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Encontro 

 

 Domingo passado perguntei a meu pai: 

 — Papai, você chora? 

 — Não, mas já chorei. 

 — Quando? 

 — Muitas vezes.  

 — Mas quando? 

 — Ora, não me lembro mais. 

 — Quando? 

 — Quando o Atlético Mineiro ganhou o primeiro Campeonato Nacional, em pleno Maracanã, 

em 1971. Bastava um empate, e ganhamos de um a zero. O técnico era o Telê. Sua mãe estava 

comigo, ela deve se lembrar de como pulamos, e gritamos, e choramos. 

— Só? 

— Só o quê? 

— Você só chorou dessa vez? 

— Não, chorei também quando você nasceu. 

— Você viu? 

— Vi. 

— Tudo? 

— Tudo. 

— E como é que foi? 

— Foi muito bonito. Eu estava perto da sua mãe, segurando a mão dela,  e o médico do outro 

lado, esperando você sair de dentro dela. E quando o médico disse "faz força", e sua mãe fez, você 

nasceu. Você nasceu bem depressa, de uma vez só, inteiro, chorando. 

— Eu era feio? 



 

— Devia ser, mas eu não achei. Achei você muito bonito. 

— E depois? 

— Depois o médico cortou o cordão que unia você à sua mãe e você ficou sozinho. 

— Sozinho? 

— É, você se separou da sua mãe, e uma enfermeira mostrou você a ela. 

— E quando mais você chorou?  

 — Algumas vezes mais. Quando meu pai morreu, quando um amigo, de vinte anos, morreu 

num desastre de motocicleta, em Belo Horizonte, quando outros amigos morreram em São Paulo, em 

Minas, aqui, ali, por todo lado.  

— Eu nunca vi ninguém morrer.  

— É que você ainda é pequeno. Mas certas coisas a vida vai mostrando, um dia qualquer, 

quando a hora chega. 

— E mamãe vai saber isso também?  

— Quem sabe?   

— Você já chorou por causa dela?  

— De quem?  

— Ora de quem, você sabe. Da mamãe. 

— Já.   

— Muito ou pouco? 

— Muito. 

           — Por quê?  

— Por todos os motivos. Você vai entender quando for homem. 

— Agora você não chora mais? Estou falando por causa da mamãe. 

— Não, não choro mais.  

Saímos do banco onde estávamos e fomos andar em volta do logo do Ibirapuera. Não sei por quê, 

fiquei olhando só para a água. Mas a mão do meu pai tremia enquanto segurava a minha. 

 

Vivina de Assis Viana. O dia de ver meu pai. 8. ed. São Paulo: Formato, 2006. 

 

 Organização do texto 

Seleção das falas 

 Ao ler as falas das personagens do texto “Encontro”, você deve ter percebido que há um fio 

condutor que dá unidade a todas elas. Fabiano quer saber do pai quando ele chorou, mas por trás 

dessa pergunta reside outra preocupação: a relação entre o pai e a mãe. Em função disso, as falas 

foram selecionadas e sequenciadas pelo autor.  

 Para reproduzir a fala da personagem, observe que o autor usou estes recursos gráficos: 



 

1 - A fala da personagem aparece em parágrafo; 

2 - Cada fala é acompanhada por travessão. 

 

 Produção de textos 

No texto “Encontro”, você acompanhou o diálogo entre duas personagens: pai e filho.  

Escreva um texto que também seja um diálogo entre duas personagens. 

1 - Escolha as personagens. 

Podem ser humanas: 

 mãe – filho   pai – filha  

 

           mãe – filha              avô – neto  

 

 Ou não humanas: 

           lápis – borracha            Sol – Lua  

 

            caneta – caderno   árvore – terra  

 

       2 - Defina o assunto da conversa. 

 Preparação 

Antes de começar a escrever o diálogo, pense nas personagens. Procure definir suas 

características e o assunto da conversa. 

 a) Nomes e características das personagens: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

b) Assunto da conversa: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 Escrita 

Ao escrever o diálogo, tome os seguintes cuidados:  

1 - use uma linguagem adequada às personagens; 

2 - selecione falas que estejam relacionadas ao assunto da conversa; 

3 - use o travessão para indicar a fala da personagem. 
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