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language news section by resorting to su ch oral markers. 
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0. Introdu ção 
 Semanal mente, o leitor do  jornal Folha de S. Paulo   dep ara-se co m a crônica 
metalingüística de Pasquale Cipro Neto. Essas crônicas têm co mo proposta discutir 
questões de língua portuguesa ancoradas nos instrumentos lingüísticos de apoio à norma 
culta – di cionário e gramática. 
 Como  a intenção  do cronista é de interagir  com o  seu leitor, este constrói  u m 
discurso que bus ca atender às  suas n ecessidades. Pressupõe-s e que o objetivo do leitor 
seja, pelos conteúdos p rescritivos das crônicas, melhorar o  seu pot encial  lingüístico. 
 E mbora seja u m texto escrito preocupado co m os preceitos da norma culta e 
com a sintaxe da língua escrita, o cronista, ao es crev ê-lo , delineia o seu  leitor e, nu ma 
perspectiva próxi ma ao dialogis mo bakhtiniano, constrói um discu rso pedagógico que 
i mita situaçõ es de língua fal ada. 
 Isso posto, veri fi ca-s e a p resen ça de marcas d a oralidade n as crônicas de 
Pasquale Cip ro Neto. Postulamos, então , qu e essas são estratégias  de qu e o cronista se 
utiliza para est abelecer a interação   com seu leitor e, também, para dis farçar a postura 
ortodoxa presente no fio  do dis curso. 
 
2. A  interação 
 De acordo  co m Brait (1995:194), a interação é u m co mpon ente do processo de 
comunicação, de signifi cação, de construção de s entido e qu e faz parte de todo ato de 
linguagem. É um fenô meno so ciocultural, co m características lingüísticas e discursivas 
passíveis de serem observ adas , descritas, analisadas e interpretadas ." Pode-se dizer, 
então, que ninguém escreve ou fala sem pressupor um leitor ou  ouvinte. 

 Para Bakhtin (1999:110),  a língua t em co mo realidade fund amental a 
interação verb al e esta se realiza por meio de enun ciações que nada mais são do que 
produtos de interações entre indivíduos social mente organi zados. Conseqüentemente, 
quando se escreve, escreve-se p ara algu ém e, segundo  Marcuschi (1999:140), “ o texto 
escrito apresenta traços d e interatividade que estab elecem uma relação direta do 
escrevente co m s eu interlocutor”. Este (o outro) sempre aparecerá no horizonte d aquele 
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que escreve, pois, para o autor (1999:140), “ a interatividade é u ma propriedade g eral de 
todo e qu alquer uso d a língua e n ão d e u ma das modalidad es de uso”. 

Essa relação escrevente leitor, co mo nos lembra Bakhtin (1999:123), pode 
constituir-se atrav és de discussões ativas sob a fo rma de diálogos ou por meio de 
reações i mpressas (críticas, res enhas). O texto escrito s emp re integ ra u ma discussão de 
caráter id eológico na medida em que “responde a algu ma coisa, refuta, con fi rma, 
antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio , etc”. 

Nas crônicas  metalingüísticas de Pasquale Cipro  Neto, podemos co mprov ar o 
fenô meno da interação por meio de marcas ou indícios que evidenciam atos de 
interatividade. Co mo o auto r pressupõe que seu leitor desconh eça o conteúdo 
metalingüístico d e suas  crônicas, procura estabelecer u ma interação  diret a co m esse 
leitor, por meio de expressõ es típicas da linguagem oral. Assi m,  nu m pri meiro 
momento, co m o uso dessas marcas , consegue interagir co m o seu leitor e, nu m segundo 
momento,  p retend e construir u m discurso mais heterodoxo.  
 Essas marcas, certamente, constituem u m el emento facilitador na interação do 
cronista com seu leitor, pois aproxi mam-no deste que, possivel mente, pelo conteúdo das 
crônicas , vislu mbra a possibilidade de vir  a falar/escrev er corretamente.  
 Segundo Preti (1997:18), na mod alidade falada, as pessoas cultas podem 
utilizar u ma v aried ade de registro que vai do fo rmal ao coloquial em fun ção de suas 
necessidad es de co muni cação. Por extensão, podemos veri ficar nas crônicas de Pasquale 
u m cronista preocupado co m as regras  da g ramática tradi cional que, ao  mes mo tempo, 
se utiliza de u ma linguagem mais popular, espontânea, distensa, já que a intenção maior 
é alcançar o leitor. E mbo ra s eja ess e o objetivo do cronista, observa-se qu e sua real 
preocup ação é co m a língua culta, a sintaxe da língua escrita, o que contrasta com as 
marcas da oralidade p resentes no  fio do  discurso . Obs ervemos  o trecho  a seguir: 
 
 “ E o que o pacote econômico tem com a história? Quem assistiu à entrevista 
coletiva concedida pel a equipe econômi ca no último dia 10 [10/11/97] deve ter tido 
congestão de ‘de qu e’. U m dos membros  da equipe, cujo no me é melhor n ão citar, 
abusou do direito de usar a bendita expressão: ‘O governo considera de que’; ‘Não nos 
parece de qu e esse caso’; ‘Penso de qu e não será ele’, etc.” (Pasquale:  O p acotaço, p. 
14, grifos  nossos) 
 
 O exemplo seguinte, mostra a oscilação constante entre o formal e o coloquial, 
u ma vez que o autor busca estabelecer com seus leitores uma interação pró xi ma a da 
dinâmica da conversação, visando a fazer o discurso soar familiar: 
 

“ ‘Quem paga sou eu’, diz muita gente de mão ab erta. Mas se a ord em for 
invertida (‘Sou eu quem paga’), já pinta careta. Dá no mes mo. As duas são equivalentes. 
Se vo cê diz ‘Quem p aga so mos nós’, n enhu m problema em ‘Somos nós quem p aga’.” 
(Pasquale: Não sou  eu , p.10) 
 
 Dias (1996:54), valendo-s e de Chafe, co menta os traços distintivos entre língua 
falada e língua escrita a partir de duas di mensões que se referem a di ferenças no 
processo de es crever e falar. A escrita é u m ato de produção lento, planejado , editável e 
solitário e caracteriza-se pel a qualidade d e integração e distanciamento. Já a fala reflete 
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a natureza convulsiva do p ensamento e, por ser espontân ea e oco rrer nu m ambi ente de 
interação soci al, caracteriza-se pela qualidade de frag mentação e envolvi mento. 
 E mbora seja língua escrita, a crônica de Pasquale manifesta o fator 
envolvi mento, por possuir marcas de p rimeira p essoa. A utilização d e termos gírios, 
segundo Dias (1996:58), “ léxico caract erístico da mod alidade oral da língua”, vem a ser 
mais um dado que contribui para a familiaridade do discurso, e também mais u m dos 
elementos responsáveis  pelo fator envolvi mento: 
 

“ No texto anterior escrevi: ‘algu mas pesso as, cujo no me ele prefere não 
revelar’  (...)” (Pasqual e: O  pacot aço , p.14, gri fo nosso) 
 
 “ (...) Int electu alóides adoram isso: ‘A libido é o elo de ligação entre o telúrico 
e o transcend ente’. Bárba ro! Mó legal!  Alguém conh ece algu m elo que não ligue?(...)” 
(Pasquale: O charme, p . 74 , gri fos nossos) 
 
2.1 Perguntas retóricas 
 A presen ça de perguntas retóricas é também mais um fator qu e vem contribuir  
para o p rocesso de interação  pretendido pelo  cronista: 
 
 “ O que é que  está por dentro de quê? Parece que as penas do Passari m estão 
por dentro . (...) “  (Pasquale: O fi m do , p . 12, g ri fo nosso) 
 
2.2 Gíri as 
 O uso crescente das fo rmas gírias em situações de interação é, segundo Preti 
(1997:19), u m dos índices mais exp ressivos do processo democratizador da cultura.1 As 
gírias surgem , inclusive, em situações de interação formal, constituindo “ uma marca 
representativa do léxico popular na linguagem urbana comu m”. Na crônica de Pasquale, 
o fenômeno gírio também está presente, característica que colabora para o fator 
envolvi mento: 
 
 “ (...) No padrão coloquial , quando o verbo vem na frente, lasca-se a terceira do 
singular. A correção é muito si mples: ‘Não vou ser eu quem vai mudar’. (...) (Pasqual e: 
Não sou  eu, p.10, g ri fo nosso) 
 
2.3 Paráfrase resu mitiva 
 Segundo Hilgert (1995:125), na língua falad a, as p aráfras es redutoras têm duas 
funções: “ (a) con ferir u ma deno minação  ad equada, mais  simples  ou ab rang ente a u ma 
formulação co mplexa ou d emasiad amente especí fica da matriz; (b ) resu mi r o conjunto 
de informações que a matriz contém”. No texto de Pasquale, a presen ça de paráfrases 
resu mitivas, que concluem um tópico discutido, evidenci a as marcas da oralidade que 
contribuem para a interação: 
 

                                                 
1 Para u ma excelente exposição sobre o  fenô meno gírio , aconselhamos  a leitura do livro 
de Dino Preti (1984). A gíria e outros temas . 
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 “ Vale repetir: usando ‘quem’, prefere-se o verbo seguinte na terceira do 
singular; usando ‘que’, o verbo  segue a concord ância do verbo ser. É isso.” (Pasqual e: 
Não sou  eu, p.10, g ri fo nosso) 
 
2.4 Marcadores conversacionais 2 
 Na língua falada, os marcado res conversacionais, segundo U rbano (1995:85) 
“ funcionam co mo articuladores não só das unidades cognitivo-in formativ as do t exto 
como também de seus interlocutores, revelando e marcando, d e uma forma ou de outra, 
as condições de produção  do texto, n aquilo que el a, a produ ção , rep res enta de 
interacional e pragmático ”. Na crônica d e Pasquale, podemos encont rar alguns 
marcado res lingüísticos co mo aí e então: 
 
 “ (...) ‘Não sou eu quem me nav ega, quem me navega é o mar’, diz o refrão . Aí 
está o xis do problema: a concordância verb al quando se usa esse tipo de expressão. 
(Pasquale: Não sou  eu , p. 10 , gri fo nosso) 
 
 “ (...) O verbo  que vem d epois do ‘que’ necessariamente será conjug ado na 
mes ma p essoa em que se encontra o verbo ser. Então deve-se dizer ‘Não fui eu que 
fi z”, ( ...) . (Pasquale: Não sou eu , p.10, gri fo nosso) 
 
3. Considerações  finais 
 O texto do cronista Pasquale Cipro Neto não só at ende às caract erísticas de 
planejamento e recursos lingüísticos próprias do  texto es crito, mas  também à 
característica de envolvimento, própria da língua falada. Aind a que, tanto n a produ ção 
falada co mo na es crita, as regras de sua efetivação sejam diversas e esp ecíficas, no texto 
do cronista, elas acabam por s e misturar e constituem u m discurso b em próxi mo da 
linguagem popular. 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é comentar algumas caract erísticas das crônicas 
metalingüísticas, especi ficamente de Pasqual e Cipro Neto. A análise desse gênero do 
discurso evidencia que embora o cronista s e preo cupe co m a observân cia da sintaxe da 
língua escrita, este se utiliza de alguns recursos da oralidade para, pri meiro, cri ar, por 
meio da interação com o leitor, um efeito de sentido d e proxi midade e, segundo ,  p ara 
dissimular,  por intermédio dessas marcas , o  carát er p rescritivista das crônicas. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Análise da convers ação; oralidade; escrita; gíria; norma 
lingüística; marcadores  conversacion ais. 
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