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Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise funcional e tipológica das rasuras encontradas na
reescrita do conto “Chapeuzinho Vermelho” produzido colaborativamente por dez duplas de alunos
com idade entre 7 e 8 anos, pertencentes ao 2º ano do ensino fundamental de uma escola privada do
interior de Alagoas. O corpus foi coletado em 2013 e faz parte do Banco de Dados do Laboratório do
Manuscrito Escolar – LAME, da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Embasamos nossa
análise nos conceitos da Genética Textual que norteia para a gênese do texto e lança um olhar para a
rasura, e na Linguística da Enunciação que apresenta os aspectos essenciais da língua e a relação com
o sujeito. A análise abordada foi a quantitativa considerando a produtividade das rasuras e a
interação durante a escrita, já que o corpusé resultado de produção textual colaborativa. Os
resultados mostram que a produção textual desenvolvida em pares promove a interação entre os
alunos e maior surgimento das rasuras, pois ao retornarem sobre o texto que estão escrevendo, na
tentativa de reformulá-lo, reescrevê-lo acabam registrando problemas de diferentes níveis como
sintático, semântico, gráfico, ortográfico, pontuação e antecipação.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/as_funcoes_das_rasuras_em_reescritas_de_contos_por_duplas_de_alun.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



As funções das rasuras em reescritas de contos por duplas de alunos recém-alfabetizados de
uma escola de Alagoas

Resumo

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise funcional e tipológica das rasuras encontradas na
reescrita do conto “Chapeuzinho Vermelho” produzido colaborativamente por dez duplas de alunos
com idade entre 7 e 8 anos, pertencentes ao 2º ano do ensino fundamental de uma escola privada do
interior de Alagoas. O corpus foi coletado em 2013 e faz parte do Banco de Dados do Laboratório do
Manuscrito Escolar – LAME, da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Embasamos nossa
análise nos conceitos da Genética Textual que norteia para a gênese do texto e lança um olhar para a
rasura, e na Linguística da Enunciação que apresenta os aspectos essenciais da língua e a relação com
o sujeito. A análise abordada foi a quantitativa considerando a produtividade das rasuras e a interação
durante a escrita, já que o corpusé resultado de produção textual colaborativa. Os resultados mostram
que a produção textual desenvolvida em pares promove a interação entre os alunos e maior
surgimento das rasuras, pois ao retornarem sobre o texto que estão escrevendo, na tentativa de
reformulá-lo, reescrevê-lo acabam registrando problemas de diferentes níveis como sintático,
semântico, gráfico, ortográfico, pontuação e antecipação.

Palavras chave:Rasura. Escrita. Manuscrito escolar.

Introdução

Este trabalho está inserido no campo dos estudos sobre produção textual na escola e tem como
objetivo fazer uma análise das funções e dos tipos de rasuras encontradas no conto infantil
“Chapeuzinho Vermelho”, reescrito por duplas de alunos recém-alfabetizados. A turma escolhida
para o projeto foi a do 2º ano do ensino fundamental de uma escola privada de União dos Palmares,
interior de Alagoas. O corpusutilizado faz parte do banco de dados do grupo de pesquisa Práticas de
Textualização na Escola - PTE, pertencente ao Laboratório do Manuscrito Escolar – LAME, da
Universidade Federal de Alagoas - UFAL.

Durante o projeto de leitura e produção textual desses contos, sob a orientação da professora, as
duplas de alunos comentaram e escreveram a mesma história. Esse procedimento “abre
possibilidades de interpretação para a rasura” (CALIL 2009, p. 57). Pois a escrita em díade aponta
caminhos para investigação e posteriormente, uma melhor compreensão da produção textual, visto
que a interação é uma condição fundamental na produção de textos, especificamente dos alunos
recém-alfabetizados.

Já o processo de rasuramento ocorre no percurso em que o aluno procurando corrigir a falha, recorre
ao procedimento de riscar, anular e reescrever ou sobrepor o termo errado pelo correto fazendo
marcações que resultam na rasura.

A rasura é considerada um elemento essencial da escritura e a Genética Textual apresenta estudos
sobre a origem das rasuras através dos manuscritos literários. No processo de produção das obras
literárias, os riscos, borrões e as anotações eram deixadas nos textos como movimentos de idas e
vindas do percurso utilizado pelo autor, na busca das palavras adequadas para expressar suas ideias.
Desponta daí, um olhar crítico mais atencioso para essas marcas, posteriormente analisadas e
interpretadas como rasuras e, por esse viés, os estudos da Genética Textual têm contribuído com
estudo da produção da escrita no âmbito escolar.
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Através de trabalhos investigativos sobre as rasuras, em textos de alunos do ensino fundamental
Fabre apresenta as quatro operações linguística: a supressão, a substituição, o deslocamento e a
adição. Essas operações e os diferentes tipos e rasuras como sintático, semântico-textual,
ortográfico-gráfico, de pontuação e de antecipação, mostraremos nas análises dos dados encontrados
nos manuscritos dos alunos.

Traremos uma breve explicação sobre o contexto manuscrito escolar e a relação com a genética
textual. Por ser necessário uma abordagem Genética Textual – que estuda procurando entender a
origem das rasuras e dos documentos manuscritos de sua gênese a sua finalização; e a Linguística
Enunciativa para compreensão das incidências de rasuramentos ocasionadas do processo de escrita
colaborativa de díade.

Genética textual e perspectiva enunciativa

Os estudos da Crítica Genética nos mostram que a relação entre um manuscrito e suas rasuras é
extremamente fecunda, e que é raro encontrá-lo despido dessas marcas. Biasi (2010, p. 54)
corroborando com Grésillon (2007) lembra que “o essencial da gênese da obra encontra-se nos
manuscritos de redação propriamente ditos”. Com isso, o autor salienta a importância do percurso
que o escritor traça no caminho da criação.

Calil (2008) diz que “independentemente de sua natureza – exercício escolar ou criação literária em
processo -, todo manuscrito traz marcas, notadamente em suas rasuras, do modo de relação entre
sujeito, língua e sentido” (CALIL, 2008, p. 49-50). Por isso, o pesquisador ressalta em suas análises
“o processo de subjetividade implicado no ato de escrever”. Pois para o autor, mesmo no contexto
escolar em que há todo tratamento diferenciado, normas e conteúdos envolvendo os textos escritos na
escola, os “processos de criação, a singularidade e a heterogeneidade que perfazem a trajetória,
constituem o manuscrito escolar” (CALIL, 2009. p.50).

As atividades de produção de escrita em ato, de forma colaborativa realça a relação entre sujeito,
língua e sentido, ao que expressa o ato enunciativo da teoria Benveniste que sustenta os três
elementos fundamentais: “eu”, “tu” e “ele”, como formas pronominais. Desse modo, em se tratando
do homem na língua, pode-se dizer que há sempre um “eu” que fala com um “tu” sobre algo, ou
alguma coisa, o “ele”. Isto ocorre no diálogo dos alunos que antecede a escrita de seus textos.

Segundo Flores (2013), Benveniste faz a distinção entre o que é da ordem da linguagem e o que é da
ordem da língua e que a intersubjetividade está para a linguagem assim como a subjetividade está
para a língua. O autor cita a definição de Benveniste, que a categoria de pessoa adquire outro
estatuto, porque não basta defini-la em termos de “presença/ausência do traço de pessoalidade, mas é
necessário concebê-la em termos de subjetividade” (2013, p. 32).

A dupla “eu/tu” faz parte do nível pragmático da linguagem, referindo-se a realidades diferentes cada
vez que enunciados. O que Flores (2013) quer dizer é que, o locutor se apoia na língua através das
formas que ela lhe oferece para constituir seu enunciado. Então o par “eu/tu” pertence ao nível
pragmático da linguagem, em definição da própria instância de discurso e refere-se a realidades
distintas cada vez que enunciado. Enquanto que a não unicidade de “ele” está independente à
enunciação.

Em relação à teoria benvenistiana Felipeto (2019), diz que “a perspectiva enunciativa é a mais
pertinente para se analisar textos produzidos de modo compartilhado, dialogado”. Assim, a autora
justifica que estando os alunos envolvidos com um mesmo objeto, supõe-se uma interação mais
intensa pela necessidade de diálogo entre eles para chegarem ao objetivo maior que é a produção
textual.
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A. Manuscrito escolar

O manuscrito escolar[1]é definido por Calil (2008, p. 24) como “todo e qualquer escrito mobilizado
por uma demanda escolar, seja ele produzido à mão, à máquina ou no computador, seja na folha
avulsa, no caderno [...]”. Nesse sentido, o manuscrito representa o “produto de um processo
escritural” dentro de uma grande heterogeneidade de material vinculado às diversas práticas de
textualização tendo a escola como um local que contextualiza e situa esse ato de escrever.

A escrita de forma colaborativa e em pares apresenta, para Fabre (2004), a premissa de que “os
alunos colocados em posição de comentar o seu modo de escrever, reinvestem suas observações na
próxima redação e de forma mais eficaz do que quando comentam um texto terminado”. A autora
pretendia que os alunos percebessem que “escrever não era apenas produzir o resultado que é o texto
final, mas também poder retroceder, avançar e progredir” (FABRE, 2004, p. 45) nesse intenso
processo de escrever.

A rasura

A rasura é definida, conforme o minidicionário contemporâneo da Língua Portuguesa (2011), como:
1. Ação ou resultado de riscar ou raspar palavras em texto impresso ou manuscrito. 2. Palavra ou
conjunto de palavras riscadas em um texto.

A característica bem acentuada da rasura, marca no manuscrito uma reformulação “ainda que feita no
fluxo da cadeia sintagmática”, são os pontos de reformulação que podem indicar que o escrevente
“[...] interrompeu o percurso para se voltar sobre o que foi falado, para marcar, anotar, substituir,
acrescentar, dizer de outro modo algo que já tinha falado ou que poderia estar lá” (Calil, 2008, p. 51).

No processo de aprendizagem, visto que nosso estudo vincula-se aos manuscritos dos aprendizes
escolares, é notável que os aprendizes passam por dificuldades durante a aquisição e adaptação da
escrita. Isso é observado quando eles estão em processo de escritura, diante dos principais sinais de
escuta para o “erro”, os alunos utilizam-se dos recursos de apagar, riscar e reescrever seus textos.

O autor traz à tona uma realidade do ambiente escolar, isto é, na prática é quase que obrigatório o uso
do lápis e da borracha, principalmente para aqueles alunos que estão na fase de alfabetização e outra
ação corriqueira é a de “passar a limpo”, apagar, corrigir o “erro” quando o aluno rabisca. As práticas
escolares de escrita ainda olham para a marca de rasuramento nos textos dos estudantes, como
sujeiras que devem ser evitadas. Entretanto, ao analisar um manuscrito deve-se observar não a
estética, mas o “processo de subjetivação implicado no ato de escrever” desse aluno.

Levando-se em consideração que o ato de rasurar se mostra, como marcas da “função metalinguística
de um sobre a forma de escrever do outro, de ajustes entre os coenunciadores durante o processo de
escrita” (FELIPETO, 2019). Por isso, as rasuras são marcas de uma volta sobre o que foi escrito,
mesmo se os termos utilizados no final não corresponderem à forma mais correta; as atividades
expressam grau de reflexão sobre a linguagem. Esse procedimento é constante em se tratando de
processo de escrita com alunos aprendizes.

Já em se tratando da tipologia das rasuras baseamo-nos nas definições de Calil (2016) e Felipeto
(2019), quanto às rasuras de pontuação, ortográfica-lexical, gráfica, sintática, semântica-textual e de
antecipação. Essas ocorrências tornam-se perceptíveis no momento em que o aluno retorna ao texto
visando reformulá-lo para melhorá-lo.

Metodologia
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Os objetivos teórico-metodológicos utilizadas nesta pesquisa buscaram analisar e classificar as
rasuras dentro das funções que cada uma representa segundo Fabre (2004) e seguindo as tipologias
consideramos fundamentos de Felipeto (2019).

Com o projeto de leitura e produção textual de várias histórias clássicas infantis, teve sua execução
em dois momentos. As leituras foram organizadas em um período determinado de aulas. Em um
momento, realizaram-se as discussões das histórias e foram exploradas várias possibilidades de
interpretação oral dessas histórias, depois foi determinado um momento de coleta dos dados.

A turma escolhida para o projeto foi a do 2º ano do Ensino Fundamental, no total de 20 alunos com
idades entre 7 e 8 anos e foram selecionadas no total dez duplas, seguindo o critério de afinidade,
independente de sexo.

A turma realizou a reescrita de quatro histórias, pertencentes ao gênero textual Conto Infantil:
Chapeuzinho Vermelho (H1), Os três Porquinhos (H2), O Lobo e os Sete Cabritos (H3), e Cachinhos
Dourados e os Três Ursinhos (H4), fábulas conhecidas mundialmente, com belas ilustrações,
contadas com riqueza de detalhes.

A nossa análise para esse artigo foi realizada com os dados da primeira versão do conto
“Chapeuzinho Vermelho”, dos dez manuscritos, utilizamos cinco reescritas o que constitui uma parte
dos dados coletados.

Os dados que compõem o corpusdesta pesquisa foram coletados em 2013, numa Escola privada da
cidade de União dos Palmares – interior de Alagoas e fazem parte do banco de dados do projeto
Escritura, Texto & Criação - ET&C que pertence ao Laboratório do Manuscrito Escolar - L’AME da
Universidade Federal de Alagoas – UFAL.

O protocolo adotado para nossa pesquisa está focado nos métodos de investigação quantitativa.
Analisamos o produto, ou seja os manuscritos produzidos pelos alunos, mesmo a coleta destes
manuscritos tendo sido realizada de forma colaborativa e em díade. No momento da escrita do texto
um aluno escrevia enquanto o outro ditava. Essa abordagem inovadora de escrita[2]em sala de aula
traz reflexões sobre as mudanças que um texto pode passar durante o percurso de sua produção, e
essas marcas podem ser visualizadas nos manuscritos dos alunos.

As funções da rasura

Fabre (2004) foi a pioneira nos estudos das rasuras produzidas por escolares nas séries iniciais do
Ensino Fundamental, e procurou mostrar em suas pesquisas as atividades das funções
metalinguísticas[3]por meio das rasuras deixadas no texto dos alunos. A autora salienta que a partir
do reconhecido o trabalho da crítica genética na didática da escrita, a produção de escritos no
contexto escolar, como um todo, teve uma consideração mais cuidadosa e realista.

Já as operações que constituem as rasuras marcam o processo de construção de sentido da escrita em
ato, e em se tratando de construção de textos, precisamos considerar as mudanças ocorridas em todo
o percurso da formação desse processo e que a unidade textual não é elaborada uniformemente do
princípio ao fim de uma enunciação; pois o fato de ela ser pensada não garante ser escrita. Isso
porque segundo esclarecimentos de Felipeto (2008),

A criança, quando em processo de aprendizagem da língua escrita, entra
em contato com as especificidades dos signos gráficos e das
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combinações entre esses signos, que são próprios à sua língua e nela
possíveis, o que implica eliminação de outras grafias ou de outras
combinações. Esse corte, esse recalcamento de sons e grafias deixa,
como saldo, um resíduo com o qual toda língua pode ser forçada a se
defrontar (FELIPETO, 2008, p. 51).

A autora ressalta nessa citação que no processo de aprendizagem, diante das inúmeras
especificidades, a criança consegue reter parte das informações para o desenvolvimento do seu
processo de escrita, mas outras formas não são possíveis, isso pode acontecer com toda língua.

Segundo Biasi (2010) “a rasura é considerada um componente muito complexo da escritura devido a
sua definição que implica examinar as numerosas características” e essa ação vai além de sua função
e de seu tipo de traçado porque

Com a mesma função e a mesma aparência gráfica, uma rasura parecida
poderá ter uma significação e um estatuto radicalmente distintos se, por
exemplo, sua extensão é diferente (uma rasura de palavra é pouco
comparável com uma rasura de página), ou se ela pertence a tal gênese
(o alcance da rasura difere totalmente se ela modifica um plano, um
rascunho ou uma prova corrigida) (BIASI, 2010, p. 71).

Neste trecho, o autor esclarece que as rasuras apresentam diversas faces e aparência semelhante, isto
nos remete à dificuldade quanto ao processo de classificação das rasuras pela natureza complexa
própria de cada uma, mas que a tarefa é possível observando-se bem sua extensão e gênese a que
pertencem.

Em relação a essa tarefa de classificação, Fabre (2004) reflete que as atividades metalinguísticas
ressaltam as complexidades das rasuras nos manuscritos, e que do ponto de vista funcional, a rasura
pode ser definida como o instrumento de quatro mecanismos, a saber:asupressão, a substituição, o
deslocamentoea adição,ocorrendo destaque maior entre as duas primeiras.

A operação mais frequente nos textos dos alunos, em especial dessa faixa etária, é asupressão. Essa
ocorrência, para Fabre (2004), se concretiza quando um elemento escrito é simplesmente apagado.
No exemplo:

no caminho vil o lobo noae Chapeuzinho Vermelho dier

Observamos, na transcrição acima, que os alunos eliminam “no” e“dier”que supomos ser as palavras
“no”e “disse”, mas as elimina no decorrer da escrita. Os termos apagados não interferem no sentido
do texto e não são substituídos.

Assim, a supressão é definida por Felipeto (2008, p. 53), em conformidade com Fabre (2004) como
sendo “as rasuras que marcam a mais radical das operações de reescritura”, porque o aluno elimina o
que acaba de ser escrito.

Para as autoras, essa atitude demonstra uma dificuldade de escolha levando o sujeito a suprimir o
fragmento e abandoná-lo. Já para Biasi (2010) a rasura de supressão corresponde à ordem das
funções gráficas, às diferentes formas de risco e é utilizada para eliminar definitivamente um
segmento escrito; essa rasura aproximasse de outra mais ambígua que é a de substituição por elipse.

Asubstituiçãoé um elemento escrito e trocado seja por ele mesmo, seja por outro. No entanto,
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quando um termo é eliminado e volta novamente à cena, esta indecisão deixa claro a “dificuldade do
escritor novato em escolher” (FABRE, 2004).

Vejamos no exemplo abaixo transcrito:

e disse que olhos grandes você tem, o lobo disse disse

Na transcrição acima encontramos a substituição do termo “disse”pelo mesmo termo, como podemos
observar no trecho do manuscrito da dupla Kerollen e Gabriel. Nesse caso, entende-se o que Fabre
(1986) chama de “procedimento que costuma permutar o mesmo pelo mesmo”, caracterizando o que
a autora considera como “dificuldade em escolher” outro termo. Já quando esse termo é rasurado e
substituído por outro, esta correção seria, segundo a autora, indício da “criatividade” do escritor.

Aadição se concretiza quando um elemento é acrescentado ao termo escrito.

No exemplo seguinte, há o acréscimo de um elemento novo ao que foi rasurado, vejamos:

ere m aves uma menina estava a ada

ere uma ves uma lindamenina estava andano

Observamos que o exemplo acima traz a ocorrência de uma rasura extensa, ou seja, em toda a linha 1
correspondente ao início do texto. Na reescrita do trecho, linha 2, notamos o acréscimo do adjetivo
“linda” não escrito anteriormente. Ao que supomos que os alunos usaram o adjetivo “linda”
enfatizando a beleza daquela menina que estava em perigo.

Para a operação de acréscimo, Felipeto (2008) corrobora a opinião de Fabre (1986) que diz

ao contrário das operações de supressão, cujo escrito é apagado, o
acréscimo de termos ou expressões depois de já se ter escrito algo é
uma operação muito difícil para os alunos que ainda têm pouca
experiência com a escrita (FELIPETO, 2008, p. 56)

Assim, diante dessa reflexão Felipeto (2008) diz que a adição é a operação que responde pela
reflexão metalinguística. Em outras palavras, a autora esclarece que a “adição estaria relacionada ao
tratamento do sentido” (p. 57). No trecho dos alunos, linha 2, vemos que o acréscimo do adjetivo
veio para afirmar o sentido de que era uma “linda menina”, não era qualquer menina, efeito desejado
pelos alunos.

Em relação à função deslocamento,esta é definida como uma transferência de um mesmo elemento,
podendo ser um grafema, um lexema isso não demonstra melhora lexical ou estilística. De acordo
com o exemplo abaixo, temos uma permuta de termos:

Perguntou o que ela ea levandovocê estava levando

No trecho acima percebemos uma permuta entre o termo “ela”da 3ª pessoa do singular, em:
“perguntou o que ela ea levando” para o termo “você”na 2ª pessoa do singular: “perguntou o que
você estava levando”. O emprego de “ela” acaba soando estranho, pois a personagem parece estar
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distante ao acontecimento. Como forma de aproximar e trazer a representação do diálogo do lobo
com a menina, o termo “você” parece se encaixar melhor.

Para Biasi (2010, p. 74), no detalhe de uma formulação ou de uma frase, a “rasura de transferência ou
de deslocamento consiste na permutação de palavras ou sintagmas, podendo ser decisiva na estrutura
da obra”. No caso dos exemplos dos alunos essa permuta aparece como esclarecimento ao emprego
do termo.

Diante da complexidade para se analisar uma rasura, Grésillon (2007) diz que se deve observar a
rasura em si mesma, com suas diversas formas, funções e lugares de inscrição, e por isso, define:

A rasura é 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 em tesouro de
possibilidades, sua função de apagamento dá acesso ao que poderia
ter-se tornado texto (GRESILLON, 2007. p. 97).

O que acontece, em certo momento, é que o autor do texto precisa anular algum termo por equívoco
ou outra razão, assim ocorre o que é chamado pela autora de perda. Mas ao substituí-lo por outro, há
um acréscimo considerado ganho.

Perceber que a rasura marca um momento de reflexão do aluno acerca do que está escrevendo.
Leva-nos a ter um olhar cuidadoso para a produção da criança, olhar o texto como processo, implica
pensar na relação sujeito-texto numa dimensão que segundo Calil (1998), deve-se “considerar a
língua e discurso enquanto trama de um mesmo tecido, em que o sujeito é capturado e significado
pela rede de significantes e por textos que convocam outros textos”.

No contexto escolar,o processode escritura e o ato de escrever são mobilizados por diversas razões.
“O aluno escreve porque é preciso, porque é condição de ficar na escola. Escreve porque o professor
solicita [...]. Escreve porque está na escola” (CALIL, 2008, p. 27).

Possivelmente, esses fatores ocasionam as chamadas tensões, fazendo com que o aluno se depare, no
processo de escritura, consequentemente, com a necessidade de eliminar alguma frase, palavra ou
letra, que havia sido escrito na tentativa de esclarecer a mensagem a ser passada no texto, por
exemplo.

Como citado, anteriormente, a rasura é considerada parte da enunciação constitutiva no processo de
escritura em ato, logo a importância do movimento de escrita e abordaremos com mais acuidade as
rasuras encontradas no conto “Chapeuzinho Vermelho” reescrito pelos alunos de séries iniciais de
nossa pesquisa. Seguiremos com a descrição das tipologias das rasuras.

A tipologia das rasuras

As funções das rasuras, citadas anteriormente, encontradas pelos pesquisadores somam e acrescentam
muito ao nosso estudo, pois elas trazem uma direção sobre o quão complexo é a identificação exata
das ocorrências das rasuras, e ao mesmo tempo contribuem para análise mais profunda no estudo das
tipologias das rasuras que no nosso caso, especificamente é desenvolvido nos manuscritos escolares.

Já as definições quanto aos tipos de rasuras especificadas junto aos dados do nosso estudo, mostram
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como elas são corriqueiras nos produções dos alunos. É importante lembrar que a rasura está presente
em todos os sistemas de escrita alfabética e que muitas formas de reescrita ou de representação da
fala, em outro meio, como a linguagem de sinais, códigos etc, e costumam ter uma base na ortografia
das palavras, assim, Cagliari (2002) diz que a ortografia é tida como forma ideal de representação das
palavras. Isto é, a ortografia funciona como uma espécie reguladora da escrita.

O que faz sentido para Calil (2008) é que “a rasura ilumina o funcionamento da própria linguagem
sobre si mesma, isto é, sua propriedade reflexiva”. Isso ocorre quando o aluno volta-se para seu texto,
marcando o momento de reflexão sobre o que ele está escrevendo. “O sujeito imerso no processo de
escritura é o representante desse funcionamento, o que significa dizer que tal funcionamento põe-se
em marcha através do sujeito” (CALIL, 2008, p. 109).

Importante frisar que é “o funcionamento linguístico-discursivo que mobiliza elementos múltiplos e
diversos, como gráficos, intertextuais,semânticos, sintáticos e dentre outros, atuam nos processos de
escritura e em seus manuscritos” (CALIL, 2008, p. 85). Assim sendo, um texto pode passar por
várias mudanças durante o percurso de sua produção, reforçando o que já citamos, essa
transformação faz parte de sua criação.

Segundo Barbeiro (2007), o processo da escrita não surge exclusivamente focalizado no domínio
ortográfico [...], mas espera-se que com o desenvolvimento no domínio desta, a competência
ortográfica passe a atuar de forma automática e consciente (p. 111).

São diversas as formas de manifestação dessas rasuras, por isso, nos manuscritos analisados dos
alunos do 2º ao do fundamental, encontramos muitas rasuras que se enquadram em diversas ordens
tipológicas como ortográfica, gráfica, semântica, sintática, pontuação e lexical e antecipação que
veremos a partir dos exemplos descritos abaixo e mais especificamente no próximo capítulo.
Abordaremos com mais detalhes essas definições a partir deste tópico tipos de rasura.

Análise dos dados

Foram analisados ao todo dez manuscritos, mas registramos nesse trabalho apenas exemplos de
quatro deles como veremos, trechos retirados dos manuscritos dos alunos para representar a
classificação das funções e tipologia das rasuras encontradas. Para melhor identificação das
ocorrências nos textos dos alunos, usaremos os fragmentos destacando as marcas de rasuras
conforme suas especificadas:

▪ Ortográfica e Gráfica
Importante pensar que o sistema da língua portuguesa apresenta como característica básica a
correlação entre sons e letras, numa boa parte dos casos. Porém, existem outros tipos de relações
entre letras e sons, segundo Zorzi (2008, p. 9), nas quais “não se observa tal estabilidade nas formas
de grafar”, isto é, um mesmo som pode corresponder a diversas letras ou a mesma letra pode estar
representando diversos sons. É o caso de s, ss, c, ç entre outras. O “c” pode escrever o fonema /s/ e
/k/, lembra o autor. Para Cunha e Cintra (2007), a ortografia define-se como um número de sinais
gráficos (letras) que compõem o conjunto ordenado das letras que servem para transcrição dos sons
da linguagem falada. O exemplo a seguir mostra esse tipo de ocorrência:

▪

Nesse exemplo, o aluno escreve primeiro a palavra “chapel” grafando “l” sem completar a palavra. A
grafia de “chapel” escrita com “l” ao final, configura um problema de ortografia. O aluno faz a

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/as_funcoes_das_rasuras_em_reescritas_de_contos_por_duplas_de_alun.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.10-16,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



correção na sequência reescrevendo “chapeuzinho” com “u”, como condiz a escrita ortográfica aceita
pela norma culta. A ocorrência pode ser pensada como caso de “erro em decorrência de
representações múltiplas, ou seja, um mesmo fonema, no caso uma semivogal, pode ser escrito por
mais de uma letra – l ou u, dependendo da palavra” (ZORZI, 2008, p. 37).

No caso, abaixo, temos uma questão gráfica retirada dos dados dos alunos, vejamos:

aA mamãe da Chapeuzinho

Como vemos nesse caso o “a”grafado inicialmente minúsculo é substituído pelo A maiúsculo.
Certamente o aluno corrige como aprendera que em início de frase a regra é que se escreva com letra
maiúscula.

Questões semântico-textual

Em relação ao aspecto semântico, Felipeto (2008) define esse tipo de rasura como uma reflexão sobre
o valor que um termo ganha em um determinado contexto. Podemos observar o exemplo abaixo:

Orelhas grandes é para te a banarescutar melhor

Nesse trecho percebemos que os alunos escreveram primeiro o verbo “a banar” (abanar), no entanto,
o sentido de “abanar” não condiz com a função do órgão do corpo “orelha”, então na sequência
substituíram por “escutar”, pois tratava-se da fala do lobo repetidas vezes que era para “escutar
melhor”, “ver melhor” - no caso dos olhos, e assim vem a concordância da fala do lobo com a
referência.

A questão semântica acontece quando há uma mudança de termo, logo alterando o sentido da
mensagem do texto.

Questões sintáticas

A sintaxe estuda os termos essenciais da oração e seus termos integrantes, e através dessa função
podemos ter uma estrutura da língua portuguesa. Vejamos um exemplo, dos dados analisados, que
compromete essa estrutura:

Praque é sessas orelhas

No trecho acima, figura 8, há um estranhamento por parte dos alunos quando escrevem inicialmente
“ses”, para representar o pronome (essas), logo percebem que não concordaria com o termo
“orelhas”, a dupla substitui por “sas”. Podemos deduzir que mesmo sem a clareza da função sintática,
os alunos apresentam certo domínio do conhecimento adquirido.

A sintaxe está ligada a estrutura da palavra, no exemplo, percebemos quão importante é o emprego
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correto da sintaxe na formação das palavras. Para Felipeto (2008), a sintaxe nos apresenta algumas
relações formais que interligam os termos de uma frase, como as relações de concordância e de
subordinação.

Questões de pontuação e/ou lexicais

Quanto ao emprego da pontuação, sabemos que existe um certo número de “sinais auxiliares,
acessórios da escrita” destinados a pronúncia exata desde a pontuação (CUNHA E CINTRA, 2008, p.
78). Vejamos no exemplo:

tão grande pra tidevoro.ae o lobo

Diante desse exemplo, notamos a intencionalidade do escritor em terminar a ideia do contexto em
que o lobo iria (devorar) a “Chapeuzinho Vermelho”, por isso, acreditamos que o escrevente coloca a
pontuação: (um ponto final) substituindo a vogal “a” e suprime o “r” que completaria o verbo
(devorar) na forma do infinitivo. Apesar de a expressão (devorar) não estar grafada corretamente,
parece que houve uma reflexão, nesse caso, para o emprego da pontuação. Pois a marcação do acomo
fechamento da ideia do trecho “tão grande pra te devorar”. Logo, pelo desfecho, o aluno usaria o
ponto final, no entanto, a imagem mostra a marca de uma vogal, em que supostamente ele escreveria
a fala do lobo.

Questões envolvendo a antecipação

A rasura de antecipação é outra marca encontrada em textos de alunos dessa faixa etária, decorrente,
segundo Felipeto (2008, p. 55) do “descompasso entre a velocidade do pensamento, a imagem visual
e auditiva que o aluno traz da palavra a ser escrita”. Vejamos o exemplo abaixo:

vocêmtem e pra tiver melho que mão grémde você tem

Observamos aqui que houve uma antecipação da letra “m” de “tem” na palavra “você”, ficou
“vocêm” sendo percebido e corrigido, isso ocasionando a rasura. Para esse tipo de ocorrência, Fabre
(1986, p. 76) afirma que, em se tratando de escrita de crianças “a motricidade da mão vai menos
rápido que a palavra internalizada”. Isto justifica o a letra “m” ter sido antecipada. Outros exemplos
de antecipação foram encontrados em trechos dos manuscritos que se enquadram na explicação da
autora.

Todos os trechos analisados nesse trabalho foram retirados dos manuscritos de “Chapeuzinho
Vermelho” da turma do 2º ano do ensino fundamental, como esclarecemos na metodologia.
Apresentamos nos quadros abaixo, o resumo do resultado das análises feitas nos manuscritos das dez
duplas. Nesses resultados estão contabilizadas as amostras das duplas citadas nos trechos
apresentados.

Quadro 1 – Quantidade de rasuras encontradas, por sua tipologia nos manuscritos das dez duplas
analisadas.

Conto – Chapeuzinho Vermelho
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TIPO
M/M

D1

I/I

D2

K/G

D3

L/L

D4

M/J

D5

G/G

D6

S/E

D7

Y/K

D8

A/B

D9

E/I

D10

Ortográfica 25 4 24 31 15 10 11 6 10 5
Gráfica 1 ----- 1 1 ---- 1 --- -- 2 ---
Sintática 1 ----- ---- 1 1 ---- --- 1 --- 1
Semântica 2 1 ---- 3 ---- ---- ---- --- --- ---
Pontuação e
léxico ___ ----- ----- 1 2 ---- ---- --- --- ---

Antecipação 2 ------ 6 5 1 1 2 --- 2 1
TOTAL: 31 5 31 42 19 12 13 7 14 7

O quadro 1 mostra que as cinco duplasforam as que mais rasuraram. D1 (31), D3 (31), D4 (42) e D5
(19), as quatro totalizaram uma quantidade de 123 rasuras. Somadas às demais duplas, temos o total
de 128 rasuras para os dez processos analisados.

O resultado das rasuras refletem nos processos de escritura em tempo real, estabelecido
coenunciativamente pelos alunos enquanto escrevem colaborativamente um único texto, quando
ocorre um intenso processo de reformulação oral, o que torna o ambiente profícuo à produção de
rasuras.

No quadro 2, abaixo, trazemos os resultados das análises realizadas nos manuscritos escolares, isto é,
no produto final das dez duplas.

Quadro 2 – Resultado quantitativo das rasuras encontradas nos dez manuscritos.

Tipo Quantidade total
Ortográfica 141
Gráfica 6
Sintática 5
Semântica 6
Pontuação e léxico 3
Antecipação 20
TOTAL: 181

O quadro 2, que traz o resultado do quantitativo das rasuras encontrados nos manuscritos das dez
duplas, soma o total de 181 rasuras dos diferentes tipos. Zorzi (2008, p. 9) explica que alguns erros
de escrita com apoio na oralidade aponta que “os sujeitos ainda não têm suficiente compreensão de
que escrever não se limita a uma transcrição fonética”, elementos de natureza ortográfica são
determinantes na forma de se escrever as palavras.

Aplicamos o conceito do autor, citado, à nossa análise por consideração pertinente à faixa etária dos
escreventes estudados.

Conclusão

Pode-se inferir que o efeito de rasurar ainda é visto, no espaço escolar, como algo negativo, como
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erro, aspecto que precisa ser evitado. Entretanto, considera-se que o ato de rasurar se mostra como
marcas da função “metalinguística de um sobre a forma de escrever do outro” (FELIPETO, 2019),
assim, ocorrem os ajustes entre os coenunciadores durante o processo de escrita.

As rasuras são marcas de uma volta sobre o que foi escrito, mesmo se os termos utilizados no final
não corresponderem à forma mais correta. Isto ocorre no trecho seguinte: au em guli emguli a vovó
em que a dupla Athos e Brenda escreve primeiro“em guli”separado, e com a letra “m” no lugar de
“n” ocasioando a rasura. Na sequência escrevem “emguli”junto, mas a escrita permanece com “m”
ao invés de “n” antes da letra “g”. Não se pode negar que houve uma relexão, quando os alunos
percebem que a escrita da palavra é junta e não separada. Pode-se considerar que o “erro” de “m”
ocorre pela proximidade sonora entre as consoantes m e n, Zorzi (2009).

Nas demais análises dos manuscritos percebe-se que as rasuras do tipo ortográfica sobressaem às
demais. Uma explicação possível para as ocorrências dessas rasuras, seundo Calil (2011), pode ser
pelo fato da aquisição e estabilização do sistema ortográfico ser lenta e complexa, envolvendo as
regras e também a memória visual sobre a forma gráica correta das palavras.

Barbeiro (2007) reforça que “a correção ortográfica constitui um dos domínios susceptíveis de
emergir no diálogo entre os sujeitos, logo no interior do processo” (p. 111), e isso ocorre pela
necessidade de uma representação gráfica às palavras no desenvolvimento do texto.

Diante da análise dos fatos de rasuras encontradas, pode-se pensar que “o funcionamento
linguístico-discursivo é que mobiliza elementos múltiplos e diversos” (CALIL, 2008, p. 85)
proporcionando o surgimento de rasuras de tipo gráfico, semântico, sintático etc., e outros elementos
inerentes aos processos de escritura.

A pesquisa reafirma que a escrita em dupla e de forma colaborativa pode ser favorável à
aprendizagem porque contribui para os alunos modificarem seus textos diante de questionamentos, e
aumentarem a criatividade de produção textual. Contudo, as atividades expressam grau de reflexão
sobre a linguagem.
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