das crianças 

passa para sua irmã, Pelagueia Ilíitchna, que morava em Kazan, onde os irmãos foram viver. 

[...] 
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Em 1844, Lev Tolstói ingressa na faculdade de filosofia na famosa universidade de Kazan, no 

departamento de línguas orientais. [...] 

[...] 

Em 12 de abril de 1847, com dezenove anos de idade, Tolstói pediu para ser desligado da 

universidade e mudou-se para Iásnaia Poliana, onde chegou repleto de idealismo, com a 

intenção de melhorar a vida de seus servos camponeses (a servidão na Rússia só seria abolida 

em 1861), porém foi derrotado nessas primeiras tentativas, pois os camponeses não o 

compreendiam e recusavam seus conselhos e sua ajuda. [...] 

[...] Em 1851 vai para o Cáucaso, onde seu irmão Nikolai servia como tenente e onde havia 

uma guerra entre tropas russas e tchetchenos. [...] 

Em 19 de novembro de 1855, Tolstói vai para São Petersburgo, mas sua estada de menos de 

um no na capital foi decepcionante. [...] Nessa fase Tolstói foi ainda atraído para 

divertimentos caros, como jogos de cartas e farras com ciganos; por isso, em 1856 desliga-se 

do serviço militar e resolve voltar para Iásnaia Poliana, levando consigo uma herança de 

dívidas que o obrigou a vender uma boa parte do patrimônio deixado por seus pais. 

Tolstói e os irmãos passaram a ter pouco contato entre si desde a época da partilha das 

propriedades. Dmítri estava longe, na província de Kursk, e ele mesmo fora para o Cáucaso, 

onde ingressou no serviço militar, e depois para a Crimeia, onde participou da defesa de 

Sebastopol. Tudo que assistiu na guerra deixou profundas marcas em seu psiquismo e em sua 

futura visão do mundo e da sociedade. [...] 

Enquanto esteve distante, ocorrera uma mudança incomum com seu irmão Dmítri. De uma 

hora para outra este começou a beber, fumar, esbanjar dinheiro e frequentar mulheres. Num 

gesto condizente com seu espírito cristão, comprou a liberdade de uma delas, Macha, e a 

levou para morar em sua casa. Pouco tempo depois ele contraiu uma tuberculose galopante 

que o fez definhar a ponto de se tornar irreconhecível. Lev Nikoláievitch saiu de São 

Petersburgo para visitá-lo e viu a pobre Macha cuidando dele. O irmão morreu pouco tempo 

depois de Tolstói partir para um evento literário e mundano, o que mais tarde trouxe-lhe 

muitos remorsos. (Em 1860, nova desgraça viria atingir os Tolstói: no sul da França, morre de 

tuberculose o irmão mais velho, Nikolai, que Lev Nikoláievitch amava como a um pai). 

No outono de 1859, Lev começa então a dedicar-se à atividade que se tornaria outra paixão 

em sua vida, a pedagogia, e abre uma escola para filhos dos camponeses em Iásnaia Poliana, 

onde ele mesmo era um dos professores. [...] Em 1862 a escola foi fechada após uma 

arbitrária batida policial, motivada por suspeitas das autoridades de que alguns estudantes que 
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lá lecionavam praticavam atos contra o governo. 

Outra atividade que se iniciou nessa época e que Tolstói exerceu por muito tempo foi a 

produção de matérias de cunho pedagógico. Em 1861 fundou uma revista chamada Iásnaia 

Poliana, onde propagava suas ideias sobre educação e onde criticava a política educacional do 

governo. A escola continuava funcionando, mas o único professor era ele. Durante essa 

atividade pedagógica, Tolstói descobre a imensa riqueza do mundo espiritual e cultural dos 

camponeses e começa a pensar que as chamadas classes “cultas” não têm nada a ensinar ao 

povo simples, mas, ao contrário, precisam aprender com ele. 

Em 1862, depois de uma viagem à Europa Ocidental e outra à província de Samara, ele se 

casa com Sófia Andrêievna Bers, filha de um médico militar que vivia num pequeno 

apartamento dentro do Krêmlin de Moscou. Os recém-casados foram imediatamente morar 

em Iásnaia Poliana.  

Segundo Tolstói, os primeiros anos do casamento foram muito felizes. Ele retornou à 

literatura e, em 1863, publicou a novela Os cossacos. Nesse mesmo ano nasce seu primeiro 

filho, Serguei. Durante seis anos, de 1863 a 1869, trabalha no romance Guerra e Paz, que foi 

publicado em volumes separados no decorrer desse tempo. Em 1873 começa a trabalhar no 

romance Anna Karênina, que foi publicado por partes na revista O mensageiro russo, de 1875 

a 1877, com imenso êxito. 

A partir dessa data, Tolstói, aos 53 anos e já com uma família numerosa, começou a 

manifestar mudanças no comportamento e em suas relações com o mundo e as pessoas. [...] 

crise existencial e de consciência  

[...] 

A partir dessa crise existencial, Tolstói atravessa um longo período sem escrever obras de 

ficção. Concentra-se na escrita de artigos de divulgação de suas ideias e de obras de cunho 

educativo, especialmente de textos em que explica a natureza de sua nova crença religiosa. 

Retorna à atividade pedagógica e em 1872 abre outra escola numa ala de sua própria casa, 

onde também lecionam sua mulher e seus filhos mais velhos. Monta uma editora (Posrédnik– 

O intermediário), onde são confeccionadas e publicadas dezenas de obras didáticas, como 

cartilhas e livros de leitura e obras de divulgação de cunho religioso. [...] 

[...] 

O casamento havia trazido para Tolstói quinze anos de relativa paz. [...] 

Mas, passados esses quinze anos, alguma coisa nele começou a mudar. Cada vez com mais 

frequência tinha momentos em que parecia não saber como viver nem o que fazer, e ficava 
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inquieto e triste. Algumas perguntas o atormentavam constantemente: para quê? E depois? 

Compreendeu que aquelas perguntas, que não o abandonavam, eram as mais importantes de 

sua vida, por mais simples e infantis que parecessem. Enquanto não descobrisse o porquê, 

nada poderia fazer, nem mesmo viver. Sua vida parou; comia, bebia, dormia, mas isso não era 

vida. Não sentia desejos cuja realização lhe trouxesse satisfação. [...] 

Tolstói passou a buscar respostas nas ciências, tanto as naturais como as especulativas, e nas 

diversas religiões e filosofias existentes. Sua facilidade em ler em línguas estrangeiras 

permitiu-lhe conhecer os humanistas franceses e os filósofos alemães, mas nada encontrou 

neles que o satisfizesse. Procurou auxílio de teólogos, sacerdotes e monges, mas suas 

respostas tampouco foram suficientes. 

Foi então que Tolstói passou a se interessar pelo modo de vida dos camponeses e das pessoas 

simples e ignorantes da Rússia. [...] 

Tolstói passou a questionar o direito das classes dominantes ao luxo, ao supérfluo, à riqueza e 

à propriedade, especialmente à propriedade sobre a terra, e de se apropriar do produto do 

trabalho alheio, e também seu parasitismo e sua indolência. 

[...] 

Não obstante, de 1881 a 1889, período de atividades catequéticas e divulgadoras de suas 

ideias e crenças, ele escreve duas de suas melhores novelas, a Sonata a Kreuzer e A morte de 

Ivan Ilitch, e, em dezembro de 1889, começa a escrever seu terceiro e último romance, 

Ressurreição. [...] 

Em 1901, após vários conflitos entre Tolstói e a igreja ortodoxa russa, o Santo Sínodo, órgão 

máximo dessa igreja, proclama sua excomunhão, o que provoca manifestações nas ruas de 

Moscou em favor do escritor. 

É natural que suas ideias desagradassem não só à igreja e às autoridades como também a sua 

mulher e a vários dos seus filhos, e ele começou a ter dificuldades de convivência dentro da 

própria casa. Sua última década de vida foi repleta de conflitos domésticos, principalmente 

com a esposa, que lutava para defender as propriedades da família em favor dos filhos. Tolstói 

queria distribuir suas terras entre os camponeses e também renunciar aos direitos autorais 

sobre seus escritos, tornando-os de domínio público. [...] 

Em 1910, às escondidas da esposa, Tolstói fez um testamento em que permitia a todos os 

editores publicarem livremente qualquer de suas obras. Ao descobrir isso, Sófia Andrêievna 

simulou mais uma tentativa de suicídio. 

Como não houvesse uma atmosfera de paz para ele em sua casa, às cinco horas da manhã do 
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dia 28 de outubro de 1910 Tolstói partiu de Iásnaia Poliana, acompanhado de seu médico 

particular, Makovítski. A única pessoa da família que sabia do acontecimento era a filha mais 

nova, Aleksandra. É provável que a intenção do ancião de 82 anos fosse ir para o sul da 

Rússia ou para o exterior. Em 31 de outubro, às seis e meia da manhã, o trem em que estava 

parou na pequena estação de Astápovo. O escritor estava febril, não pôde seguir viagem e 

ficou descansando no quarto do chefe da estação. Seu estado se agravou, e o médico 

diagnosticou pneumonia. Morreu às seis e cinco da manhã do dia 7 de novembro de 1910. 

Os sonhos de Tolstói, de uma revolução moral, sem armas, sem violência, parecem até agora 

distantes e utópicos. Depois que o autor se foi, já houve duas guerras mundiais, dezenas de 

guerras localizadas e de revoluções sangrentas e um número infindável de atos terroristas. O 

abismo entre ricos e pobres não diminuiu, ao contrário, aumentou. Mas uma coisa é certa: seu 

legado de escritor realista, dezenas das mais belas páginas da literatura russa e universal, 

jamais perderão sua importância. 

 

Texto adaptado de: TOLSTÓI, Lev. Infância, Adolescência, Juventude. Tradução, 

cronologia, e posfácio de Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Porto Alegre, RS: L & 

PM, 2012. 

 

De olho no texto 
 

1. O texto traz uma abordagem sobre os principais acontecimentos da vida de quem? 

Resposta possível: De Lév Tolstói. 

 

2. Os acontecimentos são contados por quem os vivenciou ou por alguém que se encontrava 

afastado deles quando ocorreram? Explique. 

Resposta possível: Por alguém que se encontrava afastado dos acontecimentos no 

momento em que ocorreram. Trata-se de uma narrativa feita em terceira pessoa.  

 

3. O que Maria Aparecida Botelho Pereira Soares anuncia para o leitor ao apresentar o texto 

com o título Sem fronteiras entre a vida e a obra? 

Resposta possível: Que a trilogia Infância, Adolescência, Juventude é uma obra que 

retrata a vida do escritor Lév Tolstói, ou seja, não há como separar todos os 

acontecimentos expostos na obra e os acontecimentos que o autor viveu.  
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4. Comente a organização desse texto?  

Resposta possível: Trata-se de uma obra escrita por um escritor pesquisador da vida de 

Lév Tolstói. O texto retrata a vida pessoal e também de escritor de Lév Tolstói.  

 

Texto II: 

1847 

17 de março [Kazan]. Há seis dias já que ingressei na clínica e seis dias em que estou quase 

satisfeito comigo. Pequenas causas produzem grandes efeitos. Eu peguei uma gonorreia, 

entende-se, do jeito que se apanha habitualmente. E essa circunstância insignificante deu-me 

o impulso por causa do qual subi esse degrau em que faz tempos já tinha colocado o pé. Mas 

não tinha conseguido, de jeito nenhum, levar o corpo (talvez porque, sem pensar, coloquei 

meu pé esquerdo em vez do direito). Aqui estou absolutamente só, ninguém me incomoda, 

não tenho nenhum criado e ninguém me ajuda. Em consequência, nada de externo exerce 

influência alguma sobre minha razão ou minha memória, e meu trabalho deve 

necessariamente avançar. Mas a maior vantagem é que consegui me entregar. É bastante claro 

que a vida desordenada, que a maioria das pessoas mundanas consideram uma consequência 

da juventude, não é outra coisa senão a consequência de uma corrupção precoce da alma. 

A solidão é tão boa para um homem que vive na sociedade quanto a vida social é para alguém 

que não vive nela. Se um homem se afasta da sociedade, ele se retira de si mesmo. Sua razão 

logo tirará as lentes que o fizeram ver as coisas de maneira deformada, e sua visão ficará clara 

ao ponto de ser difícil entender como ele não tinha visto tudo isso antes. Deixe o intelecto 

agir, ele te mostrará seu destino e te dará as regras com as quais você pode entrar sem medo 

na sociedade.  

O que está de acordo com a faculdade primordial do homem - a razão - estará de acordo com 

tudo o que existe; a razão de um ser humano isolado é uma parte de tudo o que existe e a parte 

não pode perturbar a ordem do todo. Já o todo pode matar a parte. 

Para isso, forma teu intelecto de maneira que esteja em conformidade com o todo, com a fonte 

de tudo e não com a parte, com a sociedade das pessoas. Então, teu intelecto fundir-se-á com 

o todo e então a sociedade, como parte, não terá influências sobre ti.  

[...]  

9 de abril 6 da manhã.  

Eu me sinto muito satisfeito comigo mesmo. Ontem eu comecei a adquirir vontade física; mas 
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a vontade mental ainda é muito fraca. Paciência e aplicação e tenho certeza de que poderei 

conseguir tudo o que quero. 

 

Texto adaptado de: TOLSTÓI, Liev Nikoláevitch. Diarios. Edición y traducción de Selma 

Ancira. México: Ediciones Era, 2001. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=T7la4jzkyTQC&lpg=PP8&ots=PbnkDX3uJD&dq=Di

%C3%A1rios.%20Edici%C3%B3n%20y%20traducci%C3%B3n%20de%20selma%20Ancira

.%20M%C3%A9xico%3A%20Ediciones%20Era%2C%202001.&hl=pt-

BR&pg=PA27#v=onepage&q&f=true. Acesso em: 10 abr. 2018. 

 

De olho no texto 
 

1. O texto não vem assinado e, também, não apresenta outros indícios diretos de quem o 

escreveu. Identifique a marca linguística no decorrer do relato e diga se quem o escreveu é 

homem ou mulher?  

Resposta possível: “Eu me sinto muito satisfeito comigo mesmo”. O texto foi escrito por 

um homem.  

 

2. Para quem o escritor desse texto escreve? Explique. 

Resposta possível: É uma escrita direcionada a ele mesmo, pois ele escreve um diário 

íntimo.  

 

3. Qual o tempo verbal empregado pelo escritor? Por que ele usa esse tempo verbal?  

Resposta possível: O presente. Ele usa esse tempo verbal porque é um tempo muito 

próximo ao tempo de ocorrência dos fatos.  

 

4. O escritor do texto revela estar só e a solidão o faz muito bem, porque nada de externo 

exerce influência sobre sua razão ou sobre as suas memórias fazendo-o avançar nos 

trabalhos. Além disso, a solidão é capaz de fazê-lo se entregar e ter consciência dos atos e, 

consequentemente, refletir sobre os efeitos negativos de uma vida jovem e desordenada. 

Diante disso, percebemos que o autor não faz apenas um relato das ocorrências diárias da 

sua vida, mas também, traz reflexões sobre elas.  

Identifique trechos dos momentos em que o autor apenas relata fatos. 
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Resposta possível: “Há seis dias já que ingressei na clínica e seis dias em que estou quase 

satisfeito comigo”; e “Eu peguei uma gonorreia,”. 

 

5. O texto apresenta linguagem literária e linguagem não literária. Transcreva um trecho do 

texto no qual a linguagem literária se manifesta. Com você compreende o real sentido do 

trecho que você indicou?  

Resposta possível: “Se um homem se afasta da sociedade, ele se retira de si mesmo. Sua 

razão logo tirará as lentes que o fizeram ver as coisas de maneira deformada, e sua visão 

ficará clara ao ponto de ser difícil entender como ele não tinha visto tudo isso antes”. 

Conclusões do(a)s aluno(a)s.  

Professor(a), discuta com o(a)s aluno(a)s, caso seja necessário, que o trecho anterior 

revela que muitas vezes enxergamos as coisas conforme elas são convencionadas pela 

sociedade e, às vezes, para vê-las de verdade, é necessário nos afastarmos do coletivo e 

procurarmos a verdade dentro de nós. 

 

Texto III: 

Mamãe 

Mamãe estava sentada na sala de estar e servia o chá: com uma das mãos ela segurava o bule 

e, com a outra, a torneira aberta do samovar. A água transbordava pela boca do bule e 

entornava na bandeja. Porém, mesmo olhando fixamente, ela não percebia isso. Não percebeu 

também a nossa chegada. 

Quando se tenta ressuscitar na imaginação os traços de uma pessoa querida, surgem tantas 

recordações do passado que, por meio delas, eles aparecem deformados, como se você os 

visse através das lágrimas. São as lágrimas da imaginação. Quando me esforço para me 

lembrar de minha mãe tal como ela era naquele tempo vejo apenas seus olhos castanhos, que 

tinham sempre a mesma expressão de bondade e amor, e também uma pintinha que ela tinha 

na nuca, um pouco abaixo do lugar onde nasciam os cabelos. Lembro-me da golinha branca 

bordada e de sua mão magra e delicada, que tantas vezes me acariciou e que eu tantas vezes 

beijei. Mas a aparência geral me escapa. 

À esquerda do divã ficava um velho piano de cauda inglês; diante dele estava sentada minha 

irmãzinha Liúbotchka, moreninha, com dedinhos rosados que ela acabara de lavar na água 

fria. Visivelmente tensa, ela tocava estudos de Clementi. Tinha onze anos, usava um vestido 

curto de linho e calções brancos com arremates de renda. Ela era capaz de alcançar as oitavas 
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apenas em arpeggio. Junto dela, meio de lado, estava sentada Mária Ivânovna, de touca com 

fitinhas cor-de-rosa, vestida com uma batinha azul-clara e com um rosto vermelho e zangado, 

que assumiu uma expressão ainda mais severa quando Karl Ivânytch entrou. Olhou 

ameaçadoramente para ele e, sem retribuir ao seu cumprimento, continuou a contar, batendo o 

pé: “Um, dois, três, um, dois, três”, num tom mais alto e autoritário do que antes. 

Karl Ivânytch não prestou nenhuma atenção a isso e, segundo seu costume, foi direto beijar a 

mão de mamãe, saudando-a em alemão. Ela imediatamente voltou à realidade, sacudiu a 

cabeça como se quisesse enxotar pensamentos tristes, estendeu a mão a Karl Ivânytch e deu-

lhe um beijo na testa enrugada, enquanto ele beijava sua mão. 

– Eu lhe agradeço, querido Karl Ivânytch – disse ela. 

E, continuando a falar em alemão, perguntou: 

– As crianças dormiram bem? 

Karl Ivânytch era surdo de um ouvido e, naquele momento, com o barulho do piano, não 

estava escutando nada. Ele se inclinou sobre o divã, apoiou-se na mesa com uma das mãos, 

pisando com uma perna só, e com um sorriso que, naquela ocasião, me parecia o máximo de 

finura, ergueu um pouco seu gorro e indagou: 

– A senhora me dá licença, Natália Nikoláevna? 

Para não pegar um resfriado em sua careca, Karl Ivânytch nunca tirava seu gorro vermelho, 

mas, sempre que entrava na sala de estar, pedia permissão para conservá-lo. 

– Cubra a cabeça, Karl Ivânytch. Eu lhe perguntei se as crianças dormiram bem – disse 

mamãe, aproximando-se dele e elevando bastante a voz. Mas ele novamente não ouviu nada e 

cobriu sua calva com o gorrinho vermelho, sorrindo de modo ainda mais amável. 

– Pare um instante, Mimi – disse mamãe a Mária Ivânovna, com um sorriso. – Não se ouve 

nada. 

Quando mamãe sorria, seu rosto, mesmo que já estivesse com ótima aparência, tornava-se 

muito melhor, e tudo parecia ficar mais alegre à sua volta. Se nos momentos difíceis da vida 

eu pudesse ver esse sorriso por um instante que fosse, eu não saberia o que é dor. Penso que, 

sozinho, o sorriso define o que se costuma chamar de beleza de um rosto: se o sorriso lhe 

acrescenta encanto, significa que o rosto é belo; se não o modifica em nada, significa que o 

rosto é comum; e se ele o estraga, é porque o rosto é feio. 

Depois de me dar bom-dia, mamãe segurou minha cabeça entre as mãos, inclinou-a para trás, 

depois me fitou com atenção e disse: 

– Você hoje chorou? 
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Não respondi. Ela beijou meus olhos e perguntou em alemão: 

– Por que você chorou? 

Quando conversava de um jeito amigável conosco ela sempre falava nessa língua, que 

dominava com perfeição. 

– Eu chorei durante o sonho, mamãe – falei, recordando com todos os detalhes o sonho que 

havia inventado e estremecendo involuntariamente àquele pensamento. 

Karl Ivânytch confirmou minhas palavras, mas guardou silêncio quanto ao sonho. Após fazer 

alguns comentários sobre o tempo – conversa de que Mimi também participou –, mamãe 

colocou sobre uma bandeja pedacinhos de açúcar para alguns criados prediletos, ficou de pé e 

aproximou-se do bastidor que ficava junto à janela.  

– Bem, vão agora ver o papai, crianças, e digam a ele que venha sem falta me ver antes de ir 

para a eira. 

A música, a contagem e os olhares ameaçadores recomeçaram, e nós fomos ver o papai. 

Atravessando o cômodo que desde os tempos do vovô era chamado de sala dos criados, 

entramos no escritório. 

 

Texto adaptado de: TOLSTÓI, Lev. Infância, Adolescência, Juventude. Tradução, 

cronologia, e posfácio de Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Porto Alegre, RS: L & 

PM, 2012. 

Os personagens do texto: 

Lév Tolstói ou Nikolai Irtêniev: Narrador personagem. 

Natália Nikoláevna: A mãe de Nikolai. 

Karl Ivânytch: É o professor de Nikolai e dos irmãos do jovem garoto. Ele mora junto com 

os patrões. 

Maria Ivânovna ou Mimi: Dá aula de música a Liúbotchka.  

Liúbotchka: Irmã do narrador e filha de Natália Nikoláevna 
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De olho no texto 
 

1. O narrador desse texto participou das ações narradas ou se manteve afastado dos fatos? 

Qual o perfil desse narrador?  

Resposta possível: Ele vivenciou os acontecimentos narrados. Trata-se uma criança que 

rememora a infância vivida ao lado de alguns familiares e de pessoas muito próximas a 

ele.  

 

2. O narrador se mostra saudosista em alguns trechos do texto. De quem ele sente saudade?  

Resposta possível: Da mãe.  

 

3. Aponte algumas expressões subjetivas presentes nesse texto.  

Resposta possível: “lágrimas da imaginação”, “tudo parecia ficar mais alegre à sua volta”, 

“se o sorriso lhe acrescenta encanto, significa que o rosto é belo; se não o modifica em 

nada, significa que o rosto é comum; e se ele o estraga, é porque o rosto é feio”. 

 

4. Qual a provável condição social da família apresentada no texto? Como você concluiu 

isso? 

Resposta possível: Trata-se uma família pertencente a nobreza.  

Conclusões do(a)s aluno(a)s.  

Professor(a), caso seja necessário, peça aos(às) estudantes para terem atenção na descrição 

do ambiente e dos objetos situados nele.  Também, para ficarem atentos à revelação que o 

narrador faz da existência de um professor particular que dá aula aos garotos. O narrador 

também revela a existência de criados prediletos na casa.  

 

Texto IV:  

Uma confissão  

I 

Fui batizado e criado na fé cristã ortodoxa. Foi o que me ensinaram desde a infância e durante 

toda a adolescência e juventude. Mas, aos dezoito anos, quando abandonei o segundo período 

da universidade, já não acreditava em mais nada do que me haviam ensinado. 

A julgar por certas lembranças, nunca acreditei a sério, apenas confiava no que me ensinavam 

e no que os adultos professavam, à minha frente; mas essa fé era muito vacilante. 
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Lembro que, quando eu tinha onze anos, um aluno do ginásio, um menino chamado 

Volódinka M., que morreu já faz muito tempo, veio à nossa casa no domingo e, como se fosse 

uma grande novidade, nos comunicou uma descoberta feita no colégio. A descoberta consistia 

em que Deus não existe e que tudo o que nos ensinavam não passava de invenções (o ano era 

1838). Lembro que meus irmãos mais velhos se interessaram pela novidade e me chamaram 

para discutir. Lembro que todos ficamos bastante animados e recebemos aquela notícia como 

algo muito interessante e perfeitamente possível.  

Lembro também que, quando meu irmão mais velho, Dmítri, estava na universidade e, de 

repente, com todo o entusiasmo peculiar à sua natureza, abraçou a fé e passou a ir a todas as 

missas, jejuar e levar uma vida pura e justa, todos nós, até os mais velhos, não parávamos de 

zombar dele e, não sei por que, o apelidamos de Noé. Lembro que Mússin-Púchkin, então 

curador da Universidade de Kazan, nos convidou para um baile em sua casa e, em tom jocoso, 

tentou convencer também meu irmão, que rejeitara o convite, dizendo que até Davi tinha 

dançado diante da arca. Na época eu simpatizava com essas brincadeiras dos mais velhos e 

delas extraía a conclusão de que era preciso estudar o catecismo, era preciso ir à igreja, mas 

não convinha levar tudo isso muito a sério. Lembro também que, muito jovem, eu lia Voltaire 

e suas zombarias não só não me chocavam como me divertiam bastante. 

Minha deserção da fé ocorreu, dentro de mim, da mesma forma como ocorria, e ocorre agora, 

nas pessoas com nosso tipo de formação. Parece-me que, na maioria dos casos, se passa 

assim: as pessoas vivem como todos vivem, e vivem com base em princípios que não só não 

têm nada de comum com a doutrina religiosa como, na maior parte, são contrários a ela; a 

doutrina religiosa não participa da vida, nunca serve para afetar as relações com os outros 

nem serve para guiar a vida pessoal; é professada em qualquer outro lugar, longe da vida, e de 

forma alheia a ela. Se deparamos com a doutrina religiosa, é apenas como um fenômeno 

exterior, sem relação com a vida. 

Pela vida de um homem, por suas ocupações, hoje, como antigamente, é impossível saber se 

ele é crente ou não. Se existe diferença entre os que professam abertamente a fé ortodoxa e os 

que a negam, tal diferença não favorece os primeiros. Hoje, como antigamente, a aceitação e a 

confissão declaradas da fé ortodoxa se encontram, na maior parte, em pessoas estúpidas, 

cruéis, imorais, que se julgam muito importantes. Já a inteligência, a honestidade, a retidão, a 

generosidade e a moral se encontram, na maior parte, em pessoas que se declaram sem fé.  

Nas escolas, ensinam o catecismo e mandam os alunos irem à igreja; exigem dos funcionários 

públicos certidões de que fizeram a comunhão. Mas o homem de nosso círculo, que concluiu 
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os estudos e não está no serviço público, pode passar dez anos, agora e antigamente mais 

ainda, sem lembrar nem uma vez que vive entre cristãos e que ele mesmo é considerado 

alguém que professa a fé cristã ortodoxa. 

Assim, hoje, como em tempos passados, a doutrina religiosa, adotada por confiança e 

sustentada por pressão externa, aos poucos se derrete sob a influência do conhecimento e das 

experiências da vida, contrárias à doutrina religiosa, e é muito comum que um homem viva 

bastante tempo imaginando que traz plenamente dentro de si a doutrina religiosa da fé que lhe 

foi transmitida na infância, quando já faz muito tempo que dela não resta nenhum vestígio. 

S., um homem inteligente e honesto, me contou como parou de acreditar. Tinha já vinte e seis 

anos, estava numa viagem de caça e à noite, na hora de dormir, segundo um antigo costume 

adquirido na infância, se levantou e começou a rezar. O irmão mais velho, que tinha ido caçar 

com S., estava deitado sobre o feno e olhava para ele. Quando S. terminou e foi deitar-se, o 

irmão lhe disse: “Mas você ainda faz isso?”. E não disseram mais nada um ao outro. A partir 

desse dia, S. parou de rezar e de ir à igreja. Já faz trinta anos que não reza, não comunga e não 

vai à igreja. E não porque conheceu as ideias do irmão e aderiu a elas, nem porque resolveu 

algo em seu íntimo, mas apenas porque as palavras ditas pelo irmão foram como o toque de 

um dedo num muro já pronto a desabar sob o próprio peso; tais palavras foram a indicação de 

que, lá onde ele achava que estava a fé, já fazia muito tempo era um lugar vazio e, por isso, as 

palavras que ele dizia, os sinais da cruz, as reverências que ele fazia quando tomava a posição 

de rezar eram, de fato, ações inteiramente sem sentido. Tendo tomado consciência dessa falta 

de sentido, não podia continuar. 

Assim acontecia, e acontece, creio, com a imensa maioria das pessoas. Falo das pessoas com 

nosso tipo de formação, falo das pessoas honestas consigo mesmas, e não daquelas que fazem 

do próprio objeto da fé um meio para alcançar quaisquer objetivos efêmeros. (Essas pessoas 

são os descrentes mais radicais, pois se, para elas, a fé é um meio para alcançar quaisquer 

objetivos mundanos, seguramente isso já não é fé.) Essas pessoas com nosso tipo de formação 

se encontram numa posição em que a luz do conhecimento e da vida pôs abaixo esse edifício 

artificial, e elas ou já perceberam isso e deixaram o local livre ou ainda não perceberam.  

A doutrina religiosa que me foi transmitida desde a infância desapareceu dentro de mim da 

mesma forma como nos outros; a única diferença é que, como comecei cedo a ler e pensar, 

minha renúncia à doutrina religiosa se tornou consciente também muito cedo. Aos dezesseis 

anos, parei de rezar e, por iniciativa própria, parei de ir à igreja e jejuar. Parei de crer no que 

tinham me transmitido desde a infância, mas acreditava em algo. No que eu acreditava, não 
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seria absolutamente capaz de dizer. Acreditava em Deus, ou melhor, não negava Deus, mas 

que Deus, eu não seria capaz de dizer; também não negava Cristo e seu ensinamento, mas em 

que consistia esse ensinamento, também não seria capaz de dizer. 

Agora, ao recordar aquele tempo, vejo com clareza que minha fé — aquilo que, além dos 

instintos animais, movia minha vida —, minha única fé verdadeira, naquele tempo, era a fé no 

autoaperfeiçoamento. Mas em que consistia o autoaperfeiçoamento e qual era seu objetivo, eu 

não seria capaz de dizer. Tentava me aperfeiçoar intelectualmente — estudava tudo que podia 

e tudo que a vida pusesse em meu caminho; tentava aperfeiçoar minha vontade —, estabelecia 

regras para mim mesmo, que eu me empenhava em cumprir; por meio de toda sorte de 

exercícios, aperfeiçoava minha condição física, para apurar a força e a agilidade, e por meio 

de toda sorte de privações me adestrava para a resistência e para a perseverança. E eu 

considerava tudo isso um autoaperfeiçoamento. O início de tudo era, está claro, o 

aperfeiçoamento moral, mas logo isso deu lugar ao aperfeiçoamento em geral, ou seja, ao 

desejo de ser melhor não perante si mesmo ou perante Deus, mas sim o desejo de ser melhor 

aos olhos das pessoas. E bem cedo essa aspiração de ser melhor deu lugar ao desejo de ser 

mais forte que as pessoas, ou seja, mais famoso, mais importante, mais rico que os outros. 

 

TOLSTÓI, Lév. Uma confissão. Tradução de Rubens Figueiredo, 1ª ed. –São Paulo: Mundo 

Cristão, 2017.  

 

De olho no texto 
 

1. O narrador aborda um episódio vivenciado ou um fato que aconteceu com outra pessoa? 

Explique. 

Resposta possível: Ele aborda um episódio protagonizado por ele. A narrativa é feita em 

primeira pessoa e o narrador dá indícios de um acontecimento real. Ele revela alguns 

nomes de pessoas que estiveram presentes na vida dele na época dos acontecimentos 

narrados.  

 

2. O que os relatos revelam ao leitor sobre a religiosidade da pessoa que vivenciou os 

episódios contado no texto? 

Resposta possível: Revelam que ele viveu uma religiosidade que lhe fora imposta desde a 

infância, mas que no decorrer da sua adolescência ela foi desfeita.  
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3. Como o narrador do texto se posiciona diante daquelas doutrinas religiosas transmitidas a 

ele e a outras pessoas desde a infância? 

Resposta possível: Ele se mostra contra a forma de vivenciar a religiosidade pregada pela 

igreja ortodoxa. Na visão do narrador as atitudes cotidianas das pessoas que se declaram 

religiosas não condizem com a doutrina pregada dentro das igrejas.    

 

4. Agora, depois de ter lido todos os textos, aponte, no quadro abaixo, as principais 

semelhanças e diferenças entre eles: 

Resposta possível:  

 São gêneros textuais distintos; 

 Todos os gêneros textuais fazem revelações sobre a vida do escritor Lév Tolstói; 

 Os textos II, III e IV são narrados em primeira pessoa do singular; 

 A linguagem do texto I é denotativa, objetiva. Nos demais gêneros, a linguagem 

manifesta subjetividade.  

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Professor(a), relembre aos(as) aluno(a)s 

que as leituras e as atividades anteriores colaboraram 

para percebermos que há gêneros textuais biográficos e 

autobiográficos e apresentam características distintas, 

mas também, semelhantes. Além disso, os textos 

revelam muitas informações sobre Lév Tolstói, autor da 

trilogia Infância, Adolescência, Juventude, que será 

estudada nas próximas aulas.  
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Um pouco mais sobre Lév Tolstói... 
 

 

Objetivos:  

 Conhecer o contexto social do escritor russo Lév Tolstói. 

 Debater as informações mais importantes exibidas no documentário sobre a vida e 

feitos de Lév Tolstói. 

 

Como será feito? 

 Exibição de documentário – com projeção em data show – sobre a vida de Lév Tolstói. 

 Debates e questionamentos acerca do documentário exibido. 

 

O que será avaliado?  

 A participação do(a)s discentes no debate acerca do documentário exibido sobre a vida 

e feitos de Lév Tolstói.  

 Essas discussões orientam-se por atividades coletivas com intervenções que 

enriquecem a troca de informações entre o(a)s estudantes. 

 

Duração? 

 2 (duas) horas/aulas. 
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  ...mais sobre Lév Tolstói... 
 

 

 

 

 

 

Observação: Professor(a), para conhecer um pouco mais 

sobre Lév Tolstói – importante escritor russo do século XIX 

e autor da trilogia Infância, Adolescência, Juventude – e o 

contexto de produção das obras do escritor, apresentamos, 

como sugestão, o documentário Biografia – Leon Tolstói, 

disponível em:   

http://www.documentarios.blog.br/2016/09/biografia-leo-

tolstoi.html .  

Em seguida, o(a) professor(a) poderá promover um debate a 

partir do conteúdo exibido no documentário.  
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Gêneros biográficos que falam sobre a obra Infância e o seu autor  
 

 
Objetivos:  

 Compreender as características específicas e comuns dos gêneros biografia, cronologia 

e árvore genealógica.  

 Ampliar o conhecimento biográfico acerca do escritor Lév Tolstói. 

 

Como será feito? 

 Inicialmente, a leitura silenciosa dos gêneros biografia, cronologia e árvore 

genealógica e, em seguida, coletivamente, o reconhecimento das características de 

cada um dos gêneros biográficos lidos. 

 A aplicação de uma atividade individual e, por último, a correção e socialização da 

atividade. 

 

O que será avaliado?  

 A participação do(a)s discentes durante a leitura e análise dos textos. 

 O reconhecimento das características textuais de cada gênero biográfico em estudo. 

 

Duração? 

 2 (duas) horas/aulas. 
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Gêneros biográficos que falam sobre a obra Infância e o seu autor  
 

 

         

 

 

A trilogia Infância, Adolescência, Juventude foi traduzido do russo para o português pela 

Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Além disso, Soares, conforme se observa, a seguir, 

elaborou a introdução desta obra.   

 

Texto I 

INTRODUÇÃO 

Maria Aparecida Botelho Pereira Soares 

Tolstói e as obras da juventude 

REMINISCÊNCIAS DOS PRIMEIROS ANOS 

 

Os três livros da trilogia de Tolstói, Infância, Adolescência e Juventude, publicados pela 

primeira vez em 1852, 1854 e 1857, respectivamente, são obras de ficção, embora contenham 

muitos elementos autobiográficos. O autor iniciou muito mais tarde outra obra de caráter 

autobiográfico, que chamou de Recordações, mas que não foi terminada, tendo escrito apenas 

a parte da infância e uma parte da adolescência, com descrições detalhadas de sua família. Por 

essa obra inacabada pode-se ver que, na trilogia, embora fazendo ficção, ele se inspirou em 

muitos dos seus parentes e em alguns personagens que conheceu na infância e na juventude, 

bem como em acontecimentos vividos ou que lhe foram narrados (ver Posfácio). 

Quando recebeu os manuscritos de Infância, Nekrássov, editor da revista O contemporâneo, 

ficou agradavelmente surpreso e elogiou muito a novidade e o frescor desse tipo de prosa, e 

mais tarde cobrou do autor as continuações. Infelizmente a quarta parte, que seria o 

prosseguimento de Juventude, não foi realizada. 

Os fatos são narrados na primeira pessoa, por um personagem fictício chamado Nikolai 

Irtêniev, menino nascido numa família da nobreza rural, como o próprio Tolstói. 

Nessas obras, através das lembranças da criança e, mais tarde, do adolescente, descortina-se 

Observação: Professor(a), explique para o(a)s 

aluno(a)s que, a seguir, serão realizadas leituras e 

análises de textos que apresentam informações sobre 

a obra Infância e o autor Lév Tolstói. Esse estudo é 

importante porque irá muni-los de informações 

relevantes para outras leituras e análises nos módulos 

seguintes deste caderno de leitura.  
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diante do leitor todo um mundo da Rússia semifeudal da metade do século XIX, com suas 

rígidas divisões de classes e com a mentalidade que esse tipo de sociedade gerava. Ler Tolstói 

é ter aulas de história e de etnografia. Ficamos sabendo como era organizada a vida nas 

propriedades rurais, que eram unidades economicamente independentes, onde tudo era 

produzido por camponeses semiescravos, desde alimentos até calçados, roupas e móveis; 

vemos que os donos das terras podiam viver nas cidades ou fora da Rússia, esbanjando ou 

perdendo no jogo o dinheiro gerado pelo trabalho de seus servos. 

Temos também uma ideia de como eram a educação e os divertimentos das crianças da 

nobreza rural e de que, nesses rincões da Rússia, as pessoas estavam sintonizadas com o que 

se passava em outros países europeus, conheciam sua literatura e importavam de lá as 

modernidades de então. 

Mesclando realidade com ficção, Tolstói nos mostra como a mente de um jovem rico foi 

abrindo-se para o mundo, para a existência de outras classes de pessoas, não nobres, com 

quem ele fora privado de conviver até os dezesseis anos pelo excessivo zelo de sua mãe, que 

antes de morrer fizera o marido lhe prometer que não entregaria os filhos a nenhum 

estabelecimento público de ensino, para não correrem o risco de terem “más influências” 

(esse detalhe é autobiográfico). As lembranças da criança e do adolescente são contadas com 

graça, lirismo e riqueza de detalhes, combinando a visão inocente da infância com reflexões 

maduras do adulto. Nessa sua obra da juventude, Tolstói já exercita um recurso que usará 

mais tarde intensamente nas obras maduras, como Guerra e Paz e Anna Karênina, que é o da 

análise e da descrição do mundo interior dos personagens. 

 

TOLSTÓI, Lev. Infância, Adolescência, Juventude. Tradução, introdução, cronologia e 

posfácio de Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Porto Alegre, RS: L & PM, 2012. 

 

Além da introdução, na mesma obra, Maria Aparecida Botelho Pereira Soares, também, traz 

uma cronologia da vida de Lév Tolstói. 

 

Texto II 

CRONOLOGIA- LÉV TOLSTÓI 

1828 – Nasceu em Iásnaia Poliana, província de Tula 

1830 – Morte da mãe de Tostói 

1837 – O pai morre pouco depois da mudança da família para Moscou  
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1841 – Tostói e os quatro irmãos se mudam para Kazan  

1844 – Tolstói ingressa na Universidade de Kazan 

1847 – Começou a escrever seus diários; retorna da Iásnaia Poliana sem concluir a graduação 

e toma posse de sua herança 

1851 – Viaja para o Cáucaso na companhia do irmão, Nikolai, e alista-se no exército 

1852 – Publica Infância  

1854 – Recebe a patente de alferes e se transfere para Bucareste, depois para a Crimeia 

1855 – “Sebastópol em dezembro” é saudado com entusiasmo e confere a Tolstói a condição 

de celebridade nacional; chega a São Petersburgo e conhece pessoalmente Turguêniev e 

outros escritores  

1856 – Morte do irmão Dmítri; dá baixa do exército  

1857 – Primeira viagem à Europa Ocidental  

1859 – Abre uma escola para os filhos dos camponeses em Iásnaia Poliana  

1862 – A escola é fechada pelas autoridades após invasão da polícia. 

23 de setembro – Tolstói casa-se com Sófia Andrêievna Bers, em Moscou, e os dois vão 

morar em Iásnaia Poliana. 

1863 – É publicada a novela Os cossacos. Tolstói começa a escrever Guerra e Paz. 

1865 – Aparecem os primeiros capítulos de Guerra e Paz na revista O mensageiro russo. 

1866 – Tolstói e sua família instalam-se em Moscou. 

1869 – É publicada a sexta e última parte de Guerra e Paz. 

1871 – Tolstói publica sua primeira cartilha de alfabetização. 

1874 – Escreve um artigo sobre educação pública, uma nova cartilha e livros de leitura para 

crianças. 

1875 – A revista O mensageiro russo publica os catorze primeiros capítulos de Anna 

Karênina. 

1877 – É publicada a sétima e última parte de Anna Karênina em O mensageiro russo. 

1878 – Tolstói escreve Primeiras recordações. 

1879 – N. N. Strákhov visita Tolstói e comenta ter adotado uma postura contra qualquer tipo 

de governo e contra todas as religiões institucionais. 

O escritor compra uma mansão em Moscou, na travessa Dolgo-Khamovítski (hoje um museu 

a ele dedicado). 

1881 – Em carta à irmã, a esposa de Tolstói diz que o marido já não se interessa por nada que 

seja mundano. 
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1882 – Termina de escrever Confissão. 

1883 – Conhece V. G. Tchertkov, seu futuro colaborador e seguidor. 

1884 – Funda a editora Posrédnik (O intermediário), para a publicação de livros populares e 

para a difusão de suas opiniões sobre religião e assuntos sociais e políticos em geral. 

A censura apreende na tipografia todos os exemplares de Qual é a minha fé, que passa a 

circular em cópias manuscritas. 

1885 – É publicada em Paris a tradução de Qual é a minha fé, com o título de A minha 

religião. 

1886 – São publicadas a peça O poder das trevas (proibida de ser encenada) e a novela A 

morte de Ivan Ilitch. 

1888 – É encenada em Paris a peça O poder das trevas. 

1891 – Julho – Tolstói envia uma carta aos jornais anunciando que pretende renunciar aos 

direitos autorais de suas últimas obras e, como reação a isso, sua esposa tenta suicidar-se. 

Setembro – Envia uma carta aos editores dos jornais Notícias Russas e Novo Tempo, onde 

declara que está renunciando aos direitos autorais de suas obras e traduções posteriores a 

1881, ano que ele considera o momento de seu renascimento espiritual. 

Termina Sonata a Kreutzer, mas a novela é proibida pela censura. 

Tolstói, suas filhas Tatiana e Maria e amigos do escritor viajam para o sul da Rússia a fim de 

organizar cantinas populares para os camponeses que estão passando fome devido a uma seca 

prolongada (essa atividade dura até 1893). 

[...] 

1895 – É publicado o conto O patrão e o empregado, no Mensageiro Russo. É encenada, no 

Pequeno Teatro de Moscou, a peça O poder das trevas. Tolstói escreve o artigo É 

vergonhoso, onde protesta contra castigos corporais inflingidos a camponeses. 

1896 – Tolstói publica o artigo “Mas então o que fazer?”. 

1898 – Organiza socorro aos camponeses da província de Tula, que passam fome devido à 

seca.  

[...] 

Tolstói visita a prisão de Oriol, buscando material para escrever Ressurreição. 

1899 – Termina Ressurreição, que é publicada em partes na revista Niva (Campo). 

1901 – Escreve a peça O cadáver vivo, publicada postumamente em 1911. 

O Santo Sínodo, órgão máximo da igreja ortodoxa russa, proclama a excomunhão de Tolstói. 

1902 – Escreve uma carta ao tsar Nikolai II, instando para que este acabe com a propriedade 
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privada sobre a terra e termine com a opressão que impede a livre manifestação do 

pensamento. 

1903 – Inicia a redação de Recordações e escreve o conto Depois do baile. 

Tolstói passa uma procuração para sua mulher a fim de que ela administre os bens da família, 

pois ele já não se interessa por assuntos materiais. 

1904 – Termina de escrever a novela Hadji Murat. 

1906 – Escreve o artigo “Significado da revolução russa” (sobre a revolução de 1905). 

1907 – Escreve uma carta a P. A. Stolýpin (primeiro-ministro de 1906 a 1911), falando sobre 

a situação do povo russo e sobre a necessidade de se liquidar com a propriedade privada sobre 

a terra. 

1908 – Escreve o artigo “Não posso me calar”, contra a pena de morte. 

1909 – Julho – Começa uma disputa entre o escritor e sua esposa por causa dos direitos 

autorais a que ele quer renunciar. Mais uma vez, Tolstói pensa em abandonar a família. 

1910 – Julho – Na presença de um tabelião, um advogado e testemunhas, Tolstói escreve um 

testamento em que dá poderes aos editores de publicarem qualquer de suas obras. Ocorre 

novo conflito com a esposa, que simula suicidar-se. 

28 de outubro – Tolstói parte às seis da manhã de Iásnaia Poliana, acompanhado do seu 

médico particular Makovítski, e faz uma visita a sua irmã Maria, que vivia num mosteiro. 

31 de outubro – Na estação Astápovo, Tolstói, seu médico e sua filha Aleksandra, que viera se 

juntar a ele, descem do trem, porque o escritor de 82 anos está febril. Ele se abriga no quarto 

do chefe da estação. 

7 de novembro – Morre de pneumonia Lev Nikoláievitch Tolstói na estação Astápovo, que 

hoje é um museu dedicado ao escritor.  

 

TOLSTÓI, Lev. Infância, Adolescência, Juventude. Tradução, introdução, cronologia e 

posfácio de Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Porto Alegre, RS: L & PM, 2012.  

 

A árvore genealógica, a seguir, da família de Lév Tolstói, não foi apresentada na obra 

Infância, Adolescência, Juventude. Trata-se de uma adaptação da árvore genealógica 

apresentada no livro Tolstói: a biografia de Rosamund Bartlett e tradução de Renato 

Marques.  
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Texto III 

 
Fonte: Própria autora 

 

De olho nos textos 
 

1. Os três gêneros têm estruturas diferentes, no entanto, dois têm em comum o conteúdo 

temático. Quais os textos têm o mesmo conteúdo temático e o que é abordado neles? E o 

outro texto, qual o conteúdo temático? 

Resposta possível: Espera-se que o(a)s aluno(a)s percebam que os textos cronologia e 

árvore genealógica trazem informações específicas sobre a vida de Lév Tolstói. No 

primeiro texto – Introdução – são feitas abordagens que apresentam a obra Infância, 

Adolescência, Juventude aos leitores.   

 

2. O agente produtor de cada um dos textos acima participou das ações ou acontecimentos 

registrados ou mantiveram-se afastados delas? Explique. 

Resposta possível: Espera-se que o(a)s aluno(a)s percebam que apenas o agente produtor 

do primeiro gênero textual – Introdução – manteve-se afastado dos fatos expostos.  

 

3. Quais informações apresentadas no texto 1 – Introdução – você considera mais 

importantes o leitor saber antes de ler o livro Infância, Adolescência, Juventude de Lév 

Tolstói? 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s.  
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4. A introdução do livro Infância, Adolescência, Juventude aponta que, nessas obras, através 

das lembranças da criança e, mais tarde, do adolescente, descortina-se diante do leitor 

todo um mundo da Rússia semifeudal da metade do século XIX, com suas rígidas divisões 

de classes e com a mentalidade que esse tipo de sociedade gerava.  

O que essas informações podem revelar especificamente sobre estas obras de Lév 

Tolstói? 

(   ) Elas são obras puramente autobiográficas e, por isso, a narração é concentrada apenas 

nos sentimentos e emoções do autor, ou seja, não envolve outras personalidades.  

(    ) Trata-se de obras biográficas, pois, são resultados de pesquisas feita por estudiosos da 

vida e trajetória de Lév Tolstói, narradas em terceira pessoa. 

( X ) São obras semiautobiográficas, pois, retratam muito sobre a vida de Lév Tolstói, 

sobre seus sentimentos, contexto histórico e social cujos  autores estavam inseridos e 

mistura a essa realidade elementos ficcionais elaborados por ele.  

(     ) Elas são obras autobiográficas, pois , o narrador é um personagem fictício chamado 

Nikolai Irtêniev, menino nascido numa família da nobreza rural, como o próprio Tolstói. 

 

5. Além da introdução Soares apesenta uma cronologia que vai do nascimento até a morte de 

Lév Tolstói. Quais informações você considera mais relevantes nessa cronologia para 

ajudar o leitor a ler a obra Infância, Adolescência, Juventude? 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

 

6. O relato da cronologia se dá na 3ª pessoa do singular, contudo, a cronologia não está 

limitada ao emprego exclusivo dos verbos no pretérito perfeito. Em algumas cronologias, 

por exemplo, predominam outros tempos verbais. 

Qual o tempo verbal predominante nessa cronologia de Lév Tolstói? 

( X ) Presente    (     ) Pretérito imperfeito  

(     ) Pretérito perfeito    (     ) Futuro 

 

7. O tempo verbal que predomina na cronologia de Lév Tolstói configura realmente o tempo 

passado cujas cronologias se propõem a revelar através dos anos? Explique.  

Resposta possível: Sim.  

Professor(a), explique aos alunos que o tempo predominante é o presente do indicativo, 

também, denominado presente histórico. O presente histórico se manifesta quando usamos 
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verbos no presente do indicativo, porém, enfatizando fatos passados como se estivessem 

acontecendo no momento da fala. Ele é muito usado nos livros de história, pois, ao narrar, 

mencionam-se fatos ocorridos e, portanto, anteriores ao tempo em que falamos. É como se 

o narrador voltasse ao momento dos acontecimentos e narrasse como se estivesse 

presenciando as cenas. 

 

8. O tempo verbal que predomina na cronologia de Tolstói impede que o propósito 

sociocomunicativo do texto seja compreendido pelo leitor? Explique. 

Resposta possível: Não. Professor, explique aos(às) aluno(a)s que os verbos estão no 

presente do indicativo, mas a ideia de passado prevalece dentro da cronologia.  

 

9. A árvore genealógica é uma representação das pessoas que tiveram participação na 

existência de uma pessoa ou família. O que a árvore genealógica da família de Lév Tolstói 

esclarece para o leitor? 

( X ) Dados sobre os antecedentes e descendentes do escritor russo de forma que fiquem 

conhecidas as conexões de parentescos estabelecidas entre esses. 

(     ) Quais foram as principais obras escritas e publicadas por Tolstói.  

(     ) Os grandes feitios realizados por Tolstói ao longo da vida. 

(     ) As principais aspirações do escritor bem como os seus segredos mais íntimos.  

 

10. Qual o propósito sociocomunicativo dos dois primeiros textos apresentados. 

Resposta possível: O primeiro texto – Introdução - antecede a obra escrita Infância, 

Adolescência, Juventude, ou seja, serve para apresentá-lo ao leitor. O segundo texto é uma 

cronologia e tem como finalidade datar acontecimentos da vida de Lév Tolstói, 

descrevendo-os e agrupando-os numa sequência lógica.  
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O primeiro contato com a obra memorialística Infância  
 

 

Objetivos:  

 Ler a capa do livro Infância, Adolescência, Juventude de Lév Tolstói. 

 Compreender as informações fotográficas da capa do livro Infância, Adolescência, 

Juventude. 

 

Como será feito?  

 Apresentação oral da obra pelo(a) professor(a) e leitura da capa pelo(a)s aluno(a)s. 

 Após a apresentação da obra e leitura da capa do livro o(a)s aluno(a)s irão responder 

alguns questionamentos escritos. 

 

O que será avaliado?  

 A participação do(as) discentes nas discussões acerca da análise da capa da obra 

Infância, Adolescência, Juventude. 

 Essas discussões orientam-se por questionamentos coletivos, com intervenções que 

enriquecem a troca de informações entre o(a)s estudantes. 

 

Duração? 

 1 (uma) hora/aula. 
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O primeiro contato com a obra memorialística Infância  
 

                    

 

1. Por que você acha que o livro Infância, Adolescência e 

Juventude de Lév Tolstói tem este título?  

Resposta possível: Espera-se que o(a)s aluno(a)s percebam 

que o título da obra faz referência a três fases da vida do 

escritor Lév Tolstói. 

 

2. A capa apresenta uma moldura fotográfica do autor. 

Analisando o título do livro e a foto, é provável estabelecer 

alguma relação entre eles? Por quê? 

Resposta possível: Espera-se que o(a)s aluno(a)s percebam que não, pois a foto retrata 

Tolstói idoso e o título da obra não faz referência a essa fase da vida do autor. 

 

3. Infância, Adolescência, Juventude foram escritos e publicados originalmente em folhetim 

nos anos de 1852, 1854 e 1857, quando Tolstói tinha, respectivamente, 24, 26 e 29 anos, 

ou seja, o escritor ainda jovem. O autor inspirou-se em eventos e pessoas reais para 

compor esta obra. Nos três romances, em que figura o narrador-protagonista Nikolai 

Irtêniev, garoto nascido na nobreza rural (como Tolstói), é retratado um grande cenário da 

Rússia tzarista. As relações entre senhores e servos, os devaneios de juventude, os 

costumes da alta sociedade, entre outros temas, estão presentes na narrativa 

O que chama a atenção sobre a foto do autor na capa e o que foi dito sobre o momento e o 

contexto da escrita, ou seja, a capa condiz com o processo de construção da obra? 

Explique.  

Resposta possível: Espera-se que o(a)s aluno(a)s percebam que não. A capa ilustrada com 

uma fotografia do Tolstói idoso configura um interesse comercial, pois, acredita-se que é 

muito mais vendável uma obra ilustrada com uma moldura fotográfica do escritor na 

terceira idade, visto que foi nessa fase da vida que ele ficou conhecido mundialmente, do 

que com uma ilustração dele ainda jovem. 

Observação: Professor(a), nesta aula, será 

apresentada a trilogia Infância, 

Adolescência, Juventude, do escritor Lév 

Tolstói, para o(a)s aluno(a)s. 
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4 MÓDULO 2 - AS MEMÓRIAS DA INFÂNCIA DE LÉV 

TOLSTÓI 
 

 
Objetivos:  

 Conhecer uma das memórias da infância de Lév Tolstói; 

 Verificar como ocorre o processo narrativo dessas memórias selecionadas para estudo;  

 Identificar, no decorrer da leitura das memórias literárias, os trechos de narração dos 

fatos e os trechos de comentário do agente-produtor; 

 Identificar a inserção de vozes dentro dessas memórias literárias. 

 

Como será feito? 

 O estudo das memórias literárias - Natália Sávichna, do livro Infância de Lév Tolstói 

- ocorrerá através da leitura silenciosa e da análise em grupo.  

 Aplicação de atividade individual para análise do foco narrativo e investigação das 

características e vozes contidas no texto. 

 

O que será avaliado?  

 O contexto de produção do texto; o conteúdo das memórias literárias; a veracidade e a 

ficção na constituição das memórias, bem como as evidências memorialísticas e 

literárias contidas no texto; os momentos de narração e de comentários que estruturam 

o texto; a manifestação de diferentes vozes no texto; a construção da temporalidade no 

decorrer das memórias literárias. 

 

Duração? 

 3 (três) horas/aulas. 
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As memórias da infância de Lév Tolstói 
 

 

           

 

 Professor(a), atenção! Esse módulo segue o modelo de aula interativa proposto por 

Leurquin (2014). Ver apêndice. 
 

Natália Sávichna  

 

Em meados do século passado, nos quintais da aldeia Khabárovka, costumava correr uma 

jovem camponesa chamada Natachka. Ela andava com pobres roupas caseiras e descalça, era 

gordinha, corada e estava sempre alegre. Graças ao mérito de seu pai, o corneteiro Sava, e 

atendendo a um pedido deste, meu avô levou-a para cima, para integrar a criadagem feminina 

de minha avó. A camareira Natachka distinguiu-se nessa função por seu esforço e sua 

docilidade. 

Quando minha mãe nasceu e foi preciso arranjar uma babá, essa missão foi confiada a 

Natachka. Nessa nova função, ela recebeu elogios e recompensas por sua dedicação, 

fidelidade e afeição à jovem patroa. Porém a cabeleira empoada e as meias com fivelas do 

jovem e ativo copeiro Foka, com quem, devido ao trabalho, ela se encontrava com frequência, 

cativaram seu coração rude, mas amoroso. Ela decidiu ir pessoalmente pedir a meu avô 

permissão para se casar com o copeiro. Vovô interpretou o pedido como ingratidão, ficou 

encolerizado e, como castigo, mandou a pobre Natália para uma aldeia na estepe, para cuidar 

de animais. Entretanto, como ninguém era capaz de substituí-la, seis meses depois ela foi 

trazida de volta à casa de meu avô para exercer a antiga função. Ao voltar do exílio com sua 

pobre roupinha, ela procurou meu avô, caiu a seus pés e pediu que ele a perdoasse, que lhe 

desse novamente afeto e carinho e esquecesse a bobagem que havia feito, jurando-lhe nunca 

mais repeti-la. E de fato cumpriu sua palavra. 

A partir daí, Natachka virou Natália Sávichna e passou a usar uma touca. Toda a reserva de 

Observação: Professor(a), explique para 

o(a)s aluno(a)s que, a seguir, serão realizadas 

a leitura e análise de uma das memórias 

literárias de Lév Tolstói. Informe que as 

memórias literárias fazem parte da primeira 

fase da vida do escritor – a infância - e foram 

publicadas no livro Infância.  
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amor que havia dentro dela foi transferida para sua jovem patroa. 

Quando uma governanta a substituiu junto a minha mãe, deram-lhe as chaves da despensa e 

ela passou a ser responsável pelas roupas e pelas provisões. Executava as novas funções com 

o mesmo zelo e amor. O mais importante para ela era cuidar dos bens dos patrões. Via 

desperdício, falta de cuidado e roubo em tudo, e fazia o possível para combatê-los. 

Quando mamãe se casou, desejou recompensar de algum modo Natália Sávichna pelos vinte 

anos de trabalho e dedicação. Chamou-a a seu quarto, expressou com as palavras mais 

elogiosas sua gratidão e seu amor e entregou-lhe uma folha de papel timbrado, na qual estava 

escrita a alforria para Natália Sávichna. Disse ainda que, independente de sua decisão de 

continuar ou não trabalhando na nossa casa, ela iria receber uma pensão anual de trezentos 

rublos. Natália Sávichna ouviu tudo isso em silêncio, depois olhou com ódio para o 

documento, resmungou por entredentes alguma coisa e saiu correndo do quarto, batendo a 

porta. Sem entender as razões daquele procedimento estranho, mamãe foi pouco depois ao 

quarto de Natália Sávichna. Ela estava sentada sobre o baú com os olhos vermelhos de tanto 

chorar, retorcendo um lenço nas mãos e olhando fixamente para os pedaços de sua alforria 

espalhados pelo chão. 

– Que você tem, minha querida Natália Sávichna? – perguntou-lhe mamãe, tomando sua mão. 

– Nada, mãezinha – respondeu ela. – Com certeza fiz alguma coisa que a desagradou, por isso 

a senhora está me expulsando de sua casa. Que fazer? Eu vou embora. 

Ela puxou sua mão e, mal contendo as lágrimas, queria sair do quarto. Mamãe a segurou e 

deu-lhe um abraço, e puseram-se ambas a chorar. 

Desde que me entendo por gente tenho lembranças de Natália Sávichna, de seu amor e 

carinho, mas só agora consigo dar-lhe o devido valor. Naquela época eu não tinha a menor 

ideia da pessoa maravilhosa e rara que era aquela velhinha. Não apenas recusava-se a falar de 

si mesma como parecia nem mesmo pensar na própria existência: sua vida resumia-se a amor 

e autossacrifício. Eu estava tão acostumado com seu amor pela nossa família, terno e 

desinteressado, que nunca me veio à cabeça que tudo poderia ser diferente, e tampouco sentia 

qualquer gratidão nem me perguntava se ela era feliz, se estava satisfeita. 

Às vezes, alegando uma necessidade inadiável, eu fugia da aula para o quarto de Natália 

Sávichna, onde ficava sentado, sonhando em voz alta, sem me constranger nem um pouco por 

sua presença. Ela estava sempre ocupada com alguma coisa: ora tecia uma meia, ora remexia 

nos baús que enchiam seu quarto, ora preparava listas de roupas. Ouvia todas as tolices que eu 

dizia, tais como: “Quando for general, vou me casar com uma jovem maravilhosa, vou 



 

49 
 

comprar um cavalo alazão e construir uma casa de vidro, e vou mandar buscar os parentes de 

Karl Ivânytch lá da Saxônia”, e assim por diante. Ela só dizia baixinho “Sim, patrãozinho, 

sim”. Quando eu me levantava para sair, ela costumava abrir um baú azul – eu me lembro 

bem – no forro de cuja tampa havia várias coisas coladas: uma figura colorida de um 

hussardo, uma gravura tirada de uma latinha de brilhantina e um desenho de Volódia. Tirava 

lá de dentro um pedacinho de incenso, acendia-o e, agitando-o, dizia: 

– Este incenso é ainda de Otchákov. Foi seu finado avozinho – que Deus o tenha – que trouxe, 

quando foi guerrear com os turcos. Só ficou este último pedacinho – acrescentava com um 

suspiro.  

Nos baús que enchiam seu quarto havia rigorosamente de tudo. Quando alguém precisava de 

alguma coisa, fosse o que fosse, geralmente se dizia: “Peça para Natália Sávichna”. De fato, 

depois de remexer um pouco nos baús, ela encontrava o objeto desejado e dizia: “Ainda bem 

que eu guardei”. Naqueles baús havia milhares de objetos, de cuja existência ninguém, além 

dela, sabia ou se importava. 

Certa vez fiquei com raiva dela. Foi assim: durante o almoço, quando eu me servia de kvas, 

derrubei a jarra e molhei a toalha da mesa. 

– Vá chamar Natália Sávichna para que ela fique feliz com seu preferido – disse mamãe. 

Natália Sávichna entrou e, ao ver a lambança que eu fizera, balançou a cabeça com ar de 

reprovação. Depois, mamãe sussurrou-lhe alguma coisa ao ouvido e ela, ameaçando-me com 

o dedo, saiu da sala. 

Depois do almoço fui saltitando para o salão, no melhor dos humores, quando de repente entra 

pela porta Natália Sávichna com a toalha molhada e, apesar de toda a minha resistência, pôs-

se a esfregá-la no meu rosto, dizendo: “Não suje as toalhas, não suje as toalhas!”. Senti-me 

tão ofendido que comecei a chorar de raiva. 

“Mas como!” dizia para mim mesmo, andando pela sala, sufocado pelas lágrimas. “Natália 

Sávichna, que não passa de Natália, me trata por você e ainda bate no meu rosto com uma 

toalha molhada, como se eu fosse um moleque do quintal. Não, isso é terrível!”  

Ao ver que eu me debulhava em lágrimas, ela saiu correndo, enquanto eu continuava a 

caminhar, pensando num plano para me vingar da petulante Natália pela ofensa que me fizera. 

Minutos depois Natália Sávichna voltou e aproximou-se timidamente de mim, dizendo: 

– Já chega, patrãozinho, não chore... Perdoe esta boba... Sou culpada, mas perdoe-me, meu 

queridinho... Olhe, isto é para você. 

Ela tirou de dentro do xale e me estendeu com a mão trêmula um saquinho de papel vermelho, 
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com dois caramelos e um figo seco dentro. Não tive forças para encarar a bondosa velhinha. 

Virei o rosto e peguei o presente. 

As lágrimas correram ainda mais abundantes, só que desta vez não eram de raiva, e sim de 

amor e vergonha.  

 

TOLSTÓI, Lev. Infância, Adolescência, Juventude. Tradução, introdução, cronologia e 

posfácio de Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Porto Alegre, RS: L & PM, 2012 

 

 

Primeira etapa da leitura: despertar os conhecimentos prévios 

 

1. Geralmente, temos alguém ou algumas pessoas com quem convivemos que se preocupam 

muito com o nosso bem-estar. Vocês já pararam para pensar se elas são felizes? Se estão 

satisfeitas? 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

 

2. Vocês costumam revelar sentimentos de amor, de carinho e gratidão para essas pessoas?  

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

 

Segunda etapa da leitura: entrada pelos níveis textuais com base no ISD 

CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

 

3. Todo texto está inserido em um contexto de produção que leva em conta aspectos como o 

lugar e o tempo em que foi produzido, assim como características sociais e pessoais de 

quem o escreveu e para quem o destinou. Organize as ideias referentes a essas memórias 

literárias na tabela abaixo: 

 

Enunciador Resposta possível: Lév Tolstói. 

Destinatário Resposta possível: a elite russa da época. 

Objetivo 
Resposta possível: descrever o mundo interior do agente-

produtor e dos personagens que faziam parte das suas memórias. 

Locais onde o texto 

circulou? 

E onde circula 

atualmente? 

Resposta possível: 

Na sociedade russa. 

Em muitos países. 

Continua 
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Conclusão 

Meio de veiculação da 

época e de hoje? 

Resposta possível: 

Na revista “O Contemporâneo”, de São Petersburgo. 

Livros de memórias, blogs e sites da internet. 

 

4. O agente-produtor do texto não conta puramente as suas memórias. Ele relata, também, as 

memórias de uma outra pessoa, ou seja, é testemunha daquilo que outras pessoas viveram. 

De quem são as memórias reveladas no texto? 

Resposta possível: De Natália Savichana. 

 

NÍVEL ORGANIZACIONAL 

 

5. “Certa vez fiquei com raiva dela. Foi assim: durante o almoço, quando eu me servia, 

derrubei a jarra e molhei a toalha da mesa. 

– Vá chamar Natália Sávichna para que ela fique feliz com seu preferido – disse mamãe. 

Natália Sávichna entrou e, ao ver a lambança que eu fizera, balançou a cabeça com ar de 

reprovação. Depois, mamãe sussurrou-lhe alguma coisa ao ouvido e ela, ameaçando-me 

com o dedo, saiu da sala”. 

De posse das informações do contexto de produção da obra Infância, identifique a ficção 

que se faz presente nessas memórias literárias de Lév Tolstói? 

Resposta possível: A convivência entre o narrador personagem e a mãe. 

 

6. Quais evidências memorialísticas o texto nos apresenta para assegurarmos que, de fato, 

pode ser denominado de memórias literárias?  

Resposta possível: Ele retrata fatos da realidade e da ficção, ou seja, a narrativa é um 

resultado da mistura de dois mundos: o real e o ficcional.  

 

7. Em quantos momentos essas memórias de Lév Tolstói estão estruturadas? Explique 

quando começa e termina cada momento. 

Resposta possível: Em três momentos. O primeiro momento vai do primeiro parágrafo até 

o oitavo. Nele, narram-se as memórias dos antecedentes dele e de Natália Savichana. O 

segundo momento está demarcado no nono parágrafo. Nesse parágrafo, o narrador tece 

um comentário afirmando reconhecer o valor que Natália Savichana tem para ele e para a 

família dele. O terceiro momento é demarcado do décimo até o último parágrafo do texto. 

O narrador conta suas memórias com Natália Savichana.  



 

52 
 

 

NÍVEL ENUNCIATIVO 

 

8. O agente produtor autobiográfico do texto interrompe a narrativa para promover uma 

interação com o leitor. Em qual parágrafo faz isso?  O que discute nessa interação? 

Resposta possível: No nono parágrafo. Ele reconhecer o valor que Natália Savichana para 

ele e para a família. Afirma que ela dedica todo amor por eles, mas ele nunca questionou 

se isso podia ser diferente e se ela era ou não feliz ou se estava satisfeita. 

 

9. Quando nos expressamos pela fala ou pela escrita, estamos produzindo discursos os quais 

são povoados de outros que, por sua vez, são atribuídos a alguma “voz” que assume a 

responsabilidade pelos diferentes julgamentos, opiniões e sentimentos presentes no 

conteúdo temático dos textos. Desta forma, relacione os trechos a seguir retirados do texto 

Infância as suas respectivas entidades: 

 

A Voz neutra, que na narração corresponde à voz do narrador. 

B Voz do autor – comenta ou avalia alguns aspectos do que é enunciado. 

C Voz social de pessoas ou instituições externas ao conteúdo do texto. 

D Voz de personagens diretamente implicados no conteúdo do texto. 

 

( C ) “Natália Sávichna, que não passa de Natália, me trata por você e ainda bate no meu rosto 

com uma toalha molhada, como se eu fosse um moleque do quintal. Não, isso é terrível!” 

( A ) “Em meados do século passado, nos quintais da aldeia Khabárovka, costumava correr 

uma jovem camponesa chamada Natachka.” 

( D ) “Com certeza fiz alguma coisa que a desagradou, por isso a senhora está me expulsando 

de sua casa. Que fazer? Eu vou embora”. 

( B ) “Desde que me entendo por gente tenho lembranças de Natália Sávichna, de seu amor e 

carinho, mas só agora consigo dar-lhe o devido valor. Naquela época eu não tinha a menor 

ideia da pessoa maravilhosa e rara que era aquela velhinha”.  

 

Observação: 

Professor(a), explique aos(as) alunos(a) que a voz social é uma voz de personagens, grupos ou 

instituições sociais que não intervêm como agentes no percurso temático de um segmento 

textual, mas que são mencionadas como instâncias externas de avaliação de alguns aspectos 

de avalição do conteúdo temático. 
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NÍVEL SEMÂNTICO  

 

10. O tempo do relato acima é um tempo predominantemente: 

a) (      ) presente           b) ( X ) passado   

 

11. O agente produtor autobiográfico do texto inicia a narrativa com a expressão “Em meados 

do século passado, nos quintais da aldeia Khabárovka, costumava correr uma jovem 

camponesa chamada Natachka. Ela andava com pobres roupas caseiras e descalça, era 

gordinha, corada e estava sempre alegre. Graças ao mérito de seu pai, o corneteiro Sava, 

e atendendo a um pedido deste, meu avô levou-a para cima, para integrar a criadagem 

feminina de minha avó. A camareira Natachka distinguiu-se nessa função por seu esforço 

e sua docilidade. Quando minha mãe nasceu e foi preciso arranjar uma babá, essa 

missão foi confiada a Natachka...”.  

Rememorando a biografia e a cronologia de Lév Tolstói, é possível afirmar em qual 

século o agente produtor está situado ao escrevê-lo. Diante disso, diga qual é o século cuja 

expressão Em meados do século passado... faz referência?  

Resposta possível: A expressão destacada faz referência a metade do século XVIII (ano de 

1750). 

Professor(a), explique aos(às) aluno(a)s, caso não lembrem, esse texto pertence ao livro 

Infância, publicado em 1854, século XIX.  

 

12. Em certo momento do texto, o narrador autobiográfico sai do tempo da narrativa e entra 

no do comentário. Em qual parágrafo isso ocorre? 

Resposta possível: No parágrafo 9 – Desde que me entendo por gente tenho lembranças 

de Natália Sávichna, de seu amor e carinho, mas só agora consigo dar-lhe o devido valor. 

Naquela época eu não tinha a menor ideia da pessoa maravilhosa e rara que era aquela 

velhinha. Não apenas recusava-se a falar de si mesma como parecia nem mesmo pensar 

na própria existência: sua vida resumia-se a amor e autossacrifício. Eu estava tão 

acostumado com seu amor pela nossa família, terno e desinteressado, que nunca me veio 

à cabeça que tudo poderia ser diferente, e tampouco sentia qualquer gratidão nem me 

perguntava se ela era feliz, se estava satisfeita.  
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13. Quais marcadores temporais (expressões) são usados para identificar a saída do agente 

produtor autobiográfico do tempo da narrativa e o momento em que ele insere (traz) o 

tempo do comentário?  

Resposta possível: Desde que - Naquela época.  

 

14. Relacione o tipo de discurso – direto / indireto / indireto livre – presente em cada um 

dos trechos a seguir: 

I- DISCURSO DIRETO II- DISCURSO INDIRETO III- DISCURSO INDIRETO LIVRE  

a) (III) “Ela decidiu ir pessoalmente pedir a meu avô permissão para se casar com o copeiro”.  

b) (II) “Ela só dizia baixinho “Sim, patrãozinho, sim”. 

c) ( I ) “– Que você tem, minha querida Natália Sávichna? – perguntou-lhe mamãe, tomando 

sua mão”. 

d) (III) “Vovô interpretou o pedido como ingratidão, ficou encolerizado e, como castigo, 

mandou a pobre Natália para uma aldeia na estepe, para cuidar de animais”. 

e) (I) “– Nada, mãezinha – respondeu ela. – Com certeza fiz alguma coisa que a desagradou, 

por isso a senhora está me expulsando de sua casa. Que fazer? Eu vou embora”. 

f) (III) “Ao voltar do exílio com sua pobre roupinha, ela procurou meu avô, caiu a seus pés e 

pediu que ele a perdoasse, que lhe desse novamente afeto e carinho e esquecesse a 

bobagem que havia feito, jurando-lhe nunca mais repeti-la”.  

 

Terceira etapa da leitura: socialização da compreensão textual e da aquisição de novos 

conhecimentos. 

 

15. Através das vozes presentes no texto e das escolhas linguísticas que o autor empírico faz, 

é possível traçar os valores, as crenças e as visões pessoais dos personagens, das 

diferentes vozes que aparecem no texto e até do próprio autor, nesse caso, Lév Tolstói. 

Quais significados ou valores sociais você conseguiu abstrair da leitura dessas memórias 

literárias? 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 
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5 MÓDULO 3 – MAIS MEMÓRIAS DA INFÂNCIA DE LÉV 

TOLSTÓI... 
 

 

Objetivos:  

 Identificar os tempos verbais que compõem o texto.  

 Compreender os efeitos causados no texto devido às mudanças da temporalidade. 

 Identificar a narração e o comentário que se intercalam para compor o texto. 

 Explorar os mundos discursivos do EXPOR e do NARRAR pelo agente produtor e sua 

relação com os tempos verbais. 

 

Como será feito? 

 O estudo do texto Infância, do livro Infância de Lév Tolstói, ocorrerá através da 

leitura e da análise das marcações temporais que estruturam a obra. 

 

O que será avaliado?  

 A participação na leitura e análise individual do texto. 

 Os resultados obtidos na aplicação de atividade individual. 

 

Duração? 

 3 (três) horas/aulas. 
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Mais memórias da infância de Lév Tolstói... 
 

 Professor(a), atenção! Esse módulo segue o modelo de aula interativa proposto por 

Leurquin (2014). Ver apêndice. 

 

Infância 

Feliz tempo da infância, tempo que não volta mais! Como não amar, como não acalentar suas 

lembranças, lembranças que refrescam e elevam minha alma, e são para mim fonte dos mais 

doces prazeres? Depois de correr até me cansar, eu costumava me sentar à mesa do chá, na 

minha poltroninha. Já é tarde. Já faz tempo que bebi minha xícara de leite com açúcar, meus 

olhos se fecham de sono, mas não saio do lugar, continuo sentado, ouvindo. Como não ficar 

escutando? Mamãe conversa com alguém e o som da sua voz é tão doce e acolhedor, e diz 

tanto ao meu coração! Eu fixo os olhos enevoados de sono no rosto dela e de repente ela fica 

pequenininha, seu rosto não está maior do que um botão, mas mesmo assim o vejo 

nitidamente, e vejo quando ela olha para mim e sorri. Gosto de vê-la assim pequenininha. 

Aperto mais os olhos e ela já não é maior do que a imagem de meninos refletida em pupilas. 

Porém me movo e o encanto some. Aperto os olhos, viro para o outro lado, tento de todas as 

formas fazê-lo voltar, mas é em vão. 

Levanto-me, subo na cadeira e me sento com as pernas dobradas.  

– Você vai tornar a dormir, Nikólenka – diz mamãe –, é melhor você subir para o seu quarto. 

– Não quero dormir, mãezinha – respondo, e sonhos confusos e doces preenchem minha 

imaginação, o saudável sono infantil fecha as minhas pálpebras e um minuto depois estou 

dormindo, alheio a tudo, até que alguém venha me despertar.  

Às vezes, meio adormecido, sinto a mão macia de alguém me tocando. Apenas pelo toque 

reconheço a mão dela e a pego de maneira inconsciente, ainda dormindo, e aperto-a contra 

meus lábios. 

Todos tinham ido para seus quartos e apenas uma vela está acesa na sala. Mamãe disse que 

ela mesma iria me acordar. Ela senta na beira da poltrona em que eu dormia, passa sua 

maravilhosa e delicada mão nos meus cabelos e, com sua voz familiar e doce, diz ao meu 

ouvido: 

– Levante-se, meu benzinho, é hora de ir dormir. 

Sem nenhum olhar indiferente para constrangê-la, ela pode derramar sobre mim toda a sua 

ternura e todo o seu amor. Eu não me movo e com ainda mais ardor beijo sua mão. 
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Pacientemente ela aguardava. Vamos, levante-se, meu anjo. Com a outra mão ela começa a 

fazer cócegas no meu pescoço, movendo com rapidez os dedinhos. A sala está silenciosa e na 

penumbra meus nervos estão excitados pelas cócegas e pelo sono interrompido; mamãe está 

sentada a meu lado, bem juntinho, sinto seu perfume e ouço sua voz. Tudo isso me obriga a 

levantar, abraçar seu pescoço e apertar minha cabeça no seu peito e dizer, sufocado: 

– Ah, mãezinha querida, como eu a amo! 

Ela sorri com seu sorriso triste e encantador, toma minha cabeça entre as mãos, beija-me na 

testa e me senta nos seus joelhos. 

– Então você me ama muito? 

Ela fica um minuto calada, depois diz: 

– Veja lá, hein, me ame sempre, não se esqueça disso. Se sua mãezinha não estiver mais aqui, 

você não vai se esquecer dela? Não vai, Nikólenka? 

E ela me beija com ainda mais ternura. 

– Pare, não diga isso, mãezinha querida! – exclamo, beijando seus joelhos, e as lágrimas 

correm como riachos dos meus olhos – lágrimas de amor e enlevo. 

Depois disso, subo para o andar superior e fico de pé, no meu roupãozinho de algodão, diante 

dos ícones, com aquele sentimento maravilhoso, e peço: “Proteja, Senhor, o paizinho e a 

mãezinha”. Ao repetir as orações que meus lábios infantis balbuciaram pela primeira vez pela 

minha mãezinha, o amor por ela e o amor a Deus se misturam estranhamente em um único 

sentimento. 

Depois da oração me enrolo no cobertor com a alma leve, iluminada e alegre; uns sonhos se 

sucedem a outros. Com o que sonho? São sonhos fugazes, mas cheios de amor e esperança de 

uma felicidade luminosa. Às vezes me lembro de Karl Ivânytch e seu triste destino – era a 

única pessoa infeliz que eu conhecia –, e me dá tanta pena dele, tenho vontade de amá-lo 

mais, a ponto de lágrimas brotarem dos meus olhos, e então penso: “Queira Deus que ele seja 

feliz e que eu possa ajudá-lo e possa aliviar seu sofrimento; estou pronto a sacrificar qualquer 

coisa por ele”. Depois pego um brinquedo de porcelana – uma lebre ou um cachorrinho –, 

meto-o num cantinho do meu travesseiro de penas e fico apreciando como ele ficou 

confortável e quentinho ali. Rezo mais uma oração, pedindo a Deus que faça todos felizes e 

satisfeitos e que no dia seguinte o tempo fique bom para os passeios. Depois me viro para o 

outro lado, as ideias e os sonhos se misturam e se confundem, e adormeço tranquilo, com o 

rosto ainda molhado de lágrimas. 

Será que algum dia retornarão o frescor, a despreocupação, a necessidade de amor e a força da 
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fé infantil? Que tempo pode ser melhor do que aquele, quando as duas melhores virtudes – a 

alegria inocente e a necessidade infinita de amor – eram os únicos estímulos na vida? 

Onde estão aquelas orações fervorosas? Onde está seu melhor dom – aquelas lágrimas puras 

de enternecimento? O anjo da consolação vinha sorridente e enxugava aquelas lágrimas, 

trazendo doces sonhos à minha inocente imaginação infantil. 

Será possível que a vida tenha deixado no meu coração marcas tão dolorosas que essas 

lágrimas e esse entusiasmo tenham acabado para sempre? Será possível que tenham restado 

apenas recordações? 

 

TOLSTÓI, Lev. Infância, Adolescência, Juventude. Tradução, introdução, cronologia e 

posfácio de Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Porto Alegre, RS: L & PM, 2012. 

 

Primeira etapa da leitura: despertar os conhecimentos prévios 

 

1. Quais recordações você tem da sua infância?  

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

 

2. Você gosta de relembrar a sua infância? Por quê?  

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

 

Segunda etapa da leitura: Entrada pelos níveis textuais com base no ISD 

CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

 

3. Qual o tema dessas memórias literárias de Lév Tolstói?  

Resposta possível: A saudade da infância. 

 

4. Para quem essas memórias literárias foram escritas, ou seja, para qual destinatário? 

Resposta possível: Espera-se que o(a)s aluno(a)s compreendam que o texto foi escrito 

para a elite russa, pois na época ela era o único público leitor. 

 

5. E quais os objetivos do texto? 

Resposta possível: Espera-se que os alunos reconheçam que os objetivos do texto são: 

descrever o mundo interior do agente-produtor e dos personagens que faziam parte das 

suas memórias e confessar sentimentos íntimos e de saudosismo pela figura materna.  
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NÍVEL ORGANIZACIONAL 

 

6. Os títulos devem ser uma síntese precisa dos textos com função estratégica na articulação 

textual. Ou seja, têm como função anunciar o que será abordado no texto. O título 

Infância cumpriu essa função? Explique se está de acordo com o que foi abordado no 

texto. 

Resposta possível: Sim, pois retrata as memórias literárias da infância que Nikolai 

experienciou.  

 

NÍVEL ENUNCIATIVO 

 

7. Em um certo momento das memórias literárias, o agente-produtor do texto interrompe o 

relatado para inserir memórias de outra pessoa, também, importante na vida dele. Quem é 

essa pessoa? Qual o posicionamento do narrador ao falar dela?  

Resposta possível: O professor Karl Ivânytch. O narrador revela que sente pena de Karl 

Ivânytch, pois afirma que o professor era a única pessoa infeliz que ele conhecia. 

 

8. Geralmente, quem escreve memórias literárias são as pessoas de pouca ou muita idade? 

Resposta possível: Geralmente, as pessoas de muita idade. Acredita-se que elas tenham 

muito mais vivências e maturidade para revelar suas memórias.  

Professor(a), é interessante destacar para o(a)s aluno(a)s que pessoas com pouca idade 

também podem escrever memórias  

 

9. Quanto às memórias que você acabou de ler, quem narrou tem pouco ou muitos anos? 

Explique. 

Resposta possível: Pouca idade. Lév Tolstói que publicou suas primeiras memórias com 

exatos 24 anos. 

 

10. Leia os trechos abaixo: 

Será que algum dia retornarão o frescor, a despreocupação, a necessidade de amor e a força 

da fé infantil? Que tempo pode ser melhor do que aquele, quando as duas melhores virtudes – 

a alegria inocente e a necessidade infinita de amor – eram os únicos estímulos na vida? 
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Onde estão aquelas orações fervorosas? Onde está seu melhor dom – aquelas lágrimas puras 

de enternecimento? O anjo da consolação vinha sorridente e enxugava aquelas lágrimas, 

trazendo doces sonhos à minha inocente imaginação infantil. 

Será possível que a vida tenha deixado no meu coração marcas tão dolorosas que essas 

lágrimas e esse entusiasmo tenham acabado para sempre? Será possível que tenham restado 

apenas recordações? 

 

A quem o narrador está direcionando estes questionamentos? Por quê? 

Resposta possível: A ele mesmo. Trata-se de um momento de reflexão. 

 

NÍVEL SEMÂNTICO 

 

11. As memórias literárias são compreendidas como um gênero que tem as capacidades de 

linguagem tanto da ordem do narrar quanto do relatar, ou seja, o gênero é resultante do 

encontro de dois domínios discursivos: um representado pela cultura literária ficcional e o 

outro pela documentação e memorização de ações humanas.  

Tomando como referência o conhecimento da biografia de Tolstói, diga se as memórias 

literárias que você acabou de ler estão mais atreladas ao contexto da ficção (narrativo) ou 

ao da realidade (expositivo). Como você chegou a essa conclusão? 

Resposta possível: Da ficção. Espera-se que o(a)s aluno(a)s lembrem que Tolstói ficou 

órfão de mãe quando tinha dezoito meses de idade.  

 

12. Essa narrativa memorialística está estruturada em qual ou quais tempos verbais?   

Resposta possível: Presente e pretérito. Pois, no decorrer da leitura, encontram-se trechos 

narrados no presente e trechos narrados no passado, conforme é observado nos exemplos a 

seguir: “Mamãe conversa com alguém [...]” e “[...], eu costumava me sentar à mesa do 

chá, na minha poltroninha”.  

 

13. O uso do presente do indicativo para descrever fatos ocorridos no passado é o chamado 

presente histórico ou narrativo. Qual o efeito do emprego, desse recurso, dentro dessas 

memórias literárias?  

Reposta possível: Ele dá mais vivacidade ao texto e realça os acontecimentos e 

sentimentos que estão sendo descritos pelo narrador. 
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14. A presença do presente histórico ou narrativo numa produção memorialística é capaz de 

desfazer o propósito sociocomunicativo dela? Por quê? 

Resposta possível: Não. Porque as memórias literárias continuam a revelar fatos que 

ocorreram num tempo passado. O único diferencial é que o leitor se aproxima do passado 

por meio de uma escrita alicerçada em um tempo verbal presente. 

 

15. Lév Tolstói emprega, em suas memórias literárias, algumas expressões que assumem 

valores distintos dos valores denotativos, conforme são observadas a seguir. Essas 

expressões justificam o gênero ser denominado memórias literárias. A seguir, algumas 

dessas expressões. Explique o significado delas no contexto.  

 

a) “Mamãe conversa com alguém e o som da sua voz é tão doce e acolhedor”. 

Resposta possível: A mãe tem uma voz boa e agradável de ser ouvida. 

b) “[...] e sonhos confusos e doces preenchem minha imaginação”. 

Resposta possível: Tratam-se de recordações desordenadas e boas que preenchem a 

imaginação do narrador”.   

c) “Depois da oração me enrolo no cobertor com a alma leve, iluminada e alegre; [...]”. 

Resposta possível: Depois de realizar a oração ele se sente bem psicologicamente.  

 

16. De que forma esses tipos de expressões empregadas pelos escritores podem justificar o 

gênero memórias literárias ser denominado assim? 

Resposta possível: São expressões empregadas com valores semânticos conotativos, 

portanto, literários. 

 

17. Classifique, a seguir, os tipos de discursos manifestados ao longo da produção 

memorialística de Lév Tolstói. Use a legenda a seguir: 

A) discurso direto B) discurso indireto C) discurso indireto livre  

 

a) (A) “– Você vai tornar a dormir, Nikólenka – diz mamãe –, é melhor você subir para o seu 

quarto”. 

b) (A) “– Não quero dormir, mãezinha – respondo, e sonhos confusos e doces preenchem 

minha imaginação, o saudável sono infantil fecha as minhas pálpebras e um minuto depois 

estou dormindo, alheio a tudo, até que alguém venha me despertar”. 
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c) (B) “Todos tinham ido para seus quartos e apenas uma vela está acesa na sala. Mamãe 

disse que ela mesma iria me acordar”.  

d) (A) “Ela senta na beira da poltrona em que eu dormia, passa sua maravilhosa e delicada 

mão nos meus cabelos e, com sua voz familiar e doce, diz ao meu ouvido: 

– Levante-se, meu benzinho, é hora de ir dormir”. 

e) (C) “Pacientemente ela aguardava. Vamos, levante-se, meu anjo”. 

 

Terceira etapa da leitura: socialização da compreensão textual e da aquisição de novos 

conhecimentos. 

 

18. Discuta, com seus colegas, a respeito dos fatos relatados nas memórias literárias que vocês 

leram nesta aula. Na sua opinião, as recordações do memorialista são alegres ou tristes? 

Por quê? Quais momentos bons ou ruins da sua vida você quer guardar para sempre na sua 

memória? Por quê?  

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 
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6 MÓDULO 4 - MEMÓRIAS QUE NÃO SAEM DA 

MEMÓRIA... 
 

 

Objetivos:  

 Reconhecer os distintos momentos que compõem as memórias literárias através da 

marcação temporal. 

 Identificar as expressões ou elementos marcadores da temporalidade narrativa, antes e 

depois de um comentário. 

 

Como será feito? 

 Estudo do gênero textual ocorrerá através da leitura individual e, depois, uma leitura 

coletiva, com pausas, a fim de promover uma socialização das ideias do texto pelo(a)s 

aluno(a)s. 

 As práticas de leitura orientam-se com intervenções que favorecem a interação entre 

o(a)s estudantes. 

 

O que será avaliado?  

 A participação nas práticas de leituras e análises individuais e coletivas do texto para 

reconhecimentos de expressões ou de elementos marcadores da temporalidade 

manifestados nele. 

 

Duração? 

 3 (três) horas/aulas. 
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Memórias que não saem da memória... 
 

 Professor(a), atenção! Esse módulo segue o modelo de aula interativa proposto por 

Leurquin (2014). Ver apêndice. 
 

Dor 

Na noite seguinte, bem tarde, tive vontade de dar mais uma olhada em mamãe. Vencendo uma 

sensação de medo, abri a porta sem fazer ruído e entrei no salão nas pontas dos pés. 

No centro, sobre a mesa, estava o caixão rodeado por velas acesas, em altos castiçais de prata. 

Num canto distante estava sentado um sacristão, lendo salmos numa voz baixa e monótona.  

Parei perto da porta e fiquei observando, mas meus olhos estavam tão inchados de chorar, e 

meus nervos tão perturbados, que eu não conseguia perceber nada. Via uma mistura estranha 

de luz, brocados, veludo, grandes castiçais, uma almofada cor-de-rosa com barrado de renda, 

uma coroa, a touquinha com fitas e ainda uma coisa transparente, cor de cera. Subi numa 

cadeira para ver o rosto dela, mas, no lugar em que ele deveria estar, vi novamente aquela 

coisa transparente, de um amarelo pálido. Não podia acreditar que aquilo fosse o rosto de 

mamãe. Fiquei olhando mais fixamente e aos poucos comecei a reconhecer os traços 

familiares e queridos. Senti um arrepio de terror quando me convenci de que aquele ser era 

ela; mas por que os olhos cerrados estavam tão fundos? Por que aquela horrível palidez e 

aquela mancha escura numa das faces, sob a pele transparente? Por que a expressão do rosto 

era tão severa e fria? Por que seus lábios estavam tão brancos e seu formato era tão 

maravilhoso, tão majestoso, e expressava uma tranquilidade não terrena, que me dava um 

arrepio na espinha e nos cabelos quando eu o fitava? 

Eu olhava e sentia que uma força insuperável e misteriosa atraía a minha visão para aquele 

rosto sem vida. Eu não desviava os olhos dele, enquanto minha imaginação desenhava cenas 

cheias de vida e felicidade. Esqueci-me de que aquele corpo sem vida que estava diante de 

mim e que fitava estupidamente, como um objeto que não tinha nada a ver com minhas 

recordações, era ela. Eu a via em diversas situações: viva, alegre, sorridente; de repente, era 

surpreendido por algum traço no rosto pálido, no qual meu olhar havia se fixado, e a terrível 

realidade vinha à minha mente com um arrepio, mas eu não deixava de olhar. E novamente os 

sonhos ocupavam o lugar da realidade, e outra vez a consciência da realidade destruía os 

sonhos. Por fim, a imaginação se exauriu e parou de me enganar. A consciência da realidade 

também desapareceu e fiquei entorpecido. Não sei quanto tempo passei nesse estado, nem sei 

defini-lo; sei apenas que, durante esse tempo, perdi a noção de minha existência e sentia um 
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deleite sublime, triste e inexplicavelmente agradável. 

Talvez sua alma maravilhosa, ao voar para um mundo melhor, tenha olhado com tristeza para 

este em que nos deixava; ela viu a minha dor, compadeceu-se dela e nas asas do amor baixou 

à terra com um sorriso celestial para me consolar e abençoar. 

A porta rangeu e na sala entrou outro sacristão, que veio substituir o anterior. O ruído me 

despertou e o primeiro pensamento que me ocorreu foi o de que, já que eu não chorava e 

estava de pé na cadeira, numa pose nem um pouco comovente, o sacristão poderia pensar que 

eu era um menino insensível que, por pena ou curiosidade, havia subido na cadeira. Persignei-

me, abaixei a cabeça e comecei a chorar. 

Ao recordar agora minhas impressões, penso que aquele instante de esquecimento foi meu 

único sentimento verdadeiro de dor. Antes e depois do enterro, eu não parava de chorar e 

estava triste, mas hoje me envergonho dessa tristeza, porque vinha sempre misturada com 

algum sentimento egoísta: ou o desejo de mostrar que estava mais amargurado que os demais, 

ou a preocupação com o efeito que causava nos outros, ou uma curiosidade inconsequente que 

me forçava a examinar a touca de Mimi e os rostos dos presentes. Desprezava-me por não 

estar sentindo unicamente dor e tentava disfarçar os outros sentimentos, e com isso minha 

tristeza era falsa e artificial. Além disso, eu sentia um certo deleite por saber que estava infeliz 

e fazia de tudo para despertar a consciência dessa infelicidade, e esse sentimento egoísta 

abafava a tristeza verdadeira. 

Após a noite de sono profundo e tranquilo que costuma ocorrer depois de uma comoção forte, 

despertei com as lágrimas já secas e com os nervos acalmados. Às dez horas fomos chamados 

para o serviço fúnebre, que era rezado antes de levarem o caixão. O salão estava lotado de 

criados e camponeses que, em pranto, vieram se despedir de sua senhora. Durante a cerimônia 

eu chorei discretamente, benzi-me e fiz profundas reverências até o chão, mas não rezei com 

sinceridade e permaneci bastante frio; estava preocupado porque meu novo casaco estava 

apertado nas axilas e também cuidava para não sujar demais as calças nos joelhos, ao mesmo 

tempo em que examinava os presentes com o rabo do olho. Meu pai estava de pé na cabeceira 

do caixão, branco como um lençol, segurando as lágrimas com visível esforço. Sua figura 

alta, de fraque preto, seu rosto pálido e expressivo, seus movimentos, como sempre graciosos 

e seguros quando ele se persignava, inclinava-se tocando a mão no chão, quando tomava a 

vela das mãos do sacerdote ou quando se aproximava do caixão produziam um efeito 

extraordinário. Porém não me agradava nele, não sei por que, exatamente o fato de que ele 

conseguia parecer tão espetacular num momento como aquele. 
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Mimi estava de pé, encostada na parede, com a aparência de quem mal consegue se manter 

sobre as pernas; seu vestido estava amassado e cheio de penugens, a touca caíra para um lado, 

os olhos estavam inchados e vermelhos e sua cabeça estremecia. Ela não parava de soluçar 

com uma voz de cortar o coração, e todo o tempo cobria o rosto com as mãos e com um lenço. 

Tive a impressão de que fazia isso a fim de esconder-se das pessoas presentes e por alguns 

instantes descansar dos soluços fingidos. 

Lembrei que, na véspera, ela dissera ao meu pai que a morte de mamãe era um golpe tão 

terrível para ela, do qual ela não tinha nenhuma esperança de se recuperar, que lhe tirara tudo 

e que aquele anjo (assim ela sempre se referia a mamãe), pouco antes de morrer, não a 

esquecera e expressara o desejo de garantir para sempre seu futuro e o de Kátenka (filha de 

Mimi). Ela derramava lágrimas amargas ao dizer isso, e é possível que sua dor fosse 

verdadeira, mas não era exclusivamente isso. 

[...] 

Todos os estranhos que vieram ao enterro me incomodavam. As frases de consolo que diziam 

a papai, “Lá ela estará melhor”, “Ela não era para este mundo”, causavam-me um certo 

aborrecimento. Que direito tinham eles de falar dela e de chorar por ela? Alguns nos 

chamavam de órfãos. Como se, sem eles, não soubéssemos que crianças sem mãe são 

chamadas assim! É provável que sentissem prazer em ser os primeiros a nos chamar assim, da 

mesma forma que habitualmente as pessoas se apressam em ser as primeiras a chamar de 

madame uma jovem que acabou de se casar. 

Num canto distante da sala, quase escondida atrás da porta aberta do bufê, estava ajoelhada 

uma velhinha curvada, de cabeça branca. De mãos postas e olhos para o alto, ela não chorava, 

e sim rezava. Sua alma dirigia-se a Deus e ela lhe pedia que Ele a levasse para junto daquela 

que ela amara mais do que tudo no mundo, com a firme esperança de que isso haveria de 

ocorrer em breve. “Aí está quem a amava de verdade”, pensei, e fiquei envergonhado de mim 

mesmo. 

O serviço fúnebre terminou, descobriram o rosto da defunta e todos os presentes, exceto nós, 

aproximaram-se um de cada vez do caixão para o último olhar.  

[...] 

 

Texto adaptado de: TOLSTÓI, Lev. Infância, Adolescência, Juventude. Tradução, 

introdução, cronologia e posfácio de Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Porto Alegre, 

RS: L & PM, 2012. 
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Primeira etapa da leitura: despertar os conhecimentos prévios 

 

1. Você sente saudade de alguém que já não vive mais com você por que morreu? Quem era 

essa pessoa? 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

 

2. Quais boas recordações você tem da convivência com ela?  

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

 

3. Você acredita na possibilidade de se reencontrarem? 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

 

4. Dói sentir saudade? Comente sua resposta.  

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

 

Segunda etapa da leitura: Entrada pelos níveis textuais com base no ISD 

CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

 

5. Que gênero textual é esse lido por você? 

Resposta possível: Gênero memórias literárias. 

 

6. Qual o propósito sociocomunicativo das memórias literárias?  

Resposta possível: O propósito sociocomunicativo do texto é rememorar um dos 

momentos de dor que o agente-produtor vivenciou ao presenciar o corpo da mãe sendo 

velado dentro de um caixão. 

 

NÍVEL ORGANIZACIONAL 

 

7. Os títulos devem ser uma síntese precisa dos textos com função estratégica na articulação 

textual. Ou seja, têm como função anunciar o que será abordado no texto. O título Dor 

cumpriu essa função? Explique.  

Resposta possível: Espera-se que o(a) aluno(a) responda que sim, pois o narrador 

personagem relata um momento de dor que viveu ao se deparar com a mãe morta dentro 

de um caixão. 
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8. O autor das memórias descreve a cena e os sentimentos experienciados por ele. Utiliza a 

linguagem para criar imagens, provocar sensações, ressaltar determinados detalhes ou 

características. Em quais parágrafos desse texto, isso se concretiza com mais intensidade?  

Resposta possível: Nos parágrafos 3 e 4.  

 

NÍVEL ENUNCIATIVO 

 

9. O narrador dos fatos afirma que o comportamento de todos os estranhos no enterro da mãe 

o incomodava. Por que isso acontecia? Você concorda com o narrador? 

Resposta possível: Porque as pessoas, segundo o narrador, expressavam frases de consolo 

invasivas, falavam da mãe dele e choravam por ela. 

Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

 

10. As vozes manifestadas pelos estranhos que foram ao enterro representam uma voz: 

(    ) neutra, que na narração corresponde à voz do narrador. 

(    ) do autor – comenta ou avalia alguns aspectos do que é enunciado. 

( X ) social de pessoas ou instituições externas ao conteúdo do texto. 

(    ) de personagens diretamente implicados no conteúdo do texto. 

 

NÍVEL SEMÂNTICO  

 

11. Em quantos momentos essas memórias literárias estão estruturadas? Qual o tempo verbal, 

predominante, em cada um desses momentos?  

Resposta possível:  Três momentos. 1º momento – Do 1º até o 6º parágrafo.  / Pretérito.  

2º momento – O 7º parágrafo. / Presente. 3º momento – Do 8º até o último parágrafo. / 

Pretérito  

 

12. Os enunciados apresentados nessas memórias literárias estão em um tempo, 

predominantemente: 

(    ) Presente             ( X ) Pretérito           (     ) Futuro 

 

13. Ao observar a colocação dos verbos no decorrer de todo o texto, percebemos que se 

aproxima do mundo: 

( X ) do narrar – pois os verbos indicam que os fatos já ocorreram. 
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(    ) do comentário – pois os verbos indicam que os fatos ocorrem ou ainda ocorrerão.  

 

14. Em qual parágrafo do texto, o narrador interrompe a narrativa e tece um comentário a fim 

de aproximar-se do leitor?  

Resposta possível: No parágrafo 7.  

 

15. E o que é comentado nesse parágrafo?  

Resposta possível: O narrador personagem faz uma avaliação do próprio comportamento 

durante o velório da mãe.   

 

16. Quais expressões ou elementos marcadores de temporalidade estão presentes, nesse 

parágrafo, e servem para justificar a mudança de temporalidade empregada na narrativa 

antes e depois do comentário?  

Resposta possível: “agora” – “penso” – “hoje”  

 

17. Lév Tolstói emprega, em seu texto, algumas palavras que assumem valores distintos dos 

valores denotativos, ou seja, utiliza a linguagem conotativa. O emprego, dessa linguagem, 

nas memórias literárias, ocorre para atribuir mais expressividade às palavras, aos 

enunciados e às expressões, causando diferentes efeitos de sentido. É o emprego dessa 

linguagem literária que, também, justifica o gênero memórias literárias ter essa 

denominação.  

Identifique, no decorrer do texto, pelo menos, duas expressões empregadas com valor 

literário.  

Resposta possível: “um sorriso celestial” – “rabo do olho” – “uma voz de cortar coração” 

– “lágrimas amargas”  

 

Terceira etapa da leitura: socialização da compreensão textual e da aquisição de novos 

conhecimentos. 

 

18. Discuta, com os seus colegas, as memórias literárias que vocês leram nesta aula. 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 
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7 INTERPRETAÇÃO FINAL - AS ÚLTIMAS MEMÓRIAS DA 

INFÂNCIA DE TOLSTÓI... 
 

 

Objetivos:  

 Identificar o tema geral do texto; 

 Reconhecer os momentos que compõem as memórias literárias através da marcação 

temporal; 

 Reconhecer os tipos de discursos presentes na narrativa; 

 Observar o efeito de sentido provocado no texto quando o tempo verbal presente se 

manifesta em alguns parágrafos da narrativa. 

 

Como será feito? 

 O estudo das memórias literárias ocorrerá através da leitura coletiva e, depois, de uma 

releitura com intervenções do(a) docente para estimular o(a)s aluno(a) a socializar as 

informações apontadas no texto. 

 Aplicação de atividade individual. 

 

O que será avaliado?  

 A participação nas práticas de leituras e análises individuais e coletivas do texto para 

reconhecimentos de expressões ou de elementos marcadores da temporalidade 

manifestados nele.  Também, a observação do efeito de sentido gerado pelo emprego 

do tempo verbal presente do indicativo em alguns parágrafos do texto.  

 

Duração? 

 3 (três) horas/aulas. 
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As últimas memórias da infância de Tolstói... 
 

 Professor(a), atenção! Esse módulo segue o modelo de aula interativa proposto por 

Leurquin (2014). Ver apêndice. 
 

As últimas recordações tristes 

 

Mamãe já não estava entre nós, mas a nossa vida seguia o mesmo curso: deitávamos e 

levantávamos nos mesmos horários e nos mesmos quartos; o chá da manhã e o da tarde, o 

almoço e o jantar – tudo permanecia no horário habitual; as mesas e cadeiras continuavam nos 

mesmos lugares, nada havia mudado na casa e no nosso modo de viver. Somente não havia 

ela... 

Eu pensava que depois daquela desgraça tudo deveria ser diferente; nosso modo de vida 

habitual parecia-me uma ofensa à sua memória e me lembrava muito fortemente a sua 

ausência. 

Na véspera do enterro, depois do almoço, senti sono e fui ao quarto de Natália Sávichna, com 

a ideia de me deitar na sua cama, sobre o macio colchão de plumas, e cobrir-me com um 

edredom. Quando entrei, Natália Sávichna estava deitada na sua cama, provavelmente 

dormindo. Ao ouvir meus passos, ela levantou a cabeça e o tronco, retirou o lenço de lã com 

que cobrira a cabeça por causa das moscas, ajeitou a touca e sentou-se na beira da cama. 

Como eu ia com frequência tirar uma soneca naquele quarto depois do almoço, ela adivinhou 

para que eu estava ali e, levantando-se, me disse: 

– Decerto veio descansar, não é, meu querido? Deite-se. 

– De jeito nenhum, Natália Sávichna – disse eu, segurando sua mão. – Não foi por isso que 

vim, só passei por aqui... Você mesma deve estar cansada, fique deitada. 

– Não, patrãozinho, já dormi bastante – disse ela (eu sabia que ela ficara acordada três dias 

seguidos). – E não é hora de pensar em dormir – acrescentou, com um suspiro profundo. 

Eu desejava conversar com Natália Sávichna sobre a nossa desgraça e conhecia sua 

sinceridade e seu amor, por isso era para mim um consolo chorar em sua companhia. 

– Natália Sávichna – disse eu, depois de um breve silêncio, sentando-me na cama –, você 

esperava isso? 

A velhinha olhou para mim perplexa e curiosa, pelo visto sem entender por que eu lhe fazia 

aquela pergunta. 

– Quem poderia esperar isso? – insisti. 
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– Ah, patrãozinho – disse ela, lançando-me um olhar da mais terna compaixão –, não somente 

não esperava como mesmo agora não consigo pensar nisso. Esta velha aqui há muito tempo já 

deveria ter dado descanso a estes ossos gastos, mas veja só o que tive de passar: o velho 

senhor seu avô, o príncipe Nikolai Mikháilovitch – que Deus o tenha! –, seus dois irmãos, a 

irmã Ânuchka, todos eles eu enterrei, e todos eram mais novos do que eu. E agora, ao que 

tudo indica para pagar meus pecados, também sobrevivi a ela. É a vontade divina! Ele a levou 

porque ela era digna, lá também precisam de pessoas boas. 

Essa ideia simples me deixou agradavelmente surpreso e me aproximei mais de Natália 

Sávichna. Ela cruzou as mãos no peito e olhou para cima. Seus olhos úmidos e caídos 

expressavam uma tristeza imensa, porém tranquila. Tinha uma esperança firme de que seria 

por pouco tempo que Deus a separaria daquela em quem durante tantos anos concentrara toda 

a força do seu amor. 

– Pois é, patrãozinho, parece que faz muito tempo que eu a acalentava, trocava suas fraldas, e 

ela me chamava de Nacha. Às vezes ela vinha correndo para mim, abraçava-me com suas 

mãozinhas e beijava-me, dizendo: “Minha Náchik, minha belezinha, meu bichinho”. Às vezes 

eu lhe dizia, brincando: “Não é verdade, queridinha, você não gosta de mim. Deixe só você 

crescer um pouco mais, casar, e vai esquecer a sua Nacha”. Ela de vez em quando ficava 

pensativa e dizia: “Não, prefiro não me casar se não puder levar Nacha comigo. Nunca vou 

me separar de Nacha”. E aí está: separou-se e não me esperou. E como gostava de mim! Mas, 

na verdade, de quem ela não gostava? É, patrãozinho, você não pode esquecer a sua 

mãezinha; não era uma pessoa, era um anjo do céu. Quando sua alma estiver no reino dos 

céus, de lá também ela vai amá-los e se alegrar por vocês. 

– Por que você diz “quando sua alma estiver no reino dos céus”, Natália Sávichna? Na minha 

opinião, ela já está lá. 

– Não, patrãozinho – disse Natália Sávichna, abaixando a voz e sentando-se mais perto de 

mim –, agora sua alma está aqui. 

Ela apontou para o alto, falando quase num sussurro e com tal sentimento e convicção que 

sem querer levantei os olhos para o teto, procurando alguma coisa. 

– Antes que a alma de um justo entre no paraíso, deve passar por quarenta provações, meu 

patrãozinho, durante quarenta dias, e pode permanecer ainda na sua própria casa. 

Natália Sávichna ficou ainda falando durante muito tempo daquelas coisas, com simplicidade 

e convicção, como se estivesse contando algo muito comum, que ela mesma havia visto e de 

que ninguém jamais houvesse duvidado. Eu a ouvia com a respiração suspensa e, embora sem 
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entender direito o que ela dizia, acreditava piamente. 

– É verdade, patrãozinho, ela agora está aqui, está nos vendo e talvez ouvindo o que estamos 

dizendo – concluiu Natália Sávichna. 

Ela baixou a cabeça e se calou. Disse que precisava de um lenço para enxugar as lágrimas. 

Levantou-se, olhou diretamente para o meu rosto e disse, com uma voz trêmula de emoção: 

– Com o que me aconteceu, estou mais próxima de Deus em vários degraus. O que me resta 

agora aqui? Para quem vou viver? Quem vou amar? 

– Por acaso você não nos ama? – disse eu, censurando-a e mal contendo as lágrimas. 

– Deus é testemunha do quanto amo vocês, meus queridinhos, mas amar como eu a amava eu 

nunca amei ninguém, nem posso amar. 

Ela não conseguiu mais falar, virou o rosto para o outro lado e ficou soluçando alto. 

Eu já não pensava em dormir. Ficamos sentados calados, um na frente do outro, chorando. 

No quarto entrou Foka. Notando nossa situação e talvez sem querer nos perturbar, parou junto 

à porta, olhando timidamente, em silêncio. 

– Que você quer, Fokacha? – perguntou Natália Sávichna, enxugando-se com o lenço. 

– Preciso de uma libra (medida de massa que equivalia a aproximadamente 410 gramas) e 

meia de passas, quatro de açúcar e três de arroz para o kutiá (espécie de mingau que se come 

em memória do defunto, depois do funeral).  

– Já vou, já vou, meu amigo – disse Natália Sávichna. 

E aspirando às pressas uma pitada de rapé, caminhou com passos miúdos para o baú. Os 

últimos vestígios de tristeza, causada por nossa conversa, desapareceram assim que retomou 

sua obrigação, tão importante para ela. 

– Para que quatro libras? – resmungava, tirando o açúcar e pesando na balança. – Três e meia 

são suficientes. 

E tirou alguns pedaços da balança. 

– E tem cabimento isso? Ontem já lhes dei oito libras de arroz e já estão pedindo mais! Faça 

como quiser, Foka, mas não vou dar mais arroz. Esse Vanka está feliz porque a casa está 

nessa confusão e ele acha que ninguém vai notar. Mas não, não permitirei furtos da 

propriedade dos patrões. Onde já se viu isso: oito libras! 

– E como se vai fazer? Ele disse que já acabou tudo – disse Foka. 

– Está bem, toma! Toma! 

Fiquei espantado com aquela passagem de um sentimento tocante, com que ela havia 

conversado comigo, para aqueles resmungos e cálculos de ninharias. Pensando sobre isso 
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mais tarde, entendi que, apesar do que lhe ia na alma, ela conservava bastante presença de 

espírito para se ocupar de seus afazeres, e a força do hábito empurrava-a para suas ocupações 

costumeiras. Sua dor era tão forte e verdadeira que não necessitava esconder que poderia se 

ocupar de outras coisas, e ela nem entenderia se alguém tivesse essa ideia. 

A vaidade é o sentimento menos compatível com a verdadeira dor e, ao mesmo tempo, esse 

sentimento está tão arraigado na natureza humana que muito raramente uma dor, mesmo a 

mais forte, consegue expulsá-lo. Na dor, a vaidade se expressa pelo desejo de parecer ou 

amargurado, ou infeliz, ou inabalável; e esses sentimentos inferiores, que nós não 

confessamos, mas que não nos abandonam, nem mesmo na mais profunda tristeza, tiram à dor 

sua força, dignidade e sinceridade. Natália Sávichna já estava tão profundamente derrotada 

por sua dor que, na sua alma, não restava nenhum desejo, e ela continuava vivendo apenas 

pela força do hábito. 

Depois de entregar a Foka os mantimentos e de lhe lembrar que era necessário preparar um 

empadão para servir aos religiosos, ela o dispensou, pegou a meia que estava tecendo e 

sentou-se a meu lado. 

Voltamos a falar sobre o assunto anterior e outra vez choramos e enxugamos as lágrimas. 

Todos os dias repetíamos essas conversas; suas lágrimas silenciosas e as palavras tranquilas 

de fé me confortavam e aliviavam. 

Mas logo fomos separados: três dias depois do enterro toda a família foi de mudança para 

Moscou, e o destino fez com que eu não a visse mais. 

Vovó recebeu a trágica notícia somente na nossa chegada, e seu sofrimento foi indescritível. 

Não nos permitiam visitá-la, porque ela estava fora da realidade. Os médicos temiam a sua 

vida, porque ela não queria tomar nenhum remédio, não falava com ninguém, não dormia e 

não comia nada. Às vezes, sentada sozinha no seu quarto, na poltrona, de repente punha-se a 

rir, depois soluçava sem lágrimas, em convulsões, gritava palavras terríveis ou sem sentido 

com uma voz furiosa. Aquela era a primeira grande desgraça que lhe acontecera, e isso a 

tomou de surpresa e a levou ao desespero. Ela precisava culpar alguém por sua desgraça e 

pronunciava palavras estranhas, fazia ameaças com uma violência fora do comum, saltava da 

poltrona e, com passos largos e apressados, ficava andando pelo quarto, depois caía sem 

sentidos. 

Certa vez entrei no seu quarto: ela estava sentada na poltrona, como de costume, e parecia 

tranquila, mas me causou espanto. Seus olhos estavam muito abertos, porém o olhar era 

indefinido e inexpressivo. Ela olhava diretamente para mim, mas era quase certo que não me 
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via. Seus lábios começaram a sorrir lentamente e ela se pôs a falar com uma voz emocionada 

e terna: “Venha cá, meu bem, venha, meu anjo”. Pensei que ela estivesse se dirigindo a mim e 

me aproximei, mas ela não estava olhando para mim. “Ah, se você soubesse, meu amor, como 

sofri e como agora estou feliz porque você chegou...” Compreendi que ela estava imaginando 

ver mamãe e fiquei parado. “E me disseram que você se foi”, continuou ela, fechando o rosto. 

“Que tolice! Por acaso você poderia morrer antes de mim?”, e ela começou a dar terríveis 

gargalhadas histéricas. 

Só as pessoas capazes de amar intensamente podem sentir uma dor tão forte; mas, para elas, 

essa mesma necessidade de amar serve como antídoto para a dor e lhes traz a cura. Em 

consequência disso, a natureza moral da pessoa é ainda mais forte do que a natureza física. A 

dor nunca as mata.  

Uma semana depois vovó já era capaz de chorar e começou a se sentir melhor. Seu primeiro 

pensamento ao voltar a si foi para nós, e seu amor por nós cresceu. Nós não saíamos de perto 

de sua poltrona. Ela chorava baixinho, falava sobre mamãe e nos acariciava com ternura. 

Vendo sua tristeza, não podia passar pela cabeça de ninguém que estivesse exagerando nas 

demonstrações, e a expressão de sua dor era forte e tocante; entretanto, não sei dizer por que, 

eu me sensibilizei mais com a dor de Natália Sávichna, e até hoje estou convencido de que 

ninguém amou mamãe com mais sinceridade e pureza, nem sofreu tanto com sua morte, do 

que aquela criatura simples e amorosa. 

Com a morte de mamãe terminou para mim o tempo feliz da infância e começou uma nova 

época – a fase da adolescência. Mas, como as recordações de Natália Sávichna, a quem não vi 

mais e que tivera uma influência tão forte e benéfica na minha orientação e no 

desenvolvimento de minha sensibilidade, pertenceram à minha primeira fase, vou dizer mais 

algumas palavras sobre ela e sobre sua morte. 

Segundo o que narraram mais tarde as pessoas que permaneceram na aldeia, depois de nossa 

partida Natália Sávichna ficou muito entediada por não ter o que fazer. Embora todos os baús 

continuassem nas suas mãos e ela estivesse sempre revolvendo-os, reorganizando, pesando e 

desarrumando coisas, sentia falta do barulho e da agitação da casa senhorial e de seus 

moradores, aos quais estava acostumada desde menina. Tristeza, mudança no modo de vida e 

falta de preocupações fizeram surgir nela uma doença senil, para a qual já tinha tendência. 

Um ano exatamente após a morte de mamãe ela passou a sofrer de hidropisia e caiu de cama. 

Penso que deve ter sido muito difícil para Natália Sávichna viver e mais difícil ainda morrer 

na grande mansão vazia de Petróvskoie, sem parentes, sem amigos. Todos na casa a amavam 
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e respeitavam, mas ela não tinha amizade com ninguém, fato de que se orgulhava. Supunha 

que na posição de governanta, em que gozava da confiança dos patrões e que lhe dava poder 

sobre tantos baús e coisas de valor, a amizade com alguém ameaçaria sua imparcialidade e a 

levaria a uma condescendência indefensável. Por isso, ou talvez porque não tivesse nada em 

comum com os outros criados, ela guardava uma certa distância de todos e dizia que não tinha 

nem comadres nem parentes na casa, e que não permitia a ninguém roubar os bens de seus 

patrões. 

Buscava e encontrava consolo ao confiar seus sentimentos a Deus em calorosas orações. 

Entretanto, às vezes, nos momentos de fraqueza, aos quais todos estamos sujeitos, quando o 

melhor consolo para o ser humano são as lágrimas e a presença de uma criatura viva, ela 

punha na cama sua cachorrinha, que lhe lambia as mãos e fitava-a com seus olhos amarelos. 

Falava baixinho com ela e a acariciava, e quando a cachorrinha começava tristemente a ganir, 

procurava acalmá-la, dizendo: “Chega, não preciso de você para saber que vou morrer em 

breve”. 

Um mês antes de sua morte ela tirou do seu baú um tecido branco de algodão, um pedaço de 

musselina branca e umas fitas cor-de-rosa. Com o auxílio de uma criada fez para si um 

vestido branco e uma touca, e deu instruções detalhadas sobre tudo que seria necessário para 

seu enterro. Também fez uma arrumação nos baús do patrão e, com grande exatidão, fazendo 

inventários, passou a guarda deles para a mulher do administrador. Depois pegou dois 

vestidos de seda e um xale muito antigo, que vovó lhe dera de presente em certa ocasião, e um 

uniforme militar do meu avô, com bordados em ouro, que também ganhara de lembrança. 

Graças aos seus cuidados, os bordados e os galões do uniforme estavam como novos e o 

tecido não fora comido pelas traças. 

Antes de morrer, expressou o desejo de que um dos vestidos – o rosa – fosse entregue a 

Volódia para que ele mandasse fazer um robe; o outro, em xadrez marrom-avermelhado, era 

para mim, com a mesma finalidade; o xale era para Liúbotchka. Ela deixava o uniforme para 

o primeiro que se tornasse um oficial. O restante dos seus bens e dinheiro, excluídos os 

quarenta rublos que ela reservara para seu enterro e homenagens póstumas, ela deixava para 

seu irmão. Esse irmão, que tinha conseguido muito tempo antes a alforria, vivia em uma 

província distante e levava uma vida de esbanjamento, razão pela qual ela não teve nenhum 

contato com ele enquanto viveu. 

Quando o irmão de Natália Sávichna apareceu para receber a herança e viu que todos os bens 

da finada limitavam-se a vinte e cinco rublos em papel-moeda, não quis acreditar, dizendo 
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que era impossível que uma velha, que vivera sessenta anos numa casa rica, com tudo nas 

suas mãos, que toda a vida fora avarenta e fazia questão de qualquer trapo, não tivesse 

deixado nada. Mas essa era a verdade. 

Natália Sávichna padeceu dois meses de sua doença e suportou todos os sofrimentos com uma 

paciência verdadeiramente cristã: não resmungava, não se queixava, apenas, como era seu 

costume, invocava Deus a todo instante. Uma hora antes de sua morte, com uma alegria 

discreta, ela se confessou, comungou e recebeu a extrema-unção. 

A todos da casa pediu perdão por alguma ofensa que pudesse ter cometido e solicitou ao seu 

confessor, padre Vassíli, que transmitisse a todos nós que não sabia como nos agradecer pela 

nossa bondade, e pedia que a perdoássemos se, por tolice, tivesse causado desgosto a algum 

de nós, “mas ladra ela nunca fora e não se enriqueceu com um fiapo sequer dos seus patrões”. 

Essa era uma qualidade de que se orgulhava. 

Vestida com a bata branca e a touca e com a cabeça reclinada no travesseiro, até o momento 

da morte ela falou com o padre. Lembrou-se de que não havia deixado nada para os pobres e 

pegou dez rublos, pedindo ao padre que distribuísse na paróquia. Depois persignou-se, deitou-

se e exalou o último suspiro, com um sorriso feliz, pronunciando o nome de Deus. 

Ela deixava a vida, feliz, sem queixumes, não temia a morte e a encarava como uma bênção. 

Isso é dito muitas vezes, mas raramente acontece na realidade! Natália Sávichna podia não 

temer a morte porque a enfrentou com uma fé inabalável, tendo cumprido os preceitos do 

Evangelho. Sua vida inteira foi de sacrifício e de amor puro e desinteressado. 

Que importa que sua fé poderia ter sido mais elevada, sua vida direcionada a uma finalidade 

superior? Por acaso aquela alma pura é por isso menos digna de amor e admiração? 

Ela realizou a melhor obra, a mais grandiosa nesta vida: morreu sem pesar nem temor. 

Foi enterrada de acordo com sua vontade, perto da capela construída sobre a sepultura de 

mamãe. O pedaço de terra sob o qual descansa, coberto de urtigas e bardanas, está cercado por 

uma grade preta, e, quando vou à capela, nunca me esqueço de me aproximar dessa grade e 

me inclinar até o chão. 

Às vezes fico parado em silêncio entre a capelinha e a grade preta. De repente, no meu 

espírito despertam recordações dolorosas, e penso: “Será que a Providência me uniu a esses 

dois seres apenas para me fazer lamentá-los eternamente?” 

 

TOLSTÓI, Lev. Infância, Adolescência, Juventude. Tradução, introdução, cronologia e 

posfácio de Maria Aparecida Botelho Pereira Soares. Porto Alegre, RS: L & PM, 2012. 
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Primeira etapa da leitura: despertar os conhecimentos prévios 

 

1. Leia o título das memórias literárias. Qual provável assunto você acha que será relatado 

nela?  

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s.  

 

Segunda etapa da leitura: Entrada pelos níveis textuais com base no ISD 

CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

 

2. Todo texto está inserido em um contexto de produção que leva em conta aspectos como o 

lugar e o tempo em que foi produzido, o objetivo, assim como características sociais e 

pessoais de quem o escreveu e para quem o destinou. Diante dessa afirmativa, diga qual o 

objetivo dessas memórias literárias? 

Resposta possível: Relatar em tom tristeza um fato da infância do agente-produtor, com o 

intuito de provocar/despertar no leitor sensações de solidariedade e de companheirismo 

em relação a “dor” do outro. 

 

NÍVEL ORGANIZACIONAL 

 

3. Qual o conteúdo temático abordado nessas memórias literárias? Ele é adequado ao 

propósito sociocomunicativo desse gênero? Explique.   

Resposta possível: A dor e saudosismo sentido por algumas pessoas devido a morte da 

mãe de Nicolai. Sim, pois retrata as memórias vivenciadas pelo agente-produtor e também 

pelas pessoas que conviveram com ele. 

 

4. Os títulos devem ser uma síntese precisa dos textos com função estratégica na articulação 

textual. Ou seja, têm como função anunciar o que será abordado no texto. O que o título 

do texto anuncia para o leitor? 

Resposta possível: Revela os momentos de tristeza sentidos por Nicolai, Natália Sávichna 

e avó de Nicolai devido a morte da mãe dele.  

 

5. Devido a morte da mãe, o autor das memórias literárias descreve a cena detalhando os 

sentimentos de dor experienciados por ele e, também, por outros personagens da narrativa. 

Quem são essas pessoas demarcadas no texto que, assim como o narrador personagem, 
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também, sofrem com a morte de um ente querido? Explique como cada personagem reage 

à morte desse ente querido. 

Resposta possível: A avó materna – Ela fica desestabilizada emocionalmente. Não se 

alimenta, não toma medicações, não dormia e não falava com ninguém. Às vezes ria 

sozinha, soluçava em lágrimas e gritava palavras terríveis ou sem sentido com uma voz 

furiosa. Natália Savichna – Ficou muito entristecida e lamentava o fato da patroa morrer 

antes dela. Por fim, acreditava que Deus a levou porque a mãe do narrador era digna e 

boa.  

 

NÍVEL ENUNCIATIVO 

 

6. Com quem o agente produtor do texto está dialogando diretamente?   

Resposta possível: Com Natália Sávichna. 

 

7. O agente-produtor apresenta uma reflexão em meio aos fatos narrados, conforme se 

observa a seguir: 

Só as pessoas capazes de amar intensamente podem sentir uma dor tão forte; mas, para 

elas, essa mesma necessidade de amar serve como antídoto para a dor e lhes traz a cura. 

Em consequência disso, a natureza moral da pessoa é ainda mais forte do que a natureza 

física. A dor nunca as mata. 

Na sua concepção, por que o narrador insere reflexões dentro da narrativa memorialística? 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 

Espera-se que o(a)s aluno(a)s reconheçam que nestas memórias literárias o agente-

produtor insere as reflexões como uma forma de atingir os sentimentos dos leitores.  

 

8. Diante da abordagem feita pelo narrador, em quantos momentos esse texto pode ser 

dividido? E o que é abordado em cada momento? 

Resposta possível: Em três momentos.  

Um deles é uma narrativa caracterizada pelo diálogo do narrador personagem e de Natália 

Savichna – eles falam sobre a mãe do narrador. Outro momento revela algumas reflexões 

feitas pelo narrador em certos trechos das memórias– são reflexões críticas sobre a 

vaidade, sobre o amor e a dor e, também, sobre Natália Sávichna. E por último, um 

momento, no qual o narrador se dedica a falar sobre Natália Sávichna e a morte dela. 
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NÍVEL DA SEMÂNTICO  

 

9. Os textos narrativos, de modo geral, são apresentados com verbos no passado, pois é 

narrado algo que já passou, no entanto, há situações em que há a inserção do tempo verbal 

presente. De posse dessa informação, analise o trecho a seguir e a construção dele com 

verbos no presente.  

“A vaidade é o sentimento menos compatível com a verdadeira dor e, ao mesmo tempo, 

esse sentimento está tão arraigado na natureza humana que muito raramente uma dor, 

mesmo a mais forte, consegue expulsá-lo. Na dor, a vaidade se expressa pelo desejo de 

parecer ou amargurado, ou infeliz, ou inabalável; e esses sentimentos inferiores, que nós 

não confessamos, mas que não nos abandonam, nem mesmo na mais profunda tristeza, 

tiram à dor sua força, dignidade e sinceridade”. 

Qual o efeito de sentido que esse trecho da narrativa provoca quando comparado aos 

demais momentos do texto?  

Resposta possível: O autor usa o tempo verbal presente para estabelecer uma relação de 

proximidade com o leitor.  

 

10. Os enunciados apresentados, nestas memórias literárias, estão, predominantemente, em 

um tempo: 

(   ) presente        ( X ) passado      (    ) futuro 

 

11. Analisando os três primeiros parágrafos do texto, é possível perceber que cada um deles 

remete a um espaço de tempo diferente. Tomando como referência o dia do sepultamento 

da mãe de Nikolai, situe, temporalmente, esses três parágrafos.   

Resposta possível: O primeiro parágrafo é posterior ao dia do sepultamento e distante 

do momento em que o narrador narra as memórias. O segundo parágrafo é, também, 

posterior ao dia do sepultamento, porém, trata-se de é um tempo mais próximo do 

momento em que o narrador revela as memórias. O terceiro parágrafo faz referência a 

um acontecimento anterior ao dia do sepultamento. 

 

12. No trecho: 

Vendo sua tristeza, não podia passar pela cabeça de ninguém que estivesse exagerando 

nas demonstrações, e a expressão de sua dor era forte e tocante; entretanto, não sei dizer 

por que, eu me sensibilizei mais com a dor de Natália Sávichna, e até hoje estou 
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convencido de que ninguém amou mamãe com mais sinceridade e pureza, nem sofreu 

tanto com sua morte, do que aquela criatura simples e amorosa. 

a) O agente narrador do texto faz referência a quem na primeira expressão destacada?  

Resposta possível: A avó. 

b) E a quem o narrador faz referência na segunda expressão destacada? 

Resposta possível: A Natália Sávichna. 

 

13. Quando levamos em consideração a organização do discurso de uma produção textual, 

podemos perceber que o discurso produzido por um enunciador pode ser apresentado em 

forma de relato interativo, de narração, de discurso teórico e de discurso interativo.  

Analise as memórias literárias lidas e informe os tipos de discursos predominantes nela: 

( X ) relato interativo e narração   (    ) discurso teórico e narração 

(    ) relato interativo e argumentação  

 

14. Informe o tipo de discurso manifestado nos trechos das memórias literárias estudados 

nessa aula. Use a legenda a seguir: 

A) DISCURSO DIRETO   C) DISCURSO INDIRETO LIVRE 

B) DISCURSO INDIRETO 

 

(A) “Eu a ouvia com a respiração suspensa e, embora sem entender direito o que ela dizia, 

acreditava piamente. 

– É verdade, patrãozinho, ela agora está aqui, está nos vendo e talvez ouvindo o que 

estamos dizendo – concluiu Natália Sávichna”. 

(B) “Ela baixou a cabeça e se calou. Disse que precisava de um lenço para enxugar as 

lágrimas”.  

(A) “– Com o que me aconteceu, estou mais próxima de Deus em vários degraus. O que 

me resta agora aqui? Para quem vou viver? Quem vou amar?”.  

(C) “Natália Sávichna ficou ainda falando durante muito tempo daquelas coisas, com 

simplicidade e convicção, como se estivesse contando algo muito comum, que ela mesma 

havia visto e de que ninguém jamais houvesse duvidado”. 

(B) “Quando o irmão de Natália Sávichna apareceu para receber a herança e viu que todos 

os bens da finada limitavam-se a vinte e cinco rublos em papel-moeda, não quis acreditar, 

dizendo que era impossível que uma velha, que vivera sessenta anos numa casa rica, com 
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tudo nas suas mãos, que toda a vida fora avarenta e fazia questão de qualquer trapo, não 

tivesse deixado nada”. 

 

Terceira etapa da leitura: socialização da compreensão textual e da aquisição de novos 

conhecimentos. 

 

15. Discuta, com seus (suas) colegas, a respeito dos fatos relatados nas memórias literárias 

que vocês leram nesta aula. Qual trecho chamou mais atenção? Esses trechos das 

memórias justificam o título dado a ela? Explique. 

Resposta possível: Conclusões do(a)s aluno(a)s. 
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APÊNDICE 

 

O Interacionismo Sociodiscursivo (ISD)  

 

O ISD assegura ser a linguagem de grande importância no desenvolvimento humano e 

social. Na concepção de Jean-Paul Bronckart, as condutas humanas são um produto da 

socialização promovida entre eles pelo uso da linguagem. Ela organiza as ações humanas e, 

consequentemente, justifica que sejam denominados de seres sociais. Essas ações de 

comunicação humana são manifestadas por meio da linguagem materializada nos textos.  

O ISD compreende os textos como o resultado das práticas de uso da linguagem em 

funcionamento nos diferentes contextos e setores da sociedade. São formas de realizações 

empíricas diversas utilizadas pelos falantes de uma determinada comunidade.  

Bronckart (2007) assegura que toda espécie de texto pode ser compreendida como um 

gênero, ou seja, pode ser considerado como pertencente a um determinado gênero de texto.  

No entanto, a organização de um gênero de texto nem sempre se mostra uma tarefa fácil de 

ser realizada, pois, alguns comportam características ou critérios de classificação instáveis. 

Assim, considera-se, na classificação de um gênero, ser o critério das unidades e das regras 

linguísticas específicas o mais objetivo que poderia ser analisado, mesmo sabendo que textos 

pertencentes a um mesmo gênero podem comportar características ou segmentos bem 

distintos. Esse comportamento é muito bem sinalizado em trechos da obra Infância de Lév 

Tolstói, aqui, nosso objeto de estudo. O escritor russo mescla, aos segmentos narrativos 

autobiográficos, os segmentos de relatos, os de diálogos dos personagens e os segmentos de 

comentários do narrador personagem em relação aos fatos.  

Desta forma, podemos constatar nem sempre ser o gênero ao qual um texto pertence 

definido apenas por critérios linguísticos. Bronckart (2007), afirma ser cada texto particular 

com características individuais que o constitui como um objeto único. O autor nos revela que, 

quando um agente produtor elabora um texto, tem algum conhecimento dos gêneros em uso 

ou sabe adaptá-los às situações de comunicação o qual está inserido.  

Segundo Bronckart (2007), ao produzir um texto, o agente produtor mobiliza, em duas 

direções diferentes, algumas de suas representações sobre os mundos formais (físico, social e 

subjetivo) que podem exercer influência sobre a sua produção textual. As representações 

sobre os três mundos são requeridas na direção do contexto da produção e do conteúdo 

temático ou referente. Nessa linha de estudo, o contexto de produção é conceituado “como o 
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conjunto dos parâmetros que podem exercer uma influência sobre a forma como um texto é 

organizado”. (BRONCKART, 2007, p. 93). Esses parâmetros se referem às condições dos 

lugares, aos estados físicos e psicológicos do agente produtor, dentre muitos outros fatores. 

Na concepção do autor, esses fatores estão separados em dois conjuntos: o mundo físico e o 

mundo social e subjetivo.   

Ao mundo físico, todo texto é resultante de um comportamento verbal concreto, 

desenvolvido por meio de um agente produtor situado nas coordenadas do espaço e do tempo 

definido por quatro parâmetros: o lugar de produção, o momento de produção, o emissor e o 

receptor. No caso do texto oral, emissor e receptor estão situados no mesmo tempo e espaço.  

No segundo conjunto, a produção textual se insere nas atividades de uma formação 

social ou interação comunicativa resultado do mundo social (normas, valores, regras, etc.) e o 

mundo subjetivo (imagem que o agente produz de si ao agir). Esse contexto pode ser 

analisado em quatro parâmetros: o lugar social, a posição social do emissor, a posição social 

do receptor e o objetivo.     

Já o conteúdo temático “pode ser definido como o conjunto das informações que nele 

são explicitamente apresentadas...” (BRONCKART, 2007, p. 97). Ele destaca não ser 

relevante a distinção dos três mundos para a análise dos conteúdos temáticos de um texto, 

pois, uma produção pode contemplar conteúdos referentes aos três mundos.  

 

O ISD e os modelos de análises textual 

 

No quadro teórico do Interacionismo Sociodiscursivo, a linguagem e as suas práticas 

situadas têm um papel importante à em que são consideradas instrumentos do 

desenvolvimento humano, tanto no que se refere às suas capacidades da ordem dos saberes, 

quanto da ordem do agir (BRONCKART, 2007). Desta forma, para estudar os efeitos das 

práticas de linguagem sobre o desenvolvimento humano, o ISD propõe que os textos sejam 

analisados a partir das condições de produção e da arquitetura textual. 

Para Bronckart (2007), o contexto de produção e a arquitetura interna são muito 

importantes como parte dos processos de análises. No contexto de produção, devem ser 

considerados os parâmetros do mundo físico, social e subjetivo situados no processo de 

interlocução. Por meio deles, são representados o lugar de produção, o momento de produção, 

o emissor, o receptor e o lugar social com a posição do emissor, do receptor, bem como, os 

objetivos da interação. 
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A arquitetura interna dos textos corresponde às três camadas superpostas e 

relativamente interativas em que se organizam. São a infraestrutura geral do texto, os 

mecanismos de textualização e os mecanismos de enunciação. A infraestrutura corresponde 

ao plano geral do texto: tipos de discurso, as sequências e as formas de planificações. O 

conteúdo temático de como se desenvolve é outro constituinte da infraestrutura. A camada 

intermediária é formada pelos mecanismos de textualização. Garantem a articulação linear do 

texto e consistem em elementos de coesão nominal e verbal. Já os mecanismos enunciativos, 

representam os posicionamentos enunciativos e as vozes manifestadas nos textos. 

 

Infraestrutura global do texto: tipos de discurso 

 

De acordo com os postulados de Bronckart (2007), os tipos de discurso podem ser 

compreendidos como pertencentes a dois mundos: o narrar e o expor. O mundo do narrar 

(corresponde aos fatos abordados à distância da situação de interação), pode ser implicado ou 

autônomo, ou seja, pode apresentar ou não implicação em relação ao ato de produção (através 

de dêiticos espaciais, temporais e de pessoa). O mundo do expor (representações de origem 

conjunta à situação de interação) pode, também, ser implicado ou autônomo.  

Desta forma, dentro desses dois mundos, há outra divisão que dá origem aos tipos de 

discurso: narrar – disjunto e autônomo (o tipo de discurso é a narração); narrar – disjunto e 

implicado (o tipo de discurso é o relato interativo); expor – conjunto e implicado (o tipo de 

discurso é o discurso interativo) e expor – conjunto e autônomo (o tipo de discurso é o 

teórico).  

 

Coordenadas gerais dos mundos discursivos: 

 

Coordenadas gerais dos mundos discursivos e tipos 

de discurso 

  Conjunção Disjunção 

EXPOR NARRAR 

Relação ao ato de 

produção 

Implicação Discurso interativo Relato interativo 

Autonomia Discurso teórico Narração 
Fonte: Bronckart (2007, p. 157). 

 

Esses tipos de discurso – interativo, teórico, narração e relato interativo – 

correspondem aos mundos discursivos construídos na produção textual. Segundo Bronckart 
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(2007), designam os distintos segmentos que o texto agrega e possuem o estatuto de modelos 

disponíveis no interdiscurso da língua. Na construção de um texto, um agente produtor 

mobiliza um ou mais desses modelos fazendo adaptações ou até mesmo transformações. Elas 

são menos comuns e mais limitadas em relação às mudanças dos gêneros, pois, são 

condicionados por recursos linguísticos restritos e sistêmicos de que uma língua particular 

dispõe. É isso que justifica a importância que o ISD dá aos tipos de discurso e, 

consequentemente, desenvolve um trabalho para classificá-los. 

 

Narração 

 

Segundo Bronckart (2007), “a narração é um tipo de discurso geralmente escrito e 

sempre monologado” (p. 178). Além disso, é constituída pela ausência de frases não 

declarativas e pela “presença de organizadores temporais (advérbios, sintagmas 

preposicionais, coordenadas, subordinadas, etc.), decompõem o NARRAR que se desenvolve, 

a partir da origem espaço-temporal, explícita ou não” (BRONCKART, 2007, p. 178) 

(destaque em itálico). Há, também, a presença de anáforas pronominais e nominais (destaque 

sublinhado). A marcação temporal é feita pelos tempos verbais pretérito perfeito, pretérito 

imperfeito, pretérito mais-que-perfeito (destaque em negrito), conforme se observa no 

segmento a seguir, o qual revela os últimos instantes vivenciados pela governanta Natália 

Sávichna:  

 

“[...] Natália Sávichna padeceu dois meses de sua doença e suportou todos os sofrimentos 

com uma paciência [...]. Uma hora antes de sua morte, com uma alegria discreta, ela se 

confessou, comungou e recebeu a extrema-unção. 

[...] 

Vestida com a bata branca e a touca e com a cabeça reclinada no travesseiro, até o momento 

da morte ela falou com o padre. Lembrou-se de que não havia deixado nada para os pobres 

e pegou dez rublos, pedindo ao padre que distribuísse na paróquia. Depois persignou-se, 

deitou-se e exalou o último suspiro, com um sorriso feliz, pronunciando o nome de Deus. 

 [...] (TOLSTÓI, 2012, p. 125-126) 

 

Discurso interativo 
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O discurso interativo é caracterizado pela presença de frases não declarativas 

(destaque em negrito) – interrogativas, imperativas, exclamativas. Esse tipo é caracterizado 

pela alternância de turnos de fala nos diálogos, bem como a presença de nomes próprios 

(destaque sublinhado), verbos e pronomes de primeira e segunda pessoa do singular ou do 

plural (destaque em itálico), remetentes aos agentes da interação verbal. Essas características 

do discurso interativo são observadas no trecho a seguir, adaptado das memórias literárias de 

Lév Tolstói: 

 

Natália Sávichna ficou ainda falando durante muito tempo daquelas coisas, com simplicidade 

e convicção, como se estivesse contando algo muito comum, que ela mesma havia visto e de 

que jamais houvesse duvidado. Eu a ouvia com a respiração suspensa e, embora sem entender 

direito o que ela dizia, acreditava piamente.  

– É verdade, patrãozinho, ela agora está aqui, está nos vendo e talvez ouvindo o que estamos 

dizendo – concluiu Natália Sávichna – [...] Com o que me aconteceu, estou mais próxima de 

Deus em vários degraus. O que me resta agora aqui? Para quem vou viver? Quem vou 

amar? 

– Por acaso você não nos ama, Natália? 

– Deus é testemunha do quanto amo vocês, meus queridinhos, mas amar como eu a amava eu 

nunca amei ninguém, nem posso amar.  

Ela não conseguia mais falar, virou o rosto para o outro lado e ficou soluçando alto” 

(TOLSTÓI, 2012, p. 120-121). 

 

O segmento pertence ao gênero memórias, portanto, de modalidade escrita. De acordo 

com as características dele, comporta segmentos narrativos dominantes (destaque com cor de 

realce no texto), os quais dependem de um mundo discursivo específico e põe em cena 

interações verbais de personagens, neste caso, apresentadas na forma de discurso direto. Esse 

discurso direto representa um mundo discursivo diferente e conexo do mundo da narração. 

Bronckart (2007) afirma que esse pode ser chamado de mundo do discurso interativo 

relatado. Tem uma dependência da narração (marcada pelos enunciados “concluiu Natália 

Sávichna”) e, por isso, “o estatuto desse segmento de discurso interativo deve ser analisado 

não em sua relação com o mundo ordinário do agente produtor do texto, mas, sim, em sua 

relação com o mundo ficcional dos personagens postos em cena no segmento narrativo” 

(BRONCKART, 2007, p. 159).  
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Notamos no trecho do discurso acima referente ao ato de produção do agente produtor 

um grau de implicação com o texto, mais especificamente quanto ao conteúdo, e uma relação 

de conjunção no tocante ao tempo em que a produção textual é realizada. Verifica-se a 

demarcação de unidades linguísticas que fazem referência direta ao agente produtor do texto 

ou aos personagens da interação: nos, me, meu, você, vocês, meus.  

O discurso interativo, além de se apresentar em forma de diálogo, também, pode se 

apresentar na forma de monólogo.  

 

Relato interativo  

 

Segundo Bronckart (2007), “O relato interativo é um tipo de discurso, em princípio 

monologado, que se desenvolve em uma situação de interação que pode ser real (e 

originalmente oral) ou posta em cena, no quadro do gênero escrito como o romance ou a peça 

de teatro”. (p. 175). Além disso, é marcado pela ausência de frases não declarativas (destaque 

em negrito) e pela presença de organizadores temporais – advérbios, sintagmas 

preposicionais, conectivos de coordenação e subordinação.   

Nele há a presença de pronomes de primeira e segunda pessoa do singular e do plural 

(destaque em itálico), que fazem referência direta aos protagonistas da interação verbal. Os 

tempos verbais predominantes são o pretérito perfeito e o imperfeito (destaque sublinhado). 

Verificam-se anáforas pronominais, às vezes, associadas às nominais. Esse é um dos tipos de 

discursos manifestados nas memórias de infância do escritor Lév Tolstói.  

 

“Essa ideia simples me deixou agradavelmente surpreso e me aproximei mais de Natália 

Sávichna. Ela cruzou as mãos no peito e olhou para cima. [...] 

– Pois é, patrãozinho, parece que faz muito tempo que eu a acalentava, trocava suas fraldas, 

e ela me chamava de Nacha. Às vezes ela vinha correndo para mim, abraçava-me com suas 

mãozinhas e beijava-me, dizendo: “Minha Náchik, minha belezinha, meu bichinho”. Às 

vezes eu lhe dizia, brincando: “Não é verdade, queridinha, você não gosta de mim.” [...]. 

Quando sua alma estiver no reino dos céus, de lá também ela vai amá-los e se alegrar por 

vocês. 

– Por que você diz “quando sua alma estiver no reino dos céus”, Natália Sávichna? Na 

minha opinião, ela já está lá. 

– Não, patrãozinho – disse Natália Sávichna, abaixando a voz e sentando-se mais perto de 
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mim –, agora sua alma está aqui. [...]” (TOLSTÓI, 2012, p. 119-120) 

 

O relato interativo apresentado referente ao ato de produção tem um grau de 

implicação do agente-produtor em relação ao conteúdo explicitado e um distanciamento em 

relação ao tempo de acontecimento do fato exposto, ou seja, o produtor está inserido no texto 

em que realiza um relato de um fato já ocorrido, porém, a cena relatada não ocorre no 

momento em que o texto está sendo produzido.  

 

Discurso teórico 

 

Bronckart (2007) afirma que “O discurso teórico é, em princípio, monologado e 

escrito e esse caráter se traduz principalmente pela ausência de frases não declarativas” (p. 

171) e de unidades dêiticas referentes a alguns objetos acessíveis aos interactantes ou espaço-

tempo da interação. Nota-se também “a ausência de nomes próprios e de pronomes de 

primeira e segunda pessoa do singular com valor claramente exofórico, ou ainda de verbos na 

primeira e segunda pessoa do singular” (BRONCKART, 2007, p. 172). A marcação temporal 

com nítida dominância do presente e do futuro do pretérito.  

Esse tipo de discurso não é manifestado dentro das memórias literárias de Lév Tolstói, 

mas podemos observar a presença dele na introdução do livro Infância onde estão contidas as 

memórias literárias do escritor.  

 

“[...] 

De acordo com a tradição russa, as pessoas são registradas com três nomes: um prenome 

(geralmente simples, raramente composto): Anna, Ivan; um patronímico, que é formado a 

partir do prenome do pai e os sufixos -itch, -ovitch ou -evitch: Ilitch (de Iliá), Ivânovitch, para 

homens, e –ovna ou –evna para mulheres: Ivânovna, Andrêievna; um sobrenome de família, 

geralmente o do pai: Gorbatchov, Tchékhov, Dostoiévski. [...]” (TOLSTÓI, 2012, p. 10). 

 

Percebemos no discurso teórico do ato de produção uma dependência do mundo 

discursivo conjunto ao mundo ordinário do agente produtor. Além disso, esse discurso, 

também, revela uma autonomia total em relação aos parâmetros físicos da linguagem da qual 

ele se originou. 
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Tipos de sequências textuais 

 

A sequência textual está a serviço da função do gênero, consequentemente, cada 

gênero textual é caracterizado por uma sequência ou combinações de sequências, que além de 

contribuírem com a organização do conteúdo temático, também, promovem a infraestrutura 

textual. 

Os tipos de sequências textuais apresentados por Bronckart (2007): 
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Ela é sustentada por um processo com início, meio e fim, com ordem 

obrigatória. A situação mobiliza personagens implicados em acontecimentos. 

Diante de tensões na história, transformações vão acontecendo fazendo-se 

necessário que o leitor/interlocutor acione uma dimensão interpretativa. O 

protótipo mínimo seria uma situação inicial (início), uma transformação (meio) e 

uma situação final (fim). O protótipo padrão seria: 

 fase de situação inicial: apresentação de um ‘estado de coisas’; 

 fase da complicação: criação de perturbação e tensão; 

 fase de ações: acontecimentos originados pela tensão; 

 fase da resolução: redução da tensão; 

 fase da situação final: apresentação de um novo estado de equilíbrio por esta 
resolução. 

Há também duas fases facultativas: 

 fase de avaliação: comentário relativo ao desenrolar da história; 

 fase de moral: explicitação da significação global. 
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Ela é constituída por fases sem uma organização de ordem linear obrigatória, 

porém com uma ordem hierárquica ou vertical. Tais fases seriam: 

 fase de ancoragem: o tema da descrição assinalado por, geralmente, um tema-

título, frequentemente, introduzido no início da sequência. 

 fase de aspectualização: enumeração dos diversos aspectos do tema-título. O tema 
é decomposto em partes, às quais são atribuídas propriedades. 

 fase de relacionamento: assimilação dos elementos descritos por comparação ou 
metáforas. Uma simples enumeração das partes é chamada de grau zero da 

descrição. Os segmentos chamados de injuntivos, de pragmáticos ou de 

instrucionais são organizados de acordo com as mesmas fases, mesmo quando esta 

organização se refere preferencialmente a ações e não a objetos – descrição de 

ações. 

Continua 
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Conclusão 
S
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São esquematizações de objetos de discurso, atestáveis empiricamente em textos. 

As operações cognitivas estariam relacionadas à existência de uma tese sobre um 

tema, a entrada de novos dados a essa tese anterior, um processo de inferência e 

uma conclusão ou nova tese. Baseado nisso, normalmente essa sequência apresenta 

quatro fases: 

 fase de premissas: uma constatação de partida; 

 fase de apresentação de argumentos: elementos que orientam para uma conclusão 
provável; 

 fase de apresentação dos contra-argumentos: elementos que apresentam restrições à 

orientação dada; 

 fase de conclusão: integração dos efeitos dos argumentos e contra-argumentos. 
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 Ela se origina na constatação de um fenômeno incontestável, mas que requer uma 

explicação das causas e/ou razões da afirmação inicial, o que reformulará a 

constatação inicial. Normalmente, este protótipo tem quatro fases: 

 fase de constatação inicial: introdução de um fenômeno não contestável; 

 fase de problematização: questionamento do porquê ou do como, eventualmente, 
relacionado a uma contradição aparente; 

 fase de resolução: introdução de elementos que respondam aos questionamentos; 

 fase de conclusão-avaliação: reformula e completa a constatação inicial. 
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Os interlocutores estão envolvidos em uma determinada interação verbal na qual 

trocam enunciados que são mutuamente determinados para formar um texto 

coerente. As fases seriam: 

 fase de abertura: os interactantes entram em contato; 

 fase transacional: o conteúdo temático é construído; 

 fase de encerramento: fim da interação; 
As fases são decompostas em trocas compostas de intervenções (turnos de fala) e, 

em um outro nível, decompostas em enunciados que realizam um ato de fala. 
Fonte: Produzido pela autora, com base em Bronckart (2007, p. 219-238). 

 

Mecanismos enunciativos 

 

Os mecanismos enunciativos estão ligados à organização geral do gênero e tornam 

explícitos os jogos de vozes e os julgamentos dos quais emana o conteúdo temático de um 

texto.  

Na concepção de Bronckart (2007), o agente da ação de linguagem em um texto é o 

autor, responsável pela totalidade das operações que o concretizam. Ele decide a concretude 

temática do texto, bem como escolhe o modelo de gênero utilizado para a situação de 

comunicação. Desta forma, Bronckart (2007) conclui que “tanto do ponto de vista 

comportamental quanto do mental, o organismo humano que constitui o autor é realmente 

quem está na origem do texto”. (BRONCART, 2007, p.321) 
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Ao empreender uma ação de linguagem o autor mobiliza seu vasto mundo de 

conhecimentos que fora produzido na interação que outrora ocorreu dentro de seu contexto 

físico e social.  

Vozes secundárias e enunciativas segundo Bronckart: 

 

Vozes de 

personagens 

São vozes provindas de seres humanos ou entidades humanizadas, 

implicadas, na qualidade de agente, nos acontecimentos ou ações 

constitutivas do conteúdo temático de um segmento de texto. Pode 

tratar-se de heróis atuantes em cena no relato ou na narração, ou dos 

interlocutores implicados num discurso interativo dialogado, ou mais do 

“criador de conhecimento”, às vezes, colocado em cena em um discurso 

teórico. 

Vozes de 

instâncias sociais 

São as vozes originadas de personagens, grupos ou instituições sociais 

que não interferem como agentes no percurso temático de um segmento 

textual, mas que são mencionadas como instâncias externas de avaliação 

e alguns aspectos do conteúdo. 

Vozes do autor 

empírico 

Voz que procede imediatamente da pessoa que está na origem da 

produção textual e que intervém, como tal, para comentar ou avaliar 

alguns aspectos do que é enunciado. 
Fonte: Produzido pela autora, com base em Bronckart (2007, p. 327).  

 

Lév Tolstói e a obra Infância  

 

Lév Tolstói (1828-1910) nasceu em Iásnaia Poliana e proveniente da alta aristocracia 

russa. Autor de muitas outras obras conhecidas mundialmente, dentre elas: Contos de 

Sebastopol (1855-1856), Guerra e Paz (1867) e Anna Karenina (1877). Foi um profundo 

pensador social e moral e um dos mais renomados autores da narrativa realista russa e 

mundial. 

O livro Infância compõe junto com as obras Adolescência (1854) e Juventude (1857) 

uma trilogia autobiográfica de Tolstói. As obras resultaram das recordações memorialísticas 

do jovem escritor russo, dos relatos e lembranças revelados por alguns dos seus familiares e 

por pessoas próximas a ele. Através do personagem fictício Nikolai Irtêniev, nascido numa 

família da nobreza russa, assim como o Tolstói, a obra revela ao leitor o mundo da Rússia 

semifeudal da metade do século XIX, caracterizada pelas divisões de classes e mentalidade 

que esse tipo de sociedade gerava. Nessa época, a Rússia ainda vivia o regime czarista.  

Antes de publicar Infância, o autor já escrevia diários, os quais só foram publicados 

depois de sua morte e já havia feito a publicação de outras produções pequenas. Não era um 

escritor famoso na época, mas sua origem nobre e herdeiro de vastas terras em Iasnaia-Poliana 
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em 1847, o fizeram ser reconhecido por Conde Tolstói. Além disso, era um jovem engajado 

nas questões sociais e lutava para que os camponeses tivessem melhores condições de vida e 

acesso à educação. 

Paralelo à vida militar, assumido em 1851, o autor publicou os capítulos de Infância 

(1852) na revista “O Contemporâneo”, de São Petersburgo, a mais prestigiada revista literária 

russa, editada pelo crítico Nikolai Nekrásov (1821-1877). De imediato, o escritor ficou feliz 

com a notícia da publicação, mas logo, aborreceu-se ao saber que o seu texto havia sido 

mutilado pelo editor e, além disso, a obra intitulada Infância recebeu um novo título: Uma 

história da minha infância. O aborrecimento veio porque Tolstói tinha decidido 

expressamente não escrever sobre sua própria infância.  

Segundo Bartlett (2013), mesmo diante das polêmicas durante a publicação, a obra 

Infância teve a aceitação calorosa dos leitores da elite russa. Nela, o autor faz a articulação 

entre a vida individual e o contexto histórico cultural vivenciado. Outro motivo da apreciação 

da obra foi o recurso de descrição do mundo interior dos personagens, técnica bastante 

apreciada pelos críticos. 

O público leitor da elite russa elogiou bastante o misterioso escritor. Os familiares de 

Tolstói receberam a notícia como uma agradável surpresa, pois, o autor revela com 

expressividade autobiográfica, memorialística e literária a relação que tivera com o Karl 

Ivânytch, seu professor, e com Natália Sávichna, uma serva governanta da casa. Além disso, o 

escritor deixa manifestar o sentimento de saudosismo pela mãe, descrita por ele como uma 

pessoa doce, amorosa e culta. Curiosamente, só formou a imagem materna através de relatos 

familiares e pelas cartas que se conservavam, pois, ficou órfão de mãe com dezoito meses de 

idade e de pai aos nove anos, sendo criado por duas tias paternas.  

A seguir, uma síntese do contexto de produção da obra Infância de Lév Tolstói: 

 

Autor Lév Tolstói 

Público-alvo A elite russa 

Ano de 

publicação 

1852 

Local de 

Produção 

São Petersburgo – Rússia 

Lugar social Sociedade russa  

Continua 
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Conclusão 

Objetivos 

a) Divulgar uma produção autobiográfica revelando a convivência que 

um nobre tinha com os camponeses e servos pertencentes à família 

dele.  

b) Descrever o mundo interior dos personagens que faziam parte das 

suas memórias.  

c) Confessar sentimentos íntimos e de saudosismo pela figura materna.  

d) Revelar apoio aos servos e camponeses.  

Posição social do 

escritor 

Alta aristocracia russa 

Posição social do 

receptor 

A nobreza russa 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A função dos tempos verbais sob a perspectiva de Harald Weinrich 

 

Na concepção de Weinrich (1968), uma situação comunicativa pode ter a atitude do 

comentário e a atitude da narração. Há tempo para narrar e tempo para comentar, ou seja, há 

tempos gramaticais de comentar e de narrar. Em cada uma delas, há um grupo particular de 

tempos verbais: os tempos verbais do mundo comentado e os tempos verbais do mundo 

narrado ou relato, situados, respectivamente, pelo autor em tempos do grupo I e tempos do 

grupo II. 

Segundo Weinrich, que tomou como referência os tempos dos verbos em francês, 

fazem parte do grupo II, ou mundo narrado, os pretéritos: perfeito simples, o imperfeito, o 

mais-que-perfeito, o futuro do pretérito e todas as locuções em que entram esses tempos. Do 

grupo I, ou mundo comentado, por sua vez, fazem parte o presente, o futuro do presente, o 

pretérito perfeito composto e todas as locuções verbais formadas por esses tempos. 

Para o linguista, o tempo do mundo narrado pode ser encontrado em situações 

comunicativas que narram, independentemente, se são narrativas verdadeiras ou fictícias.  

Da parte do grupo do tempo do comentário, temos como exemplo o diálogo, a 

conferência científica, o ensaio filosófico, o comentário jurídico, e todas as situações 

comunicativas que não consistem, apenas, em relatar ou narrar fatos e que tem como 

característica a atitude tensa. Segundo Weinrich (1968), estas situações comunicativas se 

diferem das situações comunicativas narrativas, principalmente, pela presença de um locutor 

tenso, que tem uma fala dramática, tendo em vista que ele trata de coisas que o afetam 

diretamente conforme se observa em “Ao recordar agora minhas impressões, penso que 

aquele instante de esquecimento foi meu único sentimento verdadeiro de dor. [...]” 
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(TOLSTÓI, 2012. p. 115). Neste trecho, por exemplo, é notória a presença de um locutor 

envolvido; ele faz o ouvinte/leitor perceber que a situação exposta é algo do agora, do 

presente, e a situação o afeta.  

 

As capacidades de linguagem e as práticas de leitura  

 

O ensino de leitura configura-se como um desafio constante para a prática dos 

professores de língua portuguesa. O professor deve promover práticas de leitura que 

desenvolvam a capacidade do educando de compreender textos diversos e possibilitar utilizar 

as informações adquiridas nos mais diversos contextos de situações de comunicação. 

Desta forma, para que o sujeito desenvolva suas ações práticas de linguagem deve 

utilizar as suas capacidades de linguagem, as quais, segundo Dolz, Pasquier e Bronckart 

(2017) e Dolz e Schneuwly (2011), consistem em conhecimentos necessários para 

compreender e produzir um gênero textual em uma definida situação de comunicação. A fim 

de tornar as capacidades de linguagem em algo que possa ser ensinado, os autores propuseram 

a diferenciação de três ordens de capacidades requeridas para a realização de um texto numa 

situação de interação determinada, conforme temos a seguir: 

 

CAPACIDADE DE 

AÇÃO 

CAPACIDADE 

DISCURSIVA 

CAPACIDADE 

LINGUÍSTICO-

DISCURSIVA 

Habilidade de construção de 

conhecimento e/ou de 

representações sobre o 

contexto comunicativo de 

modo a produzir o gênero 

mais adequado à situação. 

Habilidade de mobilização 

de modelos discursivos a 

partir da construção de 

conhecimentos e/ ou de 

representações sobre os 

conteúdos do texto e de sua 

apresentação. 

Habilidade de dominar 

recursos linguísticos, 

construindo conhecimentos ou 

representações sobre recursos e 

operações linguísticas 

necessárias à produção e à 

compreensão de textos. 

Fonte: Produzido pela autora, com base em Dolz e Schneuwly (2011, p. 44-45). 

 

O gênero memórias literárias  

 

No dicionário Latino-Português, (SILVA, 2009) o termo memória está relacionado à 

capacidade psicológica dos humanos recordarem ou de terem a lembrança de um antigo 

acontecimento. O vocabulário faz referência às lembranças e às recordações de fatos 
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ocorridos num determinado tempo ou espaço. No plural, memórias é uma escrita narrativa em 

que são contados fatos a que o autor protagonizou, assistiu ou inventou. 

No Minidicionário de Língua Portuguesa, o gênero Memórias Literárias é definido 

como “narrações históricas, escritas por testemunhas presenciais” ou ainda como “escritos em 

que alguém descreve sua própria vida”; (BUENO, 2007, p. 505). Ainda segundo o 

Minidicionário, o gênero é definido como “autobiografia”. No caderno Se bem me lembro... 

do Programa da Olimpíada de Língua Portuguesa, temos uma definição do gênero memórias 

literárias: “[...] são textos produzidos por escritores que, ao rememorar o passado, integram ao 

vivido o imaginado”. (CLARA, ALTENFELDER, ALMEIDA, 2010, p. 19).  

Memórias literárias é um gênero autobiográfico que, segundo Jorge (2014), tem como 

propósito sociocomunicativo a autorrepresentação do agente produtor. Ainda de acordo com 

a autora, esse tema da autorrepresentação poderá ser agregado a outros temas, como, por 

exemplo, a historicidade de quem produz o texto.  

Segundo Remédios (1997), são gêneros textuais que “...nos dão o testemunho de um 

tempo e de um meio social, somados aos relatos de casos pessoais e familiares. A narrativa 

memorialística tem um fundo histórico-cultural submetido ao filtro subjetivo de quem a 

escreve”. (REMÉDIOS, 1997, p. 128). Elas expõem sentimentos e impressões do agente 

produtor autobiográfico em relação aos acontecimentos que este outrora viveu e acumula nas 

lembranças os “... nomes de personagens ilustres que foram protagonistas da História, ao 

mesmo tempo em que o memorialista é autor da própria história”. (REMÉDIOS, 1997, p. 

128). Esses acontecimentos podem ou não ser narrados seguindo uma ordem linear dos 

acontecimentos.  

Através da exposição da vida ou suposta vida do narrador, o leitor entra na consciência 

do memorialista porque percebe que a narrativa não é apenas uma contação de fatos, mas uma 

escrita que traz reflexões acerca da vida íntima ou psicológica do narrador e do contexto 

histórico, cultural e social onde estava inserido e dos demais personagens envolvidos nas 

memórias. É interessante destacar que os fatos reais servem apenas como referências para a 

confecção das memórias literárias, visto que nem sempre aquilo que o agente produtor 

autobiográfico retrata aconteceu. 

Se adotarmos como referência o quadro dos agrupamentos de gêneros propostos por 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011), veremos, também, ser as memórias literárias 

compreendidas como um gênero com as capacidades de linguagem tanto da ordem do narrar, 

quanto da ordem do relatar, ou seja, é resultante do encontro de dois domínios sociais de 
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comunicação. Um representado pela cultura literária ficcional e o outro pela documentação e 

memorização de ações humanas. Possuem capacidades de linguagens ligadas, 

respectivamente, pela manifestação estética e ideológica que envolvem a capacidade da 

mimese e pelo discurso das experiências humanas situado no tempo e no espaço.  

Na perspectiva de Remédios (1997), a narrativa memorialística tem um contexto 

histórico-social submetido ao filtro subjetivo do escritor. Além disso, o Eu se apesenta duplo: 

é social e singular. Isso faz das memórias literárias um gênero autobiográfico tanto na 

realidade dos fatos quanto no discurso, sem a obrigatoriedade da verdade.  

Para Marcuschi (2012) as memórias literárias não têm a preocupação em ser fiel aos 

fatos históricos ou acontecimentos grandiosos, pois, o objetivo é explorar “vivências que 

afetam a memória afetiva, a memória involuntária e a memória dos sentidos”, sendo assim, as 

memórias literárias assumem uma forma de funcionamento de outros gêneros autobiográficos.  

 

A sequência didática  

 

Uma sequência didática, segundo Dolz, Noverraz E Schneuwly (2011, “é um conjunto 

de atividades pedagógicas organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito” (p. 82). Ela tem o objetivo de colaborar com o aluno no sentido de 

fazê-lo compreender melhor um gênero de texto para escrever ou falar de modo mais 

adequado a cada situação comunicativa. Segundo os estudiosos de Genebra, a estrutura de 

base de uma sequência didática é constituída pelos seguintes elementos: apresentação da 

situação, produção inicial, módulo 1, módulo 2, módulo n e produção final, como é 

demonstrado a seguir no modelo de sequência didática: 

 

Esquema da squência didática de Dolz, Noverraz e Schneuwly  

 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011, p. 83). 
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Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011), após uma apresentação da situação na 

qual é descrita de maneira detalhada a tarefa de expressão oral ou escrita que os alunos irão 

realizar, qual gênero textual será estudado, etc. Ainda, segundo os autores, “A apresentação 

da situação é, portanto, o momento em que a turma constrói uma representação da situação de 

comunicação e da atividade de linguagem a ser executada”. (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2011, p. 84). 

Passada a apresentação da situação, é proposto aos alunos elaborarem uma produção 

inicial, que pode ser oral ou escrita, correspondente ao gênero trabalhado.  Essa atividade 

permite ao professor diagnosticar as capacidades de linguagem adquiridas e fazer o 

ajustamento das atividades e os exercícios previstos na sequência às condições de uma turma. 

Também define para os alunos o que significa uma sequência didática e as capacidades de 

linguagem que deverão desenvolver para dominar o gênero de texto que está sendo 

trabalhado.  

Os módulos, constituídos por várias atividades ou exercícios, dão os instrumentos 

necessários para este domínio porque os problemas colocados pelos gêneros são trabalhados 

de maneira sistemática e aprofundada. No instante da produção final, o aluno poderá pôr em 

prática os conhecimentos adquiridos em todas as outras etapas da sequência didática e, 

juntamente com o professor, medir os progressos alcançados. Essa produção servirá, também, 

para uma avaliação de tipo somativo e incidirá sobre os pontos trabalhados nas sequências.  

Ressaltamos que para adotar esse modelo de sequência didática de Genebra na nossa 

realidade foi necessário fazermos adaptações porque o nosso propósito foi utilizá-lo para 

trabalhar a leitura do gênero textual memórias literárias. Assim, a nossa sequência didática de 

leitura (SDL) terá essa configuração:  

 

Estrutura da sequência didática de leitura 

 
Fonte: Produzido pela autora, com base na sequência didática de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2011). 

 

Uma proposta de aula Interativa de Leitura por Leurquin  
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Leurquin (2014) apresenta uma proposta de aula interativa de leitura pensada 

inicialmente por Cicurel (1991). Para a autora, a proposta de uma aula interativa de leitura 

pode colaborar com o trabalho do professor para poder acompanhar o processo de evolução 

do seu aluno, fazendo-o interagir de forma eficiente em contextos de comunicação tanto da 

sala de aula quanto de fora dela, fazendo-o evoluir, desde as questões mais simples, até 

aquelas que exigem maior complexidade no uso da língua portuguesa.  

Essa proposta de aula interativa de leitura de Leurquin (2014) é incorporada a nossa 

SDL e desempenha uma função importante na concretização dos módulos; passou por 

adaptações a fim de se adequar a nossa realidade porque adotamos uma proposta de aula 

interativa da autora, a qual retratava uma experiência do ensino de leitura e de produção de 

texto num curso de português para estrangeiros. A seguir uma síntese do modelo de aula 

interativa proposto por Leurquin (2014): 

 

 
Fonte: Produzido pela autora, com base em Leurquin (2014). 

 

Dentro da segunda etapa da aula interativa de leitura é possível que o professor 

desenvolva atividades de análise textual, através das entradas apontadas por Leurquin (2014), 

que promovam o desenvolvimento das capacidades de linguagem, conforme Dolz e 

Schneuwly (2011).   

Para desenvolver a capacidade de ação dos estudantes, pode-se elaborar e aplicar 

atividades de reconhecimento das representações das condições de produção nos parâmetros 

físicos, social e subjetivo. 

Quando se tem como pretensão o desenvolvimento da capacidade discursiva dos 

alunos, devem-se elaborar atividades de análise textual que permitam ao estudante reconhecer 
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as escolhas discursivas do agente produtor, situadas na arquitetura ou folheado textual, como 

o plano geral do texto, o tipo de discurso e o tipo de sequências, mobilizados para a escolha e 

elaboração do gênero.  

Por fim, quando a intenção é promover o desenvolvimento da capacidade linguístico-

discursiva do estudante, devem-se produzir atividades que possibilitem aos estudantes a 

realização de operações linguísticas com os mecanismos de textualização e operações 

discursivas com os mecanismos enunciativos. 


