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ABSTRACT: This work  tries to define the conversational strategies used by the 
characters in the dialogues developed from  Fernando Sabino’s chronicle: Conversa de 
homem. This chronicle is considered as an oral “ corpus” in writing, because the 
dialogue presents interacting features, peculiar to the spoken language. 
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0. INTRODUÇÃO 

 

Tendo como suporte teórico a Análise da Conversação, analisaremos como os 
interlocutores de uma conversação  possuem interiorizado um leque de estratégias 
discursivas de que se utilizam em função da situação comunicativa em que se 
encontram. 
Nosso corpus é constituído pela crônica, Conversa de homem, de Fernando Sabino. 
A análise nos levará às seguintes perguntas: como o diálogo construído da 
literatura consegue deixar marcas de uma aparente naturalidade? Como o cronista 
trabalha as estratégias discursivas próprias da conversação espontânea no texto 
literário, como se estivéssemos diante de conversas espontâneas do dia-a-dia, 
sabendo que tais diálogos não são naturais, pois constituem  simulacros de 
estruturas dialógicas, trabalhadas pelo autor, na tentativa de conferir ao texto o 
efeito de sentido de realidade? 

 

1.0 À guisa de definições 

 

Faz-se necessário discutirmos, brevemente, alguns conceitos relacionados à 
interface oralidade/escrita literária para mostrar, por meio desses organizadores da 
fala, a presença de certas marcas de oralidade na crônica Conversa de homem. 
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1.1 Diálogos naturais e diálogos construídos1 

 

Entende-se por  diálogo natural as conversações espontâneas (face a face ou não) 
que ocorrem nos mais diferentes tipos de interações sociais,  tanto naquelas que 
exigem do interlocutor um grau maior de formalidade, quanto  em outras ocasiões 
menos formais.Nas ocasiões mais formais, há expectativas por parte dos 
interlocutores, de que não aconteçam interrupções bruscas entre os falantes, nem 
sobreposições de vozes, e que, além disso, haja utilização de léxico e sintaxe 
elaborados.  Já  no âmbito da informalidade, as interrupções, assaltos aos turnos, 
sobreposições de vozes, escolha  lexical e sintática menos elaboradas e distensas 
fazem parte das expectativas dos interlocutores.  

Os diálogos construídos da literatura procuram simular a realidade 
conversacional para poder proporcionar aos leitores a sensação de estarem, de fato, 
diante de uma conversação natural. O autor, possuindo um conhecimento de 
mundo, cria estruturas conversacionais que julga ser  adequadas para obter seu 
intento o que, em última instância, consiste em criar um efeito de sentido de 
realidade. A escrita, porém, possui  várias características que evidenciam que o 
diálogo não é natural, entre elas podemos citar: a reprodução de uma interação que 
se realiza à distância, quer seja no tempo, quer seja no espaço, isto é, o escritor não 
está nem no mesmo espaço físico de seu leitor, nem com ele compartilha o mesmo 
tempo. Assim, quando o escritor dessa crônica intui sobre o seu interlocutor está na 
verdade, delineando a figura daquele que será o seu companheiro no diálogo. 

Preti define os diálogos construídos da literatura como 

 

modelos falados, de esquemas de diálogos reais, guardados na memória de quem 
escreve com indicação, não raro, do que podemos chamar de estratégias 
conversacionais ou estratégias comunicativas. Elas podem resultar das intenções 
que precedem o ato conversacional ou de alterações ocorridas durante o seu 
andamento. (Preti, 2000) 

 

Como exemplo de um diálogo construído nessa crônica, enfatizaremos o 
momento da conversação em que o grupo masculino produz uma conversa que 
reflete a dinamicidade da fala (ex. 1) “Qualquer sabão serve. Desde que a lâmina 
seja nova.” /  “Gasto uma de cada vez.” / “ Eu uso sabonete comum e nem por 
isso...” Percebe-se nessa conversação masculina, a estrutura dinâmica da oralidade, 
tal como a interrupção, que é marcada, nesse fragmento (ex.2), pelo uso de 
reticências   “ - O segredo de uma barba bem feita está em...”, “- Pois eu acho que o 

                                                 
1 Robin Lakoff e Deborah Tannen (1996) utilizam a expressão diálogo construído,no 
sentido de diálogo elaborado, o que se estabelece como  oposição ao diálogo natural. 
Trata-se de um diálogo realizado por personagens literárias. 
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pincel, sendo pequeno...”, “ Experimente passar um dia sem fazer, e depois...”. 
Além de esses enunciados mostrarem que a interrupção é um traço característico da 
naturalidade da fala, a voz narrativa contribui também, para que o leitor possa ter 
condições para identificar essa fala como, de fato, semelhante ao seu esquema 
conversacional interiorizado (ex.3) “ Cada um já falava sem ouvir os demais”/ 
“ Todos, entusiasmados, falavam a um só tempo” 

 

 

1.2 Estereótipos associados aos gêneros masculino/feminino 

 

As diferenças na linguagem, num diálogo entre homem e mulher, têm sido 
objeto de estudo para muitos autores. Essas diferenças são encontradas em vários 
aspectos da própria estrutura da conversação. Parece haver um senso comum 
segundo o qual a conversação dos homens possui a tendência de ser estruturada de 
uma maneira mais organizada, sem sobreposição de vozes, sem assaltos aos turnos 
de seus interlocutores, enquanto a conversação das mulheres é tendencialmernte 
mais desorganizada com simultaneidade de vozes, assaltos aos turnos, frases 
incompletas e muitas marcas da oralidade.Há em nossa sociedade um estereótipo 
que rotula as mulheres como pessoas que falam muito, sobre assuntos classificados 
como fúteis que, de maneira geral, falam todas ao mesmo tempo (ex.4). O 
estereótipo masculino de conversação  implica a idéia  de que os homens falam 
pouco e  sobre temas sérios, e o diálogo entre eles é organizado de modo a 
respeitar o turno conversacional de seu interlocutor, ou seja, não havendo assalto 
ao turno.  

 Tannen,  sobre essa questão dos estereótipos, comenta: 

 

Todos sabemos que somos indivíduos únicos, mas temos a tendência de ver 
os outros como representantes de grupos. É uma tendência natural, já que 
precisamos ver o mundo em padrões para poder entender seu sentido; não 
conseguiríamos lidar com a investida diária de pessoas e objetos se não pudéssemos 
predizer muitas coisas a respeito deles e sentir que sabemos quem e o que são. Mas 
esta capacidade natural e útil de ver os padrões de similaridade tem conseqüências 
infelizes. É ofensivo, e também enganoso, reduzir um indivíduo a uma categoria. 
Dividir homens e mulheres em categorias pode reforçar esse reducionismo.  
(Tannen, 1990:14) 

 
1.3. Fachada 
 

O conceito de fachada é apresentado por Goffman como “à parte do 
desempenho do indivíduo que funciona regularmente de forma geral e fixa com o 
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fim de definir a situação  para os que observam a representação. Fachada, portanto, 
é o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente 
empregado pelo indivíduo durante sua representação.” (1999:29) 

  No texto analisado, notamos que as personagens masculinas procuram manter uma 
fachada de superioridade nas representações em que estão envolvidas (ex.4), 
criticando a própria organização feminina dos diálogos, sinalizando, assim, o quão 
superiores eles se consideram. Nota-se que apesar de eles considerarem seus 
discursos melhores do que o das mulheres, a realidade comprovará uma estrutura 
de igualdade  em ambos os discursos.  

 

 

1.4. Face  
 

O conceito de face foi inicialmente proposto por Goffman (1970), para 
descrever a imagem social do falante em uma interação face a face. Esse conceito 
foi complementado e aprofundado por Brown e Levinson (1978: 6) que fizeram 
uma distinção entre face positiva e face negativa. A primeira é o aspecto da nossa 
vida sobre o qual nos orgulhamos e nos envaidecemos. A face negativa representa 
o lado  sombrio do nosso ser, do qual  nos esforçamos para não deixar nosso 
interlocutor tomar conhecimento de sua existência. 

Vê-se na crônica sob análise, uma tentativa, por parte do grupo masculino, 
de preservar a face positiva, ou seja, percebe-se uma necessidade de os  falantes 
masculinos sinalizarem sua superioridade. Julgavam suas conversas revestidas de 
seriedade e organizadas, enfatizando a frivolidade e a desestruturação das 
conversas femininas. A face positiva que os homens gostariam de ver preservada, 
nessa situação comunicativa, refere-se à confirmação da superioridade de sua 
imagem social, porém o que ficou evidenciado foi, na verdade, o aproveitamento 
das mesmas estratégias discursivas do grupo feminino, revelando a face negativa 
dos homens, pois eles tiveram como tópico discursivo um assunto que pode 
também ser rotulado como fútil: a barba. A última frase da crônica descreve a cena 
em que o grupo feminino se surpreende com a conversação masculina: “ Na sala, as 
mulheres haviam se calado e escutavam, fascinadas.” Essa descrição da reação das 
personagens femininas  demonstra o estranhamento das mulheres ante a 
conversação dos homens, que reproduzia, praticamente, o discurso feminino, logo, 
nesse momento, a face positiva, que o grupo masculino tentava manter, cai. 

 

1.5. Frame (enquadre) 

 

Pode-se afirmar, grosso modo, que há internalizada nos falantes uma série de 
esquemas conversacionais próprios para cada situação comunicativa. Ou seja, o ser 
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humano possui modelos de conversação que são priorizados para determinadas 
situações e outros que são rechaçados para a mesma ocasião. A depender do contexto, 
os interlocutores podem assumir  essa ou aquela atitude com a finalidade de se 
adequar à interação. Os frames que possuímos armazenados em nossa memória nos 
mostram como agir em função da situação comunicativa. A propósito dessa questão, 
Preti (1998:73) afirma que frames “ são mecanismos cognitivos que influem sobre o  

processo de compreensão da linguagem, a partir de pistas encontradas no texto oral ou 
escrito.” Complementando essa idéia, o mesmo autor  explica que “  a compreensão e 
interpretação do discurso resulta, em parte, da analogia que fazemos com 
conhecimentos armazenados na memória.”Assim, é em função dos “ conhecimentos 
armazenados” na nossa memória que conseguiremos decodificar os elementos e 
realizar uma interpretação da situação comunicativa. O frame ou enquadre delimita 
para o ouvinte da conversação face a face qual será o tipo da situação comunicativa. 
A fala pode fornecer pistas que tenderão a ser codificadas pelo ouvinte na tentativa de 
identificação do frame que está sendo estabelecido.Na crônica sob exame, há a  

identificação dessas pistas,  tanto  pelos dados da enunciação, quanto pelos discursos 
dos personagens masculinos. 

 

     1.6. Tópico discursivo 

 

 Com a finalidade de interagirem numa situação comunicativa qualquer, os 
interlocutores procuram encontrar elementos que sejam, de uma maneira geral, 
comuns aos do grupo daquela determinada situação comunicativa. Usaremos, aqui, 
o sentido da palavra tópico “ associado ao de tema ou sobre o que trata uma 
conversação”. (Preti,1997:223) 

 Mesmo a fala sendo localmente planejada,  pode haver uma idéia do que vai ser 
falado na interação comunicativa, mas é somente no momento dessa interação que 
os interlocutores irão definir o tópico, que pode ou não ser mantido durante a 
conversação. Nota-se que na crônica  em questão, o grupo das mulheres era 
animado e rico em assuntos, enquanto o grupo dos homens era  monótono, pois, 
como se lê no texto,  havia um “mutismo de dar sono”. Percebe-se a dificuldade 
que o grupo masculino sentia  para conseguir estabelecer um tópico discursivo e 
poder, assim, conseguir uma interação comunicativa. Inicia-se uma conversação no 
grupo dos homens a partir da constatação de que as mulheres falam muito.Nos 
enunciados masculinos, há a oposição engajamento (homens) X alienação 
(mulheres), porém percebe-se que em situações comunicativas dessa natureza 
considera-se adequado a utilização de tópicos discursivos informais. Essa crônica 
pode ser compreendida como metadiscursiva, pois nela se discute exatamente o 
próprio discurso. 

 
1.7. Interrupção e fala simultânea 
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Os falantes possuem, de uma maneira geral, a consciência do funcionamento 
de uma conversação em que o falante respeita seu interlocutor, não o 
interrompendo, mas na prática é muito comum haver rupturas dessa regra básica do 
diálogo, pois como a fala é muito dinâmica e ágil, é aceitável tanto a interrupção de 
turno de seu interlocutor, como também a própria fala simultânea,  a depender da 
situação comunicativa, sem haver prejuízo da mesma. 

Gallembeck (1997:78) esclarece que, em função da dinamicidade da fala: 

 

não cabe estabelecer regras absolutas para o texto conversacional. O próprio 
princípio “ fala um por vez” é constantemente violado, sem que isso constitua uma 
falta de polidez. É que geralmente as falas simultâneas indicam antes o desejo 
acalorado de participar, o envolvimento na consecução de uma tarefa comum. 

 

 

 

Considerações finais 

 

O exame da crônica Conversa de homem revela uma inversão de estereótipos 
em que os homens, considerados como falantes que se ocupam de assuntos sérios e 
que  imaginam possuir uma conversação bem estruturada mostraram, na verdade,  
uma  estrutura de conversação semelhante à das mulheres, que eles criticavam no 
início. Percebe-se que tanto o grupo masculino como o grupo feminino 
conseguiram estabelecer uma interação eficiente com seus interlocutores, 
utilizando-se das mesmas estratégias conversacionais. 

 
RESUMO: Este artigo analisa  a conversação da crônica de Fernando Sabino, 
intitulada Conversa de homem. Essa crônica é tratada como um corpus de 
oralidade na escrita, pois os diálogos apresentam marcas interacionais próprias 
da língua falada.  
 
PALAVRAS- CHAVE: estratégias discursivas; diálogo construído; tópico 
discursivo; interação comunicativa. 
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