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Resumo 
 
    Pretende-se mostrar a relação entre o texto escrito e os desvios da oralidade, ou seja, 
identificar os elementos constitutivos da modalidade falada da língua contidos na narrativa 
literária e suas características. Neste sentido, a oralidade segue outro tipo de norma e forma que 
vai influenciar na escrita que naturalmente vai deixar suas marcas.   
    O trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas com autores de livros que 
retratam as modalidades da linguagem oral e escrita, dentre os quais se destacam: Bakhtin 
(1992); Marcuschi (1991 2001); Feldman (1999); Dino Preti (Org.); Alberto Caldas (1999); 
Haveloch (1996), entre outros.  Da mesma forma, foi utilizada uma crônica literária para 
análise e coletas de dados, depois foram feitas leituras e produção escrita sobre o tema 
escolhido. 
 
Palavras-chaves: Marcas, oralidade, crônica. 
 

  
Résumé 

 
    Il est destiné à démontrer et à expliquer la relation entre l’écrit et les déviations de l'oralité; 
c'est-à-dire, à identifier les éléments ainsi que les modalités de la langue parlée contenus dans 
le récit littéraire et ses caractéristiques. En ce sens, l'oralité suit d’autres types de norme et de 
forme qui vont influencer le cours de l'écriture et qui laisseront leurs marques.     

   L'étude a été réalisée grâce à des recherches sur les auteurs de livres qui décrivent les modes 
de la langue orale et écrite, parmi lesquels: Bakhtine (1992), Marcuschi (1991 2001), Feldman 
(1999), Dino Preti (Org), Alberto Caldas (1999), Haveloch (1996); entre autres. De même, 
nous avons procédé à une analyse littéraire et à une collecte de données après la lecture et 
l'écriture sur le thème choisi. 
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Considerações Iniciais 
 

 
         As Marcas da Oralidade no Texto Escrito é fruto das inquietações geradas durante as 

discussões teóricas e acompanhamento das ações desenvolvidas pelos analistas. Que se 

ponham a investigar fatos da língua falada, diferenciando assim, o falado e o escrito quanto 

ao modo de aquisição, métodos de produção, transmissão, recepção e estrutura de 

organização. 

 

         A oralidade, a fala, só foi desvendada a partir dos modelos da escrita e não a escrita a 

partir de uma consciência fonética. Podemos afirmar que o texto é uma rede simbólica viva 

que comunica com os movimentos de criação, tanto das realidades em questão como sua 

própria existência simbólica, um lugar do qual possamos dizer que já estivemos e nele 

reencontraremos, tal seria a essência do texto. Um texto que não inclui a oralidade e o 

presente como uma polifônica dimensão simbólica, mas que leve à interpretação e não 

apenas palavras de ordem (Feldman, 1995:60), texto que se abra em significados.  

 

        A língua oral e a escrita são duas modalidades diferentes da linguagem que, por sua 

vez, apresentam características próprias. Ocorre que esse fato, muitas vezes, não é 

considerado pelo professor de língua materna e isso faz com que o aluno, transfira para a 

escrita as marcas próprias da fala. 

 

        No entanto, a escrita é um processo mais abrangente que implica os atos de pensar e 

planejar, ao contrário da fala que é pronunciada mais prontamente; é mais imediata, não 

havendo tempo para planejamento, o que faz com que, na fala, a repetição do mesmo item 

lexical seja uma exigência como forma de facilitar o processamento da informação pelo 

ouvinte. 
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       A fala é mais comum a função de informar e possui marcas que mostram certas 

intimidades, além de usar de expressões mais coloquiais. O fato de que a oralidade é a 

forma primeira e natural da linguagem e que domina nosso cotidiano, a escrita tem maior 

relevância para a sociedade, e é ela que impõe suas preferências.  

 

      Compreendem-se assim, por marcas da oralidade os elementos que ajudam a construir 

e a dar coesão e coerência ao texto falado. Funcionam como articuladores não só das 

unidades cognitivo-informativas do texto como também dos seus interlocutores, revelando 

e marcando, de uma forma ou de outra as condições de produção do texto (Urbano 2001: 

86). Portanto, são palavras ou expressões, mais ou menos convencionalizadas, que indicam 

sinais de mudança de comportamento que acompanham a interação, podendo ser recursos 

prosódicos, como pausas, articulação enfática, alongamentos etc. O corpus deste trabalho é 

a crônica “Minhas Férias” do escritor Luis Fernando Veríssimo. 

 

     O autor faz uso de formas populares, citações da fala, emprego de estrangeirismos, 

frases de efeito, infringindo a norma culta e transcreve uma estrutura própria da linguagem 

oral. Quais são as marcas da oralidade contidas na crônica em questão? Que recursos são 

esses da fala na escrita? Quais são os mais usados no decorrer da narrativa literária?      

  

 

Fundamentação Teórica 

 
         

     Observar a língua como um processo com formas de realização variadas, heterogêneas 

e múltiplas é fundamental para a compreensão do ponto de partida proposto por Bakhtin 

para conceituar gênero do discurso. Para ele, nas diversas atividades, o ser humano vai 

servir-se da língua e, conforme o interesse, a intenção e a finalidade, os enunciados se 

realizarão de maneiras diversas. A estas diferentes formas de incidência dos enunciados, o 

autor denomina de gêneros do discurso, “(...) cada esfera de utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados. (Bakhtin: 1992: 277).” 

 

     A oralidade seria uma prática social interativa para fins comunicativos que se apresenta 

sob variadas formas de gêneros discursivos fundados na realidade sonora, podendo oscilar 

da mais informal a mais formal nos mais variados contextos de uso. Assim, temos como 
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características centrais da cultura oral o pensamento concreto, o raciocínio prático, a 

atividade artesanal, o cultivo da tradição, o ritualismo; e da cultura letrada, o pensamento 

abstrato, o raciocínio lógico, a atividade tecnológica, a inovação constante, a analiticidade.  

     Assim, tanto a fala como a escrita apresentam variações quanto à: língua padrão - 

variedades não-padrão; língua culta - língua coloquial; norma padrão - norma não-padrão. 

A escrita passa, então, a não ser considerada como modelo único de padronização. Esses 

aspectos possibilitam ver a língua como fenômeno interativo e dinâmico, voltado para 

atividades que envolvem o diálogo. 

 

     A Análise da Conversação, segundo Marcuschi (1991), não faz uso das mesmas 

unidades sintáticas usadas por outras vertentes da Linguística que se preocupam com textos 

escritos. Segundo ele, as unidades da conversação não obedecem a princípios apenas 

sintáticos, mas também a princípios comunicativos. Esses princípios comunicativos têm 

como objetivo garantir a demarcação da comunicação. 

 

     Para Marcuschi (1991: 61), tais recursos podem ser divididos em três tipos: verbais, 

não-verbais e suprassegmentais. Os marcadores conversacionais verbais formam uma 

classe de palavras ou expressões altamente estereotipadas, de grande ocorrência e 

recorrência. Não contribuem com informação nova para o desenvolvimento do tópico, mas 

situam no contexto geral. 

 

      As palavras e expressões dividem-se em lexicalizados (entendeu? Sabe?) e não 

lexicalizados (mm, ahã, ué). Os marcadores conversacionais verbais lexicalizados podem 

ser considerados como marcadores simples (sabe?) ou marcadores compostos (quer dizer, 

no fundo), ou ainda como marcadores oracionais ou marcadores combinados (mas acho 

que). (Urbano: 2000: 87). Os marcadores conversacionais não-verbais ou paralinguísticos, 

tais como o olhar, o riso, os meneios de cabeça, a gesticulação, têm um papel fundamental 

na interação face a face.  

 

      Nos textos escritos, na literatura, esse recurso nos é apresentado pelo narrador. Os 

marcadores conversacionais suprassegmentais são de natureza linguística, mas não verbal. 

Para Marcuschi, os dois mais importantes são as pausas e o tom de voz. As pausas são um 

recurso muito importante na organização da conversação, pois em conversações informais 
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podem propiciar mudanças de turno e, nos monólogos, as pausas longas têm a função de 

planejamento verbal ou de organização do pensamento. A entonação, a cadência e a 

velocidade devem ser vistas como ligadas ao conteúdo, como “dicas” contextuais.  

      Quanto à função, os marcadores conversacionais servem de elo entre as unidades 

comunicativas, de orientadores entre si etc. Podem aparecer em várias posições: na troca 

de falantes, na mudança de tópico, nas falhas de construção, em posições semanticamente 

regulares. Fundamentalmente podem operar como iniciadores ou finalizadores. Analisando 

os marcadores verbais, Marcuschi (1991) subdivide-os em dois grupos distintos segundo 

sua fonte de produção: sinais do falante e sinais do ouvinte. Quanto a funções específicas, 

cada qual pode ter funções conversacionais ou sintáticas.  

 

       A crônica tem início nos escritos medievais portugueses, estando à palavra crônica 

etimologicamente ligada ao termo Chronos, deus da mitologia grega que representa o 

tempo. Por meio de sua tradução para o latim (de Chronos para Saturnus, ou seja, "saturado 

de anos") o termo passou a significar o registro dos fatos atuais. Nessa acepção, a crônica 

assume o papel de registrar os fatos reais ao longo de sua evolução no tempo. Tal sentido 

pode ser facilmente identificado nas crônicas medievais portuguesas já que visam 

primordialmente a apresentar determinadas sequências de fatos organizados na ordem 

temporal de sua ocorrência original. 

 

       No Brasil, a crônica nasce, na prática da escritura cotidiana, com o surgimento dos 

primeiros jornais e revistas e, após 1836, encontrou numerosos adeptos que traduziam o 

termo francês “feuilleton” por “folhetim”, mas, já na metade do século, o vocábulo 

“crônica” começou a ser largamente utilizado: "Depois de 1860 passa a existir um número 

proporcionalmente grande de jornalistas e escritores que praticam a crônica moderna e lhe 

dão dignidade de gênero literário" (Faccioli: 1982: 139). Nomes como os de José de 

Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Raul Pompéia e, mais tarde, Júlia Lopes de 

Almeida, João do Rio, Lima Barreto, entre outros, passaram a desenvolver o exercício da 

crônica cada vez mais preocupados em alcançar uma dimensão poética quanto ao registro 

jornalístico dos fatos que marcaram sua época.  

 

       A primeira característica da crônica diz respeito à brevidade: no geral, é um texto 

curto de meia coluna de jornal ou de página de revista. Por ser um texto publicado no 
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jornal ou revista e ter a brevidade como característica fundamental é que se refletem nela 

as outras características. A subjetividade é outra marca da crônica. A impessoalidade não 

só é desconhecida como rejeitada pelos cronistas: é sua visão das coisas que lhes importa e 

ao leitor; a veracidade positiva dos acontecimentos dá lugar à veracidade emotiva com que 

os cronistas divisam o mundo. (Moisés, 1987: 255) Essa subjetividade faz com que o 

diálogo com o leitor seja seu processo natural e, por ser ao mesmo tempo voltado para o 

cotidiano e para a ressonância do “eu”, o cronista estabelece um diálogo virtual com seu 

interlocutor mudo, mas, sem o qual, sua incursão se torna impossível. 

        

          Quanto à linguagem, segundo Moisés: 

 

Preso ao acontecimento, que lhe serve de motivo e acicate, o cronista não 
se perde em devaneios. E, invertendo os pólos, sua inquietação lírica 
ancora na realidade do fato real. Acentuando o primeiro polo, o estilo 
registra a referencialidade da prosa jornalística; emigrando para o 
segundo, o cronista explora a polissemia da metáfora.  

 
 
         Como a crônica é montada em torno de muito pouco ou quase nada, é o estilo do 

cronista que a sustenta. Entendido estilo como a linguagem, o idioleto; estilo não como 

apenas um arranjo sintático, mas como instrumento de certa visão de mundo. 

 

         Ainda quanto à linguagem, podemos observar o que diz Cândido (1992: 16) a 

respeito do assunto: 

 

 (...) a linguagem "simplória" faz com que haja maior proximidade entre 
as normas da língua escrita e da falada, pois o cronista elabora seu texto à 
semelhança de um diálogo entre ele e o leitor. Sendo assim, na crônica, 
como na língua falada, não cabe a sintaxe rebuscada, com inversões 
frequentes, nem o vocabulário "opulento", por isso, ela operou milagres 
de simplificação e naturalidade.  

 
 

      Demonstrando que o autor busca a aproximação da oralidade na escrita, ou seja, busca 

a quebra de artifício. Assim, o coloquial e o literário se equilibram, fazendo, por meio do 

texto escrito, com que o espontâneo e o sensível provoquem outras observações sobre o 

tema, como ocorre em nossas conversações diárias. 
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     Levando em consideração os pressupostos teóricos apresentados anteriormente, 

analisaremos, agora, as marcas da oralidade na crônica de Luís Fernando Veríssimo.  

       

 

 
 
 

MINHAS FÉRIAS 
 
 
        Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã (Su) e meu cachorro (Dogman) fomos fazer 
camping. Meu pai decidiu fazer camping este ano porque estava na hora de a gente 
conhecer a natureza de perto, já que eu, a minha irmã (Su) e o meu cachorro (Dogman) 
nascemos em apartamento, e, até os 5 anos de idade, sempre que via um passarinho numa 
árvore, eu gritava “aquele fugiu” e corria para avisar um guarda; mas eu acho que o meu 
pai decidiu fazer camping depois que viu o preço dos hotéis, apesar da minha mãe avisar 
que, na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa correndo, e a minha 
irmã (Su) insistir em levar o toca-discos e toda a coleção de discos dela, mesmo o meu pai 
dizendo que aonde nós íamos não teria corrente elétrica, o que deixou minha irmã (Su) 
muito irritada, porque, se não tinha corrente elétrica, como ela ia usar o secador de cabelo? 
       Mas eu e o meu cachorro (Dogman) gostamos porque o meu pai disse que nós íamos 
pescar, e cozinhar nós mesmos o peixe pescado no fogo e comer o peixe com as mãos, e se 
há uma coisa que eu gosto é confusão. Foi muito engraçado o dia em que minha mãe abriu 
a porta do carro bem devagar, espiando embaixo do banco com cuidado e perguntando 
“será que não tem cobra?”, e o meu pai disse “este parece ser um bom lugar, com bastante 
grama e perto da água”, e decidimos deixar para armar a barraca no dia seguinte e dormir 
dentro do carro mesmo; só que não conseguimos dormir porque o cachorro (Dogaman) 
passou a noite inteira querendo sair do carro, mas minha mãe não deixava abrirem a porta, 
com medo de cobra; e no dia seguinte tinha a cara feia de um homem nos espiando pela 
janela, porque nós tínhamos estacionado o carro no quintal da casa dele, e a água que meu 
pai viu era a piscina dele e tivemos que sair correndo. No fim conseguimos um bom lugar 
para armar a barraca, perto de um rio. 
       Levamos dois dias para armar a barraca, porque a minha mãe tinha usado o manual de 
instruções para limpar umas porcarias que o meu cachorro (Dogman) fez dentro do carro, 
mas ficou bem legal, mesmo que o zíper da porta não funcionasse e para entrar ou sair da 
barraca a gente tivesse que desmanchar tudo e depois armar de novo. O rio tinha um cheiro 
ruim, e o primeiro peixe que nós pescamos já saiu da água cozinhado, mas não deu para 
comer, e o melhor de tudo é que choveu muito, e a água do rio subiu, e nós voltamos pra 
casa flutuando, o que foi muito melhor que voltar pela estrada esburacada; quer dizer que 
no fim tudo deu certo. 
 

� Envolvimento pessoal, através do pronome “eu” 

�  “Eu, minha mãe...”, “Mas eu e o meu cachorro...” – Serve para imaginar, 

não o que o interlocutor, mas qualquer pessoa possa vir a fazer. Constitui um 
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elemento expressivo, pois reforça os argumentos do falante, aproxima-o do 

interlocutor e contribui para dramatizar o diálogo. 

� Repetição da pontuação como recurso de ênfase, o tom da voz. No caso aqui 

são as aspas que sinalizam o pensamento, reforçam ou chamam atenção. 

�  “aquele fugiu”; “será que não tem cobra”; “este parece ser um bom 

lugar...perto da água”.  

� Hesitação e repetição do pronome “dele, nós”. 

� “... no quintal da casa dele...” 

� “... era a piscina dele...” 

� Necessidade de rapidez na comunicação 

� “... meu pai, minha irmã (Su)” 

� Repetições de nomes 

� Irmã Su, cachorro Dogman, pai, mãe. 

� Repetições de pronomes possessivos 

� Meu pai, minha mãe, meu cachorro Dogman, minha irmã Su.  

� Uso excessivo de conectivos 

� e – “... e meu cachorro...”, “... e até 5 anos...”, “... e aminha irmã Su...”, “... e 

o primeiro peixe...”. 

� porque – “... porque disse que estava”, “... porque, se não tinha corrente 

elétrica”, “... porque o meu pai...”, “... dormir porque o meu cachorro...”. 

� mas – “...mas eu acho que meu pai...”, “Mas eu e o meu cachorro...”, “... 

mas a minha mãe...”. 

� Uso de conjunções típicos da fala 

� “mesmo o meu pai dizendo” – adequaria melhor “embora o meu pai tivesse 

dito”. 

� "mesmo que o zíper da porta não funcionasse" – " embora o zíper da porta 

não funcionasse". 
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� Ausência de pronomes oblíquos  

� "Meu pai decidiu fazer camping" – " "Meu pai decidiu fazê-lo" 

� “cozinhar ... o peixe, e comer o peixe...” - " "cozinhar ... o peixe ..., e comê-

lo ..." 

� "Levamos dois dias para armar a barraca" – "Levamos dois dias para armá-

la". 

� Redundâncias 

� "5 anos de idade"; "peixe pescado"; "cozinhar (...) no fogo".  

� Erros de sintaxe e regência verbal 

� "apesar da minha mãe avisar" – "apesar de a minha mãe me avisar". 

� "e se há uma coisa que eu gosto" – "e se há uma coisa de que eu gosto". 

� "chegamos no local" – "chegamos ao local". 

� "No fim" em vez de finalmente. 

� A contração da preposição 

� "voltamos pra casa flutuando" – “Voltamos para casa flutuando” 

� O uso do particípio 

� "cozinhado" – ao invés de “cozido”. 

Considerações Finais 

        Essa análise leva-nos à conclusão que as marcas de oralidade mais recorrentes no 

texto escrito, são a repetição, uso repetitivo de conectivos típicos do oral e o uso de 

marcadores característicos da fala. Portanto, o locutor e o interlocutor devem conhecer as 

peculiaridades da modalidade oral para que haja uma comunicação favorável e por outro 

lado, devemos respeitar os conhecimentos adquiridos no ambiente familiar e social, e o 

ritmo de aprendizagem de cada um, no que se refere à aquisição da língua, para que a 

aquisição da variante padrão não se torne algo difícil e traumático. 
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