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RESUMO 

 

A proposta deste artigo é trazer uma perspectiva ampliada sobre a oralidade, que não se 

confunde com a fala. Segundo Ferrão Neto, a oralidade se constitui numa forma de 

comunicação: um modo de processar informação, o que implica numa determinada maneira 

de produzir, armazenar, transmitir, receber, apropriar-se e representar conteúdos. Mas 

também corresponde a uma forma de conceber o universo, de perceber o mundo e nele 

intervir, um padrão de pensamento e organização do saber, do conhecimento, da 

experiência e da reflexão. Aproxima-se da cultura popular, caracterizada como oposta à 

cultura dominante e letrada, mas com a qual dialoga, produzindo múltiplas formas de 

relação entre oralidade e letramento.   

 

PALAVRAS-CHAVE: oralidade; comunicação; letramento; popular. 

 

 

1 ORALIDADE: PRÁTICA SOCIAL, PROCESSO COMUNICACIONAL 

Compreender a oralidade a partir de uma perspectiva comunicacional exige, 

prioritariamente, que se faça uma distinção entre oralidade e o simples ato de falar. 

Oralidade, na proposta deste trabalho, vai além da fala: enquanto esta consiste em uma 

modalidade de uso da língua, da mesma forma que a escrita, a oralidade é uma prática 

social (MARCUSCHI, 2001, p. 25). Embora este mesmo autor sustente a ideia de que fala e 

escrita sejam formas e atividades comunicativas, ou seja, não se restringem ao código que 

as serve como um suporte, mas refere-se a processos e eventos que se dão de forma 

contextualizada, a oralidade é mais ampla por constituir uma forma de conceber o universo, 

de perceber o mundo e nele intervir, um “padrão de pensamento e organização do saber, do 

conhecimento, experiência e reflexão” (FERRÃO NETO, 2010b, p. 894).            

A definição de Ferrão Neto (idem) também inclui a cultura oral como arte, mas o 

ponto que parece ser o mais central aqui é o poder intrínseco da oralidade de comunicar, de 

processar informação, e como tal, “implica num determinado modo de produção, 
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armazenamento, circulação/transmissão/publicização, recepção, apropriação e 

representação dos conteúdos e formas da comunicação”.  

A comunicação oral, da mesma forma que os meios de comunicação midiatizados, 

necessitam de um suporte para se concretizar – nesse caso, é o próprio corpo humano e 

todos os seus sentidos, o que não exclui a utilização e agregação de meios técnicos para a 

efetivação deste tipo de comunicação. Mas a voz é o elemento central da oralidade: na voz 

estão presentes o enunciador, mas também o receptor e todas as condições da produção, 

comunicação e recepção da mensagem. Nesse sentido, a voz não é presa à linguagem, mas 

ao contrário, “tende a despojar esse signo do que ele comporta de arbitrário; motiva-o da 

presença desse corpo do qual ela emana”, ou de outra forma, desvia a atenção do corpo real 

e impregna-se do ator que por uma hora lhe empresta a vida (ZUMTHOR, 1993, p. 20-21). 

Paul Zumthor dedica-se ao estudo da poesia oral medieval, e de forma consistente mostra o 

dinamismo e a riqueza da voz nesse contexto, contrapondo-se aos defensores de uma 

suposta superioridade da letra. De forma explícita, demonstra sua preferência em trabalhar 

com o termo vocalidade, ao invés de oralidade: 

Vocalidade é a historicidade de uma voz: seu uso. Uma longa tradição de 

pensamento, é verdade, considera e valoriza a voz como portadora da linguagem, já 
que na voz e pela voz se articulam as sonoridades significantes. Não obstante, o que 
deve nos chamar mais a atenção é a importante função da voz, da qual a palavra 
constitui a manifestação mais evidente, mas não a única nem a mais vital: em suma, 
o exercício de seu poder fisiológico, sua capacidade de produzir a fonia e de 
organizar a substância (ZUMTHOR, 1993, p. 21).  

 

Sem abrir mão das contribuições que o teórico traz para se refletir sobre os usos da 

voz, acredita-se que permanecer com o termo oralidade não destituirá o seu caráter 

histórico, comunicativo e sua relevância conceitual. Dessa forma, como prática cultural e 

comunicacional que é, a oralidade também assume diferentes formas, de acordo com os 

usos que dela se faz.  

Ong (apud FERRÃO NETO, 2010b, p. 895) estabelece categorias para definir as 

diferentes formas de oralidade que pode ter uma sociedade, a partir de uma conjuntura 

global em que não apenas a escrita, mas também as mídias modificam as estruturas orais: a 

oralidade primária, presente nas sociedades/culturas “intocadas pela escrita”; a oralidade 

secundária, que engloba as sociedades em que os meios de comunicação midiatizados 

permitiram um retorno da comunicação e conhecimento orais (embora atrelados à escrita); e 

a oralidade residual, presente nas “subculturas residualmente orais que sobrevivem nas 

sociedades em que a escrita determina a organização da vida”. Nessa perspectiva, 
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Marcuschi (2001) sugere que o Brasil seria um país de oralidade secundária, devido ao 

intenso uso da escrita que permeia os mais variados setores da sociedade (educação, 

política, legislação, economia etc.).  

Zumthor (1993; 2010) também estabelece categorias de oralidade, segundo a situação 

de cultura de cada sociedade: uma primária e imediata (a qual ele chama também de 

“pura”), que não possui nenhum contato com a escrita, presente em sociedades desprovidas 

de qualquer sistema de simbolização gráfica que pudesse constituir uma língua e em grupos 

isolados e analfabetos; uma mista, “quando a influência do escrito permanece externa, 

parcial e atrasada” (1993, p. 18), presente por exemplo nas sociedades analfabetas do 

terceiro mundo; e uma segunda, formada quando ela é modificada pela escritura num “meio 

em que esta predomina sobre os valores da voz na prática e no imaginário” (2010, p. 36). 

Percebe-se que tanto a oralidade mista como a segunda coexistem com a escrita, mas em 

cada situação há uma forma de relacionar-se com essa escrita: “diríamos que a oralidade 

mista procede da existência de uma cultura escrita (no sentido de „possuindo uma escrita‟); 

a oralidade segunda, de uma cultura letrada (na qual toda expressão é marcada pela 

presença da escrita)” (ZUMTHOR, 2010, p. 36). Dito de outra forma, enquanto na mista 

oralidade e escrita convivem lado a lado, na segunda a oralidade fica em “segundo plano”, 

na medida em que ela se (re)compõe e se ressignifica a partir da escrita.  

O teórico também destaca um outro tipo de oralidade, que denomina mediatizada, 

mecânica e diferenciada em relação ao tempo e ao espaço – sobre a qual se falará ainda 

neste subcapítulo. Mas o que interessa neste momento é compreender, além da 

diferenciação entre os diferentes tipos de oralidade, que essa separação é mais categorizante 

do que histórica, porque variam e se relacionam de diversas formas estes tipos de oralidade 

(ZUMTHOR, 2010, p. 35). A história mostra que as categorias estanques dizem mais sobre 

violências simbólicas do que sobre a realidade cotidiana, construída a partir de relações 

conflituosas e negociações. Assim, da mesma forma que a mudança de um tipo de oralidade 

a outro não se dá de forma linear (para que a oralidade primária chegue à mediatizada não é 

preciso, necessariamente, passar antes pela mista e/ou segunda), assim também os 

contornos de cada categoria não são bem delimitados, o que justifica vários registros de 

“homens de escrita” em ambientes orais e “homens da oralidade” em meios letrados.  

Convém, dessa forma, esclarecer outra oposição: a da oralidade em relação ao 

letramento. Retomando as teses de Marcuschi (2001) sobre as duas dimensões da língua 

falada e da língua escrita, qual seja, a dimensão das práticas sociais e a das modalidades de 
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uso da língua, assim como fala não é a mesma coisa que oralidade, escrita não é o mesmo 

que letramento.  

[O letramento] envolve as mais diversas práticas da escrita (nas suas variadas 
formas) na sociedade e pode ir desde uma apropriação mínima da escrita, tal como o 
indivíduo que é analfabeto, mas letrado na medida em que identifica o valor do 
dinheiro, identifica o ônibus que deve tomar, consegue fazer cálculos complexos, 

sabe distinguir as mercadorias pelas marcas etc., mas não escreve cartas nem lê 
jornal regularmente, até uma apropriação profunda, como no caso do indivíduo que 
desenvolve tratados de Filosofia e Matemática ou escreve romances. Letrado é o 
indivíduo que participa de forma significativa de eventos de letramento e não 
apenas aquele que faz uso formal da escrita (MARCUSCHI, 2001, p. 25).   

 

Letramento também não é sinônimo de alfabetização ou escolarização. A 

alfabetização envolve a distribuição e o aprendizado da escrita e da leitura sob uma 

perspectiva formal e institucional, apesar de poder ser alcançada fora do ambiente escolar. 

Ela faz parte da escolarização, que é mais ampla e visa a formação integral do indivíduo. 

Podemos falar, segundo Marcuschi (2001), em padrões de alfabetização e em processos de 

letramento. É por causa dessa amplitude de possibilidades de letramento que é difícil 

identificar como e até que ponto a escrita penetrou e modificou a sociedade, e que é 

complicado falar de termos como iletrado em realidades nas quais a escrita já existe. 

O letramento é uma prática social que se dá a partir do momento em que a escrita 

entra numa sociedade e nela deixa sua marca, seja essa marca grande ou mínima. Pode ser 

considerado letrado todo “indivíduo, comunidade ou sociedade que processa a informação, 

produz, armazena, distribui, apropria-se ou cria representações fortemente marcadas por 

essas tecnologias [escrita e sua forma potencializada na impressão ou tipografia]” 

(FERRÃO NETO, 2010b, p. 752-753). Mas letrado e iletrado podem coexistir e coabitar 

numa mesma sociedade, num mesmo grupo e até no mesmo indivíduo, porque se referem a 

níveis de cultura, não a uma condição generalizadora total que só admite um na ausência do 

outro (ZUMTHOR, 1993, p. 124).  Assim, se não existe apenas um tipo de oralidade, 

também não há uma só forma de letramento: ele varia de acordo com o nível de penetração 

num dado meio, portanto constantemente se vê dividindo espaço com a oralidade. 

 

2 MUITO ALÉM DAS DICOTOMIAS 

Na contemporaneidade, em que os meios de comunicação midiatizados tornaram-se 

tão comuns no cotidiano das pessoas (mesmo entre as baixas classes sociais), as sociedades 

que têm a oralidade como principal ou única forma de comunicação tendem a ser vistas 

como atrasadas, menores. Sem dúvida, dada a importância que os meios de comunicação 
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assumiram na atualidade, não se trata de uma questão de escolha a predominância ou 

permanência única da oralidade nessas sociedades. Entretanto, vale ressaltar que a presença 

e domínio dos meios de comunicação não é sinônimo de desenvolvimento e superioridade, 

assim como as sociedades oralizadas não pressupõem pobreza cultural e atraso.  

Essa tendência ao menosprezo das sociedades oralizadas não é novidade, pois desde 

quando o oral só coexistia com o escrito, os preconceitos já se faziam presentes pelo fato de 

a escritura ser considerada um privilégio de poucos (normalmente pessoas ligadas ao clero) 

e comumente associada à civilidade e à “alta” cultura. Assim é que a dicotomia “pagão-

„popular‟-oral”, de um lado, e “cristão-erudito-escrito”, de outro, se fizeram presentes 

durante cerca de 10 séculos no período medieval (séculos 500 a 1500), segundo Zumthor 

(1993, p. 118). Porém, de acordo com o mesmo teórico, trata-se de dois impulsos de um 

campo de forças em movimento, o que não nos permite afirmar que são uma dicotomia 

estática e que perdurou num limite fechado de tempo.  

Oralidade e letramento são duas instâncias que sempre conservaram, enquanto 

processos sociais, suas predisposições à tensão e ao dinamismo. Sendo assim, elas se 

relacionam, da mesma forma como popular e erudito, práticas pagãs e cristãs se 

interrelacionam, interferindo uns nos outros em maior ou menor grau, mas nunca se 

conservando “ilesos” ou, como alguns poderiam reivindicar, “puros”, até porque toda 

cultura já nasce heterogênea. E mesmo na Idade Média, quando a Igreja possuía grande 

poder de decisão e influência sobre a população, detendo a escrita sob seus domínios e 

instituindo o latim como língua oficial, e quando boa parte da população ainda estava ligada 

aos ambientes oralizados de comunicação e convivência, oralidade e escrita (bem como as 

categorias popular/erudito e pagão/cristão) se embaralhavam e muitas vezes de maneira 

conflituosa, criando outras categorias híbridas. Zumthor (1993), em seus estudos sobre a 

“literatura” medieval, dá exemplos da simbiose ocorrida entre letrado e iletrado e de como 

essa oposição “se acha neutralizada no ritmo ordinário da vida”.        

Do litteratus ao illitteratus se estende uma longa escala de nuances, na qual cada 
elocutor se desloca a seu modo. Outro fator de equívoco: até o século XIII, a 
oposição litteratus/illitteratus coincide com aquela que o uso mantém entre “clerc” 
e “laico”; herança verbal de uma situação antiga, ultrapassada desde o século XI. 
Aqui e acolá nos é indicado um laicus litteratus (ZUMTHOR, 1993, p. 119-120).    

 

Mas apesar dessas categorias dicotômicas não possuírem barreiras intransponíveis, as 

barreiras sociais dificultavam a interação entre elas. Ferrão Neto (2011) mostra, através de 

Plutarco (1980), a indignação de Alexandre com a empreitada de Aristóteles de tornar 
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público através da escrita os ensinamentos antes destinados somente aos poderosos. 

Percebe-se, daí, como desde a Antiguidade tenta-se manter o acesso à escrita como um 

privilégio de poucos e como isto se constituía numa forma de manutenção do poder. 

Ocorria, portanto, uma divisão que ia além da associação “ao latim, a escrita; às línguas 

vulgares, a oralidade”, como indicada por Zumthor que, na sequência, fala de como se 

iniciou a abertura da fortaleza que se tentava construir entre os dois movimentos:  

Desde os séculos IV e V, porém, a cultura letrada da Antigüidade, relativamente 
homogênea e fechada, teve de ceder a uma multiplicidade de subculturas 
provinciais, na busca confusa de suas originalidades. A língua erudita, 
artificialmente mantida, dava a impressão de afrouxar, talvez de deter, essa 

dispersão. E, quanto mais esta mesmo assim se acentuava, mais se intensificava a 
necessidade de exaltar a pureza e a perenidade da escritura latina (ZUMTHOR, 
1993, p. 120).        

 

O movimento de abertura da escritura às línguas vulgares aconteceu devagar, “quase 

clandestinamente”, e segundo o mesmo teórico, sempre para responder a exigências 

pastorais ou quando convinha às necessidades políticas na publicação de leis e 

compromissos coletivos, por exemplo. De qualquer forma, a história testemunhou contínuas 

vezes como era difícil transpor as barreiras que diferentes instâncias de poder mantinham 

sobre a escrita, a qual sempre esteve de alguma forma sob seus domínios.  

Embora não se possa dizer que a escrita seja prerrogativa de alguns indivíduos e 

grupos especializados e tampouco restringir a oralidade aos não letrados, observa-
se, na longa duração histórica, um determinado uso dessa tecnologia que se traduz 
na tentativa dos grupos dominantes políticos, econômicos e intelectuais de, por um 
lado, polarizar os modos de comunicação, e, de outro, separar do domínio público o 
conhecimento que vem pelas letras (FERRÃO NETO, 2011, p. 3). 

 

Nesse sentido, comungando da concepção de oralidade de Ferrão Neto (2011), que 

apesar de reconhecer a porosidade entre oral e escrito demonstra como na história social e 

cultural as práticas e as sociedades ligadas à oralidade foram alvos de inferiorização e 

preconceitos, este trabalho parte da abordagem que aproxima a oralidade do que se entende 

por domínio popular, sem, entretanto, produzir uma categoria estanque, limitada e que 

define o oral como avesso à escrita, ao letramento e ao erudito. O autor retoma o 

entendimento de historiadores como E. P. Thompson (1998) e Richard Hoggart (2006) 

sobre a relação entre oral e o popular, teóricos que, em meados do século XX, discutiam, 

por exemplo, sobre como na era dos meios de comunicação de massa “a classe operária 

ainda se vale, no discurso e nos pressupostos guiados pelo discurso, do oral e da tradição 

local” (HOGGART, 2006, p. 13 apud FERRÃO NETO, 2011, p. 4).    
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Por outro lado, Ferrão Neto (2011) não deixa de reconhecer como as palavras povo e 

popular são carregadas de ambiguidade, ora referindo-se ao conjunto de determinada 

população, ora assumindo um teor negativo enquanto “povinho”, “petites gens”, aqueles 

que trabalham com a terra e em serviços “menores”. Há uma reconhecida complexidade do 

termo, mas escolher trabalhar com ele não é aprisioná-lo a um ou outro conceito: pelo 

contrário, é levar em consideração “um contingente grande e dinâmico da esfera social”, 

uma opção metodológica que se dá devido justamente a suas dificuldades teóricas 

(FERRÃO NETO, 2011, p. 6).  

É preciso deixar claro, entretanto, que trabalhar com a definição de popular por opção 

metodológica não permite criar generalizações do tipo todo oral é popular e todo escrito é 

erudito. Isto seria essencializar e limitar uma noção que se inscreve na história e, portanto, é 

dinâmica. Zumthor (1993, p. 118) critica a noção de cultura popular que ele afirma ser 

essencializadora, e afirma que esse conceito “refere-se a usos, não a uma essência”. Na 

sequência, argumenta que quando se trata da voz e das artes da voz, a oposição do popular 

ao erudito remeteria no máximo “aos costumes predominantes neste ou naquele momento e 

meio” e que “atravessa as classes sociais”. As argumentações do teórico são de grande 

importância para se compreender os problemas na utilização de categorias estanques e 

dicotômicas, sobretudo na contemporaneidade (que se mostra cada vez mais distante das 

interpretações simplistas da sociedade). Porém, acredita-se que não se pode abrir mão do 

conceito de popular: por isso a proposta é distanciar-se de uma suposta essencialidade da 

categoria povo, entendendo que o popular é construído como experiência cultural cotidiana, 

que se inscreve na história social e, por isso mesmo, é constantemente ressignificado na 

trama conflituosa que é o universo povoado por culturas diversas. As culturas, como é 

sabido, estão em permanente movimento, interagindo umas com as outras e nem sempre de 

maneira pacífica. No caso das culturas populares, o conflito parece se dar de forma 

acentuada pelo fato delas serem caracterizadas como opostas às culturas dominantes, 

resultados da desigualdade e dos conflitos que se dão em outras esferas do social, como as 

define García Canclini (1983): 

As culturas populares (termo que achamos mais adequado do que a cultura popular) 
se constituem por um processo de apropriação desigual dos bens econômicos e 
culturais de uma nação ou etnia por parte dos seus setores subalternos, e pela 
compreensão, reprodução e transformação, real e simbólica, das condições gerais e 
específicas do trabalho e da vida (GARCÍA CANCLINI, 1983, p. 42). 
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Enquanto instância construída na experiência cotidiana do trabalho e da vida, o 

popular também pode ser definido, como bem lembra Ferrão Neto (2011), pela maneira 

como se apropria, se armazena, se produz e se põe em circulação a informação, ou seja, 

pela maneira como se produz comunicação social.  A apropriação da escrita, bem como o 

posterior domínio das técnicas de comunicação, estiveram historicamente ligados aos 

setores dominantes da sociedade, justamente porque exigem determinado domínio do 

conhecimento e financeiro que durante muito tempo e, ainda na atualidade, são limitados a 

alguns segmentos sociais. Desse modo, por mais que de diferentes maneiras o povo 

exercesse sua capacidade de penetrar nos domínios da “cultura letrada” – pois, como já foi 

dito, há diferentes formas de apropriar-se do letramento – o acesso desigual a bens materiais 

e simbólicos não lhes era favorável nesse sentido. Assim é que o popular mantém-se 

estreitamente relacionado ao universo oral, este que é uma “outra estrutura de vida”, como 

afirma Mikhail Bakhtin
3
, formado por “um conjunto de regras, gêneros, práticas e formas 

de comunicação que possui uma lógica própria, diferente daquela observada na cultura 

oficial, organizada principalmente em torno da palavra escrita” (FERRÃO NETO, 2011, p. 

7).  

Oralidade – o outro lado da escrita. Povo – o outro lado da civilidade. É assim que, 

mesmo indiretamente, o que provém do oral e do popular são caracterizados. É como se não 

possuíssem história e características próprias, é como se não existissem sozinhos, mas 

somente a partir da escrita e da civilidade, como o outro lado destas. Esse é apenas um dos 

problemas em se dar ênfase às dicotomias que envolvem processos sociais, porque dessa 

oposição que inferioriza o popular e a oralidade decorrem consequências inclusive para o 

menosprezo político e intelectual da oralidade e do popular. O caso do tratamento dado ao 

conhecimento popular por quem detém o conhecimento científico ilustra bem essa situação: 

há um ano, o programa Fantástico da Rede Globo de Televisão exibiu uma série de 

reportagens em que o médico Drauzio Varella apresentava os supostos riscos de se utilizar 

tratamentos à base de fitoterápicos e da medicina popular. Em entrevista à revista Época, o 

médico afirmou que o objetivo da série era o de “mostrar que esses fitoterápicos têm de ser 

estudados” e que "Antes de oferecer essas ervas aos pacientes, é preciso avaliar a ação delas 

com rigor científico" 
4
. Entretanto, o tom de seu posicionamento de médico nas séries do 

                                                   
3 Trata-se da obra L’oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance [“A 

Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais”] (Paris: Gallimard, 1970), à qual 

refere-se Ferrão Neto. 
4 Cf. entrevista à revista Época em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI162899-15230,00-

ERVAS+MEDICINAIS+OS+CONSELHOS+DE+DRAUZIO+VARELLA.html 
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programa foi além desta louvável intenção e acabou por associar o conhecimento popular à 

ignorância, à credulidade e ao pitoresco
5
. 

Quando se pensa a oralidade apenas como categoria diversa do letramento e da 

escrita, tende-se a associá-la com toda a concepção negativa que se tem do popular: 

descontrole, desordem, de um conteúdo fragmentário, impreciso, preso a emoções, 

sensações e atitudes primitivas, “quando, do contrário, poderia sinalizar o valor dado pelos 

indivíduos mais oralizados do que letrados aos estados afetivos e ao uso potencializado de 

todos os sentidos, nas práticas de comunicação” (FERRÃO NETO, 2011, p. 11).   

Portanto, o mais importante é reconhecer que oralidade e letramento possuem 

características próprias, mas isso não é o suficiente para indicar uma dicotomia. Se na época 

em que mudar de posição social era muito mais difícil e demorado (como no período 

medieval), já era possível identificar brechas nos ambientes letrados para que houvesse 

interação entre oral e escrito, na contemporaneidade, por inúmeros fatores – alfabetização 

como direito social, maior mobilidade social, maior acesso aos meios de comunicação e à 

informação etc. – tem-se um cenário muito mais poroso, dinâmico, instável e, 

consequentemente, híbrido. 

 

3 COMUNICAÇÃO NO ORAL E ORALIDADE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO   

Como já foi pontuado, há comunicação no oral. Quando se vai além da noção de fala, 

encontra-se mais do que uma forma abstrata de comunicar, encontra-se uma constante 

busca e encontro do outro, que se mostra materializada nos sujeitos e nas suas matrizes 

culturais, nos suportes por eles utilizados – que pode ser a voz ou ela presente no meios 

midiáticos, mas mesmo que seja somente a voz a comunicação se torna concreta: 

A enunciação da palavra ganha em si mesma valor de ato simbólico: graças à voz 

ela é exibição e dom, agressão, conquista, e esperança de consumação do outro; 
inferioridade manifesta, livre da necessidade de invadir fisicamente o objeto de seu 
desejo: o som vocalizado vai de interior a interior e liga, sem outra mediação, duas 
existências (ZUMTHOR, 2010, p. 13).     

 

A oralidade mediatizada (ZUMTHOR, 2010), citada anteriormente, traz outros novos 

elementos à oralidade “tradicional”, mas a técnica, que lhe permite armazenar a memória, 

transportar a mensagem e reproduzi-la, não lhe tira o estatuto de vocalidade: continua voz, 

mas surge a questão de tentar entender no que e em que medida essa voz se modificou. Um 

                                                   
5 Alguns vídeos da série estão disponíveis no canal de vídeos Youtube. Cf. nos links: 
http://www.youtube.com/watch?v=y5aiDdPIgoQ 

http://www.youtube.com/watch?v=gB8fU4NyBCo 
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diferencial reside no fato de as máquinas de gravar e reproduzir a voz lhe ter restituído uma 

autoridade que ela tinha perdido quase totalmente, bem como direitos que haviam caído em 

desuso (ZUMTHOR, 2010, p. 26). Apesar de não tratar dos mass media e adotar uma 

abordagem que define mídia como “várias maquinarias de efeitos distintos”, Zumthor 

assinala o efeito potencializador desses suportes técnicos sobre a oralidade que merece ser 

destacado: 

Quanto àquelas [maquinarias] que permitem a manipulação do tempo, nisto 
assemelham-se ao livro, embora a gravação do disco ou a impressão da fita 
magnética não tenha nada do que define, perceptível e semioticamente, uma 
escritura. Fixando o som vocal, elas permitem sua repetição indefinida, excetuando-

se qualquer variação. Decorre daí um considerável efeito secundário: a voz se 
liberta das limitações espaciais. As condições naturais do seu exercício se acham 
assim alteradas (ZUMTHOR, 2010, p. 27). 

 

De acordo com o teórico, a oralidade mediatizada pertenceria à cultura de massa. 

Seria despersonalizada pela sua reiterabilidade e produzida para alcançar muitas pessoas, o 

que a caracterizaria como comunitária. Porém, não seria possível responder-lhe, sua 

concepção resultaria de uma tradição escrita e elitista, somente a indústria permitiria sua 

produção e o comércio sua difusão. É como se a sua vocação comunitária conflitasse com 

as características da indústria de massa, fazendo com que o comunitário ficasse no plano do 

vir a ser, devido a um distanciamento entre produção e consumo da mensagem: 

A mobilidade espacial e temporal da mensagem aumenta a distância entre sua 
produção e seu consumo. A presença física do locutor se apaga; permanece o eco 
fixo da sua voz e, na televisão e no cinema, uma fotografia. O ouvinte, ao escutar a 
emissão, está inteiramente presente, mas, no momento da gravação, ele era apenas 
uma figura abstrata e estatística. A sofisticação dos instrumentos e o peso do 

investimento financeiro que eles exigem são determinantes nesse distanciamento. 
Quanto à mensagem, na condição de objeto, ela se fabrica, se expede, se vende, se 
compra, idêntica em toda parte (ZUMTHOR, 2010, p. 27).   

 

O caráter massivo desse tipo de oralidade não implica, entretanto, numa recepção 

passiva. O público das mídias massivas não constitui uma massa indiferenciada, pois exerce 

seu poder de escolha, de reinterpretar conteúdos, ressignificá-los ou simplesmente rejeitá-

los. “Ele aceita facilmente o que lhe é oferecido e, sem maior resistência, forma seus 

hábitos. Mas, repentinamente, tudo pode desabar” (ZUMTHOR, 2010, p. 29). Nesse 

sentido, as mídias não entram em contextos orais e retiram-lhes a autonomia e mudam o 

estatuto comunitário para um massivo que desagrega, distancia e torna tudo um produto 

vendável. O receptor de ambientes predominantemente oralizados, bem como qualquer 

outro receptor (familiarizado com o universo midiático ou não, inserido na mundialização 
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ou não), tende mais a exercer seu poder criativo ante as possibilidades da mídia do que se 

deixar “devorar” por ela.    

Vale ressaltar que, apesar dos meios audiovisuais se aproximarem mais da oralidade 

por seu caráter sonoro e imagético, quando se fala em mídia inclui-se também a impressa, 

que pode ser perpassada ou influenciada pela oralidade, e gêneros comunicativos como a 

internet
6
, que ao permitir uma abertura maior às diversas vozes sociais, por comportar o 

audiovisual, e pela velocidade com que circulam as informações, abrem espaço para uma 

penetração do oral. O caso dos bate-papos “síncronos” (em tempo real) pela internet, 

citados por Marcuschi, ilustram essa questão: 

Este “escrever” tem até uma designação própria: “teclar”; tal é a consciência da 

“novidade”. No meu entender, a mudança mais notável aqui não diz respeito às 
formas textuais em si, mais sim à nossa relação com a escrita. Escrever pelo 
computador no contexto da formação discursiva dos bate-papos síncronos (on-line) 
é uma nova forma de nos relacionarmos com a escrita, mas não propriamente uma 
nova forma de escrita (MARCUSCHI, 2001, p. 18) [grifos do autor].   

 

Percebe-se que por mais que se tenha acesso à escrita, à alfabetização, à escolarização 

e ao letramento, ou a todas essas experiências, a oralidade pode exercer sua influência, e 

este é o caso mesmo de países como o Brasil, que não provém de uma cultura letrada, 

apesar da colonização lusitana, cuja matriz cultural trazida é a do europeu letrado. A divisão 

que se tentava impor entre dominantes e dominados na Europa não foi diferente na colônia 

portuguesa: a palavra escrita e impressa era para poucos, ora reservada a elites político-

burocráticas, ora aos grupos religioso-missionários ligados às estruturas de poder, enquanto 

ao povo comum (massa de servos, de escravos e de gente de ofício) restavam as 

experiências cotidianas fundadas pelas construções orais do saber (mesmo quando 

perpassadas pela escrita e pela impressão). 

As razões de se ter, hoje, uma cultura de massa identificada com o rádio e a 
televisão são históricas, seja no Brasil ou em qualquer outro país à margem das 
grandes revoluções culturais em que a escrita e a impressão se constituíram em pano 
de fundo. A história dos media é uma história de longa duração. A relação que o 
brasileiro tem hoje com as tecnologias e suas formas discursivas não brotou do chão 
e nem caiu de uma árvore frutífera, na estação propícia. Ela se fez nas práticas 

socioculturais que, tal como estruturas de sentimento ainda sem nome ou definição 
(WILLIAMS, 1977), mas bem presentes na vida concreta dos sujeitos, foram se 
formando ao longo dos séculos, numa cadeia de produção de sentido que envolve 
criação, circulação e recepção de textualidades orais ou escritas e impressas, 
materializadas em suportes da comunicação que se prestam a usos e apropriações 
dos mais variados (FERRÃO NETO, 2010a, p. 12). 

                                                   
6 Apesar de haver uma discussão sobre a internet ser ou não considerada uma mídia, aqui se optou por inseri-la, por 
questões metodológicas, ao lado dos meios de comunicação midiatizados que juntamente com a oralidade formam uma 

oralidade mediatizada.   
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Ferrão Neto (2010a) trata desse Brasil que desde o período colonial, passando pelo 

século XX com a chegada dos meios de comunicação de massa, até o presente permanece 

predominantemente oralizado, mesmo em contato permanente com a escrita. Tabloides dos 

grandes centros carregados de imagens e poucos textos, cheios de coloquialismos (usados 

entre aspas ou não); na televisão, nos estúdios de programas de variedades e de telejornais, 

“montam-se cenários que reproduzem ambientes de oralidade: apresentadores em dupla, 

confortavelmente instalados em salas de visita” (2010a, p. 273).  Seja nos jornais impressos, 

no rádio, na TV ou até mesmo na internet e meios digitais contemporâneos, a forma do 

brasileiro se relacionar com os meios dá sinais de como foi organizado boa parte da sua 

vida cotidiana ao longo de sua história: a maioria da população oralizada, em contato 

permanente com a escrita, mas sem ter passado por um letramento de massa. 

Como já vimos, o Brasil é um país que nasce a partir de um contexto oralizado
7
, pelas 

inúmeras populações indígenas que aqui habitavam e que construíram seus próprios 

sistemas de comunicação linguística, mas também pelos escravos africanos trazidos para 

fazerem o trabalho pesado de construção e prosperidade da colônia, o que os excluía do 

acesso formal à cultura letrada que vinha da Europa e se ensinava nas universidades 

brasileiras, por exemplo. Cabe lembrar que mesmo entre os brancos europeus a escrita não 

era largamente difundida, pois, como se sabe, não foram só os nobres letrados e o clero que 

vieram povoar a colônia portuguesa. 

Ferrão Neto (2010a, p. vii) elege como foco de sua análise as especificidades da 

oralidade nas duas primeiras capitais, “desde a Cidade da Bahia, nos anos em que se 

estabeleceram as bases da Colônia, até o Rio de Janeiro que abrigou a Corte Imperial, viu 

nascer a República e protagonizou a Grande Era Vargas”: parte do Nordeste e do Sudeste 

brasileiro, as regiões mais movimentadas culturalmente e economicamente na história (em 

parte dela, pelo menos) do Brasil. Nesse sentido, fica a questão: o que dizer de regiões 

como o sertão nordestino e a Amazônia brasileira, que não vivenciaram o mesmo ritmo de 

desenvolvimento econômico, tecnológico e social, e que, no caso da Amazônia, até meados 

do século XX permanecia num relativo isolamento do restante do país, da América Latina 

e, em certo sentido, do mundo? Esta pode ser uma chave para se compreender determinadas 

                                                   
7
 Para saber mais, consultar a tese de José Cardoso Ferrão Neto, intitulada “Mídia, oralidade e letramento no 

Brasil: vestígios de um mundo dado a ler” (Doutorado em Comunicação) – Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2010. Disponível no portal do Domínio Público (www.dominiopublico.gov.br). 
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formas diferenciadas de apropriação da escrita e do letramento, e a partir daí alguns dos 

processos sociais, culturais, políticos e comunicacionais dessas regiões.    
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