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Resumo

Esse trabalho tem por objetivo analisar a relação entre entonação e rasura oral no processo de escrita
colaborativa realizada por uma dupla de alunas recém alfabetizadas do 2º ano do Ensino Fundamental da
rede particular de ensino de São Paulo (SP). Foram analisadas sete histórias, escritas no período de um
ano. Partimos da hipótese de que a entonação seria também produtora de rasura, o que não foi
comprovado após a análise das transcrições dos diálogos. Observamos que a entonação pode, sim,
desencadear a ocorrência de uma rasura, por exigir do interlocutor uma “tomada de decisão”, levando-o a
reformular o que foi dito anteriormente. Para a análise selecionamos apenas rasuras orais produzidas sem
a enunciação da palavra “não”, uma vez que essa palavra já é em sim uma rasura (apagamento) de algo
enunciado anteriormente.

PALAVRAS-CHAVE: Entonação. Rasura Oral. Escrita Colaborativa.

Resumen

Ese trabajo tiene por objetivo analizar la relación entre entonación y borradura oral en el proceso de
escrita colaborativa realizada por una pareja de alumnas recién alfabetizadas del 2º año de la educación
básica de la red particular de enseñanza de São Paulo (SP). Fueron analizadas siete historias, escritas en
el periodo de un año. Partimos de la hipótesis de que la entonación seria también productora de
borradura, lo que no fue comprobado después del análisis de las transcripciones de los diálogos.
Observamos que la entonación puede, sí, desencadenar la ocurrencia de una borradura, por exigir del
interlocutor una “tomada de decisión”, llevándolo a reformular lo que fue dicho anteriormente. Para el
análisis seleccionamos apenas borraduras orales producidas sin la enunciación de la palabra “no”, una vez
que esa palabra ya es por si una borradura.

PALABRAS-CLAVE: Entonación. Borradura Oral. Escrita Colaborativa.

Introdução

O presente trabalho tem por objetivo analisar a relação entre entonação e rasura oral no processo de
escrita colaborativa de uma dupla de alunas recém alfabetizadas do 2º ano do Ensino Fundamental da
rede particular de ensino de São Paulo (SP), neste processo as alunas combinam e escrevem
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colaborativamente uma mesma história.

O corpus analisado pertence ao banco de dados “Práticas de Textualização na Escola” (CALIL, 1996)[4] e é
constituído de filmagem e posterior transcrição, o que nos permite o acesso aos fenômenos que emergem
durante o processo de criação da história. Vale esclarecer que o fato de termos acesso às filmagens e
transcrições não significa que temos acesso ao processo mental dos autores quando estão discutindo sobre
o que escrever, uma vez que essas questões são de ordem psicológica e inacessíveis.

Foram analisadas sete histórias, que compreendem o período de um ano. As alunas são orientadas a
combinarem em voz alta uma história e, após combinarem, elas começam a escrever, de modo que a cada
história os papéis são alternados, ou seja, uma dita e outra e escreve e vice versa. Vale ressaltar que,
para este tipo de metodologia, é necessário que os alunos sejam comunicativos, falem alto e não tenham
inibição diante da câmera, além da identificação entre os sujeitos, pois duplas que não se identificam
acabam criando conflitos e se desviando da proposta.

A tabela a seguir mostra os dados analisados e o responsável por escrever a história. Por estar mais
avançado no processo de alfabetização, a aluna I escreveu a maioria, como se pode ver:

História H1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7

Título
A princesa
e a pedra
encantada

O guarda
roupa
mágico

Capitão
feio
contra-ataca

A mãe
má

A família F
atrapalhada

Os 3
irmãos

Pedro e
seus
pensamento

Responsável
por escrever I I N I N I I

Número de
rasuras orais 1 4 2 5 1 1 3

Tabela 1: dados analisados

O interstício entre uma história e outra foi de aproximadamente três meses. Neste trabalho, partimos da
questão: a entonação produz rasura Durante as análises consideramos que esse elemento prosódico
isoladamente não é capaz de produzir rasura, porém, aliado a outro elemento percebemos uma incidência
de rasuras que serão apresentadas e discutidas neste trabalho. Também, é importante mencionar que
descartamos rasuras provocadas a partir da enunciação do “não”, pois essa palavra é em si mesma uma
rasura (apagamento) de algo enunciado anteriormente.

1. Recém alfabetização e escrita colaborativa

Após o processo de alfabetização da escrita, a criança passa a lidar com questões referentes às normas da
língua. Felipeto e Lopes afirmam que

aprender a escrever exige este “vai e vem” entre a apropriação de um bem
comum – a língua – com suas formas próprias de funcionamento gráfico,
ortográfico, sintático e discursivo, além da implicação pessoal de um sujeito que,
após aprender a escrever alfabeticamente, precisa apropriar-se de modo
sistemático da norma ortográfica. Há, portanto, no processo de aquisição da
ortografia, uma tensão entre o que é da ordem do singular e o que é da ordem da
norma, o que torna delicada a descrição desse processo. (2012, p. 655)
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Outro fator que deve ser levado em consideração são as possibilidades e impossibilidades características
de cada língua, com as quais o aluno vai se confrontar: junções silábicas não permitidas, homofonias,
polissemias, etc., sem contar com o sistema alfabético, em particular o nosso, em que temos um único
símbolo representando mais de um som. No trecho retirado do diálogo da história “A mãe má”, temos um
exemplo:

N: "- (apontando a palavra ‘ves’.) É &39;s&39; por acaso"

I: "- Ah! (fazendo do ‘s’ um ‘z’)"

No recorte, I escreve vez com “s” e é corrigida por N. Esse tipo de troca é comum em muitos casos, pois é
difícil para um aluno recém alfabetizado e com pouca experiência de escrita, saber distinguir e entender
que em algumas palavras o “z” terá som de “s” e vice-versa.

Com relação à linguagem escrita, é possível dizer que as grafias iniciais de uma
criança devem passar pela articulação simbólica (observância ao sistema, atenção
à norma, à instituição escola etc.), de forma que umas serão retidas e outras
excluídas. Pode-se estender essas considerações aos outros “níveis” da
linguagem: o da morfologia, da sintaxe e do léxico. (FELIPETO & LOPES, 2012, p.
656)

É por esse motivo que muitos autores defendem as atividades realizadas em dupla, pois os alunos podem
interagir, tirar dúvidas acerca de questões como essas, por exemplo, e conseguir se desenvolver melhor.
Leal e Luz defendem a ideia de que

As situações de interação fornecem informações importantes para o desempenho
de um melhor trabalho em sala de aula. Os sujeitos envolvidos percebem que
existem respostas diferentes das suas e que a partir dessas diferenças podem
trocar ideias e refazer tais respostas. Nós, educadores, sabemos que os alunos
podem, ainda, melhorá-las, reelaborá-las, após as explicitações, enquanto trocam
esses conhecimentos, podendo, dessa forma, favorecer suas aprendizagens. Os
trabalhos em duplas são, portanto, poderosos recursos no processo de construção
do conhecimento das crianças em sala de aula. (2001, p. 15)

Podemos perceber que a escrita em dupla traz grandes contribuições acerca do que ocorre no processo de
criação e escritura de um texto. Além disso, os alunos podem interagir e discutir acerca de questões
ortográficas, semânticas etc., além de proporcionar o desenvolvimento de algumas habilidades como a
argumentação, por exemplo, uma vez que, ao escrever um texto, é natural que uma ideia prevaleça sobre
outra, e para que isso ocorra à argumentação é um elemento muito importante.

É interessante ressaltar que nos trabalhos em dupla nem sempre os objetivos são atingidos, muitos
professores relatam que têm dificuldade em manter a harmonia nos trabalhos propostos para duplas, e até
grupos. Por estas e outras questões Calil (2004) e Felipeto (2008) mencionam a importância da
identificação entre os sujeitos, pois duplas que têm uma boa relação, geralmente conseguem realizar com
mais eficácia a tarefa.

1. Entonação e rasura oral

No início deste trabalho, partimos da hipótese de que a entonação seria produtora de rasura oral no
processo de escrita colaborativa, uma vez que, no processo de combinação de uma mesma história, os
alunos envolvidos discutem e, em meio à discussão, alguns fenômenos, como o apagamento, podem
surgir, sendo a entonação evidente durante o processo de argumentação sobre o que vai prevalecer, ou
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não, no texto.

O aluno, durante o processo de conversação, recorre a diversos artifícios que estão presentes na fala e
que auxiliam na forma de como a mensagem será interpretada pelo seu parceiro colaborador. Eles
selecionarão o repertório mais adequado para cada tipo de situação e a forma como esse repertório será
pronunciado, uma vez que a pronúncia pode despertar diversas reações em quem ouve. A forma como
pronunciamos as palavras (entonação, ritmo etc.) fazem parte dos elementos suprassegmentais.

Os elementos denominados de suprassegmentais são bastante discutidos por profissionais e estudiosos da
linguagem. Alguns desses elementos, segundo Cagliari (1992), podem ser divididos em dois tipos, de
acordo com a tradição fonética:

a) Elementos que modificam segmentos, como a labialização, a palatalização, a
nasalização, ou seja, elementos tidos como portadores de uma articulação
secundária; b) elementos diferentes dos segmentos em natureza fonética e que
caracterizam unidades maiores do que os segmentos, sendo pelo menos da
extensão de uma sílaba. Os elementos do tipo (a) são mais conhecidos como
“elementos suprassegmentais” propriamente ditos, e os do tipo (b) são mais
conhecidos como “elementos prosódicos” propriamente ditos. (p.137)

Deter-nos-emos aos elementos do tipo (b), mais precisamente, um elemento que faz parte da Prosódia e
que, segundo Almeida (1985, p. 49) “pode ser definida como a parte da fonética que trata da acentuação
e entoação dos fonemas nas palavras e frases”, neste caso, falaremos sobre entonação. “De todos os
elementos suprassegmentais prosódicos, a entoação é o que está mais intimamente ligado a fatos
sintáticos. Por outro lado, a entoação é ainda o elemento mais usado para a caracterização de atitudes do
falante, fato muito explorado pelos autores de teatro, cinema e televisão” (CAGLIARI, 1992, p. 139).

Moraes (1982), com base no trabalho de F. Danes, aponta para as múltiplas funções da entonação,
enumerando as funções da seguinte maneira: a) comunicativa; b) organizadora da mensagem em tema e
rema; c) modal principal: asserção e apelo (interrogação: total/parcial e ordem); d) gramatical ou lexical;
e) modal subsidiária, expressiva. Deter-nos-emos a esta última função, pois de acordo com Moraes “a
função modal secundária, ou expressiva, é a que se manifesta ao reconhecermos a atitude ou a emoção
do falante” (1982, p. 68). “A entonação demonstra estados subjetivos de ordem emocional, tais como
raiva, tristeza, ironia, alegria, bem como de ordem intelectual, como ignorância ou dúvida, opinião e
certeza” (AGUIAR & MADEIRO, 2007, p. 19-20 apud COSTA, 1997). Para ficar mais claro, podemos
observar o trecho retirado da transcrição do diálogo da história “O guarda roupa mágico”:

N "- Duas portas nãão! Caverna tem porta"

I "- Ah é! Dois buracos..."

Neste dia, I foi a responsável por escrever a história e N por ditar. N ao falar sobre a passagem da
caverna, menciona a palavra buraco, porém I insiste em falar e escrever porta, em um determinado ponto
I repete novamente a palavra porta, o que não agrada N que acaba fazendo uma pergunta irônica, como
podemos observar na transcrição.

Moraes (1982), em seu estudo, afirma que há uma entonação expressiva que compreende a exteriorização
tanto das emoções e sentimentos do falante, quanto de suas atitudes de “apelo”, atitudes que provocam
certos efeitos no ouvinte (ironia, alerta, justificação, entre outras). Como podemos perceber no trecho, a
forma irônica utilizada por N provoca uma atitude em I, ou seja, I imediatamente se corrige e passa a
denominar a passagem da caverna de buraco.

Tratando-se de escrita a dois, em que a díade deve discutir colaborativamente sobre a formulação de um
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mesmo texto, a entonação exerce um papel importante, assim como as rasuras produzidas pelas díades.
Segundo Felipeto, “a rasura, seja ela “oral ou escrita, é a possibilidade da reformulação, daí ela ser
fundamental no processo de produção textual em sala de aula ou fora dela” (2008, p. 13). As rasuras orais
estão presentes durante o processo de colaboração, uma vez que ao discutir, as duplas acabam
divergindo, refletindo etc. acerca do que pode, ou não, ir para o papel. Vale ressaltar que a rasura oral
marca um apagamento, algo que foi dito, mas não foi assegurado por diversos motivos. Em se tratando de
rasura oral, Calil (2012) afirma que a rasura:

não mais estaria limitada às marcas deixadas sobre uma folha de papel, quando
se leva em consideração o fato de se estar escrevendo a dois. Se a rasura é o
reflexo de um retorno sobre um ponto de tensão do manuscrito em curso, os
retornos dos coenunciadores sobre esses pontos ao conversarem durante o
processo de escritura podem ser considerados como uma forma de rasura, a que
chamarei de rasura oral. (p.5)

Como podemos observar, este tipo de rasura é mais identificado no processo de escrita colaborativa, pois
seria muito complicado, ou impossível, perceber estas marcas em um processo individual, salvo que o
falante esteja o tempo inteiro expressando seu pensamento verbalmente, o que não seria uma tarefa
simples, uma vez que a falta de interação com outro indivíduo acaba gerando entraves.

Ainda sobre rasura oral, Calil (2008) esclarece que no processo de combinação de um texto, rasura oral
não pode ser confundida com reformulação oral, uma vez que esse processo apresenta algumas
peculiaridades.

As rasuras orais, nessas condições de produção, parecem trazer uma
particularidade que as distancia das reformulações orais, pois o fato de os alunos
estarem falando algo para ser escrito interfere na própria possibilidade de

enunciação. Não se reformula considerando somente aquilo que se acabou de

falar, mas também aquilo que já foi efetivamente escrito e que pode sofrer

diferentes formas de rasura escrita ou, ainda, aquilo que se disse em relação ao

que poderá ser escrito (CALIL, 2008, p. 55).

A partir dos recortes dos diálogos, apresentados na discussão abaixo, perceberemos com mais exatidão a
diferença entre reformulação e rasura oral, mas antes é necessário abordar a repetição, um elemento
presente na maioria dos dados analisados que contêm rasura oral, sem mencionar sua importância para o
falante durante o processo de conversação.

1. Repetição

Durante a análise dos dados, percebemos que a maioria das rasuras produzidas através da entonação,
identificadas no corpus, apresentam repetição de uma palavra ou, até mesmo, da frase inteira
pronunciada anteriormente. Isso nos levou a acreditar que a rasura oral não é fruto apenas da entonação,
mas da entonação junto com a repetição do que já foi dito.

Andrade afirma que a repetição é o recurso mais utilizado na oralidade, uma vez que faz parte do processo
de planejamento da fala. Andrade, a partir de Marcuschi, aponta que, para o autor, as repetições podem
ser adjacentes ou não adjacentes, “as primeiras se referem às repetições que ocorrem no mesmo turno,
enquanto as outras acontecem em intervalos maiores, em tópicos distintos. As adjacentes são mais
comuns em qualquer discurso falado [...]” (ANDRADE, 2010, p. 3). Andrade menciona que a repetição,
mesmo possuindo os mesmos elementos já ditos, não é igual, pois o termo repetido tem o poder de mudar
a prosódia do enunciado. Se não fosse assim, aponta a autora, a repetição não passaria de uma mera
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redundância sem sentido, perdendo sua função.

Há repetições que carregam em si intenções, que exercem funções no discurso do
falante em relação a seu(s) interlocutor(es). A repetição, nesses casos, amplia o
signo linguístico modificando a língua, fazendo com que os termos que aparecem
repetidos não tenham o mesmo significado do que o mencionado anteriormente.
Ao contrário do que muitos podem imaginar, a repetição não é um erro ou uma
falha na linguagem, ela pode ser um recurso utilizado pelo falante com a
finalidade de persuadir seu(s) interlocutor(es) (ADRADE, 2010, p. 1-2).

Este tipo de repetição foi observado na maioria dos casos apresentados neste trabalho, como podemos ver
a seguir.

1. Análise dos dados

Durante a discussão sobre o que escrever muitas questões são levantadas acerca da composição de um
texto (título, nome dos personagens, organização dos fatos, elementos de ordem gramatical etc.).
Também, como já foi mencionado, nesse processo, há divergência de ideias, o que resulta muitas vezes
em reformulações que podem, em alguns casos, mudar o percurso da história. Ter acesso a esse processo
é significativo, já que, ao combinar uma história, muito coisa pode emergir.

A rasura é um dos fenômenos que surgem durante a escrita de um texto, é o apagamento de algo que já
foi escrito ou falado, quando rasuramos damos margem para que a história permeie por outros horizontes.
A rasura pode ser produzida por vários fatores e os trabalhos de Calil e Felipeto trazem muitas
contribuições para o estudo das rasuras e suas incidências.

Em se tratando de rasura oral, percebemos que a forma como pronunciamos determinados termos pode
influenciar e exigir uma posição do interlocutor, principalmente em um processo de combinação de algo
em comum (uma história). Buscamos estudar a entonação e verificar a sua relação com a rasura oral e os
resultados podem ser vistos abaixo.

No trecho retirado do diálogo da história “A princesa e a pedra encantada”, podemos perceber os
sucessivos apagamentos de I à proposta de N de começar uma história com “Era um dia”. Vale apontar a
repetição, na fala de I, do enunciado anterior de N, mas não “apenas”, “simplesmente” repetido: I repete
com entonação, marcando uma reprovação, uma não-concordância com a proposta de N.

Fragmento 1:

N: "Era um dia... era uma vez um dia... muito bonito... "

I: "- (rindo) Era uma vez um dia... ah! Vai N..."

N: "É vai..."

I: "(rindo) Ô N... era uma vez um dia muito bonito Ô N Que que é isso "

N: "Era uma vez um príncipe que morava..."

Podemos observar o mesmo fenômeno no trecho retirado da história “O guarda roupa mágico”, desta vez
o apagamento ocorre após a pronúncia de N:
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Fragmento 2:

I: "- Tá. Então vamo fazê assim. Os dois meninos... é... ãhn... enxergaram uma caverna. E um...

N: "-... com duas... com dois buracos..."

I: "- É. Com duas portas. (riem)"

N: (rindo) "... tem porta"

I: "-... com dois buracos. E um entrou num e outro entrou noutro."

Nos dois exemplos apresentados, percebemos que, após a pronúncia de um dos sujeitos, a frase
enunciada posteriormente não apresenta resquícios do elemento anterior, ou seja, o elemento é apagado,
como se nunca houvesse sido pronunciado. A imediatez com que o processo ocorre nos remete novamente
a Calil (2008), uma vez que o autor deixa claro que a rasura oral não pode ser tratada como uma
reformulação, pois ela se dá no “aqui e agora”, ou seja, durante o processo, como observamos. Diferente
da reformulação que pode ser realizada no dia seguinte, por exemplo.

Como já foi mencionado, durante a análise dos dados, a hipótese lançada a priori não foi comprovada,
uma vez que as rasuras observadas nos dados, em sua maioria, vinham acompanhadas da repetição de
uma palavra ou até mesmo a frase inteira enunciada anteriormente, e não apenas pela entonação. Sendo
assim, podemos afirmar que a entonação leva à rasura, mas isoladamente ela não é capaz de provocá-la.
No primeiro exemplo observamos a repetição da frase inteira (“era uma vez um dia muito bonito”) e no
segundo exemplo percebemos a repetição de uma palavra (“tem porta”).

Fica claro que o sujeito não produz a rasura oral por meio apenas da entonação, mas, sim, deste elemento
aliado à repetição do termo já enunciado seja pelo outro, seja por ele mesmo. Como afirma Andrade
(2010), uma pessoa ao repetir algo que já foi enunciado, acrescenta outro sentido, repete com uma
finalidade, seja persuadir, alertar, etc. Para ficar mais claro, temos outro recorte que demonstra os efeitos
da junção entre entonação e repetição, o trecho faz parte da história “A mãe má”:

Fragmento 3:

N: "-... daí ela falou você vai andá as duas horas ou vai ficá de castigo."

I: "- Vai andá duas horas"

N: "- Vai corre duas horas... vai... ela ia tê que corre."

No fragmento acima, observamos N propor “vai andá as duas horas”, trecho que é imediatamente repetido
entonativamente por I, que deixa claro opor-se a ele. N, então, desconsidera a própria proposta,
rasurando-a oralmente e propõe, em seu lugar, “vai corre duas horas”.

1. A entonação pode levar a rasura escrita

Durante a análise dos dados, apreendemos que a entonação não leva apenas a uma rasura oral, mas
também pode levar a uma rasura escrita. Em alguns casos analisados, percebemos que a pronúncia de um
dos sujeitos influenciou o apagamento de algo que já estava escrito no papel. O fragmento abaixo, já
mostrado no início deste texto e retirado da história “A mãe má” apresenta um exemplo desse fenômeno:

Fragmento 4:
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N: "- (apontando a palavra ‘vez’) É &39;S&39; por acaso"

I: "- Ah! (fazendo do ‘s’ um ‘z’)"

Após a enunciação de N, I automaticamente rasura o que havia escrito. N não precisa dizer para I onde
está a discordância, porém, a forma como ela questiona o emprego do “s” na palavra desencadeia o
comportamento de I. Podemos perceber a mesma questão no recorte do diálogo pertencente à mesma
história:

Fragmento 5:

N: "- Isto é H A perna aqui"

I: "- Cê mi lembro. Sempre eu faço assim... mas agora eu não faço mais...”

Felipeto menciona que “o retorno dos alunos sobre o texto que estão escrevendo visando reformulá-lo,
reescrevê-lo, supõe problemas de diferentes níveis: sintáticos, semânticos, ortográficos, gráficos, textuais,
etc.” (2010, p. 6). Desse modo, mesmo após combinarem sobre o que escrever, o processo continua, uma
vez que, ao transmitir o texto para o pepél, novos questionamentos podem surgir e produzir outros tipos
de rasuaras (oral ou escrita).

1. Considerações Finais

A partir das análises e discussões, podemos concluir que a hipótese lançada a priori não foi comprovada,
uma vez que a entonação isolada não é capaz de produzir rasura, porém ela age como uma faculitadora
no processo, ou seja, a entonação leva à rasura. Ao descobrirmos que a entonação por si só não é uma
produtora de rasura, buscamos analisar o que provocava o apagamento de algo já enunciado e
percebemos que na maioria dos dados havia um fenômeno recorrente, e que junto com a entonação, era
capaz de provocar no interlocutor uma reação, uma tomada de decisão imediata. Esse componente
presente na fala das crianças analisadas é a repetição.

Percebemos que as rasuras orais surgiram após a união entre a repetição do que já havia sido pronunciado
e a entonação, fenômeno esse que exige do sujeito uma posição em relação ao que está sendo dito e, na
maioria dos casos, após a repetição (com entonação) o aluno colaborador reformula imediatamente o que
havia sido enunciado anteriormente.

Também percebemos que em alguns casos há incidência de rasuras escritas provocadas pela entonação,
que levou também à alteração do que já havia sido colocado no papel.

A entonação é um elemento muito importante e está fortemente presente no processo de conversação. No
que refere ao processo de combinação sobre o que escrever, a entonação exerceu um papel muito
interessante, assim como a repetição, uma vez que elas acabam “mudando” o percurso da história, como
podemos observar no exemplo:

Fragmento 6:

I: "- É. A Mônica o Cebolinha u Chaveco u Cascão tavam brincando e um dia u Capitão foi..."

N: "- Um dia"

I: "- Não vai. A Mônica... escreve N."
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No trecho retirado do diálogo da história “Capitão feio contra-ataca”, percebemos que I poderia ter
percorrido outro caminho para a história, porém foi impossibilitada pela enunciação de N. A partir da
expressão de N, I, que estava ditando, recomeça a história e apaga o termo que ela mesma já havia
enunciado. Como podemos perceber, uma simples expressão pode mudar a trajetória de um texto, é
interessante mencionar que em um processo individual, talvez jamais teriamos acesso a fatos como esse,
não teriamos conhecimento dos vários fenômenos que estão por trás de um texto acabado.
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