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Introdução

Este  trabalho  tem  por  finalidade  apresentar  resultados  de  pesquisa  sobre 

marcas da oralidade em textos escritos (narrativas), o qual teve como objetivo observar 

algumas delas que aparecem com maior e outras com menor freqüência.

Para  desenvolver  este  trabalho,  foi  solicitado  aos  alunos  da  4ª  série  “A” 

(vespertino),  8ª  série  “A”  (matutino)  e  3ª  Propedêutico  “B”  (noturno)  da  Escola 

Estadual “Dr. Ytrio Corrêa” – Alto Garças (MT) e dos acadêmicos do 1º e 7º semestres 

do  curso  de  Letras  –  Unemat  –  Alto  Araguaia  (MT),  que  fizessem  uma  redação 

(narrativa)  e  que  respondessem  às  questões  elencadas  em  um  miniquestionário 

sociolingüístico,  o qual teve como objetivo coletar  dados para a pesquisa, tais como 

idade, sexo, escolaridade, classe social, entre outras variáveis.

Nesse sentido, vale salientar que no momento da produção do texto o aluno 

exige mais do seu conhecimento lingüístico sobre a norma padrão, ou seja, “policia”-se 

com mais rigidez, para que não ocorra “erro”. A oralidade, por sua vez, que segue outro 

tipo de norma e forma, vai influenciar na escrita, ou seja, naturalmente vai deixar suas 

marcas; por isso acreditamos ser importante “discutir” algumas marcas da oralidade na 

escrita. 

Sob essa ótica, supusemos que, nos textos escritos, iriam aparecer marcas da 

oralidade  que  caracterizariam  o  “autor”  do  texto,  no  que  concerne  a  sexo,  idade, 

escolaridade e classe social. Ainda presumimos que as crianças, os adolescentes e os 

homens utilizam com mais freqüência recursos orais em textos escritos, do que adultos 

e mulheres.



A pesquisa foi embasada teoricamente em Marcuschi (1986), Calvet (2002), 

Bagno (2003), Tarallo (1985), Perini (2004), entre outros, os quais explanam questões 

concernentes  à  (sócio)lingüística,  abordando  que  a  interação  social  influi  no  jeito 

peculiar que cada um tem de falar (marcas lingüísticas ) e que a idade, a escolaridade, o 

sexo e a classe social, entre outros fatores, influenciam no modo como uma pessoa fala, 

ou produz um texto (forma de expressar).

Enfim, objetivamos com este trabalho averiguar se realmente os alunos dessas 

séries  utilizam  recursos  da  fala  na  escrita,  bem  como  investigar  quais  deles 

permanecem, os que somem e os mais usados no decorrer da progressão escolar.

Diante do exposto, vale expor que Calvet (2002, p. 27) cita o que Bernstein 

defende: “á idéia de que a prática de ensino e a socialização são assinaladas pela família 

em que as crianças são criadas, que a estrutura social determina, entre outras coisas, os 

procedimentos lingüísticos”.

A língua falada e a língua escrita

De forma geral,  costuma-se diferenciar escrita de oralidade. Koch (1992, p. 

68) elenca algumas características mais acentuadas:

FALA ESCRITA
Não-planejada Planejada
Incompleta Não-fragmentaria
Pouco elaborada Completa
Predominância  de  frases  curtas,  simples  ou 
coordenadas

Elaborada

Pouco uso de passivas Predominância  de  frases  completas,  com 
subordinação abundante. Emprego freqüente.

Mediante tais definições, nota-se que a fala refere-se ao uso coloquial/popular 

e  a  escrita ao  uso  culto  da  língua;  ou  seja,  na  oralidade  são  “aceitas”  expressões 

simplesmente “ignoradas” na escrita. Por exemplo:

USO COLOQUIAL/POPULAR USO CULTO
Pronúncia  mais  descuidada  de  certas  palavras  e 
expressões: nóis, oceis, ta bão, num vô, num qué.

Maior cuidado com a pronúncia:  nós, vocês, está  
bem, não vou, não quer.

Não utilização das marcas de concordância. Ex: Os 
menino vai/vão bem.

Utilização  dessas  marcas.  Ex:  Os  meninos  vão  
bem.

Uso constante de a gente no lugar de nós. Uso regular da forma nós.
Emprego de expressões do tipo:  né, então, aí, pois  
é.

Raro uso dessas expressões.

Mistura de pessoas gramaticais. Ex:  Você sabe que 
te enganam.

Uniformidade no uso das pessoas gramaticais. Ex: 
Você sabe  que  o enganam.  Tu  sabes  que te 
enganam.



Uso “livre” da flexão dos verbos. Ex: Se ele fazer;  
se ele pôr.

Utilização  da  flexão  verbal  conforme  as  normas 
gramaticais. Ex: Se ele fizer, se ele puser.

Uso de gírias. Não utilização de gírias.

Entretanto,  Perini (2004, p. 53) salienta que existem pessoas que sustentam 

que a manifestação básica, fundamental, da língua é a fala, e a escrita não passa de uma 

representação  gráfica  dessa  mesma  fala.  Se  há  diferenças,  estas  se  devem 

exclusivamente  à  força  da  tradição,  que  insiste  em  que  temos  que  dizer  vou  aos 

correios;  se  aceitássemos  que  as  pessoas  escrevessem  vou  no  correio e  outras 

construções  do  tipo  (me traz  o  pratinho,  pintou  uns  amigos  da  gente, e  assim por 

diante), então poderíamos começar a escrever como se fala. 

Em muitos textos escritos, encontram-se expressões orais, tais como: aí, certo,  

então,  tem certeza,  lá,  ah.  Algumas  dessas expressões tendem a aparecer  com mais 

freqüência de acordo com grupos etários, de gênero,  status socioeconômico e grau de 

escolarização.

Bortoni-Ricardo (2004, p. 47) considera que a “educação em língua materna” 

faz referência a essas variações acima elencadas. Ela cita, por exemplo, que um avô, na 

hora de escrever, irá utilizar-se de um vocabulário, de expressões diferentes das do seu 

neto  adolescente:  “no  vocabulário  de  campos  semânticos  relacionados  a  sexo  e 

excreção,  que  geralmente  contêm  muitas  palavras-tabú,  encontramos  palavras  que 

variaram ao longo de gerações”. 

Com relação  ao  gênero,  ela  diz  que  as  mulheres  usam mais  diminutivos, 

marcadores  conversacionais  e  os  homens  usam uma linguagem menos  formal,  mais 

pejorativa, com gírias. Ainda salienta que essas diferenças entre o vocabulário feminino 

e  o  masculino  fazem  referência  aos  papéis  sociais,  os  quais  são  culturalmente 

condicionados.

No que concerne a status socioeconômico,  de acordo com Bortoni-Ricardo 

(2004,  p.  47)  tais  diferenças  representam  desigualdades  na  distribuição  de  bens 

materiais e de bens culturais, o que se reflete em diferenças sociolingüísticas. Entre os 

bens  culturais,  ressalta-se  a  inclusão  digital,  o  acesso  ao  computador  e  à  internet, 

claramente associados ao status socioeconômico. 

Com referência ao grau de escolarização, está evidente que há diferença, pois 

uma  pessoa  que  teve  a  oportunidade  de  estudar  terá  uma  forma  de  escrever  bem 

diferente da de uma pessoa que não teve acesso a uma universidade, por exemplo.



Com relação  à  influência  do meio  sobre o “jeito”  de escrever  de cada  ser 

humano, Calvet (2002, p. 27) menciona que as expressões distinguem-se geográfica, 

social e historicamente. A fala espontânea varia da mesma forma: não se tem as mesmas 

atitudes lingüísticas na burguesia e na classe operária, na conversação de adultos e na de 

adolescentes,  em  um  grupo  de  escolarizados  e  no  grupo  de  pessoas  com  pouca 

instrução.

Bagno (1999), por sua vez, faz uma crítica aos gramáticos, comparando-os a 

algo imóvel, sem vida, e que a língua, pelo contrário, é algo em movimento, que evolui. 

Por isso, ele expõe que esse apego às normas é prejudicial à vida social – as pessoas 

estão  em constante  interação,  sofrem várias  mudanças  e  adaptações,  então  torna-se 

preconceituosa a atitude normativa em relação à língua.

Já Perini (2004) expõe que há duas maneiras principais de considerar a fala 

espontânea  em  face  da  escrita,  salientando  que,  de  modo  geral,  a  língua  escrita  é 

considerada  a  “correta”,  mais  “bonita”;  enquanto  a  língua  oral  é  conceituada  como 

repleta  de “erros”,  “falhas”,  “inculta”.  Ressalta-se,  ainda,  que os lingüistas  analisam 

essa  diferença  de  maneira  oposta,  ou  seja,  eles  caracterizam  a  escrita  como  uma 

representação gráfica, expondo que, se há diferenças, estas se devem exclusivamente à 

força da tradição.

Nesse sentido, Perini (2004, p. 54) considera que “o curioso é que ambas essas 

posições são equivocadas; a relação entre a fala e escrita é muito mais complexa do que 

elas dão a entender – e muito mais interessante, do ponto de vista de um lingüista”.

Faz-se  então  importante  considerar  a  norma-padrão:  de  acordo  com  essa 

norma, a escrita deve ser expressa corretamente, de forma clara e objetiva, mais do que 

a  oralidade,  pois  assim o indivíduo terá  sucesso profissional  e  pessoal.  Essa norma 

enfatiza a questão do falar e escrever “bem”, “correto”, salientando que, ao utilizarmos 

essas modalidades, é preciso ter um posicionamento crítico, sintético e argumentativo, 

porque senão a conseqüência será a exclusão social e a perda de referenciais.

Constata-se que, nas gramáticas, encontra-se a distinção entre língua escrita e 

língua  oral,  cada  uma   com  características,  recursos  expressivos,  campo  de  ação 

próprios. Comumente,  diz-se que a expressividade da língua oral  dá-se por meio de 

pausas, entonações, gesticulações, expressão facial e, na língua escrita, o emprego do 

discurso direto e a pontuação se sobressaem.



Expõe-se que cada uma dessas modalidades possui recursos diferentes em face 

das  exigências  de  interação  e  comunicação  próprias,  mas  que  o  sistema  gramatical 

mantém-se o mesmo.

Nesse prisma de reflexão sobre a oralidade e a escrita, pode-se asseverar que 

saber comunicar-se bem é saber transformar idéias e sentimentos em palavras na forma 

e  no  momento  adequado,  compreendendo  e  fazendo-se  compreender,  pois  a 

comunicação é uma via de duas mãos, exige intelecção (ouvir e ler) e expressão (falar e 

escrever).

Com relação a essas duas modalidades, Perini (2004) declara que, ao escrever, 

utilizamos estruturas gramaticais e construções textuais diferentes da fala, a qual, por 

sua vez, assume um caráter mais espontâneo, menos rígido do que a escrita. 

Ainda, Perini (2004, p. 60) considera

importante observar como a língua falada tem regras tão complexas e tão estritas 
quanto as da língua escrita; apenas, são diferentes. Mas por que é que nos parecem 
tão fáceis? Ah, é porque são as regras da nossa língua nativa – as outras são de uma 
língua que aprendemos na escola.

Perini (2003) afirma que não escrevemos o que falamos e nem falamos o que 

escrevemos,  porque  não  tem  muito  sentido  e  é  impossível.  Segundo  ele,  enquanto 

falamos, organizamos frases (até muitas vezes para facilitar a compreensão do ouvinte) 

que jamais a gramática normativa aceitaria na escrita, como, por exemplo –  eu vi ela  

hoje na escola –, em lugar de  eu a vi hoje na escola. Também na oralidade o falante 

poderá usar recursos para preencher as lacunas (ex: né, é é é, ã, etc.) que na escrita não 

são  aceitos  pela  norma  padrão  –  deve-se  refletir  sobre  o  que  se  está  escrevendo  e 

reescrever se for preciso; na fala não poderia estar toda hora re-dizendo, pois dificultaria 

a interlocução.

Apontam-se  algumas  diferenças  entre  um texto  oral  e  um texto  escrito.  A 

tabela  mostra  características  que  são  ou  não  aceitáveis  em  cada  uma  dessas 

modalidades.

TEXTO ORAL TEXTO ESCRITO
Elipses Não pode haver repetição de idéias – redundância
Maior  liberdade  quanto  às  exigências  de 
concordância verbal e nominal

As  orações  são,  na  sua  maioria,  justapostas  ou 
coordenadas,  havendo  pouca  incidência  de 
subordinação.

O vocabulário é mais genérico do que o exigido no 
padrão escrito.

Expressões  mais  complexas  sintaticamente, 
inclusive  com  inversões  na  ordem  esperada  dos 
elementos na frase (núcleo mais modificadores)

Etc. Etc.



À luz dessas distinções, é oportuno aduzir que Tarallo (1997) considera que “a 

língua falada é o veículo lingüístico de comunicação usado em situações naturais de 

interação social, do tipo comunicação face a face”.

Enfim, nota-se que há diferenças significativas entre a língua falada e a língua 

escrita, mas há certas exigências que cabe às duas cumprir: tanto ao falar, quanto ao 

escrever precisamos ter clareza, objetividade, saber o que dizer e como se expressar. É 

preciso sintonia entre os participantes do processo para o sucesso da comunicação.

Análise da Conversação –as atividades sociais na interlocução

Segundo Rodrigues (1993, p. 18) 

A conversação é um evento de fala especial: corresponde a uma interação verbal 
centrada, que se desenvolve durante o tempo em que dois ou mais interlocutores 
voltam  sua  atenção  para  uma  tarefa  comum,  que  é  a  de  trocar  idéias  sobre 
determinado assunto. Conversação natural, que ocorre espontaneamente no dia-a-
dia, dá-se face, presentes os dois falantes, ao mesmo tempo, em um mesmo espaço. 
Na situação de diálogo, os interlocutores alternam seus papéis de falante e ouvinte, 
e dessa atividade a quatro mãos resulta o texto conversacional, elaborado em uma 
determinada situação de comunicação. Todo evento de fala acontece, portanto em 
um  contexto  situacional  específico,  aqui  entendido  como  o  ambiente 
extralingüístico:  a situação imediata,  o momento e as circunstâncias  em que tal 
evento  acontece,  envolvendo,  inclusive,  os  próprios  participantes  com  suas 
características individuais e possíveis laços que os unam.

Seguindo esse prisma, Koch (1992, p. 67) explana que

A  Análise  da  Conversação  é  uma  disciplina  que  se  originou  no  interior  da 
sociologia  interacionista  (etnometodológica)  americana,  e  tem  por  princípio 
trabalhar  somente  com  dados  reais,  analisados  em  seu  contexto  natural  de 
ocorrência. Seu conceito fundamental é, portanto, o de interação, o que lhe dá um 
caráter  globalizante  e  dinâmico;  além  disso,  para  ela,  a  realidade  social  é 
constantemente fabricada pelos atores sociais em suas interações.

Os primeiros  “conversacionalistas” americanos (Sachs,  Schegloff,  Jefferson, 

entre  outros)  levaram  em  consideração,  ao  estudarem  a  estrutura  da  conversação, 

basicamente as atividades sociais  dos interlocutores:  repartição e tomada dos turnos, 

começo/encerramento  de  uma  conversação,  ações  que  exigem  reação  imediata  do 

interlocutor.

Marcadores conversacionais



Observa-se  que,  numa  comparação  entre  a  oralidade  e  a  escrita,  não  se 

empregam as mesmas unidades sintáticas. Ao nos comunicarmos oralmente, utilizamos 

recursos tais  como:  né,  daí,  aí,  já,  então,  certo,  para verificarmos se estamos sendo 

entendidos,  ou  para  simplesmente  tornar  a  interlocução  mais  participativa,  ou  seja, 

quem  fala  induz  quem  ouve  a  envolver-se  ativamente  na  conversa  mediante  esses 

marcadores acima citados. Na escrita, até por essa modalidade assumir um caráter mais 

formal,  não  é  aceita  pelos  gramáticos  a  presença  de  tais  recursos  –  cobra-se  uma 

linguagem culta ao se escrever.

Segundo Marcuschi (1986), os recursos (marcadores) conversacionais podem 

ser subdivididos em três tipos de evidências:  verbais,  não verbais e  supra-segmentais. 

Os verbais formam uma classe de palavras ou expressões altamente estereotipadas, de 

grande  ocorrência  e  recorrência.  Situa-se  no  contexto  sem  contribuir  com  novas 

informações.  Os  não  verbais referem-se  à  expressão  facial,  gesticulação,  enfim, 

posturas físicas que são indispensáveis em toda e qualquer comunicação. E os recursos 

supra-segmentais são de natureza lingüística, mas não de caráter verbal, por exemplo, 

as pausas e o tom de voz.

Esses sinais servem de elo entre unidades comunicativas, de orientadores dos 

falantes entre si. Podem aparecer em várias posições: na troca de falantes, na mudança 

de  tópico,  nas  falhas  de  construção,  em  posições  sintaticamente  regulares. 

(MARCUSCHI, 1986, p. 61). São vários os sinais conversacionais  verbais expostos, 

tanto pelo falante, como pelo ouvinte. Veja o quadro.

Quadro dos sinais conversacionais verbais

SINAIS DO FALANTE

Pré-posicionados  –  no 
início do turno

Pré-posicionados  –  no 
início  de  unidade 
comunicativa

Pós-posicionados  –  no 
início de turno

Pós-posicionados  –  no 
início  de  unidade 
comunicativa

Olha Então Né Né
Veja Aí Certo Certo
Bom Daí E então Tá
Mas eu Mas Entendeu Não é
Nada disso Assim Compreende Não é assim
Etc. Etc. Etc. Etc.

SINAIS DO OUVINTE

Convergentes Indagativas Divergente
Sim Será? Não



Taí É? Calma
Claro O quê? Essa não
Pois não Como? Peraí
Etc. Etc. Etc.

Percebe-se  que  os  marcadores  operam  sob  duas  formas:  conversacional  e 

sintática. Ao tratar-se das funções conversacionais, encontram-se sinais produzidos pelo 

falante (que servem para sustentar o turno, preencher pausas, dar tempo à organização 

do pensamento, monitorar o ouvinte) e sinais produzidos pelo ouvinte (que servem para 

orientar  o  falante  e  monitorá-lo  quanto  à  recepção).  Quanto  às  funções  sintáticas, 

salienta-se que esses sinais podem ser responsáveis tanto pela sintaxe da interação como 

pela segmentação e pelo encadeamento de estruturas lingüísticas. Esse fato sugere uma 

íntima relação da sintaxe da interação com a sintaxe gramatical.

Marcas da fala na escrita

A  fala  é  diferente  da  escrita  sob  muitos  aspectos;  cada  uma  dessas 

modalidades tem características próprias, mas uma influencia a outra, especialmente a 

fala na escrita. Segundo os gramáticos, a oralidade é mais fácil, mais usada em nosso 

dia-a-dia,  permite-se  alguns  “erros”;  enquanto  a  escrita  é  mais  complexa,  rígida, 

rebuscada. A oralidade, talvez por ser mais usada, deixa, muitas vezes, suas marcas em 

textos escritos.

Segundo  Kato  (1986),  “a  escrita  e  a  fala  são  realizações  de  uma  mesma 

gramática, mas há variação na forma pela qual as atividades lingüísticas são distribuídas 

entre as duas modalidades devido as diferenças temporais, sociais e individuais”.

Sob essa visão, pode-se aduzir que a escrita tem uma forma canônica e muito 

mais  convencionada do que a fala,  porém,  em muitos  casos,  ou melhor,  em muitos 

textos  escritos  encontram-se  “pegadas”  da  fala  a  fim de  persuadir  o  leitor,  torná-lo 

participante ativo da mensagem em seu papel de receptor. O aspecto oral da linguagem 

caracteriza-se por ocorrer na situação, enquanto na escrita a linguagem é usada fora da 

situação. Ou seja, quando alguém se pronuncia, propicia a presença real, mais íntima, 

do interlocutor, além de ser mais fácil para convencê-lo de alguma coisa (depende da 

intenção  do  emissor),  cobrando-se  de  maneira  rápida  a  receptividade,  enquanto  na 

modalidade  escrita  isso não acontece  tão facilmente  e,  quando acontece,  dependerá, 

também, da elaboração e construção do texto.



Cada  pessoa  tem sua  maneira  própria  de  falar;  cada  região  possui  marcas 

lingüísticas (maneiras diferentes de dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com 

o  mesmo  valor  de  verdade)  que  a  diferencia  de  uma  outra;  cada  grupo  adquire 

vocabulários  que  o  caracterizam;  enfim,  vivemos  em  um  país  assinalado  pela 

diversidade:  branco-negro;  pobre-rico;  adolescente-adulto;  analfabeto-letrado,  entre 

outras.  Tudo isso influencia,  tanto na hora de falar,  quanto no momento  da escrita, 

porque, querendo ou não, deixamos nossas marcas – é inevitável querermos “esconder” 

a forma peculiar de cada um.

O drama da escrita: dificuldades na recolha da amostra

“Despertar  a  curiosidade,  inata  ao  homem  e 
vivacíssima no menino, eis o primeiro empenho do 
professor,  num  método  racional.  Da  curiosidade 
nasce  a  atenção;  da  atenção  a  percepção  e  a 
memória inteligente”. (Rui Barbosa)

Produzir um texto é uma tarefa difícil, tanto para o professor que ensina como 

para  o  aluno  disposto  a  aprender,  pois  fazer  produções  textuais  exige  disposição, 

conhecimento de mundo, uma intenção, objetividade, coerência, leituras diversas, entre 

outros aspectos indispensáveis para uma boa redação.

Faulstich (2003, p. 10) afirma que

redigir é dizer a outrem o que se pensa. Ao conversar, está-se como que redigindo 
oralmente; ao escrever uma carta, de qualquer natureza, está-se redigindo; (...) ao 
escrever uma estória, uma descrição de cena ou de objeto e ao defender um ponto 
de vista, está-se redigindo. 

Com relação ao ato de redigir um texto, vale destacar que, ao solicitarmos aos 

alunos uma produção escrita, a grande maioria reclamou muito (principalmente os do 3º 

propedêutico e I semestre). Eles alegavam que escrever exige muito da pessoa; precisa-

se organizar idéias, ter um objetivo claro, coerente, não se “pode” escrever “errado”.

Faulstich (2003, p. 50) ainda,  elenca alguns procedimentos para redigir um 

texto (mais propriamente dissertativo, que é pedido com maior freqüência na escola, em 

vestibulares e em concursos): “anotar suas idéias sobre o assunto, sobre o que deseja 

expor;pesquisar sobre o assunto, para obter maiores e novas informações; delimitar bem 

o objetivo.”



Ainda salienta que existem muitas dicas para produzir um texto, mas não há 

uma fórmula exata, para se fazer um bom texto. É preciso ler, ler novamente, escrever, 

reescrever;  pois  escrever  aprende-se  lendo  e  escrevendo.  Faz-se  necessário  ter 

persistência,  atenção,  clareza,  reflexão,  organizar  idéias...  Não  é  tarefa  fácil,  mas 

possível.

O professor trabalha a escrita com os alunos durante todo o período escolar e 

eles sempre se frustram quando são solicitados a produzir um texto: não “sabem” o que 

e como escrever. 

Sob esse prisma de reflexão, surge a necessidade de salientar o que Possenti 

(2002, p. 55) explana:

o fracasso dos alunos em provas que exigem escrita não é só o fracasso  da escola, 
mas o de uma sociedade que valoriza o que tem pouco valor -  escrever corretamente 
sempre as mesmas palavras e frases de gramática – e não valoriza o que tem muito 
valor – a capacidade de alguém ser sujeito de um texto, de defender idéias que se 
articulem, mesmo que haja pequenos problemas de escrita.

Perini (2002, p. 56) assevera também que “somos uma sociedade que valoriza 

ortografia e casuísticas medievais sobre correção gramatical, mas que diz querer textos 

criativos e coerentes. Como já se disse, “colhe-se o que se planta”.

As marcas orais localizadas nos textos escritos

Em nosso trabalho, partimos do pressuposto de que mesmo a oralidade e a 

escrita sendo duas modalidades diferentes,  uma pode deixar suas “marcas” na outra. 

Ainda acreditamos que a fala influencia mais na escrita do que vice-versa, por ser mais 

freqüente no dia-a-dia dos alunos e das pessoas de um modo geral.

Para  a  realização  deste  trabalho,  fomos  a  cada  série  (4ª  e  8ª  séries,  3º 

propedêutico  e  I  e  VII  semestres),  explicamos  o  objetivo  de  nossa  pesquisa  e 

posteriormente pedimos aos alunos que produzissem um texto e que respondessem a um 

miniquestionário (com a finalidade de reconhecer um pouco da realidade do aluno, no 

que concerne a idade, sexo, classe social).

Recolhidos os textos de todas as séries, separamos, aleatoriamente, 10 (dez) 

textos de cada uma, para verificar quais as marcas orais utilizadas pelos alunos em suas 

respectivas produções.



A tabela abaixo mostra alguns tipos de marcas (com exemplos) que os alunos 

da 4ª série usaram em seus textos escritos:

4ª série
Tipos de marcas Exemplos 
Subjetividade fui crescendo e virei uma menina linda

eu quero fazer facundade
eu sei que tenho (...)
eu moro com minha família
o meu estudo é ótimo
eu fico imaginando

Gírias, expressões orais e clichês (...) estava muito frio até caia neve
(...) no futuro está acontecendo muitas coisas legais
minha vó é tão legal
o pai do meu pai é dez, legal
minha vovó ela é muito legal, mas na hora que ela 
enfessa
minha vovozinha mas boazinha
mas mais difícil mesmo
eu tenho que mi dar com o futuro e o presente
vou levando a vida desse cheito
Ele queria brincar  com o cão e o cão nem dava 
bola

Diálogo com o leitor minha mãe está tão triste. Sabe por que?
Inadequação morfo-sintática (...) se chamava Rosa mas todos chamavam ela de 

vó Ro
(...)D.  Amélia  mas todos chamavam  ela de  Titia 
Mélia
minha vovó ela é muito legal, mas na hora que ela 
enfessa
Eu vou na1 casa de Ângela
José pegou2 no colo e levou para dentro
O nome dela se chamava Larissa.
(...) queria se casar novamente para que sua filha 
Cinderela tenha uma madrasta para Cinderela.
Sua madrasta viu ela tão feliz (...)
Quando dar 12:00 a noite você sai de lá
A moça cujo couber o pé aqui (...)
Um dia sua mãe mandou ela ir na casa de sua avó
Um dia sua mãe mandou ela ir na casa de sua avó
(...) falou até de3 me bater
- é eu mãe.
Eles moravam (...) só que a mãe deles

Uso de marcadores conversacionais Ângela estava se arrumando e aí sua mãe
E  um bebê  começava  a  chorar.  E  então o  José 
estava procurando (...)
(...) a madrasta e suas filhas foram a festa.  Então 
nesse dia (...)
e daí eles ficaram olhando, olhando
(...) iam vender seus filhotes então ela falou
um dia apareceu um cão daí ele queria brincar

Repetição Quando ela chegou na rodoviária de sua cidade, ela 
tinha esquecido (...)

1 deveria ser: vou à casa.
2 deveria ser: José o pegou no colo.
3 deveria ser: em me bater.



Quando  ela viu  quem  estava  lá  ela se  assustou 
porque ela viu sua amiga (...)
(...) queria se casar novamente para que sua filha 
Cinderela tenha uma madrasta para Cinderela.
Era  uma vez  uma gaivota  colorida que  era  toda 
colorida
Ele queria  brincar  com o cão  e o cão  nem dava 
bola

Escrita fonética não tem mutivo (motivo)
que iam desmanha (desmaiar)
ele  viveram  filizes (felizes)  para  sempre,  mais a 
onça denuciou (...)
era uma vez treis porquinhos

Observa-se que os alunos da 4ª série formam frases que não correspondem à 

norma  padrão  da  língua  escrita.  Eles  usaram com maior  freqüência  a  inadequação 

morfossintática (15 ocorrências). Nesse grau de escolaridade, não se tem tanto contato 

com a língua culta, por esse e outros motivos, grafam o que falam, como se a escrita 

fosse uma representação da fala; por isso, os escritos das crianças, como contexto de 

vida para interpretação,  ganham significação,  por menores e mais fragmentários que 

sejam.

Também  utilizaram  bastantes  gírias e  clichês (11  ocorrências)  a  fim  de 

“demonstrarem”  os  sentimentos,  a  própria  realidade.  Usaram  certos  marcadores 

conversacionais (7 ocorrências), que, para eles, serviram para chamar atenção do leitor 

para a história em questão. Ocorreu, ainda, o uso da  subjetividade (7 ocorrências): as 

crianças recorrem com freqüência ao ser “eu”, para enfatizar a sua presença no texto; 

repetição (5 ocorrências) – repetiram as palavras elencadas na tabela, objetivando não 

perder a referência  e especialmente por não terem acesso a livros. Ainda são muito 

apegados  à  “velha”  cartilha,  com  frases  elaboradas;  por  fim  a  escrita  fonética (5 

ocorrências) e diálogo com o leitor (10 ocorrências). 

Na 8ª série, os alunos têm maior conhecimento da escrita,  pois nesse nível 

escolar  já se cobra a “obediência” às normas  cultas  da língua,  de modo que sabem 

diferenciar  certos  aspectos  que  correspondem  à  oralidade  dos  que  correspondem  à 

escrita.  Nessa série,  os alunos são, geralmente,  adolescentes – fase em que se usam 

várias  gírias (16  ocorrências),  por  exemplo:  pra  valer,  nem  aí,  bem  irada,  e  a 

subjetividade (14 ocorrências), com o intuito de demonstrar a fase em que se encontram 

(juventude) e como se encontram. Veja a tabela a seguir:

8ª série
Tipos de marcas Exemplos 
Subjetividade (...) um amigo foi me visitar



o que eu não imaginava
(...) avistou um lindo rapaz 
houve uma reunião na minha escola
(...) eu e minha família
(...) encontrei os amigos e fui contar
se  não  fosse  a  Patrícia  com  sua incrível  dor  de 
cabeça
desde o dia em que completei 12 anos, comecei a 
receber gardênias
Eu sempre estava tentando (...)
Eu gosto muito da mãe da Joyce
Conheci uma menina
Ela estudava na mesma sala que eu
Eu sempre tentava ajudá-la
(...)  qualquer pouquinho  que  ela  estuda  já  era 
suficiente

Gírias, expressões orais e clichês ela sem pensar duas vezes aceitou
ela estudava numa escola onde todo mundo era de 
cor branca
quando chegou na escola todo mundo deu risada
pelo motivo de todo mundo chamar ela de (...)
(...) tinta pra cá pincel pra lá
(...) a viagem de avião foi muito legal
(...) conhecemos várias pessoas legais
Sua promoção foi bem irada
A hora em que foram sair (...) o ônibus já estorou 
dois pneus
Por  enquanto  estava  ocorrendo  tudo  nos 
conformes
Passaram quinze dias só na farra
(...) festando de segunda à segunda
quem era a pessoa com tanto gosto
a pessoa comprava só no dinheiro vivo
nós nos conhecemos e viramos amigas pra valer
(...) e não estava nem aí.

Diálogo com o leitor Por isso lhe damos um conselho: quando você tiver 
idéia:

Inadequação morfo-sintática ajudei4 escrever a carta
as drogas está me matando
(...)  avistou um lindo rapaz no qual  lhe chamou 
muita atenção
(...)  menina  chamada  Marli,  a  qual  sua 
característica era morena
pelo motivo de todo mundo chamar ela de (...)
fomos para o hotel se aprontar
Era uma moça que iria casar5.
Resolveram se mudar lá para o centro da cidade

Uso de marcadores conversacionais deram o seu primeiro beijo e ali foram embora
(...)  tivemos  que  nos  separar  aí  então  nós  duas 
sentimos (...)

Repetição 
Escrita fonética O vouo (vôo) saía as 2:00

o ônibus já estorou (estourou) dois pneus
(...) era o suficiente pra ela tirar notas

4 deveria ser: ajudei-o a escrever a carta.
5 deveria ser: iria se casar.



Nota-se que houve um avanço, pois nessa série o tipo de marca inadequação 

morfo-sintática (8 ocorrências) foi em menor número de ocorrências, comparando-se 

com a 4ª série.

Por fim, constatamos que não houve repetição e recorreram poucas vezes aos 

marcadores  conversacionais (3  ocorrências);  à  escrita  fonética (3  ocorrências)  e  ao 

diálogo com o leitor (2 ocorrências).

No 3º propedêutico, os discentes usaram as seguintes marcas em seus textos:

3º Propedéutico

Tipos de marcas Exemplos 

Subjetividade eu era bem pequenina
ah. eu não me conformava
Infelizmente, ou felizmente tinha uma garota (...)
Minha  irmã precisou viajar  e  eu  fiquei  sozinha em 
casa
Inclusive minha vó.
Sua mãe ficou tão desesperada.

Gírias, expressões orais e clichês (...) resolveram fazer uma festa de arromba
na certa um deles ofereceu sua casa
eram bebidas pra lá, comida pra cá
e a festa estava rolando
foi como o céu tivesse caído na minha cabeça
(...) daqueles que faz a gente perder a cabeça
em uma festa que estava rolando
ele começou me paquerar
(...) jogando indiretas
não demorou muito para o som começar a rolar.
Quando dei por mim já era tarde
Dia 26, lá se vão todos.
Por que não veio mais antes?
(...) colocando a fofoca em dia.
(...)  dando  um pouquinho de  tempero,  aí  fica  tudo 
legal.
elas são gente finas. 
Todos contentes e festando

Diálogo com o leitor Portanto, nunca mais faça as coisas escondidas.
Posso te dizer que todos tomaram muito medo.

Inadequação morfo-sintática o avião se explodiu em um ataque terrorista.
 certo dia reuniram em uma casa,  uma família bem 
humilde para discutirem sobre sentimentos.
(...)  contou  uma  história  pelo  qual estava 
emocionada.
Onde eu morava tinha uma conveniência bem do lado.
Minha irmã chegou com o marido dela.



O único dia do ano onde unimos
Era um certo dia eu fui para a fazenda (...)
Encontrei  meus  parentes  que não havia  mais  de  2 
anos.
Aprendi a andar a cavalo e banhei no rio.
Elas são muito legais, pois se damos muito bem.
(...) nunca que ia caber.
Seu tio que estava de carro levou ele até ao médico.
A família de Leia voltaram para a cidade.
(...)  arrumou  um  emprego  onde ela  morava  no 
serviço.
(...)  estavam  organizando  as  carnes  para  seu 
casamento onde um desses jovens ia casar6.
Chegou uma camionete da cidade onde foi a sorte de 
todos.
(...)  levaram  todos  para  um hospital,  na  qual  essa 
cidade não tinham recursos.
(...)  serviu  como  exemplo  onde todos  estão  hoje 
muito felizes.

Uso de marcadores conversacionais ah. eu não me conformava
(...) eu fiquei sozinha em casa  então resolvi chamar 
alguns amigos.
(...)  dando  um pouquinho de  tempero,  aí fica  tudo 
legal.
(...) ficou triste, começou daí uma febre.

Repetição 
Escrita fonética eram bebidas pra lá, comida pra cá

(...) ele si casou
(...) começaram a ir pra nossa festa
(...) que uni (une) até mesmo
sua mãe presintiu (pressentiu) que teria que entrar.
Sua família ficou desisperada (desesperada).
Seus colegas estranharão (estranharam) um pouco.
Você tem duas opições (opções).
(...) ou treis (três) conselhos
(...) nem procura algum disvio (desvio)

Essa  série  preocupou-nos  e  surpreendeu-nos,  pois  esperávamos  uma menor 

freqüência  de  marcas  orais,  especialmente  no  que  concerne  à  inadequação  morfo-

sintática, de que encontramos 18 (dezoito) (ocorrências).

Houve um alto índice de uso de marcas orais, se considerarmos que são alunos 

que estão concluindo o ensino médio. Isso fez que passássemos a refletir sobre como 

vem sendo orientado o ensino nas escolas públicas.

Foram identificadas, ainda, marcas do tipo  gírias / clichês (18 ocorrências), 

subjetividade (6 ocorrências),  marcadores conversacionais (4 ocorrências) e  diálogo 

com o leitor (2 ocorrências), o que evidencia que eles “não têm” tanta preocupação em 

escrever “corretamente”, apenas expõem no papel o que vivenciam.

6 ia se casar



Ao contrário do esperado, notamos a presença da várias expressões orais ditas 

pelos  jovens,  provavelmente  como  recurso  estilístico  para  dar  maior  vivacidade  ao 

texto; por exemplo:

“aí, socorro, não me mate”

“ele falou bem assim”

“o som começar a rola”

“viu os olhos de ressaca”

“tudo bem, mas eu que ainda”

“pude sentir a enorme adrenalina”

“.ele pensava to de boa”

“Ele começou a ficar mais mala (...) começou a sair com a galera la da vila”

“resolveram fazer uma festa de arroba.”

“eram bebidas pra lá comida pra ka”

“pois pensavam que iam ganhar uma bronca”.

I semestre
Tipos de marcas Exemplos 
Subjetividade Minha festa de formatura do 2. grau

Quando resolvi prestar o vestibular
Eu engravidei e ele me apoiou

Gírias, expressões orais e clichês A menina ficou muito alegre de7 saber que (...)
(...) que vivia em seu mundinho
Sorrir então, nem pensar
Pobrezinha, antes tivesse ficado em casa;
Pra começar, a sandália dela rebentou,
Foi assim, depois de tantos altos e baixos (...)
Não sei nem por onde começar
Mas só que ele não sabia
Começamos ficando e acabamos nos apaixonando
(...) imediatamente topou
(...) mandou-lhe uma facãozada na coxa
(...) deu-lhe na cabeça, que por sinal, partiu-se ao 
meio

Diálogo com o leitor Mas te digo com toda certeza
Inadequação morfo-sintática (...) quem sabe8 não dê 9casamento

faz quatro anos que eles separaram
Uso de marcadores conversacionais (...) e eu também, então comecei a fazer (...)
Repetição os noivos receberam os cumprimentos no salão de 

festas e os noivos foram passar a lua de mel no Rio 
de Janeiro.

É visível a diferença longitudinal da 4ª série ao I semestre.  Nos textos dos 

alunos dessa turma, encontramos em maior número de ocorrência as gírias e clichês (12 

vezes).  Nota-se  a  redução  da  presença  das  marcas  orais:  subjetiva (4  ocorrências); 

7 Em saber, não de saber.
8 Quem sabe- são inadequadas expressões de incerteza.
9 Não dará em casamento seria o correto.



inadequação morfo-sintática (2  ocorrências);  diálogo  com  o  leitor (1  ocorrências); 

marcadores conversacionais (1 ocorrências) e repetição (1 ocorrência).

VII semestre
Tipos de marcas Exemplos 
Subjetividade Para minha felicidade, passei no vestibular.

Me senti deixada de lado.
Essas sensações sentidas por mim

Gírias, expressões orais e clichês Tirou o maior sarro.
Era muito engraçada e esparolada.
Mas Suely não se fez de rogada.
Com ela ninguém podia.
Me senti deixada de lado.
Aterrorizada com o tal.
O menino chorava noite e dia
Na sexta10 foi o show do Rick e Renner

Diálogo com o leitor Imagine que passei seis horas de pânico.
Veja, na minha casa apareceu uma fera (...)
Viu só, o que o medo faz com a gente!

Inadequação morfo-sintática Passava com as monitoras no recinto  que11 estava 
estabelecido.
(...) lá ela foi no Atacadão.

Uso de marcadores conversacionais Ela acordou cedo e foi para Rondonópolis, então o 
carro quebrou
Então ela voltou para Alto Araguaia

Inadequação vocabular Na sexta foi12 o show do Rick e Renner

Constatamos a diferença dos textos da 4ª série até o VII semestre, em que vale 

salientar que com o avanço escolar o professor cobra mais a “obediência” à gramática 

normativa  e  conseqüentemente  os  alunos  procuram  sempre  mais  adequar  suas 

produções à norma culta da língua.

Verificamos  que,  nos  textos  dos  alunos  do  I  e  VII  semestres,  não  houve 

marcas do tipo escrita fonética. E a diferença é significante entre esses dois semestres, 

porque  o  uso  das  marcas  orais  do  VII  foi  menor  do  que  no  I:  gírias  e  clichês  (8 

ocorrências);  subjetividade (3  ocorrência);  diálogo  com  o  leitor (3  ocorrências); 

inadequação  morfo-sintática (2  ocorrências);  marcadores  conversacionais (2 

ocorrências); e inadequação vocabular (1 ocorrência) – vale ressaltar que esse tipo de 

marca ocorreu apenas no VII semestre. 

Notamos que os acadêmicos usam com menor freqüência marcas da fala em 

textos escritos do que os demais alunos das outras séries analisadas; acreditamos que 

isso se deva o fato de no ensino superior haver uma cobrança grande no que concerne à 

utilização da linguagem padrão. Nesse nível, os discentes preocupam-se em produzir os 

10 Deveria ser: sexta-feira.
11 Deveria ser: onde ou em que.
12 Deveria ser: ocorreu ou aconteceu. 



textos conforme “estabelece” a gramática normativa. Por isso sabem diferenciar termos 

orais dos termos escritos.

Outras expressões orais localizadas:

“Esta é a história, ou estória, nem sei”

“Seu patrão, homem sistemático e de uns setenta anos”

“to indo embora”

“Não temos o quadro de professores completo mas tudo bem vamos indo devagar”

“ops! Acorda!!!”

“Pra começar”

“topou”

“Oi”

“tal senhora”

Enfim, é oportuno salientar que, no item subjetividade, o alto índice de uso da 

1ª  pessoa  do  singular  (eu)  ocorre  por  causa  do  tipo  de  texto  (narrativa),  no  qual, 

geralmente, o sujeito se inclui. 

As marcas mais freqüentes

Constatamos que algumas marcas da fala são usadas com maiores índices de 

ocorrência,  tais  como:  Pra cá,  pra lá (3x)  –  expressão oral;  o  pronome possessivo 

minha (7x) – subjetividade; o termo então (mais de 7 x) – marcador conversacional; as 

gírias: tirou o maior sarro; depois de tantos altos e baixos, sua promoção bem irada; a  

festa estava rolando; o pai do meu pai  é dez, legal; etc.

Enfim,  os  tipos  de  marcas  mais  usados  foram  os  que  correspondem  às 

gírias/clichês e à inadequação morfossintática.

Observa-se, ainda, que os marcadores conversacionais encontrados nos textos 

dos alunos da 4ª série, tais como: tão, só, ali, já, daí, ah, oh, aí, entre outros, perpassam 

até ao VII semestre de Letras, não importando a idade e o sexo - todos usam marcadores 

orais em textos escritos.

Diferenças entre variantes ao usar marcas orais em textos escritos. Há ou não 

há? Eis a questão.  Ao ler  e analisar os textos é possível evidenciar  que as crianças 

utilizam em maior freqüência marcas da fala. Para elas, é muito natural repetir várias 



vezes  aí,  daí,  já, tão; ou escrever assim como falam:  nois,  treis,  home; já os jovens e 

adultos procuram se corrigir mais, prestando atenção, para elencar o que vem ou não de 

encontro com a norma padrão.

Mediante as produções textuais,  podemos dizer  que não são os marcadores 

conversacionais que farão a diferença entre um texto escrito por um homem ou uma 

mulher, por exemplo; mas diríamos que é o vocabulário que caracteriza com maior rigor 

as diferenças entre variantes, isto é, há diferenças sociolingüísticas.

Como já vimos, algumas marcas permanecem, outras desaparecem no decorrer 

da trajetória estudantil,  e as crianças, os adolescentes, homens e os alunos do ensino 

fundamental e posteriormente do ensino médio usam com mais freqüência as marcas da 

fala  em seus  textos.  Nota-se que  as  mulheres  procuram obedecer  mais  à  gramática 

normativa, à norma culta. Mas é de grande valia expor que elas usaram mais partículas 

chamadas  de  marcadores  conversacionais,  com  intuito  de  obter  aquiescência  e 

concordância do interlocutor.

Com relação ao grau de escolaridade, há um número bem maior de marcas da 

oralidade nos textos escritos por alunos das séries iniciais.  Segundo Silveira (1997), 

esse “fenômeno” se dá, porque ,“ao entrar na escola, a escrita da criança reproduz a sua 

fala, sendo essa uma das únicas referências em que pode se apoiar.”

Nesse sentido,  é  oportuno trazer  à  baila  a  idéia  de que a  noção de língua 

adotada é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, pois “as diferenças entre 

fala e escrita podem ser frutiferamente vistas e analisadas na perspectiva do uso e não 

do  sistema  (...)  levando  em  consideração  não  o  código,  mas  os  usos  do  código” 

(MARCUSCHI, 2003, p. 43). Assim, ao invés de conferir ao diferente o estigma de 

“erro”,  o  professor  deve suprir  as  necessidades  dos  alunos,  de forma a desenvolver 

potencialidades lingüísticas.

Os  acadêmicos  do  VII  semestre  fazem  a  diferença  no  que  concerne  ao 

vocabulário, pois esses adotam uma linguagem mais culta; porém usam expressões orais 

e os tais marcadores conversacionais, assim como os estudantes do 3º propedêutico, por 

exemplo. Nesse sentido, é bom asseverar que os acadêmicos usam uma linguagem que 

vem a obedecer à norma padrão porque estão em um estágio, ou nível que exige o uso 

da  linguagem  culta,  que  oferece  conhecimentos  na  área  do  bem  escrever  e  falar; 

provavelmente  “treinaram” mais  a  escrita/fala,  até  porque “desfrutaram” de anos  de 

estudos para chegar aonde chegaram – a uma faculdade.



Com relação à classe social, é difícil fazer um levantamento preciso, pois a 

maioria dos participantes da pesquisa pertence à classe popular (renda familiar de R$ 

260,00 a R$ 800,00). Mas temos a consciência de que a rede social  influi muito na 

questão da comunicação, seja ela escrita ou oral. 

Para corroborar o pressuposto acima elencado, é válido citar que “a rede social 

de um indivíduo, constituída pelas pessoas com que esse indivíduo interage nos diversos 

domínios sociais, também é um fator determinante das características de seu repertório 

sociolingüístico”. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 49).

Outro fator que influencia na escrita do aluno é a oportunidade – o acesso a 

internet,  televisão,  telefone,  CD-R,  bons  livros.  Esses  recursos,  entre  vários  outros, 

interferem na questão do falar e escrever de uma pessoa.

Enfim, todos esses fatores representam os atributos de um falante: sua idade, 

sexo, classe social, escolaridade, etc. Podemos dizer que esses atributos são estruturais, 

isto é, fazem parte da própria individualidade do aluno.

Algumas marcas orais que permanecem (mais freqüentes) em todos os textos analisados

Analisando os textos, percebemos que  aí, lá,  então,  só,  tão e  já são uns dos 

marcadores  conversacionais  que  aparecem  em quase  todas  as  produções  textuais  – 

desde a 4ª série até o VII semestre. Mas vale ressaltar que essas marcas podem não ter o 

mesmo  sentido  em  todos  os  usos;  ou  seja,  não  significar  a  mesma  coisa  para  os 

estudantes do ensino fundamental, ou ensino médio, ou para acadêmicos de Letras.

Os elementos aí e então foram utilizados, quase sempre, para dar seqüência a 

um determinado assunto, isto é, como elo entre certo acontecimento e outro, na tentativa 

de não perder  o clima do discurso,  ou seja,  quem conta tenta  aproximar quem lê  o 

máximo possível do seu texto. Confira os exemplos:

“Maria tinha jogado farinha, pelo caminho e aí começou anoitecer” (4ª série).

“E aí continuamos a viagem em direção a Canção Nova” (8ª série).

“eles todos trabalhava de manhã aí apareceu um amigo meu” (3º propedêutico).

“Então esse dia chegou e a madrasta e suas filhas foram à festa. Então neste dia...” (4ª 

série).



Essas  foram  algumas  marcas  da  oralidade  mais  freqüentes  nos  textos 

analisados. É oportuno salientar que a maioria ds marcas apareceu nos textos de todas as 

séries  analisadas.  Já  algumas  marcas  foram menos  freqüentes  e  só  apareceram  em 

alguns textos dos alunos do ensino fundamental, o que significa que algumas marcas da 

fala só são utilizadas por crianças e desaparecem no decorrer das produções textuais dos 

estudantes.

Sob esse prisma, faz-se importante destacar o que Ferreiro (2004) menciona: 

“uma das  coisas  mais  reprimidas  na  escola  tradicional  tem sido a  escrita.  Uma das 

coisas mais proibidas é a escrita espontânea. A escola fala em texto livre, mas proíbe 

textos livres como representação da escrita da melhor maneira que o sujeito é capaz de 

conseguir em cada momento de sua evolução”.

Acrescenta a autora que,  “na lição tradicional,  a criança sabe ou não sabe, 

pode ou não pode, se equivoca ou acerta. Isto torna muito difícil compreender que a 

criança  está  apresentando  uma  evolução  e  que  certas  coisas  são  normais  dentro  da 

evolução, ainda que ela cometa erros em relação à escrita adulta”.

As marcas que desaparecem

Como pudemos observar, algumas marcas do tipo inadequação morfossintática 

e escrita fonética vão desaparecendo com o passar dos níveis escolares – os alunos vão 

aperfeiçoando seus textos. 

É bom ressaltar que não é comum encontrarmos certas marcas orais em textos 

escritos  por  estudantes  do  ensino  médio,  mas,  como  vimos,  não  é  impossível  que 

surjam. De quem é a culpa? Talvez seja do professor que não soube trabalhar com a 

oralidade de “mãos dadas” com a escrita, ou seja, enfatizou uma dessas modalidades e 

“excluiu”  a  outra;  ou  do  próprio  aprendiz  (aluno),  que  não  procurou  estudar  as 

diferenças entre essas duas modalidades, ou, ainda, do sistema de ensino, que “impõe” 

ao docente certas maneiras de proporcionar o conhecimento ao aluno, aprisionando-o a 

regras gramaticais e privando-o da liberdade de criação.

Considerações Finais

Segundo Koch (1992, p. 69) 



ao contrário do que acontece com o texto escrito, em que o produtor tem maior 
tempo  de  planejamento,  podendo  fazer  um  rascunho,  proceder  a  revisões, 
“copidescagem” etc., o texto falado emerge no próprio momento da interação: ele é 
o seu próprio rascunho. 

Parece-nos óbvio que a oralidade “obedece” a certas unidades sintáticas que 

não são empregadas  na língua  escrita.  Tudo indica que as unidades  na conversação 

devem obedecer  a princípios  comunicativos  para sua demarcação e não a princípios 

meramente sintáticos.

Por meio da nossa pesquisa, observamos que, mesmo a escrita fazendo parte 

de uma categoria (modalidade) diferente da fala, uma pode interferir na outra, ou seja, 

são duas especificidades diversificadas,  porém, pelo fato de muitas vezes não serem 

bem trabalhadas, a tendência é a mais usada e “fácil” influenciar a outra. Neste caso, a 

oralidade se faz mais presente em produções escritas do que vice-versa.

A oralidade é uma modalidade usada a todo o momento pelo ser humano, seja 

ele  um cidadão  escolarizado  ou  não.  Já  a  escrita,  por  ser  mais  complexa,  segundo 

gramáticos, lingüistas e os próprios alunos que produziram os textos solicitados, não se 

torna um ato constante pelo homem.

Constatamos que os alunos que participaram da pesquisa recorreram a certos 

recursos orais na escrita, ora na tentativa de persuadir o leitor – viu só, o que o medo faz  

com a gente!;  ora por não “encontrarem”, no momento da produção, um termo mais 

apropriado –  tivemos que nos separar aí  então nós duas sentimos (...);  ora por não 

saberem distinguir entre fala e escrita; uma diferenciação que, muitas vezes, para alguns 

estudantes,  especialmente  para  as  crianças,  é  oculta,  talvez  seja  porque,  ainda,  não 

foram apresentados  a  eles  os  princípios  que  correspondem a  cada  uma dessas  duas 

modalidades.

Ainda vale destacar que certos marcadores conversacionais (aí, então, daí) são 

utilizados na escrita de crianças, jovens e de adultos exercendo a mesma função em 

todos os textos: aproximar o leitor da história relatada (narrada).

Constatamos que os alunos com baixa escolaridade (4ª e 8ª séries e 3º Prop.) e 

os  de  sexo  masculino  usam  com  mais  freqüência  recursos  orais  do  que  os  de 

escolaridade alta (1º e 7º semestres) e os do sexo feminino, apesar de essas diferenças 

não serem tão significativas de e não termos conseguido amostras equilibradas.

Em suma, na língua oral são muitas as informações que não precisam aparecer 

sob  a  forma  de  palavras.  O  contexto  situacional  e  os  dados  que  falante  e  ouvinte 

conhecem um do outro permitem a seleção das informações que serão subentendidas. A 



compreensão dessas informações não depende apenas de uma decodificação linear dos 

componentes  semânticos  dos  vocábulos  utilizados  no  enunciado,  embora  na  língua 

escrita as informações devam ser claramente apresentadas, para evitar ambigüidades ou 

problemas de intercompreensão.
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