
ESCRITA COLABORATIVA NA SALA DE AULA: UM ESTUDO SOBRE AS
RASURAS ORAIS NA CRIAÇÃO DE CONTOS ETIOLÓGICOS

Janayna Paula Lima de Souza Santos1

Universidade Federal de Alagoas/Email: janaynasantos06@gmail.com
Eduardo Calil2

Universidade Federal de Alagoas/Email: eduardocalil@hotmail.com

Introdução

O ensino da escrita, particularmente, o ensino que envolve a aprendizagem da
produção textual, é longo e complexo. São inúmeros os fatores que interferem na formação do
aluno-escrevente, englobando desde o domínio inicial de habilidades psicomotoras até
aspectos linguísticos, cognitivos e discursivos presentes no ato de escrever um texto. Em meio
à complexidade deste ensino e sua aprendizagem, o professor de língua portuguesa nos anos
iniciais do Ensino Fundamental necessita de um parâmetro que oriente sua prática. Nesse
sentido, encontramos nos documentos curriculares oficiais do ensino brasileiro3 algumas
observações sobre um aspecto essencial no que se refere à produção de textos: a reflexão
metalinguística, ponto-chave da nossa discussão.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN – Língua Portuguesa) a
prática de análise e reflexão sobre a língua permite que se explicitem saberes implícitos dos
alunos, abrindo espaço para sua reelaboração. Ela implica uma atividade permanente de
formulação e verificação de hipóteses sobre o funcionamento da linguagem que se realiza por
meio da comparação de expressões, da experimentação de novos modos de escrever, da
atribuição de novos sentidos a formas linguísticas já utilizadas, da observação de
regularidades (no que se refere tanto ao sistema de escrita quanto aos aspectos ortográficos ou
gramaticais) e da exploração de diferentes possibilidades de transformação dos textos
(supressões, ampliações, substituições, alterações de ordem, etc.). (BRASIL, 1997, p. 53-54).

Assim, são reconhecidas duas operações no processo de escritura de um texto, a
formulação e a revisão. No entanto, está ausente nesses documentos considerações sobre a
rasura, componente inerente à atividade de escritura. Algumas questões são colocadas na
tentativa de compreender essa ausência. A rasura seria um fenômeno simples e, portanto,
desnecessário indicar como o professor pode trabalhá-la em sala de aula? Ou, ela é um
fenômeno obscuro que demanda um trabalho intenso e aprofundado do professor diante da
escritura de seus alunos? Que relações pode haver entre a reflexão metalinguística e a rasura?
É justamente sobre este fenômeno que iremos discutir.

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Alagoas, integrante do
Laboratório do Manuscrito Escolar (L’ÂME) e do grupo de pesquisa Escritura, Texto & Criação (ET&C) com
pesquisa financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
2 Professor do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística e do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de Alagoas, bem como pesquisador vinculado ao CNPq e associado ao
Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM). Coordenador do L’ÂME e do grupo de pesquisa ET&C.
3 Orientações para o trabalho com a linguagem escrita em turmas de crianças de seis anos de idade (Maciel;
Baptista; Monteiro, 2009) entre outros.
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Caracterizada pela Genética Textual4 como um componente muito complexo da
escritura (Biasi, 2010) a rasura é como diz Grésillon (2007, p. 97) simultaneamente perda e
ganho. Ela anula o que foi escrito, ao mesmo tempo em que aumenta o número de vestígios
escritos. É nesse próprio paradoxo que repousa o interesse genético da rasura: seu gesto
negativo transforma-se para o geneticista um tesouro de possibilidades, sua função de
apagamento dá acesso ao que poderia ter-se tornado texto.

Alguns pesquisadores, dentre os quais destacamos Fabre (1986, 2004), Abaurre, Fiad
& Mayrink-Sabinson (1997) e Calil e Felipeto (2000, 2006) tem investigado a rasura como
índice da reflexão metalinguística.

As investigações de Fabre, pioneira nos estudos sobre rasura em textos escolares, está
inserida no quadro teórico enunciativo, em que aparece como condição da existência de
operações metalinguísticas. Ao analisar um corpus de 100 textos escritos por alunos de 6 a 7
anos aponta para o surgimento de quatro operações metalinguísticas: supressão, substituição,
deslocamento e adição e conclui que desfazer o escrito (supressão) é muito frequente, ao
passo que produzir a partir do nada (adição) ocorre muito pouco. O deslocamento que se dá
sobre as sequências, quase não existe. É, portanto, a substituição entre dois termos, o qual
nenhum é nulo, que testemunham a atenção linguística e a criatividade dos escreventes.

Nas pesquisas em Aquisição da Linguagem Escrita, encontramos o trabalho de
Abaurre, Fiad & Mayrink-Sabinson (1997) e Calil e Felipeto (2000, 2006). Abaurre utilizando
a noção de “refacção textual5” analisa a rasura considerando a singularidade da criança com o
texto que escreve. A pesquisadora evoca os conceitos de motivação e saliência para explicar
cada operação metalinguística realizada.

Calil e Felipeto (2000, 2006) analisam a natureza e o estatuto das operações
metalinguísticas e suas relações com a criança, o texto e a própria rasura deixada na folha de
papel, a partir dos trabalhos de Fabre e Abaurre. Para isso, tomam como objeto as rasuras
encontradas na prática de textualização da história inventada “O minino burro” escrita por
dois alunos em uma 2ª série do ensino fundamental6. Ao ter acesso à filmagem do processo de
rasuramento do início desta história, os pesquisadores observaram que nenhuma das rasuras
produzidas por estes dois alunos sobre o escrito “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 movido por um efeito imaginário da “correção” ou
das práticas discursivas escolares. Este modo de funcionamento das rasuras também indica, a
despeito das operações metalinguísticas que as tipificam, este jogo imaginário que submete
estes alunos neste processo de escritura.

Em outros trabalhos (CALIL, 2008; FELIPETO, 2008), a noção de rasura é discutida e
ampliada, passando a ser estudada também, além da rasura escrita em manuscritos escolares, a
rasura oral no manuscrito em curso, em que a fala espontânea dos alunos ao discutir o texto
que está sendo escrito é privilegiada.

1. Reformulação e escritura: estudos em tempo real

4 Disciplina francesa inaugurada nos anos de 1970 debruça-se sobre a análise de manuscritos literários modernos
de escritores, pintores, críticos, cientistas. É importante destacar que um dos objetos de estudo desse campo é a
rasura. Para os geneticistas, ela é um dos elementos capazes de confirmar a dimensão temporal própria a todo
processo de escritura.
5 De acordo com a autora, refacção textual é a volta daquele que escreve sobre qualquer parte do que está
escrevendo, desde que marcado graficamente na forma de rasura, sobre a escrita.
6 Atualmente, 3º ano do Ensino Fundamental.
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A escritura de textos invoca nas situações oral-gráficas, conhecidas como redações
conversacionais ou produções cooperativas de textos escritos (Bouchard, Gaulmyn, 1997), as
noções de reformulação escrita e oral.

Para Martinot (1994) a reformulação é todo processo de 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 uma reformulação. Pesquisas
realizadas com adultos e com crianças em situações de produção de texto ajudam-nos a
entender esses processos.

No trabalho com adultos inserem-se as pesquisas desenvolvidas por Gaulmyn (2000) e
Apothéloz (2005).

Gaulmyn discute sobre duas propriedades constitutivas e indissociáveis da linguagem
humana natural, a saber, a reformulação e a reflexividade. Para esta autora a reformulação é
uma atividade intradiscursiva, interna ao discurso do locutor, ou interdiscursiva, de um
locutor para outro. Ela funda o processo discursivo formado pelo esperado e pelo inesperado,
do já dito e do não-dito; já a reflexividade recobre todas as atividades metadiscursivas. Ela
permite ao discurso de se tomar como objeto e ao locutor de se distanciar do seu dizer e
comentá-lo. Essas duas atividades, ditas como alteração do discurso e alteridade do sujeito,
refletem o jogo (ou o trabalho) dialogal e dialógico de distanciação e de reapropriação do
discurso pelos locutores sendo o centro da concepção dinâmica do discurso (de Gaulmyn,
1997a).

A partir da análise do processo redacional de Meïté e Paulo7 Gaulmyn (2000) destaca
três tipos de reformulação, a saber: 1) auto-reformulação encontrada em situações locais e
imediatas; 2) a co-reformulação, estabelecida entre dois ou mais interlocutores; e, 3) as
marcas prosódicas (vocais e não-verbais) das situações oral-gráficas da redação
conversacional. Assim, a atividade de reformulação é uma operação que envolve todos os
níveis de análise, da mais restrita, a palavra; a mais complexa, a intertextualidade.

Apothéloz (2005) analisa dez técnicas de reformulação identificadas na redação
conversacional de Meïté e Paulo alicerçado em duas questões norteadoras: a coordenação de
atenção como referência metalinguageira, comum nesse tipo de tarefa; e o modo pelo qual os
sintagmas do texto em curso de redação são progressivamente elaborados e expandidos na
medida em que os escritores conversam sobre ele, a partir da análise do texto-alvo8 produzido
pelos escritores. As reformulações identificadas por ele comportam dois tipos de repetição, a
auto-repetição e a hetero-repetição, assim classificadas:

- as que não comportam nenhuma repetição e que consistem apenas na continuação de
uma formulação anterior;

- as que comportam, entre outros, uma repetição de um segmento de uma formulação
anterior.

Após a análise o pesquisador concluiu que os episódios autonímicos são espaços
privilegiados para estudar a maneira pela qual os participantes, construindo o texto, se
comunicam com relação ao texto e permitem traçar a forma como os sintagmas do texto são
progressivamente desenvolvidos. O problema para os participantes é identificar o sentido ou o
estatuto da última formulação produzida. Nesse sentido, há uma espécie de jogo
conversacional no interior do qual se assiste a emergência de certos princípios de formulação

7 Os co-redatores, Paulo (brasileiro) e Maïté (alemã), estudantes do Francês Língua Estrangeira da Universidade
de Lyon 2, tinham como tarefa produzir um texto argumentativo (gênero jornalístico), a partir do debate entre a
escola e os pais dos alunos sobre os deveres de casa. Eles deveriam se posicionar entre dois pontos de vista: a
favor ou contra. O produto dessa interação foi registrado em áudio e tem a duração de 2h4’18’’. São 112 minutos
de conversação, 1937 turnos de fala e 5 páginas de manuscritos.
8 Esse termo, cunhado pelo autor, apresenta dois significados: representa o texto que os co-redatores estão
elaborando, concebendo, manipulando no momento que estão escrevendo; ou representa o produto final.
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e de certos princípios de interpretação. Esses princípios constituem um conjunto de recursos
formais utilizados pelos formuladores para se restituir mutuamente inteligíveis e significativas
as manipulações que eles produzem sobre o texto.

Por fim, Apothéloz defende que a repetição perde seu valor de ratificação quando a
reformulação comporta uma substituição ou uma inserção, isto é, uma operação caracterizada
como uma reparação. Esses diversos tratamentos parecem indicar que os co-redatores
colocam no lugar uma espécie de tipologia prática das diversas manipulações que produzem
sobre o texto.

Como foi destacado por esses pesquisadores, o tratamento linguístico dado ao texto
em curso pelos co-redatores é guiado frequentemente pela sua experiência de organização de
seu trabalho redacional, caracterizado por Gaulmyn (2000, p. 94) como simples,
automatizado. No entanto, questionamos: como alunos recém-alfabetizados podem refletir
sobre seu processo de escritura? Como a reformulação vai surgir nos textos produzidos por
esses alunos que têm pouca experiência com a escrita e que ainda não automatizaram esse
processo?

No trabalho desenvolvido com crianças inserem-se as pesquisas de Daiute & Dalton
(1992) e Calil (2012).

Daiute & Dalton (1992) ao estudar o papel da escrita colaborativa em crianças
identificam três padrões de interação que levam os alunos a refletir sobre o conteúdo e a
estrutura das histórias produzidas. São eles: iniciação, contestação e repetição, que tem como
base a negação.

A iniciação é o ato de mencionar ou produzir um elemento na história pela primeira
vez. Este processo foi encontrado em cerca de 5% a 27% dos enunciados. A contestação,
apesar de apresentar um índice menor de variação, cerca de 5% a 24%, é mais complexa. Ela
acontece quando a díade questiona, discorda ou apresenta uma alternativa para a sequência
proposta e aparece na forma de negação, abarcando alguns tipos: repetição com uma questão,
repetição com ênfase, uma rejeição simples, solicitação de esclarecimento, explicação e
avaliação. 70% dos enunciados foram produzidos pela repetição, pela recuperação de uma
sequência previamente automencionada ou mencionada pelo parceiro.

As pesquisadoras ao sintetizar a importância da escrita colaborativa evidenciam que os
escritores novatos utilizam processos generativos e reflexivos tal como o escritor experiente,
lançando mão desses três padrões de interação. Entretanto, a negação, fenômeno constitutivo
desses procedimentos, é tida como negociação e não como índice de uma reflexão
metalinguística.

Calil (2012), diferente desse trabalho, discute como a negação pode ser um índice
dessa reflexão propondo a noção de rasura oral como uma forma de reformulação focada no
texto em curso.

A proposta do pesquisador é discutir algumas formas de retorno sobre a cadeia
sintagmática do processo de criação estabelecido por duas alunas, Nara e Isabel, enquanto
combinam e escrevem uma história. Essas formas de retorno ocorridas no fluxo da
coenunciação do manuscrito em curso, nomeadas de rasuras orais (CALIL, 2008) ecoam de
determinados pontos de tensão do processo escritural, refletindo as possibilidades de
configuração do manuscrito final.

O ponto de tensão, definido pelo pesquisador, é o momento em que os coenunciadores
interrompem a continuidade do texto em razão de algum tipo de conflito, correção ou
desacordo que interroga, suspende, modifica o que está sendo escrito. A interrupção está
vinculada ao caráter recursivo da escritura, gerando um retorno sobre o que já foi escrito ou
sobre o que foi dito para ser escrito.

Nesse sentido, a rasura é entendida como um dos fenômenos que dá visibilidade ao
ponto de tensão do processo de escritura e, a partir do campo da linguística da enunciação,
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analisa a dimensão do dialogismo interlocutivo e do dialogismo interdiscursivo em situações
de escritura a dois.

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

Seguindo a base teórica desses estudos, esta análise pretende quantificar, descrever e
classificar as rasuras orais comentadas (doravante, ROC) de alunos recém-alfabetizados sobre
o manuscrito em curso nos processos de escritura em tempo real, efetivados em díades,
durante propostas de invenção de narrativas ficcionais escritas. Nosso objetivo incidirá sobre
a análise de enunciados que acompanham essas rasuras orais com ocorrências da palavra
“não”, sucedida por comentários relacionados a elementos mobilizados pelo texto em curso.

2. Panorama descritivo dos procedimentos metodológicos

Nossa análise incidirá sobre um tipo de corpus que se aproxima dessas pesquisas
discutidas acima, cujo objetivo é analisar o processo de escritura a dois, designado “redação
conversacional” (GAULMYN, 2000) de adultos em contexto semi-experimental. Um pouco
diferente dessa metodologia, em nossos trabalhos optamos por investigar o processo de
escritura de alunos em contexto de sala de aula, in loco, aproximando-se de estudos de caráter
etnometodológico permitindo apreender a complexidade e riqueza dos cruzamentos de fatores
didáticos, pragmáticos, linguísticos, psicológicos, antropológicos envolvidos em situações
efetivas de produção de texto na sala de aula (CALIL, 2008; FELIPETO, 2008).

Características do corpus:

Este corpus é constituído pelo registro audiovisual de propostas didáticas de produção
de texto de oito processos de escritura de “contos etiológicos9” inventados, a partir do Projeto
didático “Contos do como e do por que”10 numa sala de aula do 2º ano do Ensino
Fundamental escritos por duas díades, uma de meninos e uma de meninas, ao longo do 1º
semestre de 2012 em uma escola particular de Maceió/AL (Brasil).

As díades foram formadas por Caio e Igor11 e Marília e Sofia12, escolhidas para serem
acompanhadas durante as propostas de produção de texto feitas pela professora. A seleção
destas díades se deu por aspectos simples: eram alunos recentemente alfabetizados,
desinibidos diante da câmera e, principalmente, porque eram amigos13.

9 Para Cascudo (2006, p. 34), estas narrativas “surgem para explicar um aspecto, propriedade, característica de
qualquer ente natural. Assim, há contos para explicar o pescoço longo da girafa, a inimizade entre o gato e o
rato, a carapaça do jabuti”.
10 O projeto didático “Contos do como e do por que” é constituído por 12 propostas de leitura e interpretação e
13 propostas de produção textual.
11 No início do projeto tinham, respectivamente, 7 anos e 4 meses e 5 anos e 10 meses.
12 Tinham, respectivamente, 8 anos e 4 meses e 7 anos e 8 meses.
13 Estudos indicam que a amizade entre os alunos que trabalham colaborativamente é um fator importante no
processo de escritura de textos (VASS, 2002).

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2561



A consigna dada pela professora dependia se a proposta era “tema livre” ou com o
título predefinido. A prática era a seguinte: primeiro, a organização do grupo em díades, em
seguida, eles deveriam conversar e inventar o conto. Depois de combinada a história, a
professora entregava a cada díade uma folha com pauta e uma caneta preta, dizendo qual dos
dois da dupla iria ditar e o outro escrever. Quando terminava a escrita do conto a díade lia
para a professora e depois ela entregava uma folha sem pauta para cada um ilustrar o texto
após tê-lo escrito.

Durante a realização dos processos de escritura em tempo real das díades, a filmadora
ficava sobre um tripé, com enquadramento fixo envolvendo a folha de papel, os quatro alunos
sentados em torno deles. A equipe do L’ÂME, responsável pela coleta dos dados, colocavam
os gravadores digitais nos alunos e na professora, posicionavam o foco da câmera e saíam da
sala. A professora andava entre as díades, ajudando-as quando era solicitada.

Esse tipo singular de coleta de dados nos dá acesso em tempo real ao que as díades
conversam enquanto escrevem seu texto e assim tomamos como unidade de análise o texto-
dialogal de Caio e Igor e Marília e Sofia. Para ter acesso ao que os alunos combinavam,
escreviam, reformulavam foi necessário transcrever todos esses processos.

3. Reflexões metalinguísticas na escritura de contos etiológicos

Para a discussão desse trabalho selecionamos as rasuras orais que incidem em oito
processos de escritura, sendo quatro produzidos pelos meninos (Caio e Igor) e quatro
produzidas pelas meninas (Marília e Sofia), conforme explicitado pelo quadro abaixo.

Quadro 1: Títulos dos contos etiológicos inventados pelas diádes de meninos e meninas e a duração do processo
de escritura em tempo real

Díades Títulos dos contos inventados
Duração do processo de
escritura em tempo real

Caio e Igor

Como surgiu o ambiente e os animais? 50:5414

Por que o cachorro faz “auau” e gato faz “miau” 01:11:46

Por que a abelha faz mel? 01:01:11

O fogo do vulcão 55:06

Marília e Sofia

Por que a girafa tem o pescoço longo? 51:03

Por que o cachorro faz “auau” e gato faz “miau” 01:12:05

Por que os pássaros voam? 01:00:35

O fogo do vulcão 53:23

Fonte: Dados da pesquisa.

Em cada proposta as díades escreveram um único texto. As consignas dadas pela
professora foram duas: na primeira e terceira, a produção se deu a partir do “tema livre”, ou
seja, as díades puderam escolher sobre o que escrever, por isso surgiu essa diferenciação nos
títulos; a segunda e a quarta, o título estava predefinido e escrito na lousa. A duração da
filmagem dessas produções variou entre 50 minutos e 1 hora e 10 minutos.

14 Lê-se: 50 minutos e 54 segundos.
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A nossa questão a partir desta exposição é discutir como a redação colaborativa
favorece a reflexão metalinguística inerente ao ato de escritura.

O gráfico abaixo ilustra a incidência das ROC nos processos de escritura de Caio e
Igor e Marília e Sofia.

Num quadro geral e comparativo verificamos que 86% das ROC foram efetivadas
pelos meninos, ao passo que 14% foram realizadas pelas meninas.

Os comentários que acompanham as ROC envolvem reflexões sobre diversos níveis
linguísticos15: textual, semântico, gráfico-visual, pragmático, ortográfico, pontuação, sintático
e lexical. Nos processos de escritura de Caio e Igor, aparecem seis desses comentários.
Vejamos o gráfico abaixo:

Nos quatro processos de escritura dessa díade 59,5% dos comentários são de ordem
textual, cuja função é manter a unidade do texto. Decorrem daí outros tipos de comentários,
como o gráfico-visual (11%), lexical (11%), pontuação (7,5%), ortografia (7,5%) e semântica
(3,5%).

Um dos comentários textuais surge no momento em que a díade combina e escreve o
título do primeiro conto escrito:

Quadro 2: Texto-dialogal do processo de escritura de Como surgiu o ambiente e os animais

15 Esses níveis serão representados nos gráficos, respectivamente, através das siglas: TEX, SEM, GV, PRA,
ORT, PON, SIN, e LEX.
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TF: 7:33 – 8:1716

(Turnos 116 – 122)
Comentário

Turno 116 Caio cutucando Igor. Igor olhando para a professora que ainda está explicando a
proposta. Igor olha para Caio. A professora continua explicando a proposta. Caio
começando a dizer o que foi que ele pensou.Rubrica

CAIO
Pensei em outro. Deve ser um outro diferente. Igor gostou dessa? Co-como... é...
surgiu os animais?

Turno 117
Retomando o título que havia proposto antes.

Rubrica
IGOR Como surgiu os ambientes. Como surgiu os ambientes.
Turno 118

Caio olhando para Igor, fazendo uma breve pausa e propondo outro título.
Rubrica
CAIO Que tal... os ambientes e os animais?
Turno 119

Concordando.
Rubrica
IGOR Isso, como surgiu os ambientes e os animais.
Turno 120

Escrevendo.
Rubrica
CAIO Como [como]...
Turno 121

Caio escrevendo [surgiu].
Rubrica
IGOR Mas primeiro quem vai começar a existir... vai ser os animais.
Turno 122 Parando de escrever. Mostrando os dois dedos - indicador e médio- para destacar a

quantidade. Retomando a escritura e lendo “como surgiu”.Rubrica

CAIO
Não, Igor. Primeiro va-vamos começar pelos dois. Ó vo-você vai ver a minha... a
minha ideia do começo. Como surgiu... o ambiente [o ambiente]...

Fonte: Dados da pesquisa.

No turno 122 Caio se refere ao título da história e não ao começo da história, como
parece indicar o turno 121. Para Caio há dois comentários. Seu primeiro enunciado “primeiro
vamos começar pelos dois”, refere-se ao título que está escrevendo. Seu segundo enunciado
“Ó vo-você vai ver a minha... a minha ideia do começo” antecipa/anuncia o que ele irá propor
para começar a história, depois que terminar de escrever o título. Portanto, trata-se de uma
ROC textual porque o comentário “Primeiro va-vamos começar pelos dois” indica que, para
Caio, o título deve conter os dois elementos “centrais” da história, apesar de não haver aqui
um “por quê”, uma justificativa para se escrever no título “o ambiente e os animais”.

Vejamos, como indica o gráfico abaixo, quais são os comentários que aparecem nos
processos de escritura da díade Marília e Sofia.

16 Na transcrição, TF indica o tempo da filmagem. Essa produção ocorreu durante os 7 minutos e 33 segundos e
8 minutos e 17 segundos iniciais. Os turnos indicam quem está falando; a rubrica é o contexto em que se dá a
enunciação dos alunos e a linha sublinhada abaixo do nome de Caio indica que ele é o escrevente e Igor é quem
dita; os colchetes indicam o que o aluno escreveu no momento em que escreveu (turnos 120, 121 e 122).
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As poucas ocorrências de ROC encontradas nas produções das meninas se dão em três
níveis: textual, pragmático e ortográfico. O quadro a seguir exemplifica uma ROC
pragmática:

Quadro 3: Texto-dialogal do processo de escritura de Por que os pássaros voam?

TF: 21:11 – 22:11
(Turnos 378 – 382)

Comentário

Turno 378 Marília pergunta para Sofia como vai ser o nome do personagem e dá algumas
sugestões.Rubrica

MARÍLIA Cacá, Lulu:: bribri, brabra:: bribro?!
Turno 379

Alunas riem
Rubrica
SOFIA E Chico Chico Bento, e Beento!::: E azul!

Turno 380
Olhando para Sofia.

Rubrica
MARÍLIA Azul tira.
Turno 381

Olhando para Marília.
Rubrica
SOFIA Azul.
Turno 380

Marília bate com a mão na banca, cuja cor é azul.
Rubrica

MARÍLIA
Não. É melhor azul mesmo que a gente lembra (SI) por causa daqui. Ô tia, tia
pensamos.

Fonte: Dados da pesquisa.

Nos comentários feitos pelas alunas durante o planejamento da história para definir o
nome do personagem Marília rejeita inicialmente a sugestão de Sofia, mas concorda
utilizando um argumento identificado como pragmático por fazer referência a cor da banca
enunciando no turno 380 “É melhor azul mesmo que a gente lembra (SI) por causa daqui”.
Entretanto, a sugestão não se efetiva no manuscrito.

Como vimos os tipos de comentários ocorridos entre os processos de escritura
filmados nas díades de meninos e meninas apresentam uma signficativa diferença. Nos
processos de escritura efetivados por Caio e Igor há um maior número de comentários textuais
e gráfico-visuais. Nos processos escritos pela díade Marília e Sofia há incidência de
comentários textuais, ortográficos e pragmáticos.
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Conclusão

A escritura a dois configura-se como uma situação intensa de aprendizagem. Não
apenas pela atmosfera interacional favorecida por essa dinâmica de trabalho, mas também
pela possibilidade de os alunos refletirem sobre a sua escrita.

Os escritores experientes investigados por Apothéloz apresentam em seu processo de
escritura reformulações guiadas pela sua experiência de organização do trabalho redacional
caracterizado por Gaulmyn (2000, p. 94) como simples, automatizado.

Na escritura de alunos recém-alfabetizados esse processo ainda não é simples e não
está automatizado, mas tal como discutimos os comentários advindos da reformulação são
realizados a partir da negação da enunciação do parceiro, como índice de uma reflexão
metalinguística, configurando-se em oito níveis linguísticos: textual, semântico, gráfico-
visual, pragmático, ortográfico, pontuação, sintático e lexical.

No quadro comparativo entre as díades de meninos e meninas, alunos de mesma idade
e submetidos as mesmas práticas de textualização, identificamos diferenças significativas na
quantidade de rasuras orais comentadas produzidas. Comum aos dois aparece o comentário
textual e o ortográfico. Ou seja, a forma de comentário se repete entre as propostas de
escritura e os alunos costumam se ater ao que está sendo “ensinado”, podendo ser
considerados como um importante índice do nível de aprendizagem dos alunos. Além disso,
estes dados sugerem que o caráter singular e subjetivo (amizade entre a díade, o grau de
letramento, a consigna da proposta e a interferência da professora) fazem cada processo único.
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