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Em todos os sistemas de escrita, a palavra sempre foi a unidade
mais privilegiada (Cagliari, 1987), porque representa 0 menor enun-
ciado. Foneticamente, elas se comportam como enunciados longos,
tendo todas as caracteristicas segmentais, supra-segmentais e pro-
sodicas necessarias (Abercrombie, 1967: Crystal, 1969). Repare no
ritmo e na entoa~ao (Cagliari, 1982) de enunciados comos 111 §.Sail,
113 A ba/tata If, /!1 Aco/rer If, 114 nao If. Decifrado 0 significan-
te e-o significado de urna palavra, do ponto de vista da leitura,
fica mais facil, para 0 leitor, decifrar outros elementos foneticos
e 'semanticos do texto, e recompor, na lei tura, 0 processo de pro-
du~ao da fala (Cagliari, 1988).

o hifen junta palavras, quando a escrita ja nao opta pOI' escre-
ver os elementos lexicais juntos: girassol, bem-vindo, atirar-se,
(cf. atirasse), chapeu-de-sol-chines, etc.

o grupo tonal (Halliday, 1970) pode vir representado POI' pontos
(de varios tipos), porvirgulas e, em cas os especiais, pOI' marc as
que destacam algum trecho do texto escrito, como as aspas, os pa-
renteses, escrever em italico, em negrito, sublinhando, etc.:

IIFor que a senhora esperou tanto tempo pOI' mim, II Dama
Aiuola?, II perguntou. II
II - Sempre quis ter urn filho, II respondeu ela, II urn be-
bezinho para acarinhar, II que precisasse da minha ter-
nura, II que eu pudesse tratar ••• II alguem como voce, II
meu lindo menino·11 (Ende, 1985:358).

Isto nao significa que todo grupo tonal precise ser indicado na es-
crita:

Il0uviu, entao, urna voz tao delicada II como a de urn pas-
sarinho II que Ihe respondia II e que talvez ja Ihe tives-
se respondido varias vezes Iisem que ele se tivesse dado
conta. II (Ende, 1985: )



Notar, nesses casos, que a presenga de conjungoes e pronomes rela-
tivos permitem, ao leitor, guiar-se com facilidade na delimitagao
dos grupos tonais.

Quando a delimitagao e feita por pontos e v{rgulas, 0 uso de ou-
tras marc as indica uma s{laba tonica saliente (foco), ou uma enfase,
representando uma mudanga de tessitura ou de volume, na fala:

" Nao. Este livro e (italico) toda a Fantasia, e voce
e eu." (Ende, 1985: 1b8)

" - 0 nada (italico) ja esta se alastrando por toda a
parte.~de, 1985: 53)

" - Entao, quem i ~ (italico)?, repetiu Atreiu." (Ende,
1985: 145)

Nos dois primeiros exemplos acima, a marca, na escrita, remete
a um foco e, no terceiro exemplo, a uma variagao de tessitura, ca-
so contrario, nao faria sentido 0 autor ter destacado, na escrita,
esses elementos. A opgao pela tessitura e evidente a partir de como
se diria esse enunciado, no contexto em que vem descrito.

Recursos sinalizando padroes entoacionais (cf. tons primarios e
secundarios em Cagliari, 1982) sac expressos de varias maneiras.
Indicaremos, a seguir, algumas ocorrencias t{picas.

A v{rgula indicando tom 3 (suspensivo):

113 A 0 lean parou novamente, 111 mas desta vez nao olhou
para Bastian. II (Ende, 1985: 203)

(assergao):

o ponto de interrogagao indicando 0 tom 2 (pergunta):

112 A 0 senhor chorou por mim? II (Ende, 1985: 203)

o ponto de exclamagao pode indicar um tom 5, ou seja, um enunci-
ado exclamativo, reforgando ,un conhecimento previo compartilhado pe-
los interlocutores, ou um tom 4, representando um enunciado excla-
mativo, pressupondo um des conhecimento previa da informagao por
parte do ouvinte. As vezes, 0 ponto de exclamagao nao marc a nada
alem de uma afirmativa um pouco enfatica e, neste caso, representa
o tom 1. Esses valores entoacionais san dados pelo contexto do dis-



111 - Desista, Bastian Bal tasar Bux' 111 0 que voce de-
seja e imposs{ vel 1 II . .. (Ende, 1985: 270)
115 - A Filha da Lua me deve mui to 1, 111 disse ele, ir-
ri tado. 111 nao acredi to que se recuse a me receber. II
(Ende, 1985: 270)
114 - Voce e manhoso, menino 1 111 Sim senhor. 111 e m<J--
nhoso. II (Ende, 1985: 55)

111 - Meu rei no e 0 deserto ••• 111 e 0 deserto e tambem
minha obra. II (Ende, 1985: 203)
113 - Mas entao, 111 continuou Atreiu, 113 ela e mesmo
urna··· II
115 - Nao fale al t01, 111 interrompeu Fuchur • II (Ende,
1985: 271-272)

111 Depoi s afagou 0 focinho macio da mula e murmurou: II
111 Obrigado, 111 Iicha, 111 obrigad01 II (Ende, 1985:270)
113 As coisas que eles viram, eram: 111 tres aneis, 111
brincos 111 e dez correntes de olll'o.11

o ponto e v{rgula e urn dos recursos dos sistemas de escrita que

representa mais de urna referencia fonetica: sinaliza uma afir1nagao

completa, nurn certo sentido e, ao mesmo tempo, faz vel' ao lei tor

que outra afirmagao de identico valor vem logo a seguir. A fala tern

de optar pelo tom 1 ou pelo tom 3· A escrita representa os dois:

1/1 Pois eu ja a encontrei duas vezes· 113 Da primeira, II
3 vimo-nos so POI' urn instante, 111 quando Atreiu ehegou
junto delal 111 e a segunda vez foi quando 0 grande ovo
explodiu. II (Ende, 1985: 271)

Esses sao apenas alguns usos dos sinais de pontuagao. A cc;cri ta

permite combinar esses sinais, como se mostra, a seguir:

115 - Claro que sim1, 111 bradou Fuchur .II (r';nde, 1 ')13'; : 114)

114 Voce e o Pedro? 1 II
115 Voce anda me enrolando J? .• II

A entoagao pode, ainda, vir indicada no texto, atrav~s de pala-



personagens:
"Claro que sim, disse suavemente Fuchur."
"Claro que sim, disse pensativamente Fuchur."
"Claro que sim, esbravejou Fuchur."
"Claro que sim, sussurrou ironicamente Fuchur".

Todos os enunciados acima poderiam ser ditos com varia¥oes do
tom 1, por exemplo. No trabalho de descri¥ao lingRistica de feno-
menos prosodicos, geralmente, e mais facil definir 0 padrao fone-
tico a partir da identifica¥ao das atitudes do falante, do que vi-
ce-versa. Nesse sentido, a decisao da escrita de optar pela expli-
cita¥ao das ati~udes do falante e nao por marcas foneticas especi-
ficas dos fenomenos prosodicos, foi uma grande ideia.

Turnos conversacionais e dialogicos sao indicados por travessao,
iniciando 0 discurso direto no inicio da linha. Esse mesmo recurso
e usado para se escrever a fala real de um personagem num texto
narrativo, mesmo quando nao ha di81ogo.

Quando se ins ere um trecho de uma determinada obra num texto,
costuma-se assinalar isso com aspas, mostrando a troca de inter-
locutores.

A velocidade de fala pode ser marcada, na escrita, atraves da
separa¥ao de silabas, conectadas por hifen, ou juntando-se pala-
vras de uma frase, tambem conectadas por hifen, mostrando uma fala
em ritmo silabico, com as silabas tendo aproximadamente a mesma
dura¥ao, causando a fala uma velocidade mais lenta. Nas linguas de
ritmo silabico, tais recurs os representam diferentes padroes ento-
acionais ou diferentes niveis de volume de voz, alem da velocidade
mais lenta.

"Ela fixou-me ardentemente, numa expressao so-eu-sou-ca-
paz-de-compreender-a-alma-dos-poetas e logo, desviando 0
olhar do meu para ir perde-lo na distancia, arrematou:
- Dizer que os cientistas.estudaram tanto para enviar ao
espa¥o os cosmonautas ••• E estas maos (ela tomou-me uma
com infinita delicadeza) num simples dedilhar de algumas
cordas, nos transportam logo ao ceu1 " (Moraes, 1987:638)
"Ili-o-lo-gi-ca-men-te falando, a vida e a mesma nos se-
res vivos."

Notar que 0 ritmo silabico, no segundo exemplo, atinge tambem a pa-
lavra 'falando', embora esta nao venha marcada como a que a prece-



de. Em vez do h{fen, poder-se-ia ter uma escrita destacada com 0
usa de letras maiusculas, italicas, sublinhadas, etc.

A velocidade de fala pode ser deduzida a partir do uso de pala-
vras que 0 autor usa para indicar isso, como mostram os exemplos:

"Sim, e isto: - respondeu apressadamente."
"Talvez ele venha - disse vagarosamente, medindo as pa-
lavras_"

"0 apostolo falava cadenciadamente, como quem compunha
versos."
" - 0 que aconteceu a voce?, come¥ou iinediatamente Engui-
YUck a tagarelar, tem de me contar tUd01 Como voce con-
seguiu atravessar as portas? Minhas teorias estao certas?
Quem e ou 0 que e Uiulala?" (Ende, 1985: 103)

Observar, no ultimo exemplo, como 0 texto (fala tagarela) preci-
sa corresponder a descri¥ao do tipo de fala que 0 autor atribuiu ao
personagem. Nao ficaria apropriado um longo paragrafo cheio de ora-
¥oes intercaladas •••

A maneira mais comum de se referir ao volume de voz e atraves de
palavras apropr~adas, que 0 autor usa, para caracterizar a fala do
personagem. Observe os seguintes exemplos:

" - Espere, exclamou Atreiu." (Ende, 1985: 55)
" - Boa-noi te, Dama Aiuola, murmurou Bastian.'" (Ende,
1985: 363)
" Fuchur nao dorme? perguntou finalmente Bastian.

- Ja esta dormindo, disse Atreiu baixinho." (Ende, 1985:
233)

" - Nao' gritou ele, e bateu com 0 pe no chao.
- Nao'tenho medo, replicou Bastian calmamente.
- Mente' rugiu Hynreck, 0 Heroi, vermelho de colera.
- Heroi'Hynreck, disse Bastian lentamente "(Ende,

1985: 227)
" - E muito estranho - disse em voz alta -', que nenhurn
ser de Fantasia possa dar urn novo nome a imperatriz Cri-
an¥a." (Bastian falando sozinho) (Ende, 1985:56)
" - Mas morreremos todos~, gritou Atreiu. Todos1" (Ende,
1985:54)

Um exemplo, como 0 apresentado a seguir, alem de indicar um usa
de um volume de voz baixo, indica concomitantemente urn usa de uma
tessitura baixa:



"E acrescentou mais baixo:
- Ou sera que ternuma ideia melhor?" (Ende, 1985: 170)

A qualidade de voz caracteriza a fala de individuos e, por is so
mesmo, varia enormemente (Laver, 1975). A varia9ao da qualidade de
voz num mesmo individuo serve para transmitir uma atitude do falan-
te. A qualidade de voz tern sua descri9ao, na escrita, atraves das
referencias que 0 autor faz das atitudes dos personagens, associan-
do ao que eles dizem, su~s em090es e sentimentos. Como ouvintes de
determinada lingua, em determinada cultura, somos capazes de enten-
der, na fala, as atitudes do falantes, ou traduzir determinada ati-
tude, em determinado contexto, numa fala apropriada. A escrita, em
vez de representar a qualidade de voz atraves de sua expressao fo-
netica, usando marc as especiais na escrita, representa as atitudes
do falante, que e a contraparte semantica do fenomeno, e deixa para
o lei tor a tarefa de reconstruir a parte fonetica:

"- Ora., opinou Hynreck, se esse rapaz tivesse metade da
minha ~oragem nao p~ecisaria de uma guarda pessoal para
escolta-lo e protege-lo como se fosse urn bebe. Esse Sal-
vador esta me parecendo um coitado.
- Como v~e po de dizer uma coisa dessas?, exclamou~Oglamar
irrita~a. Foi ele que salvou Fant~sia da destrui~ao~
- E da~?, replicou Hynreck, 0 Heroi, com desprezo. Para
is so nao foi n~cessario um feito muito heroico." (Ende,
1985: 219)
••- Mas voce nao me vence na for~a, disse ele finalmente,
se bem que com a voz um pouco rouca." (Ende, 1985: 226)
••- Sou um heroi, replicou Hynreck um tanto irritado."
(Ende, 1985: 243)
••- Ah~, disse Bastian, perplexo. Assim e dificil •••"
(Ende, 1985: 243)
••- Infelizmente, isso nao po de ser verdade, disse ele,
tristemente· Ja nao ha dragOes em parte alguma." (Ende,
1985: 244)
••- Smarg tern algum ponto vulneravel?, perguntou ele com
um ar muito proffssional." (Ende, 1985: 245)
"Bastian bocejou. Sentia-se como que embalado por aquela
voz quente." (Ende, 1985:358)
••- Mas entao, disse Bastian inquieto, talvez fosse me-
lhor me apressar." (Ende, 1985: 361)
••- Huhu~, fez 0 gnomo noturno desconcertado~" (Ende, 1985:
24)



" - Artax ••• , murmurou desoladamente. Meu Artax:" (Ende,
1985: 52)
" - Tudo 0 que escrevo acontece, foi a resposta. E era de
novo aquela voz ~ave e profunda que ela tinha tornado pe-
10 eco da sua propria voz." (Ende, 1985: 168)

A escrita relata tambem momentos de silencio durante uma eonver-
sa. As vezes, chega mesmo a indicar momentos de pausas breves,
transpondo para 0 texto escrito, um retrato fiel da fala. A manei-
ra mais comum de se representar isso e atraves de expressoes lexi-
cais adequadas. 0 uso de sinais de pontua¥ao tambem serve para es-
se fim, sobretuqo para indicar a pausa breve, necessaria a respi-
ra¥ao. E precise notar que nem toda virgula ou ponto obriga 0 lei-
tor a fazer uma pausa. As pausas sac guiadas pelos grupos tonais,
mas nao e necessario fazer pausa apos cada grupo tonal. E isso tu-
do espelha a fala. Veja os exemplos:

" - Sim:, disse Atreiu. Eu posso.
Bastian olhou-o, sem conseguir falar. Depois abra¥ou-o
pelo pesc~¥o e ga~ejou:

- Atreiu: Atreiu: Nunca 0 esquecerei." (Ende, 1985: 383)
" - Huhu', fez 0 gnomo noturno, desconcertado. Depois de
alguns i~stantes, repetiu: huhu' Nao Ihe oco~ria nenhuma
observa¥ao mais inteligente.n (Ende, 1985: 24)

o encadeamento e a sobreposi¥ao de falas tambem podem vir repre-
sentados na escrita· As vezes, 0 escritor revela ate sutilezas, co-
mo uma fala misturada a um sossiro, a um ehoro, a um gesto.

" - Nao:, responderam os tres a uma so voz." (Ende, 1985:
224)
"E depois disseram todos os quatro em unissono:
- Quem e voce, que traz 0 sinal da irnperatriz Crian¥a, e
nao sabe que Fantasia nao tern fronteiras? (Ende, 1985:115)
" - Nao podernos acreditar em todas as historias que os
herois nos contam, disse ela a Bastian, sorrindo. Todos
tern uma tendencia para exagerar.

- Mas com ou sem exagero, interrompeu Hynreek, 0 Heroi,
eu valho cern vezes mais do que esse lendario Salvador. "
(Ende, 1985: 219)

Uma analise rnais detalhada rnostraria, de rnaneira rnais cornpleta,
essa riqueza de recursos que a eserita tern para representar a fala.



A representa¥ao desses fenQmenos foneticos, na escrita, depende
do tipo de texto que se escreve· Um texto cientifico usara, prova-
velmente, apenas pontos e virgulas e, mais raramente, parenteses,
aspas, letras de diferentes alfabetos (capital, italico, etc.).
Alem disso, certamente, sera raro 0 uso de palavras que indiquem as
atitudes do falante, explicando como um enunciado foi falado, como
ocorre, de maneira muito comum, em narrativas e, sobretudo, em his-
torias fantasticas.

Se a escrita representa todos esses elementos foneticos de um
modo ou de outro, como deve proceder 0 lei tor? Sera que ele Ie como
fala? Esta e uma longa discussao (Cagliari, 1988), que nao sera tra-
zida para aqui, agora. Mas gostaria de dar a minha conclusao. Quan-
do se Ie, mesmo em silencio, 0 leitor precisa decifrar a escrita,
e isto inclui decodificar todos os elementos do significado e do
significante da linguagem, levar em conta as latencias causadas pe-
las posi¥oes das referencias foneticas da escrita com rela¥ao a
seus lugares especificos de realiza¥ao na fala,para processar men-
talmente todos eles, como se ele, lei tor, fosse dizer 0 que Ie, por
livre iniciativa, como falante. Ao fazer isto, recupera-se, a nivel
de programa¥ao da linguagem, todos os elementos necessarios a pro-
du¥ao da fala, reconstruindo-se integralmente a linguagem que, nes-
te momento, pode ser traduzida (ou produzida) em fala (leitura em
voz alta), ou nao (leitura silenciosa). Caso contrario, a leitura
torna-se a decifra¥ao de uma transcri¥ao fonetica, preocupada ape-
nas em reconhecer os sons elementares das palavras, nos sistemas
fonograficos, ou em brincar com ila¥oes semanticas, nos sistemas
ideograficos.

Finalmente, deve-se rever a cren¥a segundo a qual a escrita e
muito pobre com rela¥ao a fala, sobretudo com rela¥ao ao seu aspec-
to fonografico. Essa afirma¥ao tem mais a ver com a natureza dos
te~tos escritos, do que com os recursos de que os sistemas de escri-
ta dispoem para representar a fala. Na verdade, os sistemas de es-
crita sao muito mais fascinantes do que a superficial curiosidade
de algumas pessoas a respeito da escrita consegue imaginar. E pre-
ciso ver a escrita com outros olbos, as vezes.
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