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INTRODUÇÃO

O ensino da escrita é um conteúdo que vai acompanhar o aluno por toda a sua trajetória
acadêmica, desde a sua alfabetização. Dessa forma, faz-se necessário pensar em materiais e
práticas didáticas que orientem o professor em suas aulas. Nesse sentido, temos no Brasil os
parâmetros curriculares nacionais (PCN), documentos que definem o currículo a ser seguido nos
anos iniciais.

Dentre os assuntos abordados no documento, no volume que trata especificamente da
língua portuguesa está a prática de produção de texto, que tem por objetivo formar escritores
competentes, capazes de redigir textos coerentes, coesos e eficazes na sua função comunicativa.
(BRASIL, p.47)

Além de definir quem seria esse escritor competente e traçar estratégias didáticas para que
os alunos atinjam os objetivos comunicativos e redacionais da escrita, os PCN tentam nortear
como se dá o processo de escrita do aluno, desde a formulação até a revisão. Posto isso, é
imperativo investigar como a reflexão metalinguística, foco desse trabalho, é representada nesse
contexto.

Em relação às operações de formulação e revisão, o documento destaca como uma
excelente estratégia didática o uso de rascunhos, uma vez que esse permite ao aluno perceber a
provisoriedade do texto e analisar seu próprio percurso.

No que diz respeito à revisão, os PCN orientam para uma análise reflexiva do texto do
aluno e ressaltam a sua importância enquanto um tipo de “controle de qualidade” da produção
textual, imprescindível desde o planejamento e ao longo do processo de escrita e não somente
após a finalização do texto. (Brasil, 1997)

No documento destinado ao 3º e 4º ciclos do ensino fundamental, o tópico que trata da
produção textual destaca novamente o papel da refacção de textos escritos pelos alunos, numa
perspectiva em que:

(...) Os alunos aprendam não só um conjunto de instrumentos lingüístico-discursivos,
como também técnicas de revisão (rasurar, substituir, desprezar). Por meio dessas
práticas mediadas, os alunos se apropriam, progressivamente, das habilidades
necessárias à autocorreção. (BRASIL, 1998, p. 78)

A revisão, nesse sentido, não é mais “mera higienização, mas profunda reestruturação do
texto, já que entre a primeira versão e a definitiva, uma série de atividades foi realizada”
(BRASIL, 1998, p. 77).

Apesar de dar pouco destaque à importância da rasura no processo de escritura, é possível
perceber no documento, uma série de aspectos a serem observados no que se refere à escrita de
alunos em processo de aquisição da escrita. O interesse em observar como se dão as práticas de
produção, resulta dos estudos da crítica genética, que reconhecendo não só o texto pronto, mas
todo o conjunto de manuscritos do autor como relevantes, abre margem para que a rasura tenha
um papel fundamental na análise do processo de escritura.
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1. A RASURA NA ESCRITA DE ESCREVENTES NOVATOS

Para a Crítica Genética, a rasura é um componente muito complexo da escritura
(BIASI,2010) , definida por Gresillon como um paradoxo, ela é simultaneamente perda e ganho,
pois ao mesmo tempo em que anula o que foi escrito, acrescenta vestígios escritos ao papel.

De acordo com a autora, a rasura pode se apresentar de três maneiras: a) imediatamente
visível, permite ao leitor vislumbrar ou restituir o que foi omitido por um traço; b) marcada por
um borrão, torna impossível reconstituir o que estava escrito inicialmente; c) desprovida de
qualquer traço ou marca material, permite o acesso ao que foi suprimido, substituído, deslocado
ou adicionado, após a análise da reescrita ou de sucessivas versões do mesmo texto, é o que a
autora nomeia “forma imaterial da rasura”.

A rasura como índice de reflexão metalinguística na escrita de alunos é objeto de estudo
de vários pesquisadores, dentre os quais destaco: Fabre (1987, 2004), Abaurre, Fiad & Mayrink-
Sabinson (1997) e Calil e Felipeto (2004, 2008).

Fabre foi pioneira em explorar os recursos gráficos da rasura na escrita de alunos
diferenciando-se dos trabalhos psicolinguísticos que discutiam a metalinguagem tomando a
enunciação como instrumento de análise. Além disso, seus estudos deram início a uma vertente
da psicolinguística e da crítica genética dedicada a olhar para a produção dos alunos, antes
restrita à circulação na sala de aula.

Segundo a autora, as rasuras são como marcas da função metalinguística em ação e
partindo desse pressuposto, são apresentadas quatro operações inerentes ao ato de rasurar: adição,
supressão, substituição e deslocamento. Ressalta-se ainda que as rasuras produzidas pelos alunos
seguem uma ordem de frequência relacionada à operação metalinguística a que correspondem, a
saber: supressão > substituição > deslocamento > adição, ilustrando a hipótese de uma
emergência progressiva da consciência linguística.

A autora então conclui que as mudanças nos rascunhos, são indícios das atividades
metalinguísticas e epilinguísticas dos alunos, revelando sua relação pessoal com a escrita. Nem
toda rasura é potencialmente metalinguística, pois pode remeter à heterogeneidade do conjunto
das atividades épi- e metalinguísticas, por exemplo, a motricidade.

Ainda em relação às atividades metalinguísticas realizadas por escreventes novatos,
Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabison partem do princípio de que os “erros” cometidos pelos
aprendizes são na verdade, indícios do processo de aquisição da representação escrita da
linguagem em curso, registros dos momentos em que a criança torna evidente a manipulação que
faz da própria linguagem, história da relação que com ela (re)constrói ao começar a
escrever/ler.(ABAURRE, 1997,p.16)

Elas analisam prioritariamente os chamados “dados singulares de aquisição”, ocorrências
únicas que, em sua singularidade, talvez não voltem a se repetir jamais (p.18) e centram suas
análises em episódios de “refacção textual” (p.24), quando o escrevente retorna ao que já foi
escrito e modifica algo, em qualquer parte do texto, que fica marcado graficamente em forma de
rasura.

Na análise desses dados, as autoras encontraram rasuras que destacaram problemas
ortográficos e morfossintáticos, explicadas a partir dos conceitos de “saliência” e “motivação”
percebidos nos momentos em que o aluno, influenciado por fatores contextuais e singulares, opta
por corrigir um termo incorreto em detrimento de outros erros.

Os episódios de refacção revelam marcas visíveis da escrita adulta (apagamentos,
supressões, inserções, substituições, deslocamentos, cancelamentos e outras marcas semelhantes
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presentes nos textos) que são dados privilegiados para análise, uma vez que em sua singularidade,
indiciam as operações epilinguísticas do sujeito, momentos por vezes fugazes de uma breve
“tomada de consciência” do autor de um texto com relação às suas escolhas e às implicações
destas no plano textual/discursivo.

Os estudos de Fabre e Abaurre, Mayrink-Sabison & Fiad, são bastante representativos no
que se refere ao estudo da rasura em ambiente escolar, com alunos no processo de aquisição da
escrita e da leitura, porém, apresentam certas limitações metodológicas, uma vez que ambos
centram suas análises nas marcas deixadas no papel, seja ele o rascunho ou versão final do
produto textual.

No caso de Fabre, o inventário realizado acerca da quantificação e classificação das
rasuras encontradas nos rascunhos de escreventes novatos, ajuda a compreender que operações
eles realizam e com que frequência, mas não mostra como ou em que momento determinada
rasura foi produzida ou ainda, quais fatores externos influenciaram o ato de rasurar.

Problema semelhante ocorre na análise de Abaurre, Mayrink-Sabison & Fiad, e as
próprias autoras apontam essa dificuldade, quando ao analisar uma rasura de substituição e
observar a adição de uma letra à determinada palavra, concluem que “a partir da análise do
produto final, apenas, é impossível afirmar com segurança quando e como a criança operou as
modificações indicadas.” (p.65) Restando como opção, presumir o porquê e em que momento a
criança mudou as letras já escritas.

Calil & Felipeto (2000, 2006) também analisam as rasuras produzidas por alunos recém-
alfabetizados, contudo, apresentam como diferencial metodológico o fato de registrar em vídeo
processos de escritura em díades, permitindo o acesso ao produto final, ao texto dialogal
produzido por esses alunos ao verbalizar suas reflexões, dúvidas e discordâncias e ainda ao
registro em tempo real do momento exato em que o aluno rasura seu texto.1

Partindo dos trabalhos de Fabre e Abaurre, os autores analisam a natureza e o estatuto das
operações metalinguísticas que escreventes novatos realizam ao escrever um texto em díades,
tomando como objeto, as rasuras encontradas na história inventada “O minino burro”, escrita por
dois alunos da segunda série do ensino fundamental.

Em um pequeno fragmento do texto escrito por Jaques (10;11) e Anderson (12;2), foram
encontradas sete marcas explícitas de rasuramento: uma metaoperação de "deslocamento" (1ª),
uma de "supressão" (2ª), cinco "substituições" (3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª). Diante dessa descrição, os
autores passam a questionar:

De que modo tais descrições nos ajudam a entender o processo de rasuramento e a
relação da criança com o texto que escreve, ou para ser mais preciso, o que poderia estar
interferindo nas denominadas"operações metalingüísticas"'? Qual sua natureza e seu
estatuto?(CALIL; FELIPETO, 2000, p.8)

Para elucidar esses questionamentos os pesquisadores recorreram não apenas ao
manuscrito final do texto, mas principalmente ao conteúdo do diálogo estabelecido entre os
alunos durante o processo de escritura, cujo acesso somente foi possível graças ao registro
audiovisual da prática de textualização.

1Esta técnica de coleta de dados, a partir da escritura em díades, vem sendo desenvolvida por Calil desde 1989 e será
tratada com mais detalhes no Tópico 3. Ela aproxima-se metodologicamente dos trabalhos desenvolvidos por um
grupo interdisciplinar de pesquisadores dedicados a analisar o processo de escritura a dois, nomeado como “redação
conversacional”, registrado em áudio e de caráter semi-experimental, entre dois estudantes estrangeiros
universitários durante a elaboração de um texto argumentativo. Os trabalhos oriundos da análise desse corpus foram
reunidos na obra “Les processus de la rédaction collaborative” (BOUCHARD; MONDADA, 2010).
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A análise do texto dialogal demonstrou que nenhuma das rasuras produzidas pela díade
“corrigiu” o que estava “errado”, ao contrário, acabaram apagando o que estava “certo” para
escrever o “errado”. Assim, eles defendem que o gesto de rasurar parece ser ocasionado por um
efeito imaginário da "correção" ou das práticas discursivas escolares.

O ensino da escrita está alicerçado sobre os discursos que constroem um imaginário de
texto acerca das convenções espaciais, gráficas, ortográficas e textuais, como por exemplo, a
necessidade de deixar espaço para paragrafação, a marcação de letras maiúsculas, o lugar do
título e das margens, o tipo ou o desenho da letra, a letra ortograficamente correta, etc.

Este entrelaçamento entre o Real, o Simbólico e o Imaginário e as posições subjetivas do
sujeito na língua poderiam nos conduzir para uma interpretação que toma o próprio
funcionamento lingüístico-discursivo para explicar as operações metalingüísticas, seu
estatuto e sua natureza. (CALIL; FELIPETO, 2000, p.15)

Os autores terminam por concluir que as quatro metaoperações descritas por Fabre,
ajudam a descrever o fenômeno, no entanto, não permitem interpretá-lo. Assim como, também
não permitem generalizações, pois esbarram nas singularidades de um sujeito que habita a língua
e é por ela constituído.

No decorrer dos seus trabalhos, os autores passam a analisar, além da rasura escrita em
manuscritos escolares, a rasura oral no manuscrito em curso. Dessa forma, o texto dialogal
estabelecido entre as díades durante o processo de escritura ganha maior destaque.

2. REFORMULAÇÃO E RASURA ORAL

Martinot(2005) afirma que a reformulação é um processo natural e espontâneo, que ocorre
em todos os níveis da produção linguística. Ela se caracteriza pela retomada de um enunciado
antecedente que mantém no enunciado reformulado uma parte invariante à qual se articula o resto
do enunciado. A parte variante do enunciado fonte é a reformulação.

Para Gaulmyn(2000), a reformulação é uma atividade intradiscursiva, interna ao discurso
do locutor, ou interdiscursiva, de um locutor para outro. Posto isso, a autora apresenta três tipos
de reformulação: 1) auto-reformulação encontrada em situações locais e imediatas; 2) a co-
reformulação, situada entre dois ou mais interlocutores; e, 3) as marcas prosódicas (vocais e não-
verbais) das situações oral-gráficas da redação conversacional, mostrando que a reformulação,
enquanto operação metadiscursiva, envolve variados níveis de análise, do mais restrito ao mais
complexo.

Diferente de Gaulmyn, que analisa dados produzidos por uma díade de adultos, Daiute e
Dalton (1992) estudam o papel da escrita colaborativa em crianças. Os autores identificaram três
padrões de interação entre os alunos enquanto escrevem juntos: Iniciação, contestação e
repetição. A iniciação é o ato de inserir ou mencionar um elemento na história pela primeira vez.
Esse padrão aparece em cerca de 5% a 27% dos enunciados analisados. Os outros dois processos
tem em comum o fato de estarem relacionados á negação, no entanto, a contestação é mais
complexa, pois acontece quando a díade questiona, discorda ou apresenta uma alternativa. Já a
repetição, é caracterizada pela recuperação de uma sequência previamente automencionada ou
mencionada pelo parceiro. Ela é encontrada em até 70% dos enunciados produzidos. Esses
padrões de interação demonstram que os escreventes novatos utilizam processos generativos e
reflexivos tal como o escritor experiente.
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Partindo desse contexto teórico, Calil e Felipeto vêm delineando ao longo de seus
trabalhos mais recentes, o conceito de rasura oral. No livro Autoria: a criança e a escrita de
histórias inventadas(2004), Calil trata das relações entre a autoria e a escola a partir da análise
dos diálogos estabelecidos entre escreventes novatos enquanto escrevem, em díades, histórias
inventadas.

Nessa conjuntura, o autor salienta que a questão metodológica produz efeitos que exigem
novas interpretações, pois, uma vez que se registram dois alunos conversando enquanto escrevem
uma história, esses dados abrem uma gama de possibilidades de interpretação, como por
exemplo, considerar as reformulações orais feitas por tais alunos diante do texto que estão
produzidos como uma espécie de rasura. (CALIL, 2004, p.57)

A partir das histórias inventadas “A mãe má” e “A família Fim atrapalhada” o autor busca
ilustrar o funcionamento das relações entre sujeito e sentido, partindo da análise das rasuras
encontradas no manuscrito e dos diálogos estabelecidos durante essas práticas de textualização.
A investigação desses processos de escritura aponta para dois modos de pensar a rasura.

No processo “A mãe má”, o autor identificou um atravessamento do discurso pedagógico
no processo de formulação enunciativa da história ao verificar, por exemplo, certa preocupação
com a forma escrita das palavras e a recorrência de falas que demonstram que as alunas
assumiram uma posição discursiva semelhante a do professor ou do pai que corrige o que é
escrito pelo aluno e exige um traçado bem feito (p.72), essa posição discursiva se revela em
enunciados como: “Ãnn... isso é H”, “Olha o tamanho do U que ela faz” ou “O que que é essa
letra?” .

Já com o processo “A família F atrapalhada” o autor busca ilustrar a tensão existente entre
o previsível e o imprevisível, o estável e o instável. Nesse processo, as alunas subvertem a lógica
textual e a formação discursiva predominante ao usar a palavra “fim”, que invariavelmente
encerra os textos, num primeiro momento, atrelada ao título e depois como personagem da
história, rompendo com a previsibilidade e provocando um redirecionamento, uma quebra no
funcionamento lógico de um conjunto de enunciados que predominam nas histórias lidas e
inventadas pelas crianças.

A análise do processo de formulação oral dessa história suscitou também reflexões acerca
das reformulações enunciativas ou rasuras orais produzidas pelas alunas quando retomavam
algum aspecto do texto:

Esta ruptura produzida pelo processo morfológico também parece apontar para um outro
lugar. A reformulação (rasura oral) sobre “fimo” e “fima” e a escrita de “fumo” e “fina”
estaria indiciando um movimento em direcão ao já atestado. Assim como no
deslocamento da palavra “fim” tem-se a perda do sentido que a faz “virar” nome próprio,
na tentativa de se derivar o nome dos pais, o mesmo efeito precisa ser produzido.
(CALIL, 2004, pág.107)

Posteriormente, Calil retoma o conceito de rasura oral, diferenciando-o do conceito de
reformulação oral. Segundo o autor, a particularidade que a distancia das reformulações orais está
nas condições de produção, uma vez que o fato dos alunos estarem “falando algo para ser escrito”
interfere na própria possibilidade de enunciação. Não se reformula somente o que foi dito, mas
também o que já foi efetivamente escrito. (Calil, 2008)

Os autores discutem ainda a emergência dos pontos de tensão (Calil,2010) momentos em
que os coenunciadores interrompem o diálogo em curso, em razão de algum tipo de conflito,
correção ou desacordo, o que resulta em questionamentos, suspensão e até modificações no que
está sendo escrito. Essa interrupção está relacionada ao caráter recursivo da escritura, suscitando
um retorno sobre o que já foi escrito ou sobre o que foi dito para ser escrito.
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Por fim, em Calil e Felipeto (2012), os autores descrevem os tipos de rasuras orais feitas
por uma díade de alunas recém-alfabetizadas, durante o processo de escritura de narrativas
ficcionais inventadas por elas. Tomando a rasura oral como forma particular de reformulação
presente no processo coenunciativo de escritura em díades e os comentários como objeto de
análise, as ROC (rasuras orais comentadas) seguem a seguinte estrutura:

A = X.
B = [X] (NÃO) + Z

Onde A e B representam os interlocutores, X é o objeto do discurso e a sentença [X]
(NÃO) + Z é o a representação do Comentário ou Glosa realizados sobre enunciações
precedentes, referentes aos objetos de discurso em negociação na construção do texto. Z pode
ainda, apresentar um caráter, Gráfico-Visual, Pragmático, Ortográfico, Lexical, Semântico,
Sintático, Textual e Pontuação.

A análise do processo de escritura e do manuscrito A madrasta e as duas irmãs, revelou
três formas de manifestação de rasura oral. Essas rasuras são acompanhadas de comentários que
justificam a entrada ou a saída de algum elemento do texto em construção e foram identificadas
como: a)textual referente à unidade textual da história na escolha do título; b) pragmática,
referente às condições imediatas de sua produção e c)semântica, referente à escrita da palavra
Zumbacalabumba para representar o som de mágica de uma fada.

Os autores concluem que o diálogo além de favorecer o debate, potencializa a
reflexividade sobre a palavra, produzindo meta-enunciados e indicando importantes operações
metalinguísticas para entender o processo de criação por alunos recém-alfabetizados. A interação
entre as díades não só favorece a reflexão sobre os elementos narrativos como também permite a
descoberta, por meio das rasuras orais, dos processos genéticos da criação de texto por
escreventes novatos.

Inserido nesse contexto teórico e metodológico, o presente trabalho visa descrever,
analisar e comparar as rasuras orais comentadas (ROC) produzidas por alunos recém-
alfabetizados. Tomando como unidade de análise o diálogo estabelecido durante processos de
escritura a dois, sob condições etnográficas e didáticas. Discutiremos também, os tipos de ROC
efetivados por duas díades pertencentes a classes socioeconômicas e culturais distintas

3. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

3.1 Corpus

O corpus a que se dedica essa pesquisa é composto por 16 processos de escritura
produzidas por duas díades de alunas, obtidos do banco de dados pertencente ao Laboratório do
Manuscrito Escolar (L’ÂME).  Foram utilizados dados relativos a dois dossiês: “VILA” (1991-
1992) e “LAMENHA” (1996-1997) e a escolha das díades foi baseada nos seguintes critérios:
ambas eram formadas por meninas que tinham entre 6 e 7 anos, eram amigas e recém-
alfabetizadas, além de terem produzido o mesmo gênero, Histórias Inventadas.

3.2 Coleta
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A coleta em ambas as escolas ocorreu de forma semelhante, pois se procurou manter as
condições ecológicas da sala de aula ao registrar o processo de escritura das díades. As alunas
foram acompanhadas ao longo dos dois anos iniciais do Ensino Fundamental e as 8 coletas de
cada, realizadas em situações de produção de texto, nas quais as respectivas professoras pediam
para que, em díades, as alunas inventassem uma história.

Na Escola da Vila, a escrita colaborativa e a leitura de textos da literatura infantil eram
uma prática cotidiana e fazia parte da proposta pedagógica de cunho construtivista da instituição.
As alunas da D1 eram letradas e foram incentivadas a produzirem histórias inventadas desde
muito cedo.

Na Lamenha Lins, onde a prática didática não valorizava a leitura de textos literários, foi
executado o projeto “Práticas de textualização na escola” com o objetivo de repertoriar os alunos
(díade D2) com narrativas ficcionais e fazê-los avançar na compreensão da base alfabética. O
projeto contava com diversas atividades de leitura, compreensão e produção de histórias desse
gênero.

3.3 Procedimentos de coleta

Em ambos os casos, o professor ou o pesquisador organizava a turma em díades,
procurando sempre manter a dupla filmada. Após arrumar a sala, era dada uma consigna que
poderia ser ou tema livre ou um título específico designado para a proposta e definiam, entre as
alunas, quem iria escrever e quem iria ditar a história previamente combinada.Em seguida era
dado um tempo para que combinassem a história e depois, quando solicitado pela dupla, era
entregue uma folha pautada e a caneta.

Procurou-se, durante a coleta, preservar as características reais das condições de produção
escrita em situações de ensino-aprendizagem, aproximando-se de uma metodologia etnográfica
que permite a observação dos diversos fatores (didáticos, pragmáticos, linguísticos, etc.) que
influenciam a produção escrita.  Por esse motivo, as produções eram realizadas, sempre que
possível, na sala de aula em que as meninas estudavam, junto com os demais colegas da turma e a
professora era livre para interagir com as díades, sanar suas dúvidas quando solicitada e até
sugerir alguma melhoria no texto, tal como em qualquer atividade de produção textual.

O registro audiovisual foi realizado por uma câmera que tinha foco fixo na dupla e no
papel e por um microfone instalado abaixo da carteira. A filmagem nos dá acesso a todo o
ambiente de sala de aula e a uma gama de informações que permeiam o processo de escritura, tais
como: os gestos, as mudanças na voz, a direção do olhar, o traço no papel, a rasura, a interação
com os colegas, os comentários do professor dirigidos para a sala toda, etc.

Outro aspecto importante do procedimento de coleta dos processos de escritura em tempo
real é a organização dos alunos em díades, que favorece a verbalização dos comentários,
discussões, justificativas, argumentos, e especialmente, as reformulações orais referentes ao texto
em construção.

3.4 Processos selecionados

Foram selecionados quatro processos entre os produzidos por ambas as díades a cada ano
da coleta. Os critérios utilizados para a escolha desses processos, em detrimento de outros
produzidos no mesmo período, foram: a) serem escritos pela mesma díade; b) serem histórias
originais, já que também era parte do projeto a prática da reescrita de histórias já lidas pelos
alunos e c) serem 1ª versão, pois era parte das atividades do projeto exercitar a revisão textual,
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com a intervenção da professora e posterior escrita de sucessivas versões até chegar ao texto
final. Porém é interessante para essa pesquisa observar as fases de planejamento e escrita da
história.

4. RASURAS ORAIS EM PROCESSOS DE DUAS DÍADES DE ALUNAS RECÉM-
ALFABETIZADAS

Neste tópico, serão apresentados os resultados da análise comparativa dos 16 processos de
escritura em ato produzidos por duas díades de alunas recém-alfabetizadas. Este estudo buscou
quantificar, classificar e descrever as rasuras orais comentadas realizadas durante a escritura de
Histórias Inventadas por essas crianças.

3.1. Total Geral de Rasuras Orais Comentadas
Ambas as díades produziram rasuras orais seguidas de comentários, chegando a um total

de 94 rasuras encontradas nos 16 processos que compõem o corpus, com uma média de 5,8
rasuras por processo.  A proporção entre as díades é a seguinte:

Fonte: Dados da pesquisa .

De início, nota-se uma diferença de mais de 80% na quantidade geral de ROC de uma
díade para outra. A média de ROC por escola é de 9,7 rasuras para a Escola da Vila e de 2 para a
Lamenha Lins, em 8 processos analisados de cada díade.

3.2. Tipos de Rasuras Orais Comentadas

Em relação aos tipos encontrados, como podemos ver no gráfico abaixo, a diferença se
mantém:
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Fonte: Dados da pesquisa .

A díade da Escola da Vila produziu uma variedade maior de tipos de rasuras, sete dos oito
já classificados. A saber: gráfico-visual, pragmática, ortográfica, lexical, semântica, textual e de
pontuação. A díade de alunas do Lamenha, por sua vez, produziu cinco dos oito tipos: gráfico-
visual, pragmática, ortográfica, lexical, semântica e textual.  Destaco ainda que a rasura sintática
esteve ausente nos processos de ambas as díades.

O gráfico revela ainda, quais são as rasuras produzidas em maior e menor quantidade
pelas díades de ambas as escolas. Chamo atenção para o fato de, mesmo com uma grande
diferença quantitativa de uma díade para outra, os tipos de rasuras com maior ocorrência são os
mesmos em ambas: Ortográfico e Textual.

Esse fenômeno justifica-se pela idade e período de aprendizagem em que essas alunas se
encontram, recém-alfabetizadas e na condição de escreventes novatas. Portanto, é natural a
preocupação com a escrita ortográfica das palavras, uma vez que esse é o conteúdo de ensino
mais presente nessa fase do ensino. Além de dispensarem uma atenção maior para os aspectos
coesivos e coerentes do texto que foi combinado e está sendo escrito, já que são suas primeiras
produções textuais.

3.3. Total geral de ROC por aluna

Quantificamos as rasuras produzidas por cada aluna ao longo dos oito processos.

Fonte: Dados da pesquisa .
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Todas as alunas produziram rasuras orais e em ambas as duplas uma das alunas produziu
mais rasuras que a outra.  Contudo, cabe ressaltar que na díade do Lamenha os valores foram
aproximados, ou seja as alunas produziram mais ou menos a mesma quantidade de ROC,
enquanto que na díade da Escola da Vila há um contraste maior, Isabel produziu quase o dobro de
rasuras em relação à Nara.

3.4. Resultados – Escola da Vila

Ao longo dos oito processos coletados, a dupla formada por I e N produziram 78 (setenta
e oito) ROC. No ano de 1991, quando elas cursaram a alfabetização, foram realizadas 44 ROC,
distribuídas aqui de acordo com  a sua classificação:

Fonte: Dados da pesquisa .

No primeiro ano, as alunas apresentaram seis dos oito tipos: GV, PRA, ORT, SEM, TEX,
PON. Observe que desses seis, três tipos se destacam tanto por estar em maior quantidade em
relação aos outros tipos, quanto por apresentarem porcentagens aproximadas entre si (PRA, 27%;
ORT, 32%; TEX, 32%), correspondendo sozinhos a 91% das ROC realizadas nesse ano.

Já no ano de 1992, momento em que as alunas se encontravam na 1ª série, os resultados
foram diferentes:
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Fonte: Dados da pesquisa .

No segundo ano, apesar de terem produzido menos rasuras, 34, a quantidade de tipos de
ocorrência manteve-se em 6,porque nesse ano as meninas não fizeram rasuras de pontuação, mas
fizeram 9% de ROC SEM.  A distribuição das porcentagens também é mais proporcional, com
quantidades aproximadas entre as ROC GV, PRA,ORT,LEX, SEM,  exceto pela ROC TEX, que
se sobressai com 38% de total.

O gráfico abaixo ilustra o total geral de ROC dos dois anos (991/1992), pode-se observar
que os tipos de ROC mais frequentes nos processos de escritura da díade formada por I e N
foram, respectivamente: TEX (35%), ORT(24%), PRA (21%). Já o tipo menos frequente é a
ROC PON, com comentários acerca da pontuação do texto, provavelmente porque nessa fase as
alunas ainda estão se apropriando das normas da pontuação.

Fonte: Dados da pesquisa .
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Para melhor visualização desses dados, segue um gráfico com a porcentagem de cada tipo
de ROC, de acordo com os anos em que os processos foram coletados:

Fonte: Dados da pesquisa .

Chamo atenção para o aumento significativo na quantidade de alguns tipos de ROC de um
ano para outro, como é o caso da rasura oral com comentário de cunho gráfico-visual e da rasura
oral com comentário semântico e em contrapartida a queda pela metade, das quantidades de
ocorrência das ROC pragmática e ortográfica.

3.4.1. Comparação entre as alunas

Do total de 78 ROC, 65% foram produzidas pela I e 34% pela N. Dos 8 tipos, I produziu 7
e N 6, Em relação aos tipos de ROC, o mais produzido por ambas as meninas foi o textual, com
24,4% por parte da I e 10,3% por N.

Fonte: Dados da pesquisa .
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I concentrou a maioria de suas ROC nos tipos textual (24,4%) e ortográfico (17,9%) e
produziu um tipo a mais que N, pois a única ROC de pontuação é sua. N produziu mais ROC
textual (10,3%) e pragmática (9,0%). As menos frequentes entre ambas as alunas foram as LEX e
SEM.

A diferença quantitativa entre as alunas pode ser também observada ao se calcular a
média de ROC por processo. Enquanto a média de I chega a 6,3, a de N é de 3,3 por história
inventada. O gráfico abaixo ilustra a quantidade exata de ROC produzidas por cada aluna de
acordo com o processo:

Fonte: Dados da pesquisa .

I produziu mais ROC em 6 dois 8 processos,  com uma quantidade acima de sua média
em 3 processos , com pico em  “Um fim de semana atrapalhado”. N foi um pouco mais instável, e
se manteve acima da sua média em 4 processos nos quais produziu 5 ROC em cada.

3.4.2. Comparação entre processos

O gráfico abaixo ilustra o total de ROC por processo, distribuído pelos 8 tipos já
classificados:
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Fonte: Dados da pesquisa .

O processo com maior ocorrência de ROC é o último do ano de 1991, Um fim de semana
atrapalhado, com 16 ROC. Esse processo se destaca dos demais por apresentar uma grande
quantidade de ROC ORT, 10 no total.

Já o processo com menor número de ROC é “A menina espoleta”, em 1992. As alunas
produziram apenas 4 ROC, e dois tipos: GV e TEX. Chama atenção o fato de a ROC de cunho
gráfico-visual só ocorrer em dois processos e nesse em questão, 3 vezes.

Conforme o gráfico, os processos do ano de 1991 apresentaram quantitativamente mais
ROC, com uma curva de crescimento crescente e com pico no processo “Um fim de semana
atrapalhado”. No ano de 1992, contudo, a situação é inversa, apesar de uma melhora qualitativa,
pois os processos apresentam maior variedade de tipos de ROC, trazem menos rasuras em
comparação ao primeiro ano e apresentam uma curva decrescente em razão da quantidade de
ROC.

3.5 Resultados - Lamenha Lins

A díade formada pelas alunas F e R produziu um total de 16 (dezesseis) rasuras orais
comentadas ao longo dos 8 processos de escritura analisados.  No ano de 1996, em que elas
cursaram a 1ª série, foram efetuadas 15 ROC, enquanto que no segundo ano, 1997, foi produzida
uma única ROC do tipo lexical.  As 16 ROC são distribuídas entre os dois anos da seguinte
forma:
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Fonte: Dados da pesquisa .

Pode-se observar que dos 8 tipos já observados, as alunas produziram 5 tipos :GV,PRA,
ORT, LEX, TEX. Os tipos com maior frequência entre as alunas foram ortográfico (38%) e
textual (31%). Juntos eles somam 69% do total de ROC. Nossa hipótese para justificar a ausência
dos tipos semântico, sintático e de pontuação é que, por serem aspectos mais complexos da
escrita , consequentemente são mais raros na escrita de escreventes com pouca experiência na
produção escrita, como é o caso das alunas. Em contrapartida, nesse momento, os aspectos
textuais e a preocupação com a ortografia recebem maior destaque.

Fonte: Dados da pesquisa .

O gráfico acima mostra a quantidade e a diferença numérica entre os tipos de ROC
encontrados ao longo dos dois anos.
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3.5.1 Comparação entre as alunas

No gráfico abaixo, pode-se analisar a proporção de ROC produzidas pelas alunas F e R.

Fonte: Dados da pesquisa .

Enquanto F foi responsável por 56% das ROC produzidas e sua média de produção por
processo é de 1,13, R efetuou 44% das 16 ROC e teve uma média de apenas 0,8. O gráfico abaixo
mostra a quantidade exata de ROC produzida por cada aluna e em cada processo.

Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que Flávia produz ROC em 3 dos 4 processos no ano de 1996 e é a
responsável pela única ROC do ano de 1997. Rafaela, por sua vez, produziu ROC apenas no ano
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de 1996, nos 3 primeiros processos. Além disso, o gráfico também ilustra uma queda na
qualidade da interação da díade, uma vez que o diálogo favorece a ocorrência de ROC.

3. 5. 2 Comparação entre os processos

Ao longo dos dois anos de coleta, as meninas produziram 8 histórias, contudo, apenas 5
delas apresentam ROC (A princesa e o sapo, A galinha dos ovos de ouro, Leonardo e Laressa, O
cristal mágico e O coelho sapeca)

Fonte: Dados da pesquisa .

Em relação à quantidade geral de ROC, nota-se que houve uma queda progressiva no
decorrer dos processos, com um pico em “Leonardo e Laresssa” e completa ausência nas últimas
histórias escritas pela díade.

CONCLUSÃO

Este estudo contrastivo demonstra que a qualidade da colaboração na escritura a dois não
depende somente dos atores envolvidos, mas também dos componentes socioculturais e didáticos
que sustentam as condições de produção propostas, uma vez que a díade (D1) com melhor nível
de letramento e exposta a práticas didáticas que valorizam a produção textual, inclusive em
díades, apresentou uma quantidade maior de ROC, assim como uma variedade maior de tipos de
comentário ilustrando um índice de reflexão metalinguística e qualidade na interação superior ao
da D2.
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