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RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo descrever e interpretar indícios de processos de

escrita em seis textos – duas dissertações argumentativas, duas cartas do leitor e duas

narrativas fantásticas –, com duas ou três versões, num total de dezesseis, produzidos por

duas alunas do primeiro ano do ensino médio da rede particular de ensino do Cabo de

Santo Agostinho, no segundo semestre de 2003. Para a análise do corpus, foram adotados

alguns princípios da Crítica Genética, o paradigma Indiciário, o Sociointeracionismo em

Educação e o Interacionismo Sócio-discursivo (Bronckart, 1999), entre outros autores. Os

estudos genéticos oferecem uma nova possibilidade de abordagem para o texto, ao buscar

explicar mecanismos construtores, operações cognitivas e fases do seu processo de criação.

A Crítica Genética focaliza o movimento, as escolhas e preferências do autor e propicia

entender a escrita não só como produto da inspiração, mas principalmente como resultado

de um refinado trabalho com a linguagem. Além disso, ao rascunho é dado o estatuto de

objeto de investigação científica. O manuscrito, espaço de armazenamento e de

experimentação, guarda vestígios do percurso criativo e subverte o conceito de texto, que

passa a ser visto como objeto móvel e não linear. Esta abordagem exige métodos mais

flexíveis e amplos de análise dos dados singulares, isto é, das pistas que recuperam

momentos em que o autor demonstra preocupação com aspectos textuais e discursivos da

linguagem: o Paradigma Indiciário e a Indução. Em outras palavras, são levantadas

hipóteses explicativas para questões inesperadas, a partir das quais se fazem

generalizações, utilizando inferências. Nessa perspectiva, a rasura adquire valor de índice

de (re)formulação da escrita. Neste trabalho, constatou-se que uma aluna, que rasurou

bastante, fez alterações principalmente para fins de correção. Já a outra, rasurando muito



pouco as versões – suas alterações ocorreram de uma versão para outra –, refez segmentos

de um determinado texto visando à expressividade da linguagem. As alunas, expostas ao

trabalho efetivo da reescrita desde o início do ano letivo de 2003, fizeram alterações

significativas em suas produções para além do passar a limpo. Não houve predomínio na

natureza dos indícios de reescrita identificados no corpus. Eles variaram de acordo com o

gênero produzido. Conclui-se que, ao reescrever, o aluno não se limita a passar a limpo o

rascunho, e sim se torna o seu primeiro leitor e expande os recursos expressivos da língua,

resolvendo problemas formais e enunciativos, optando pelas melhores soluções e,

conseqüentemente, aprimorando a habilidade escrita. Por ter dificuldade de corrigir seus

textos, os escritores iniciantes necessitam submetê-los a um olhar externo, ou seja, a

mediação do professor.

PALAVRAS-CHAVE: escrita, reescrita, Crítica Genética, Interacionismo Sócio-

discursivo, textos escolares.



ABSTRACT

This thesis aims at describing and to interpreting clues of the process of writing in

six texts - two argumentative texts, two letters to the editor and two fantastic narratives -,

written in two or three versions. There are sixteen texts altogether produced by two

students from the first year of secondary school in the city of Cabo de Santo Agostinho,

first term of 2003. Some principles of the Genetic Criticism, the “Paradigma Indiciário”,

the Sociointeractionism in Education and the Socio-discoursive Interactionism (Bronckart,

1999) were applied in order to analyse the corpus. The genetic studies offer a new

possibility of analysing the text, when searching to explain construction mechanisms,

cognitive actions and their phases in the process of creation. The Genetic Criticism focuses

the movement, the author’s choices and preferences. It leads us to understand the writing

not only as product of the inspiration, but mainly as result of a sophisticated activity with

the language. Moreover, the rough draft gets a status of scientific research. The

manuscript, experimentation and storage space, keeps traces of the creative passage and it

reverses the concept of text, that passes to be seen as mobile and not linear object. This

scientific perspective demands more flexible and ample methods of analysis of the singular

data, that is, the tracks that recoup moments where the author demonstrates concern with

literal and discoursive aspects of the language: the “Paradigma Indiciário” and the

Induction. In other words, hypotheses are presented for unexpected questions, so we can

generalise, by the use of inferences. In this perspective, the erasure can be treated as a

moment of real rewriting. In this thesis we evidenced that a student, who crossed the text

out a lot, made alterations mainly for correction. The other student crossed the text very

little in few versions - her alterations had occurred from a version to the other one. She

remade passages of the text aiming at the improvement of linguistic style. The students



were developing the effective activity of rewriting since the beginning of the school year of

2003. They made significant alterations in their texts, not only in order to clean the text.

There was not predominance in the nature of modifications identified throughout the

corpus. These modifications vary according to the textual genre written. We concluded that

the student, when producing a text, does not limit himself in cleaning his text. He becomes

his first reader and expands the expressive resources of the language, trying to solve formal

and enunciative problems. He chooses the best solutions and, consequently, improves

written abilities. However, the beginners in the activity of writing, because of their

difficulties, need the help of an external look, i. e., the teacher’s mediation.

KEY WORDS: writing, rewriting, Genetic Criticism, Socio-discoursive Interactionism,

school texts.
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“O senhor ... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é

isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram

terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou

desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou.”

(ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas.

RJ: Nova Fronteira, 1986:15)



INTRODUÇÃO

A tradição de ensino de língua materna voltada para a gramática normativa e a frase,

o distanciamento entre estudos lingüísticos e a prática em sala de aula, o número de textos a

serem corrigidos e o pouco tempo disponível pelo professor para fazê-lo se refletem no

tratamento dado aos textos escolares. Muitas vezes são reduzidos a meros exercícios dos

quais são destacadas infrações à gramática e às convenções da escrita, ou seja, à ortografia

e à acentuação. Na aula de Português, deve-se priorizar o estudo da língua em uso, não

apenas do sistema lingüístico, mudando o paradigma do produto para o processo, do

enunciado para a enunciação.

Ainda se pode afirmar sobre o ensino de língua portuguesa que nem sempre o

processo de escrita é focalizado, e sim o seu produto final, por isso as atividades de

discussão temática, levantamento de tópicos, planejamento e revisão textuais geralmente

não são consideradas. No máximo, o professor exige do aluno o passar a limpo o rascunho,

muitas vezes para garantir adequada apresentação gráfica – ausência de rasuras, traçado de

letra, regularização da margem. Há um excesso de propostas de produção com temas

variados, mas o reescrever não é prática corrente, quando deveria ser encarado como

estratégia fundamental na construção da escrita pelos alunos.

Nessa perspectiva, o texto passa a ser entendido como resultado de escolhas entre

possibilidades de uso dos recursos lingüísticos. Ao aprender que aprender a escrever

significa escolher entre possibilidades, tomar diferentes decisões, os autores vão se

formando e se constituindo (FIAD, 1997:77). O trabalho de reescrita, a partir da mediação

do professor ou do colega, pode levar os alunos a expandirem o uso de recursos expressivos

e a refletirem sobre a própria construção da escrita.

Para isso, o professor-interlocutor considera principalmente o que os alunos dizem e

encara os aspectos formais da língua enquanto facilitadores da compreensão textual. Ao

mediar o processo de elaboração da escrita, ele tem a função não só de corrigir os textos

dos seus alunos, mas também de participar de suas histórias enquanto escritores. Além

disso, concentra esforços no desenvolvimento das competências de leitura e escrita, em vez

de apenas transmitir conteúdos.
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Reescrever propicia aos alunos tornarem-se ativos leitores dos próprios textos e

preocuparem-se com o(s) interlocutor(es); terem, por meio de revisões, resultados mais

satisfatórios na construção da textualidade devido à consciência e ao controle do processo

de produção. Nesse momento, o autor volta ao texto para solucionar problemas. O

conhecimento do processo e a reflexão sobre o reescrever dão à escrita um sentido de

produção efetiva, não mais se encarando o “passar a limpo” como "higienização". Torna-se

prioritário, então, o aprimoramento da escrita, não mais o seu produto final ou o estudo da

gramática. O professor indica aos alunos os problemas textuais que precisam ser superados

tanto no texto acabado e em suas refacções quanto nas futuras produções, através de

avaliações diagnósticas e processuais.

Ao analisar somente uma versão final de texto, o pesquisador, por sua vez, abre mão

das tomadas de decisão e operações cognitivas executadas pelos alunos - as quais podem

ser resgatadas, em parte, nas versões anteriores. Segundo Ruiz (1998:20), a reescrita

compreende estratégias realizadas durante a escrita, entendidas como um reflexo do

trabalho do autor ao escrever. E o rascunho propicia o conhecimento dessas decisões e

alterações, por guardar vestígios da elaboração textual e dar acesso não apenas ao que foi

dito, mas também ao que poderia ter sido dito no texto definitivo. Por essa razão, as rasuras

possuem papel fundamental na análise da escrita tanto para o professor quanto para o

pesquisador, uma vez que elas explicitam operações mentais, escolhas lingüísticas e suas

implicações na construção da textualidade.

Partindo da hipótese de que os alunos aprimoram mais rapidamente a habilidade da

escrita quando reescrevem - principalmente quando lidam com gêneros textuais - defende-

se o rascunho como espaço de experimentação, de resolução de problemas. Assim, os

alunos tornam-se mais conscientes dos mecanismos textuais e discursivos, das estratégias

de textualização, deixando de considerar a escrita apenas como um dom ou inspiração, e

sim como resultado de um trabalho mediado por um interactante.

Contudo, estudos sobre textualização e, principalmente, reescrita são escassos no

Brasil. Na década de 90, começam a surgir os primeiros trabalhos sobre revisão/correção

numa perspectiva não positivista. Destacam-se as pesquisas desenvolvidas no Instituto de

Estudos da Linguagem (IEL) da UNICAMP, entre  as quais podem ser citadas as feitas por
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Fiad, 1997; Fiad, & Trindade, 1991; Abaurre, 1997 e Abaurre, Fiad, & Mayrink-Sabinson,

1997, pioneiras nos estudos sobre e reescrita no Brasil.

Buscando contribuir com essas discussões, objetiva-se, nesta pesquisa, descrever e

interpretar mudanças entre os rascunhos e as versões finais, após a mediação da professora-

pesquisadora, feitas no segundo semestre letivo de 2003, por duas alunas do 1º ano do

Ensino Médio, da rede particular de ensino do Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco.

Vale salientar que os alunos eram orientados a, individual ou coletivamente, reescrever seus

textos desde o início do ano letivo. É questão central diagnosticar os tipos e a

predominância de reelaborações encontradas no corpus, partindo da hipótese que as

mudanças operadas pelas alunas consistem não apenas em solucionar problemas, mas

também em escolher entre possibilidades, visando à expressividade.

Este trabalho está dividido em quatro partes. Na primeira, serão apresentados um

breve histórico e os pressupostos da Crítica Genética, seguidos de discussão sobre o

estatuto do rascunho. Os estudos genéticos têm significativas contribuições a dar ao ensino

de escrita, por valorizar o processo de criação, do qual se pode identificar e analisar dados

singulares, ou seja, índices de manipulação da linguagem por parte dos autores. Por isso, foi

adotado como modelo epistemológico o paradigma indiciário. O interacionismo social em

educação, a reescrita do aluno, a mediação do professor e o interacionismo sócio-discursivo

(especialmente BRONCKART, 1999) serão abordados na segunda parte.

Quanto à coleta dos dados, são descritos, na terceira parte do trabalho, o campo de

pesquisa, o plano de curso, o sistema de avaliação da professora e as atividades interativas

das quais resultaram os textos analisados: duas dissertações argumentativas, duas cartas do

leitor e duas narrativas fantásticas, com seus rascunhos. As dissertações possuem duas

versões cada e as demais, três, num total de dezesseis versões. A identificação e a

interpretação dos dados foram feitas à proporção que surgiam no corpus, respeitando a

seguinte ordem cronológica das versões: rascunho, primeira reescrita e segunda reescrita.

Como já foi dito, o objetivo desta pesquisa, é evidenciar o (re)escrever,

confrontando as várias versões de textos e observando a forma como as alunas lidam com a

escrita. Por envolver estratégias e recursos variados que o estudo do texto acabado não dá

conta, adotou-se a abordagem genética, a qual será tratada no próximo capítulo.
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I. A CRÍTICA GENÉTICA E O PARADIGMA INDICIÁRIO

1. Os Estudos Genéticos

Em 1968, o Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), por iniciativa de Louis

Hay, formou uma pequena equipe de pesquisadores, germanistas ou de origem alemã,

encarregada de organizar os manuscritos do poeta alemão Heinrich Hein, que tinham

acabado de chegar à Biblioteca Nacional da França (BNF). Tem-se, então, o momento

germânico-ascético, primeira das três fases dos estudos genéticos (GRÉSILLON, 1991,

apud SALLES, 2000:9-10).

No momento associativo-expansivo, a partir de 1975, foi criado o Institut des Textes

et Manuscrits Modernes (ITEM), um laboratório no CNRS dedicado aos estudos dos

manuscritos literários. Com a instauração do diálogo entre esse grupo de pesquisadores e

outros que se debruçavam sobre manuscritos de Proust, Zola, Valéry e Flaubert, passou-se

de um projeto específico para uma problemática geral. Ao mesmo tempo, outros países

despertaram para esse tipo de pesquisa. Philippe Willemart, pesquisador de manuscritos de

Flaubert, introduziu a Crítica Genética no Brasil e organizou o I Colóquio de Crítica

Textual: O Manuscrito Moderno e as Edições, na USP, em 1985. Além disso, foi fundada

no país a Associação de Pesquisadores do Manuscrito Literário (APML), organizadora de

encontros internacionais e criadora da revista Manuscrítica.

Nos anos 90, o momento justificativo-reflexivo, discutiram-se os princípios

fundamentais, a legitimidade, as novas perspectivas para especificidades e generalidades

dos processos criativos artísticos e a ação transdisciplinar da Crítica Genética - da literatura

para a pintura, artes plásticas, música, teatro, arquitetura, manuscritos científicos. Em

suma, têm-se as fases de conquista, quando os estudiosos enfrentaram questões

metodológicas; de exploração, em que problemas comuns os uniam; e de expansão, na

qual há um alargamento de horizontes. São explicados diferentes ângulos do processo

criador, estudados diversos escritores, adotadas várias abordagens teóricas. Atualmente, a

Crítica Genética está em pleno estado de desenvolvimento e expansão de questões

vinculadas aos chamados estados criativos.
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1.1. "Por que o interesse pelos bastidores da criação?"

Do desejo de violar segredos, surge o propósito da natureza mais peculiar da

Crítica Genética: O crítico genético quer exatamente ver a criação artística por dentro,

afirmou Salles (2000:29). A principal questão da Crítica Genética é entender como é criada

a obra, como ela emana da mão do escritor, passando do material bruto para uma

construção intelectual, uma vez que a obra publicada oculta o processo de escritura,

levando a crer que ela nasce acabada.

O geneticista textual tem a curiosidade e o desejo de apreender, conhecer,

compreender melhor os mecanismos construtores das obras artísticas, o fazer artístico, as

fases de criação, a partir dos registros deixados pelo artista nos seus manuscritos - a

memória do texto.

A Crítica Genética pretende, deste modo, oferecer uma nova possibilidade de

abordagem para as obras de arte: É, assim, oferecida à obra uma perspectiva de

processo, explicita Salles (2000:19). O crítico genético renova e enriquece os estudos

sobre a obra artística e constitui um saber diferente, com base em manuscritos, não apenas

em livros publicados, entrevistas, depoimentos, registros, para observar as escolhas, muitas

vezes sem critérios aparentes ou conscientes, que o artista faz. A Nova Crítica favorece o

conhecimento de leis específicas da criação, visando a uma melhor compreensão da origem

da obra.

De acordo com Salles (2000:17), a abordagem genética não só valoriza, mas

também privilegia o processo em relação ao produto da criação. A obra publicada é

revitalizada. Restaura-se, em parte, o movimento do artista, a evolução do pensamento, o

desenvolvimento das idéias.

Esse novo olhar implica, se não uma escolha, pelo menos prioridades; as da

produção sobre o produto, da escrita sobre o escrito, da textualização sobre o texto, do

múltiplo sobre o único, do possível sobre o finito, do virtual sobre o ne varietur, do

dinâmico sobre o estático, da operação sobre o opus, da gênese sobre a estrutura, da

enunciação sobre o enunciado, da força da manuscrição sobre a forma do impresso

(GRÉSILLON, 2002:148).
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O crítico genético analisa os passos, as pegadas que o artista deu em direção à sua

obra, para entendê-los. Mas só tem acesso aos efeitos textuais de algumas escolhas, ou

seja, à ação corretiva e às rasuras propriamente ditas. Assim sendo, a obra artística pode

ser observada a partir de seu percurso de fabricação, uma vez que se constitui em um

emaranhado de acontecimentos e decisões:

A obra de arte é, com raras exceções, resultado de um trabalho que se concretiza

por transformações progressivas, que exige, por parte do artista, investimento de tempo,

dedicação e disciplina. A obra é precedida por um complexo processo feito de correções

infinitas, pesquisas, esboços, planos. Os rastros deixados pelo artista de seu percurso

criador são a concretização deste processo de contínua metamorfose (SALLES, 2000:22).

O processo de criação envolve operações numerosas e complexas, algumas

comparadas aos procedimentos da informática: cortar, colar, buscar. Inicialmente o crítico

descreve os movimentos de acréscimo, supressão, substituição, permuta e deslocamento

encontrados nos manuscritos, sem perder a noção do todo. Após identificar operações

sistemáticas da escrita, pode-se discernir sobre teorias do ato criador (LEAL, 1999). Como

disse Grésillon (2002:186), as rasuras dão a conhecer as diversas nuances de erros e das

diferentes maneiras de enfrentamento dessa possibilidade de erro, em outras palavras,

mostram a falibilidade do processo.

Vale salientar, todavia, que não cabe ao crítico genético julgar ou atribuir valor à

obra, ou seja, a crítica genética não fornece automaticamente parâmetros de linearidade,

critérios de avaliação, conforme Grésillon (2002:165). Importa como a obra vai

adquirindo valor estético para cada artista, não o valor adquirido - valor dos críticos.

Grésillon (2002:165-166) aponta sentidos para a criação artística:

Em primeiro lugar o sentido material, pelo qual se designa em traçado, uma

manuscrição, uma inscrição, nível que supõe o suporte, o utensílio e, sobretudo, a mão que

traça; em segundo lugar, e embora nem sempre se possa abstraí-lo do primeiro no sentido

cognitivo, pelo qual se designa a instalação, pelo ato de escrever de formas linguageiras

dotadas de significação; em terceiro lugar o sentido artístico, pelo qual se designa a

emergência, na própria manuscrição, de complexos linguageiros reconhecidos como

literários.
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Para explicar fenômenos relacionados à elaboração artística, os críticos genéticos

recorrem a metáforas organicistas (criação, gestação, parto, geração, concepção, embrião,

aborto), construtivistas (bastidor, ateliê, mecanismos interiores, laboratório, oficina, fábrica,

máquina, indústria, labor) e/ou da via (caminho, percurso, extravios, atalhos, beco sem

saída, partidas em falso, deslocamentos, trajetos, cruzamentos).

Essa revitalização da obra faz ressurgir o autor - antes colocado em plano

secundário devido ao excesso de biografismos -, uma vez que preferências, gostos e

desejos direcionam a ação do artista (SALLES, 2000:97-98). Vê-se diante de um ser

humano que trabalha arduamente. Distancia-se portanto da idealização que imaginava a 

criação literária como um fenômeno que se traduz em uma rápida execução (LOPEZ,

1990:159). Além disso, o manuscrito aponta o caráter dialógico da criação, seja de natureza

interna ou interpessoal: O artista dialoga com ele mesmo, com a obra em processo e com o

leitor.

1.2. O Estatuto do Rascunho

O manuscrito, com os estudos genéticos, ultrapassa o estado de esboço e deixa de

ser apenas peça de coleção de bibliotecas públicas e privadas, como prova da autenticidade

da obra, adquirindo o valor de objeto de investigação científica. O crítico genético procura

identificar e interpretar as rasuras, as inscrições feitas nas margens, as várias versões de um

texto, em suma, os testemunhos materiais do processo de criação. Os rascunhos, segundo

Grésillon (2002:173), são não apenas o lugar da gênese das obras, mas também um

espaço onde a questão do autor pode ser estudada sob uma nova luz: como lugar de

conflitos enunciativos, como gênese do escritor.

Como conseqüência, a Crítica Genética subverte o conceito de texto, uma vez que

lida com o objeto móvel no qual coexistem paradoxos e coerência no decorrer do percurso

da criação. Ele não é linear, isto é, dá-se em espaços múltiplos, em que o pesquisador

percebe a recursividade e simultaneidade do processo. As rasuras revelam uma

sobreposição de possibilidades escritas na vertical, na diagonal, de cabeça para baixo; na

margem, nas entrelinhas, no alto da folha, no rodapé, no verso; com letra diferenciada,

apertada ou papéis colados (LOPEZ, 1990:152).
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Não destinado a leitores, o manuscrito literário compreende o documento autógrafo,

vindo da própria mão do criador e não submetido à publicação. São originais que não

passam por transcrição ou intervenção. Esses documentos desempenham as funções de

armazenamento e de experimentação. Armazenar é um procedimento geral, variando,

contudo, o que é armazenado pelos artistas e até por um mesmo artista em situações

diversas. Experimentar faz parte da natureza indutiva da criação.

Tais registros diferem dos instrumentos de trabalho redacional propriamente ditos,

isto é, do paratexto - notas, esquemas, desenhos, fichas, esboços, diários, anotações,

roteiros, mapas, planos - e dos instrumentos de publicação - originais, manuscritos,

datilografias e provas de impressão. Os documentos públicos, por sua vez, abrangem

entrevistas, depoimentos e ensaios reflexivos. Embora ofereçam dados importantes para o

pesquisador, têm um caráter retrospectivo que os coloca fora do momento de criação

(SALLES, 2000:38).

Os manuscritos e os paratextos apresentam uma diversidade de linguagens - verbais,

visuais ou sonoras -, de registros materiais, de fontes de informação da criação. A

organização do texto na folha, anotações marginais, acréscimo, intertextos, grafismos

diversos, desenhos símbolos entrelaçam os discursos, desdobram sistemas de significação

e multiplicam as possibilidades de leitura (HAY, 1985 apud SALLES, 2000:45).

Textos prévios, o prototexto ou genotexto, só existente no discurso crítico,

representa o texto in statu nascendi, enquanto que a obra entregue ao público ou fenotexto

está cristalizado, servindo como elemento propulsor da criação para o escritor e de

referência de análise para o pesquisador. Este precisa delimitar um dossiê, as várias

versões de uma obra, inclusive o texto final, que dispõe para compor o conjunto de

documentos do processo a analisar. Apesar de a gênese da obra ser um mito, é preciso

estabelecer um ponto inicial para o dossiê. O ponto final será a obra publicada.

O crítico tem a função de ordenar, classificar e interpretar esses documentos.

Inicialmente ele reúne e autentica, organiza respeitando um propósito, especifica, data e

classifica os fólios, decifra e transcreve o dossiê. Posteriormente estabelece nexos entre os

diferentes vestígios, uma vez que, de acordo com Salles (2000:66), o interesse não está em

cada forma, mas na transformação de uma forma em outra. É necessário, para isso, buscar

novos modelos de análise em outras disciplinas, como a Lingüística, a Crítica Literária, a
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Psicanálise. Conforme a ciência, os resultados serão diversos, mas o pesquisador não pode

deixar de lado a compreensão da especificidade de seus documentos. Sob essa perspectiva,

não se pode negar que instrumentos gerais não bastam. O crítico tem de recorrer às

teorias próximas à materialidade de cada processo (SALLES, 2000:71).

O objeto de estudo genético é limitado com relação ao material e ilimitado quanto à

sua análise, pelo poder interpretativo, pela consistência de sua argumentação e pelas

novas idéias que introduzirá (PINO, 2001 apud ZULAR, 2002: 23). Por essa razão, a obra

de arte pode ser exposta a vários olhares, abordagens e interpretações que não sejam

necessariamente excludentes, aniquilando o mito do último absoluto, mas o pesquisador

necessita ter suas hipóteses quanto ao funcionamento do processo criador ancoradas nos

documentos.

Como há variações de um artista para outro e até mesmo de um processo para outro

do mesmo artista, suas peculiaridades devem ser trabalhadas caso a caso. São feitas, então,

reflexões a respeito da singularidade dos processos de criação artística. No entanto, a

Crítica Genética não pode limitar-se a estudos específicos. Do contrário, se tornaria uma

acumulação de singularidades (LEBRAVE, 2002:146). Em síntese, características comuns

estão presentes em cada processo, sob diferentes formas.

Em suma, a abordagem genética fundamenta-se na transformação da obra em

processo, do produto em produção, para entender como funciona a criação artística. Para

Salles (2000:22), o nome Crítica Genética deve-se ao fato de que todas as pesquisas

dedicam-se ao acompanhamento teórico-crítico do processo da gênese das obras de arte.

Metodologicamente geneticistas do texto desenvolvem estudos empíricos, ou melhor,

adotam procedimentos indutivos cujos modelos são elaborados por generalizações a partir

de observações concretas, utilizando inferências. A Crítica Genética, sem o a priori teórico,

fez emergir uma série de questões inesperadas que poderiam provocar deslocamento no

espaço da pesquisa sobre a literatura, sobre a atividade de linguagem e sobre a escritura,

segundo Grésillon (2002:160-161).

Sem dúvida que questões relativas aos processos de produção de textos artísticos

têm especificidades que não podem ser tematizadas em discussões sobre a produção de

textos em geral. Mas, há questões sobre a relação sujeito-texto que são comuns tanto à

produção de textos literários, quanto a de textos ditos “pragmáticos”. Trazer à cena os
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postulados da Crítica Genética para estudos de produção de textos, realizada em espaço

escolar, é uma contribuição importante, especialmente por tratar de processos. O ensino de

leitura e escrita no Brasil, se, por um lado, tem superado, a tradição gramatical, centrada na

frase, por outro, parece ainda considerar a escrita como um produto, ou seja, a preocupação

do professor de português não recai sobre o processo de textualização. Pode-se perceber

isso no modo como são avaliadas as produções textuais dos alunos. Opacifica-se o texto,

pois não importa com que intenções se trabalhou com a linguagem; importam, na leitura,

os esmiuçamentos dos recursos, nada mais (GERALDI, 1984:53).

Logo, torna-se produtiva uma abordagem genética dos textos elaborados em

contexto escolar, em busca de compreensão dos processos de (re)formulação textual,

através de pistas deixadas nos rascunhos. Desse modo, pode-se ter acesso ao aqui-e-agora

da enunciação escrita de aprendizes, como o faz o crítico genético em relação à obra de

arte. Com já foi dito, as pesquisas genéticas iniciaram-se na área de literatura,

disseminando-se para as artes em geral. E os objetos de estudo se diversificam ainda mais,

em novas instâncias como a ciência, o jornalismo e a educação, segundo Salles (2000:122).

Assim,

essa orientação permite estudar rascunhos não literários, peças de arquivos,

testemunhos de vida, rascunhos de estudantes, em suma, numerosos documentos que venham

ao mesmo tempo ajudar a elaborar um conjunto de "universais" da escrita (...) e,

contrastivamente, determinar o que é próprio à inventividade da escrita literária

(GRESILLON, 2002:166).

Neste sentido, a Crítica Genética é um dos pilares de uma abordagem de aspectos de

processos não-lineares, a recursividade e a simultaneidade são incompatíveis com métodos

de análise rígidos e fixos, que eliminam o que é idiossincrático. Isto pede modelos amplos e

flexíveis que dêem conta das especificidades de cada produtor de textos, em outras

palavras, demandam princípios gerais direcionadores de pesquisas que considerem a

singularidade dos dados. Isto justifica a opção pelo paradigma indiciário.
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2. Os Índices de Percurso

Segundo o historiador italiano Carlo Ginzburg (1986), desde os tempos mais

remotos, caçadores reconstroem aparências e movimentos de animais através de seus

rastros que, assim como textos divinatórios, dependeram da decifração de signos. Na

Grécia Antiga, isso ocorria em várias outras esferas, entre historiadores, legisladores,

médicos, marinheiros, pescadores, mas foi obscurecida pela teoria do conhecimento de

Platão1. Posteriormente surgiu um modelo científico baseado na física galileana, o qual

postula que nada podemos dizer acerca do indivíduo. O uso da matemática e do método

experimental levou à mensuração e à repetição. As disciplinas conjeturais, como a História,

relacionadas ao qualitativo, à singularidade, à individualidade, não se adequaram a esse

modelo.

O paradigma epistemológico que surgiu na esfera das ciências sociais no final do

século XIX, baseado na interpretação de pistas, é retomado por Ginzburg (1991). Ele

compara descobertas feitas com base em minúsculos detalhes que dão a chave a uma

realidade inacessível a outros métodos: Morelli, para resolver questões de autoria na

pintura, partiu de características distintivas das obras de arte; Holmes, personagem de

ficção, buscou soluções de crimes e Freud interpretou detalhes revelados pelos pacientes,

através da psicanálise.

Ao contrário dos modelos centrados na quantificação e na repetibilidade de

resultados com base na experimentação, o Paradigma Indiciário de investigação em

ciências humanas privilegia os dados singulares, que são considerados indícios relevantes

na análise do objeto de estudo. Para isso, necessita de princípios metodológicos mais

amplos e flexíveis.

No interior desse ‘rigor flexível’ (tal como o denomina Ginzburg) entram em jogo

outros elementos, como a intuição do investigador na observação do singular, do

idiossincrático, bem como na sua capacidade de, com base no caráter iluminador desses

dados singulares (...) formular hipóteses explicativas interessantes para aspectos da

realidade que não são captados diretamente, mas, sobretudo, são recuperáveis através de

sintomas, indícios (QUARTAROLA, 1994 apud ABAURRE et al 1997:15).

1 "(...) Socrátes e Platão consideraram as opiniões e as percepções sensoriais, ou imagem das coisas, como fonte de erro,
mentira e falsidade, formas imperfeitas do conhecimento que nunca alcançam a verdade plena da realidade" (CHAUÍ,
1994:40).
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A busca de uma conclusão para interpretar racionalmente esses indícios pode ser

feita a partir do método abdutivo. Conforme o filósofo inglês G. S. Pierce, a abdução é uma

espécie de intuição, mas que não se dá de uma só vez, indo passo a passo para chegar a

uma conclusão (CHAUÍ, 1994:68). Do mesmo modo que a indução, é um procedimento

racional na aquisição de conhecimentos num novo campo de estudo que apenas oferece

pistas para posteriormente se estabelecer uma teoria. A dedução, por sua vez, é empregada

na verificação e comprovação de estudos de um campo científico já abordado.

No Brasil, Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson, entre outros, adotaram o paradigma

indiciário para estudar a emergência do estilo no processo de textualização, trabalhando

metodologicamente com os índices, pistas, chaves de enigmas do processo de criação.

Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson (1997:21) buscam focalizar, por meio dos dados que

documentam a história dos apagamentos, reescritas do texto, o instante em que o sujeito

demonstra preocupação com aspectos formais ou semânticos da linguagem.

Além disso, as autoras defendem que os alunos precisam ser vistos na sua

singularidade, porque as histórias de contato com a linguagem e com os interlocutores são

únicas. A escrita é, assim, um espaço a mais, importantíssimo, da manifestação da

singularidade dos sujeitos (ABAURRE et al, 1997:23). Contudo, não se é negado o

conhecimento da totalidade, as regularidades subjacentes:

Não negamos, portanto, a necessidade de buscar também o conhecimento da totalidade

pelo contrário, acreditamos que é a atribuição do estatuto teórico semelhante a questões

relativas ao comportamento virtual de um sujeito universal e, ao comportamento real é

indiciário dos sujeitos singulares da linguagem que permite desvelar as regularidades

subjacentes, e visualizar os contornos de modelos teóricos dialeticamente estruturados em

torno de um conjunto de problemas relevantes para a compreensão da complexidade da

relação entre um sujeito e um objeto que estão continuamente a modificar-se, nos

movimentos mesmos dessa relação (ABAURRE et al, 1997:23).

Para Leal (2002), os índices de reelaboração são deixados através de pistas gráficas

ou lingüístico-discursivas, nos textos em construção. Tais indícios podem levar à

hipotetização do processo de textualização e revelar um pouco mais sobre a relação entre

pensamento e linguagem. Essa abordagem mostra-se produtiva na interpretação dos
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"enigmas" cognitivo-lingüísticos da produção textual da criança. É necessário, contudo,

buscar meios teórico-metodológicos mais adequados para formular questões

problematizadoras sobre os índices de percurso.

Ainda de acordo com Leal, pode-se afirmar que, quando os aprendizes manipulam a

linguagem, os "erros" passam a ser valiosos indícios do processo de aquisição escrita. As

rasuras evidenciam a correção dos elementos "imperfeitos" da materialização lingüística

de uma idéia. Nesse sentido, "mostram" algo que não deu "certo", numa primeira tentativa

da passagem da intenção ao gesto (2002:505). Mas nem sempre o que está em jogo é um

problema de "erro" ou é da ordem da monitoração desse processo (2002:494).

São contribuições da Crítica Genética para o ensino de escrita:

1. trazer uma nova possibilidade de abordagem do texto, a partir do entendimento dos

mecanismos construtores da textualidade;

2. privilegiar o processo de escrita, subvertendo o conceito de texto, que passa a ser

considerado um objeto móvel;

3. conhecer leis específicas da criação visando a generalizações;

4. observar os movimentos que o autor faz, revitalizando-o;

5. dar valor de objeto de investigação científica ao rascunho - espaço de múltiplos

conflitos enunciativos, de armazenamento e de experimentação.

O Paradigma Indiciário, por sua vez, é produtivo às pesquisas sobre a escrita por:

1. propiciar estudos empíricos a partir do levantamento de hipóteses explicativas, isto é, da

abdução;

2. valorizar o detalhe, o idiossincrático, o residual;

3. adotar princípios metodológicos mais amplos e flexíveis;

4. favorecer a visão do aluno na sua singularidade.

Numa perspectiva genética, pretende-se no presente estudo, levantar hipóteses

explicativas para dados singulares identificáveis no corpus. Essas ocorrências episódicas

são consideradas indícios a partir dos quais se pode refletir sobre o processo de aquisição

e/ou aprimoramento da escrita por parte do sujeito, sem, todavia, perder a noção da unidade

textual, risco que se corre ao descrever e analisar fragmentos. Segundo Koch (2003:147), as
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hipóteses podem explicar outros dados semelhantes, de outros sujeitos inseridos no mesmo

contexto sócio-histórico.

Serão discutidos, no capítulo seguinte, o Interacionismo Social na Educação, os

conceitos de reescrita do aluno e de mediação do professor e o Interacionismo Sócio-

discursivo, com ênfase nos mecanismos de textualização e nos mecanismos enunciativos,

propostos por Bronckart (1999). Desse modo, poder-se-á agregar à perspectiva da Crítica

Genética e do Paradigma Indiciário, formulações advindas de áreas importantes como a

Psicologia Cognitiva e a Lingüística em suas relações com os processos educacionais

vinculados ao fenômeno da escolarização.
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II. O INTERACIONISMO SOCIAL

1. O Interacionismo Social em Educação

De acordo com a Psicologia Educacional, três vertentes teórico-metodológicas dão

base científica à educação: o behaviorismo, o construtivismo e o sociointeracionismo. A

primeira, experimental e positivista, centra-se no produto da aprendizagem e reserva à

avaliação o papel de medir o conhecimento adquirido pelo aluno. Para os construtivistas, a

relação entre o ambiente e o indivíduo determina a maneira como o agente aprende,

percebe e atua no meio. Dessa forma, o conhecimento é construído com base na experiência

sensorial, na percepção. O sociointeracionismo, por sua vez, enfoca a dinâmica das

interações humanas como promotora da aquisição de conhecimento.

Da interação, resultam as funções psicológicas superiores. De origem histórica e

social, elas são mecanismos psicológicos mais sofisticados, mais complexos, que são

típicos do ser humano e que envolvem o controle consciente do comportamento, ação

intencional e a liberdade do indivíduo em relação às do momento e do espaço presente

(OLIVEIRA, 1995 apud MORAES, 2002:39). Para desenvolvê-las, o ser humano precisa

encontrar-se na Zona de Desenvolvimento Proximal ou Potencial (ZDP), a distância entre

os estágios de desenvolvimento cognitivo real e potencial do indivíduo. No Nível de

Desenvolvimento Potencial, o indivíduo executa tarefas e resolve problemas através do

diálogo, colaboração, experiência compartilhada.

As crianças, cognitivamente, estão em uma área de desenvolvimento (real) e podem

chegar a outra (potencial) e realizar determinadas atividades com a orientação de um adulto

ou colaboração de companheiros. Posteriormente poderão solucionar problemas de forma

independente. Por isso, diz-se que a ZDP é dinâmica, isto é, ela muda porque suas funções

encontram-se em processo de maturação. A interferência de outras pessoas estimula a

capacidade de resolver problemas e realizar tarefas com autonomia, indicando a

internalização desses processos. É o chamado Nível de Desenvolvimento Real ou Efetivo.

De acordo com Vygotsky (1984:98), a zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível

de desenvolvimento real amanhã, ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com

assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã.
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Logo, cabe à escola possibilitar e estimular processos de desenvolvimento,

direcionando-se às etapas ainda não internalizadas pela criança, e não para as já atingidas.

O Nível de Desenvolvimento Real deve ser o ponto de partida, e a consolidação dos

conhecimentos e habilidades adequadas a cada faixa etária, o ponto de chegada, no

processo de ensino-aprendizagem.

É na ZDP que o professor tem a função explícita de provocar avanços que não

ocorreriam espontaneamente, não sendo um mero transmissor de informações. Promotor do

desenvolvimento cognitivo do aluno e figura central na dinâmica das interações, esse

mediador mais experiente destaca-se no processo de apropriação da cultura por parte dos

alunos. Dessa maneira, eles poderão internalizar os instrumentos e signos de seu contexto

cultural, na interação. A ZDP dá sentido ao trabalho docente.

Nessa perspectiva sócio-interacionista, o foco que, na visão behaviorista, centra-se no

professor e no ensino; na visão cognitivista, no aluno e na aprendizagem, passa a ser

colocado na interação entre professor/aluno(s) e entre aluno/aluno(s) que participam

interagindo na construção de um conhecimento conjunto (SANTANA, 2001:22).

Instrumentos lingüísticos de interação social, tanto a língua oral quanto a escrita são

decisivas para o desenvolvimento humano. Ao elaborar um texto, o indivíduo aciona os

conhecimentos de mundo armazenados na memória, relacionando-os como os que vêm da

própria situação interlocutiva e articula-os de modo a produzir novas idéias, nova maneira

de interpretar a questão (SANTANA, 2001:71).

Assim, como forma de ação social, a linguagem compromete-se com um trabalho, não

é fruto da inspiração. No que concerne à escrita, a eficácia da aprendizagem depende do

envolvimento do aluno e da pertinência das informações dadas pelo professor através de

orientações individuais ou coletivas (CALKINS, 1989 apud SANTANA:30). Por meio de

sugestões, comentários, esclarecimentos, os alunos passam a interagir com seus textos.

Logo, não se pode conceber o escrever como uma ação solitária. Esse processo demorado e

complexo exige reflexões sobre o que, como, para quem, quando e por que dizer.
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O processo da escrita pode ser desvendado para o aluno, através de

procedimentos analíticos e reflexivos sobre o próprio ato de escrever: objetivo,

intenções, materialização lingüística dessas intenções... Provavelmente, uma prática,

sistemática e contínua, centrada no ensino do aprimoramento das estratégias de

aprendizagem, proporcionará ao aluno um melhor uso do conhecimento declarativo

(saber o que), do procedimental (saber como) e do conhecimento condicional (saber

quando e por quê) (MORAES, 2002:32).

Tal prática compreende atividades lingüísticas, epilingüísticas e metalingüísticas,

cuja distinção feita por Culioli (1982 apud RUIZ, 1998:75) cabe explicitar. As atividades

lingüísticas resultam de opiniões do professor sobre o que está sendo dito pelo aluno, numa

conversação oral ou num texto escrito. Se recursos expressivos da língua, estratégias de

dizer, formas lingüísticas tornam-se tema, objeto de reflexão, devido ao não-dito ou ao mau

uso, suspende-se o tópico discursivo na interação, para que se desempenhe uma atividade

epilingüística. Para Góes & Smolka (1992:66), essas operações inconscientes indicariam a

passagem para a adoção de procedimentos sistemáticos e conscientes.

Leal diz que (2002:493) inicialmente, tais reflexões sobre a língua não parecem

apoiar-se em referenciais normativos e as eventuais "correções" (...) à medida que a

capacidade de operar sistematicamente, sobre a língua se desenvolve, tais reflexões

ocorrem conscientemente e são denominadas operações metalingüísticas. Para isto, dispõe-

se de uma metalinguagem, ou seja, de uma língua para se falar da língua, previamente

conhecida. Esta é um tipo especial de atividade epilingüística. Independentemente da

atividade, é fundamental que o professor recorra a estratégias interativas, identifique as

dificuldades de seus alunos, proponha atividades de escrita, leitura e reescrita, além da

auto-avaliação.

Vislumbrando o texto com o espaço de interlocução, o seu produtor necessita

"revisar" o seu texto, para analisá-lo criticamente, como um primeiro leitor, e

enquanto se situa como tal, atua, ao mesmo tempo como produtor, à medida que,

observando e sanando sua (in)adequação a uma situação comunicativa específica, o

modifica para um melhor uso (MORAES, 2002:28).
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As rasuras são vestígios desse caminho percorrido pelo autor na construção da

textualidade, entendida como atividade, movimento, processo de construção do texto.

Sendo este uma unidade de sentido e de ação, textualizar é muito mais que colocar idéias

no papel, é construir, produzir sentidos, cuja compreensão será compatível com o

interlocutor. Como afirmou Geraldi (1997:42), mais do que possibilitar uma transmissão

de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como lugar e interação

humana.

Entender a escrita como fruto não só da inspiração, mas também de trabalho, resulta

na discussão de duas concepções fundamentais: a reescrita do aluno e a mediação do

professor.

2. Reescrever: passar a limpo ou solucionar problemas?

No ensino de Língua Portuguesa, o estudo da gramática normativa está dando lugar

à aquisição e ao aprimoramento de competências em leitura e escrita e, ainda timidamente,

à reescrita. Porém, surge uma preocupação com a forma como o professor e o aluno

concebem o reescrever: É copiar literalmente apenas para evitar rasuras; corrigir as

convenções lingüísticas no texto; parafrasear, alterando somente a forma; explorar variantes

estilísticas ou aprofundar as idéias?

Silveira (1998:45) aponta uma concepção de reescrita muito presente na escola: a

higienização do texto. Nesta concepção, há uma maior preocupação com a apresentação

visual, em outras palavras, o aluno copia um texto anterior, riscado, ‘sujo’, quase ilegível,

para uma versão limpa, apresentável, ‘caprichada’. Não ocorrendo refinamento e

aperfeiçoamento textual, o ‘passar a limpo’ reduz-se a ‘olhar e copiar.’

Os escritores, de acordo com Spoelders & Yde (1991:47), acrescentam, retiram,

reescrevem ou reorganizam elementos em seus textos no momento da revisão. Avaliando-

os como inadequados, podem pensar em uma forma de mudá-los. Eles transformam de um

subproduto para outro, atentando para questões de idéias, estilo, estrutura, objetivo, e

resolvendo problemas cognitivos, lexicais, sintáticos e retóricos. Para isso, é necessário que

sejam capazes de manusear certos critérios pelos quais eles possam julgar seu próprio

texto. Quando nenhuma discordância é percebida, pouca ou nenhuma revisão pode ocorrer

(1991:52).
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No Modelo das Habilidades Acadêmicas proposto por May Shih (1986, apud

CASSANY, 1999), a revisão equivale à avaliação e à correção das idéias, estrutura,

gramática, vocabulário e estilo. Shih separa esses aspectos em dois blocos: a revisão interna

ou das intenções, que afeta as idéias e a organização textual, e a revisão externa ou das

convenções, que focaliza a gramática. O trabalho com o segundo bloco é mais mecânico e

normativo.

As expressões ‘refacção’ e ‘reescrita’, usadas por Fiad & Trindade (1991), Abaurre

et alii (1997) e Leal (1999) referem-se a mudanças, ou seja, a transformações na escrita de

um texto no seu interior. O trabalho de modificação do anteriormente escrito esconde várias

motivações, determinadas pelas singularidades dos sujeitos e pela relação estabelecida por

eles com a linguagem. Assim, os dados singulares assumem um papel fundamental neste

estudo, uma vez que são indícios das mudanças feitas pelos alunos nas várias versões

textuais. Através deles, pode-se flagrar o instante em que o sujeito demonstra, oralmente

ou por escrito, sua preocupação com determinado aspecto formal ou semântico da

linguagem, afirmam Abaurre et al (1997:21-22). Neste trabalho, serão adotadas as

expressões ‘reescrita’ e ‘refacção’.

Já o termo ‘retextualização’ é usado por Marcuschi (2001:46) para denominar a

passagem do texto falado para o texto escrito, diferenciando-o da transcrição e da

transcodificação. A primeira representa uma passagem do sonoro para o grafemático

(2001:51), a última, a passagem da modalidade falada para a escrita. O autor identifica as

operações mais comuns de retextualização, buscando construir um modelo para analisar o

grau de consciência dos usuários da língua quanto às diferenças entre fala e escrita, ao

observar a própria atividade de transformação. Esta é considerada uma ‘tradução’, mas de

uma modalidade para outra, permanecendo-se, no entanto, na mesma língua (endolingüe).

QUADRO 1

1. Fala (entrevista oral

2. Fala (conferência ão simultânea)

3. Escrita (texto escrito ão oral)

4. Escrita (texto escrito resumo de texto)

Marcuschi ainda defende que toda atividade de transformação de um texto em outro

implica interpretação prévia (1994:47). Logo, a incompreensão pode resultar numa
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retextualização problemática. Essa afirmação parece aplicar-se ao reescrever, pois as

mudanças feitas nas versões de textos, resultam da leitura feita por quem escreve, ou

melhor, pelo "leitor-produtor" ou o "primeiro leitor de si mesmo", nas palavras de Ruiz

(1998:15).

Em pesquisas baseadas em rascunhos, percebem-se adições, substituições,

apagamentos, permutas; enfim, detalhamentos necessários na construção de novas versões

de textos. Essas operações ou estratégias não correspondem a técnicas, mas à análise de

problemas e a busca de soluções para problemas na textualização, levando o sujeito a

acionar capacidades cognitivas mais elevadas, que permitem conhecer o próprio

conhecimento, de pensar sobre nossa atuação, de planejá-la, controlar e regular a atuação

inteligente (MORAES, 2002:29). Elas dependem de cálculos de sentido, interação por meio

da linguagem e escolhas lingüísticas, logo são cognitivas, sociointeracionais e textuais.

Segundo Fabre (1991), as meta-operações de reescrita são:

1) adição ou acréscimo: inserção de um elemento lingüístico sem a substituição de outro

em uma versão textual anterior;

2) apagamento: eliminação de um elemento lingüístico sem a substituição de outro na

versão posterior;

3) substituição: troca de um elemento lingüístico por outro equivalente;

4) permuta: substituição de um elemento lingüístico por outro, com alteração de sentido.

Através dessas estratégias, um escritor proficiente explora devidamente os recursos

da língua, o que exige experiência por causa da complexidade de coordenar o discurso

interior e a elaboração de enunciados comunicativos com as estratégias de escrita (GÓES &

SMOLKA, 1992:55). O conjunto de manuscritos de um autor consagrado ilustra essa

situação: as diferentes versões produzidas por ele evidenciam o envolvimento desse autor

no seu trabalho de escritor. Até se dar por satisfeito com seu texto, o escritor o refaz,

modifica-o, deixando em seus manuscritos os rastros de seu percurso (FIAD,1997:71).

Mas outros textos que circulam na sociedade não deixam documentos que dêem acesso ao

processo de elaboração.
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Levando em consideração, portanto, que a escrita é vista com uma construção que se

processa na interação e que a revisão é um momento que demonstra a vitalidade desse

processo construtivo, pensamos a escrita como um trabalho e propomos o seu ensino como

uma aprendizagem do trabalho de reescritas. Consideramos um texto como um momento no

percurso desse trabalho, sempre possível de ser continuado (FIAD & TRINDADE,

1991:55).

Escrever é solucionar problemas referentes ao plano temático ou à organização textual,

levando para o refinamento, a sustentação e a organização da linha de raciocínio, exame da

consistência da linguagem e do pensamento (GÓES & SMOLKA, 1992:65). Nesse

processo, existe uma diferença entre gerar o texto e pensar sobre ele, não manifestada pelo

escritor iniciante. Por isso, ele não identifica com facilidade problemas em sua produção,

como enunciados incompletos e obscuros (1992:66).

3. Avaliar: intervir ou mediar?

Ao reescrever espontaneamente, o escritor iniciante faz alterações por conta

própria, independente de interferências externas. Contudo, Grillo (1995) defende que

escritores principiantes têm dificuldade de revisar sozinhos os seus textos, e que a mediação

leva a atividades de reflexão sobre os recursos expressivos da língua. Na reescrita mediada,

o aprendiz analisa a sua escrita a partir de um olhar externo, podendo compreender a

necessidade das correções e transformações, estratégias de ajustamento constitutivas do

processo e típicas da produção de escritores proficientes. Por isso, o reescrever precisa ser

compreendido como um trabalho de reestruturação e reelaboração textual, realizado pelo

aluno em função de observações orais ou escritas do professor, com vistas a uma melhor

legibilidade de seu texto (RUIZ, 1998:21).

São chamadas por Ruiz (1998) de correções, as observações feitas nos textos dos

alunos, visando a reformulações de "infração". Apesar de aproximar-se do sentido que o

erro tem na escola, esse termo é usado como sinônimo de "problema" e deve ser

considerado como uma hipótese significativa; precioso indício do processo de aquisição da

escrita; registro dos momentos em que a criança torna evidente a manipulação que faz da

linguagem. Nessa perspectiva, o texto é visto como um espaço de experimentação, onde o

aluno aprimora sua habilidade escrita, não podendo ser tratado como mero exercício-
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simulado (redação) de discurso, de conversações (GERALDI, 1984:121), e a avaliação

aproxima-se do uso que a modalidade escrita efetivamente tem fora da escola.

O professor, um leitor específico, solicita direta e explicitamente uma reescrita, uma

resposta a uma intermediação, por meio de comentários sobrepostos ao texto do aluno. Ao

tratar dessa questão, Ruiz (1998) retoma a tipologia de correção proposta por Serafini

(1989). De acordo com a correção indicativa, o professor assinala eventuais erros,

principalmente ortográficos e lexicais, ou aponta a falta de clareza em fragmentos textuais.

Quando soluciona problemas do texto, interpretando as intenções do aluno sobre

fragmentos que necessitam de correção, o professor está utilizando a correção resolutiva. Se

identifica falhas por meio de letras ou abreviações (A para acentuação e Amb para

ambigüidade, por exemplo), ele recorre à correção classificatória. Os chamados signos

metalingüísticos classificatórios, isto é, o código de correção é estabelecido por cada

professor.

O tipo resolutivo é improdutivo, porque, quando corrige diretamente a escrita do

aluno, o professor impede-o que faça reformulações espontâneas, efetuadas sob orientação

ou em atividade cooperativa com pares (GÓES & SMOLKA, 1992:63). Além disso, ele

pode intervir sobre o texto, impondo um estilo próprio ou escolar, sem respeitar as escolhas

do autor. O tipo indicativo (via símbolos) e o tipo classificatório (via metalinguagem

codificada), ainda que complementares, não dão conta dos elementos lingüísticos que

afetam o sentido global do texto.

A autora propõe, então, a correção textual interativa. O seu papel é estabelecer uma

interlocução não-codificada com o aluno através de “bilhetes” textuais-interativos. Estes

são mais extensos e menos "colados" ao texto do aluno, se comparados com os comentários

marginais. Os bilhetes tratam da revisão do aprendiz ou da correção do professor. Em

alguns casos, traz uma cobrança do que não foi feito, em outros, uma aprovação do que foi

feito, algumas vezes com uma carga de afetividade.

QUADRO 2

1. Correção indicativa
2. Correção resolutiva
3. Correção classificatória
4. Correção textual-interativa es textuais-interativos
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Segundo Góes & Smolka (1992:68-69), para que a atividade de linguagem escrita se

aprimore e o escrever tenha um impacto significativo sobre o desenvolvimento do sujeito,

faz-se necessário que as práticas educativas incentivem a enunciação do pensamento dentro

de diferentes tipos de textos; marquem propósitos interativos efetivos para a produção

escrita; configurem leitores diversos para o que se escreve e atribuam relevância aos vários

momentos do processo. A situação que desencadeia a atividade já começa a prefigurar o

texto, pois caracteriza seus propósitos e destinação e antecipa as possibilidades de

repercussão (1992:62).

No que diz respeito à postura docente, Abaurre afirma que, para poder ensinar a

escrever, o professor deve ser antes de tudo um conhecedor, um pesquisador da escrita. Ler

os textos e as reformulações dos alunos propicia entender como eles concebem a própria

escrita (1998, apud RUIZ, 1998:20). A leitura seria o primeiro passo para um trabalho

sobre a linguagem. Entende-se, dessa forma, que a concepção de educação deve estar

coerente com a concepção de linguagem como interação.

Isto pede uma mudança de atitude do professor diante do aluno. Dele precisamos

nos tornar interlocutores que, respeitando a palavra do parceiro, agimos como reais

parceiros: concordando, discordando, acrescentando, questionando, perguntando, etc.

(GERALDI, 1990:122). O professor, como leitor do texto do aluno, teria curiosidade, faria

perguntas, não só observações referentes à normatividade gramatical, seria um mediador,

um co-autor do texto.

Por orientar-se pelos princípios epistemológicos do Interacionismo Social e considerar

aspectos textuais e discursivos no estudo da linguagem, as pesquisas de Bronckart (1999)

oferecem subsídios para a análise dos indícios de reescrita presentes no corpus desta

pesquisa.
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4. O Interacionismo Sócio-discursivo

De acordo com Bronckart (1999:13), as propriedades específicas das condutas

humanas são o resultado de um processo histórico de socialização, possibilitado

especialmente pela emergência e pelo desenvolvimento dos instrumentos semióticos. Em

outras palavras, o quadro sociointeracionista leva a analisar as condutas humanas como

ações significantes, ou como “ações situadas”, cujas propriedades estruturais e funcionais

são, antes de tudo, um produto de socialização. As condutas verbais são concebidas,

portanto, como formas de ação (de linguagem).

Esta é uma abordagem dos estudos da linguagem em suas dimensões discursivas

e/ou textuais, na qual o discurso é considerado interação verbal como prática social, e o

texto, manifestação empiricamente observável das ações de linguagem humana. O discurso

é texto mais condições de produção; e texto é discurso menos as condições de produção

(SLATKA, 1975, apud BRONCKART, 1999:145). Ele realiza-se por meio de gêneros, isto

é, de formas comunicativas.

Ao focalizar o texto, Bronckart considera as condições externas de produção e a

arquitetura interna, onde aponta camadas superpostas, os três estratos do folhado textual -

a infra-estrutura geral, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos.

A infra-estrutura textual refere-se à organização do conteúdo temático e combina

tipos de discursos articulados (teórico, narrativo, interativo) e seqüências. Esses diferentes

segmentos são articulados por encaixamento, travessão, verbos discendi. As seqüências, por

sua vez, são modos de planificação (de linguagem) mais convencionais, que se

desenvolvem no interior do plano geral do texto (seqüências narrativas, explicativas). A

seqüencialidade é o resumo do conteúdo temático.

O texto é um todo coerente, uma unidade comunicativa articulada a uma situação de

ação e destinada a ser compreendida e interpretada como tal por seus destinatários. Essa

coerência geral procede, de um lado, do funcionamento dos mecanismos de textualização e,

de outro, dos mecanismos enunciativos.

Os mecanismos de textualização asseguram a unidade e a coerência do conteúdo

temático e organizam, em séries lineares (isotópicas), a progressão dos enunciados de um

texto. Tais mecanismos marcam a estruturação do conteúdo temático e são responsáveis

pela manutenção da coerência. Fundamentalmente articulados à linearidade textual,
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explicitam, tendo em vista o destinatário, as grandes articulações hierárquicas, lógicas e/ou

temporais do texto. Os mecanismos de textualização dividem-se em conexão, coesão

nominal e verbal.

A conexão contribui para marcar as articulações da progressão temática,

explicitando as relações entre estruturas em diferentes níveis de organização textual. Seus

mecanismos podem ser aplicados ao plano geral do texto, às transições entre tipos de

discursos e entre frases de uma seqüência, ou ainda às articulações mais locais entre frases

sintáticas. Apontam-se, assim, três planos de análise: o morfossintático, o macro-sintático e

os mecanismos de textualização. Os organizadores textuais (conjunções, advérbios e

locuções adverbiais, grupos preposicionais, nominais e segmentos de frases) são marcas

intercambiantes de conexão. Segundo ainda Bronckart (1999)2, tais organizadores textuais

têm como funções, da estrutura global às estruturas frasais:

1. segmentação: articula as partes constitutivas do plano textual, podendo marcar

diferentes tipos de discurso.

Exemplo:

[...] em princípio, tudo, na ciência, é público, toda a firmação é controlável, todo resultado

experimental deve poder ser verificado. O modo mais evidente de fazê-lo é a repetição ou como se

diz freqüentemente tomando-se um termo em inglês, a replicação da experiência, supondo-se que

as publicações dêem as afirmações necessárias para se poder fazê-lo. Durante muito tempo,

provavelmente até o fim do século XIX, era freqüente que experiências fossem apresentadas em

público, em geral diante das sociedades de sábios [...].

2. demarcação ou balizamento: articula fases de uma seqüência ou de outra forma de

planificação.

Exemplo:

Em primeiro lugar, observemos que certas utilizações do argumento de autoridade,

embora teoricamente da ciência, são inevitáveis. No ensino, todas as experiências não podem ser

refeitas pelos estudantes [...]

2 Os exemplos dados por Bronckart, referentes ao elemento conexão, foram retirados da obra La construction
de la science, de Matalon.
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Entretanto, se, no ensino, pode-se ter boas razões para confiar no que é aceito pela

comunidade científica, o mesmo não acontece com os pesquisadores que não têm as mesmas razões

para aceitar o que é colocado [...]

3. empacotamento: articula frases sintática à estrutura constituinte da fase de uma

seqüência ou de outra forma de planificação.

Exemplo:

Então eles repetem todos os resultados que aparecem nas revistas especializadas para verificá-

las? De fato, é extremamente raro que descrições de repetição de experiências apareçam nas

revistas científicas [...]

4. encaixamento: articula duas ou mais frases sintáticas em uma frase gráfica

(subordinação).

Exemplo:

Antes de um resultado ser eventualmente verificado pelos colegas, ele é verificado

freqüentemente pelo próprio autor, que repete a experiência, talvez com modificações para

eliminar as hipóteses concorrentes, antes de tentar publicá-lo [...]

5. ligação: articula duas ou mais frases sintáticas em uma frase gráfica (justaposição ou

coordenação).

Exemplo:

Sempre se pode encontrar detalhes que permitam colocá-los em dúvida e , a partir disso,

colocar em dúvida as conseqüências que dele se pretende tirar.

Os mecanismos de coesão nominal introduzem os temas, argumentos e/ou

personagens novos e organizam suas retomadas ou substituições no desenvolvimento do

texto. As retomadas, isto é, as reformulações da unidade fonte (nomes e sintagmas

nominais) ocorrem através de anáforas nominais, pronominais, elipses. São unidades de

estabilização os pronomes pessoais, relativos, demonstrativos e possessivos, além dos

sintagmas nominais. As cadeias anafóricas dão efeito de estabilidade e continuidade ao

texto.

Exemplo:

Aimée fez algumas compras, depois Ø subiu em um ônibus Chausson. Durante o trajeto de

200 quilômetros, Ø folheou um jornal local. [...] Subitamente, descobriu no jornal local a
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informação que Ø tinha procurado em vão [...] (e) Aimée guardou o jornal quando Ø desceu do 

ônibus numa pequena cidade...

(J.-P. Manchette, Fatale, apud BRONCKART, 1999:73,268)

A coesão verbal assegura a organização temporal e/ou hierárquica dos processos

verbalizados no texto: estados, acontecimentos e ações. Esses mecanismos marcam

diferentes séries e relações de continuidade e descontinuidade internas de cada série por

meio dos tempos verbais e outras unidades de valor temporal, como os advérbios e

organizadores textuais. A temporalidade primária está relacionada com os eixos de

referência ou com a duração associada ou eixo de produção (presente com valor atemporal).

A temporalidade secundária situa um processo em relação ao outro (presente, pretérito

perfeito, futuro do presente para falar de fatos numa temporalidade).

Por fim, os mecanismos enunciativos estão diretamente ligados à manutenção da

coerência pragmática do texto. Por meio deles, o autor tenta clarificar a significação

acional, o valor humano do que enuncia o texto e também o posicionamento de quem

emana essa atribuição de significação. Interativos ou configuracionais, e não seqüenciais,

são pouco dependentes da linearidade, da progressão do plano do texto. Estão no nível mais

"superficial", mais diretamente relacionados ao tipo de interação estabelecida entre o

agente-produtor e seus destinatários.

Esses mecanismos têm a ver com posicionamentos enunciativos (vozes), avaliação

(julgamento, opiniões, sentimentos sobre alguns aspectos do conteúdo temático), instâncias

formais (textualizador, expositor, narrador), assim como o seu papel na construção dos

mundos discursivos/virtuais, diferentes do mundo empírico, e no gerenciamento das

operações de linguagem.

Bronckart aponta as seguintes vozes enunciativas:

1. voz neutra: instância geral da enunciação.

Exemplo:

A crença na validade dos conhecimentos científicos é geralmente justificada pelo recurso à

experiência, que seria o critério decisivo e, portanto, pela capacidade de recolocar em causa toda

teoria, que seria revogada ou , ao menos que não seria confirmada por ela.

(B. Matalon, La contruction de la science, apud BRONCKART, 1999:85,326)
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2. voz do autor empírico: pessoa que está na origem da produção textual, intervém para

comentar ou avaliar aspectos do que é anunciado.

Exemplo:

Mas chegou o momento de te revelar - ó meu leitor [...] - que não vimos a Bangkok,

Sua Majestade Bérurier e eu, para elucidar esse tipo de quebra-cabeça chinês.

(F. Dard, A pendre ou à lécher, apud BRONCKART, 1999:26,328)

3. vozes das personagens: seres humanos ou entidades humanizadas (animais de fábulas,

contos) e expositor (discurso teórico), diretamente revelados nos acontecimentos ou

ações constitutivas do contexto temático de um segmento de texto. São discursos

interativos dialogados, organizados em turnos, explícitos (diretos) ou inferíveis

(indiretos).

Exemplo:

Descemos. Enquanto os monges se dirigiam para o coro meu mestre decidiu que o Senhor

nos perdoaria se não assistíssemos ao ofício divino...

(U. Eco, Le nom de la rose, apud BRONCKART, 1999:112,327)

4. Vozes sociais: personagens, grupos, instituições sociais exteriores ao percurso temático

do texto, que não intervêm como agentes diretos. Além disso, o autor posiciona-se em

relação ao que é enunciado e atribui explicitamente essa responsabilidade a terceiros

através de fórmulas como segundo, de acordo com, conforme.

Exemplo:

Nossos contadores de estórias estão longe de concordar sobre o lugar onde se deu

o acontecimento de que vamos falar...

(L. de la Salle, Le serpent au diamant, apud BRONCKART, 1999:163,327)

Quanto à modalização, Bronckart assinala as funções abaixo:

1. lógicas: consistem em julgamentos sobre o valor de verdade das proposições

enunciadas, ou seja, dos elementos do conteúdo temático, com critérios baseados no

mundo objetivo - fatos atestados, possíveis, prováveis, eventuais, necessários.
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Exemplo:

É evidente que a teoria filosófica da opinião como saber de segunda ordem suporia

a existência (as matemáticas serviram de paradigma) de um saber certo.

(F. François, Morale et mise en mots, apud BRONCKART, 1999:170,331)

2. deônticas: avaliam o que é enunciado apoiadas nos valores sociais, opiniões e regras do

mundo social de domínio direto, apresentando os fatos enunciados.

Exemplo:

Semelhante advertência era necessária e jamais deve ser esquecida, pois a agitação

suscitada pelo "espinosismo" exerceu...

(A Negri, L'anomalie sauvage, apud BRONCKART, 1999:240,331)

3. apreciativas: traduzem um julgamento mais subjetivo, apresentando os fatos enunciados

na visão da instância que avalia como benéficos, infelizes ou estranhos.

Exemplo:

Os óculos pretos que também usava não impediam que se adivinhasse uma expressão de

prazer sob a deformação do rosto.

"Felizmente fiz esta conferência em 47, agora seria interminável..."

(H. Bianciotti, Sans la miséricorde du Christ, apud BRONCKART, 1999:214,332)

4. pragmáticas: explicitam aspectos da responsabilidade de uma entidade (personagem,

grupo, instituição) em relações ao processo, às ações de que é o agente, atribuindo-lhe

intenções, razões, causas, restrições, capacidade de ação.

Exemplo:

Seus dentes rangiam, ela estava cinza: quis dar um passo em direção à janela em busca de

um pouco de ar, mas não pôde senão estender os braços, as pernas lhe faltaram e ela caiu sobre o

sof.

(A Dumas, Les trois mousquetaires, apud BRONCKART, 1999:397,332)

Abaixo, tem-se o quadro-síntese da arquitetura interna do texto (BRONCKART,

1999):
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QUADRO 3

Infra-estrututura geral do texto Tipos textuais
Seqüências textuais

Mecanismos de textualização
Mecanismos de conexão
Mecanismos de coesão nominal
Mecanismos de coesão verbal

Posicionamento Enunciativo
Voz neutra
Voz de autor empírico
Voz social
Voz de personagemMecanismos enunciativos

Modalização
Lógica
Deôntica
Apreciativa
Pragmática

Os mecanismos de textualização (conexão e coesão nominal) e, principalmente, os

mecanismos enunciativos (posicionamento enunciativo e modalização) serão considerados

na análise das mudanças feitas nas versões dos textos que compõem o corpus. Essa escolha

deve-se ao fato de a categorização de Bronckart (1999) compreender as dimensões textuais

da linguagem, sem limitar o olhar sobre os dados.

No capítulo posterior, dedicado a aspectos de natureza metodológica, serão expostos

o campo de pesquisa onde foram coletados os dados e também a forma como foram

selecionadas as alunas produtoras dos textos e reescritas que compõem o corpus desta

pesquisa. Dando continuidade, serão apresentados o plano de curso e o sistema de avaliação

da professora-pesquisadora. Em seguida, serão feitas as descrições das duas atividades

interativas e da prova de terceira unidade, das quais resultou o corpus.
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III. A COLETA DOS DADOS

1. Campo de Pesquisa

Esta dissertação está inserida no âmbito dos estudos investigativos qualitativos, uma

vez que questões relativas às singularidades dos sujeitos3 deviam ser postas em evidência.

Além disso, havia necessidade de se observar fenômenos de reescrita dentro de uma

perspectiva pedagógica que os tomassem como uma proposta metodológica de ensino de

caráter regular. Esta possibilidade de se trabalhar com uma amostragem proposital,

categoria usada por Turano (2003), foi tomando corpo à medida que se encontraram

dificuldades para achar, na rede educacional do município do Cabo de Santo Agostinho,

professores que de fato desenvolvessem no cotidiano da sala de aula atividade de reescrita

textual. Por esta razão, a pesquisadora selecionou uma de suas turmas de ensino médio (1º

A, 1º B e 2º Único) da rede particular do Cabo de Santo Agostinho, onde reside, para

compor o corpus desta pesquisa. De acordo com a proposta metodológica adotada, os

alunos efetivamente reescreviam seus textos desde o início do ano letivo.

O primeiro ano foi escolhido por ser uma série em que os alunos fazem a transição

do Ensino Fundamental para o Médio, necessitando, assim, adaptar-se a novas disciplinas e,

principalmente, à divisão das aulas de Língua Portuguesa em Gramática, Literatura e

Redação, cada uma ministrada por um professor diferente. A seleção da turma deveu-se ao

fato de o Primeiro A haver tido mais aulas durante todo o ano letivo, porque, embora o

planejamento e as atividades tenham sido comuns, o Primeiro B foi prejudicado quanto à

carga-horária. Isto se deu pelo fato de as avaliações semanais ocorrerem após o intervalo,

coincidindo com aulas de produção textual.

3Em pesquisas nas quais os seres humanos estão envolvidos como objeto de investigação, a terminologia
empregada é bastante vasta: vai de sujeito a ator social, passando por indivíduo, entrevistado, informante,
paciente, profissional, membro da comunidade. Optamos por utilizar o termo sujeito aqui entendido como o
“eu” enquanto ser pensante e atuante, na posição de participante como objeto de quaisquer estudos sobre
seres humanos (TURANO, 2003:354). Desse modo, estão descartadas as noções psicanalíticas de sujeito, por
exemplo.
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2. Plano de curso

Na escola-base, não existe um trabalho articulado entre os professores de Língua

Portuguesa nem um plano de curso proposto pela coordenação do colégio, ficando o

planejamento a critério apenas do professor da disciplina. Estruturou-se um curso de

produção textual que valorizasse o trabalho com gêneros distintos, tentando englobar vários

tipos discursivos, uma vez que a experiência com um tipo de texto não garante condições

para o sujeito dominar os demais tipos. Perera (1984 apud GÓES & SMOLKA, 1992:61)

sugere, na mesma linha, uma "dieta variada" para o aumento da competência na atividade

de linguagem escrita - preocupação maior que transmitir conteúdos. Foram levados em

consideração, também, os graus de formalidade e de funcionalidade desses textos.

Quanto ao material didático, é importante destacar que a apostila de redação do colégio

em momento algum foi utilizada por ser incompatível com a proposta de trabalho docente.

Por isso, optou-se pelo uso de fichas de aula, jornais, revistas, filmes. Abaixo, tem-se a

tabela com a distribuição dos gêneros, por unidade letiva:

QUADRO 4

Unid. Gêneros Textuais Tema Tipos Predominantes
I Dissertação argumentativa Diversos Dissertação/Argumentação
II Resenha crítica Peça/Filme Descrição/Narração/Argumentação
III Enunciado de questões Biologia/História Dissertação/Descrição
III Dissertação subjetiva Se eu fosse eu Narração/Argumentação
III Mensagem em garrafa Livre Todos
III Carta do leitor Menor abandonado Argumentação
IV Exposição oral/Feira Livre Descrição/Dissertação
IV Narrativa fantástica Livre Narração

Com base na tabela acima, a professora delimitou o plano de curso da disciplina.

Vale salientar que as turmas tinham duas aulas geminadas de produção textual nas

segundas-feiras, isto é, havia quatro encontros por mês, num total de oito horas-aula. Na

primeira unidade, o gênero abordado foi a dissertação argumentativa para concurso e

vestibular, por ser exigência do colégio. Os alunos produziram resenhas críticas de peça

teatral e de filme, na segunda unidade.

Na terceira, a mais extensa, o grupo trabalhou a dissertação subjetiva, mensagem em

garrafa e a carta do leitor, além de questões de História e Biologia, com o objetivo de

melhorar o desempenho nas provas das outras disciplinas. Para a montagem de um mural,

os alunos, em grupos, selecionaram textos de diferentes domínios – jornalístico,
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publicitário, artístico e acadêmico – que mantivessem uma relação de intertextualidade. Já

na última unidade, grande parte dos esforços voltou-se para a feira de conhecimentos, que

exigiu dos alunos pesquisa, elaboração de relatório, de cenário, figurino e, principalmente,

exposição oral, habilidade pouco trabalhada em sala de aula, apesar das recentes

recomendações/orientações dos PCNs de que a linguagem oral também deva ser abordada

no ensino da língua portuguesa.

No primeiro bimestre, não foram solicitados textos extensos, partiu-se da elaboração

de parágrafos. Dessa forma, a professora diminuiu a resistência de muitos alunos para

escrever, fazendo com que tivessem mais paciência para analisar suas próprias produções.

Além disso, tornou-se mais viável trabalhar problemas locais em unidades menores, os

parágrafos, como estruturação de períodos, coesão transfrástica, seleção lexical,

convenções lingüísticas e correção gramatical. Superadas, em grande parte, dificuldades

dessa natureza, partiu-se para a macro-coesão, encaixamento tópico e coerência global.

Outra estratégia que se mostrou muito produtiva foi a reescrita coletiva de

fragmentos extraídos dos textos dos alunos, apresentando problemas dos mais variados

tipos: repetição desnecessária, má estruturação de períodos, infrações gramaticais,

inadequação lexical. Pretendeu-se que o aluno fizesse considerações sobre o texto dos

colegas e, como conseqüência, sobre as suas próprias produções. A reescrita, estratégia

fundamental no processo de textualidade, foi solicitada por permitir que o aluno,

considerando o(s) interlocutor(es), adotasse um olhar crítico sobre seu texto e tivesse

consciência do que ainda precisa superar. A refacção, sem dúvida, é um momento de

retorno à própria escrita, para, entre outros objetivos menos “pragmáticos”, resolver

problemas por meio da mediação do professor e/ou do colega.

3. Sistema de Avaliação

A escola exige, por unidade, duas notas, cujo cálculo resulta na média bimestral. A

professora solicitou ao diretor pedagógico que a nota da avaliação semanal fosse dada a

partir das atividades feitas em sala, a saber, produções textuais, reescritas, trabalhos em

grupo, exposições orais. A prova de unidade, por sua vez, seria feita de acordo com as

determinações do colégio, com dia e hora marcados e junto com as avaliações de outras

disciplinas. Além disso, no ano letivo, há recuperações semestrais e uma prova final.
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Geralmente o plano de curso do professor está articulado ao planejamento do

colégio e de professores de outras séries. Como o colégio não dispunha desse material, o

seu trabalho foi direcionado a partir de critérios de correção que, com o tempo,

converteram-se em critérios de avaliação. Em outras palavras, a professora fazia correções

de várias naturezas, mas dava nota às produções com base nos aspectos já trabalhados em

sala. Conseqüentemente a matriz de avaliação dos textos ampliou-se no decorrer do curso.

Essa matriz tem a ver com as idéias, a coerência, a coesão, a estruturação de

fragmentos e parágrafos, a linguagem e a correção gramatical. Além disso, considerou-se a

apresentação gráfica do texto, embora não seja um aspecto textual nem gramatical. É óbvio

que a coerência global e a informatividade são mais importantes que a estética do texto,

contudo decidiu-se dar o mesmo peso a todos os aspectos da matriz de avaliação. Abaixo

são apresentados os critérios de correção e avaliação adotados pela professora:

QUADRO 5

Aspectos Fenômenos
Idéias De acordo com o gênero
Coerência - Adequação temática

- Adequação tipológica
- Seleção e precisão lexicais*

Coesão - Referenciação
- Seqüenciação

Estrutura - Título
- Do texto e dos períodos

Linguagem De acordo com o gênero
Correção gramatical - Ortografia

- Acentuação
- Concordância
- Pontuação
- Regência
- Colocação

Aspecto gráfico

   * Foram citadas apenas algumas dimensões da coerência.

No tópico a seguir, será feita a adequação deste quadro aos três gêneros textuais

analisados na pesquisa. Antes, porém, serão descritas as atividades das quais resultou o

corpus.
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4. Atividades Interativas

Com o avanço das teorias lingüísticas, as investigações contemporâneas sobre a

linguagem tomam como princípio que os indivíduos se comunicam no dia-a-dia por meio

de práticas sociais de linguagem, isto é, de gêneros discursivos orais e escritos, por isso não

se justifica, hoje, um ensino de língua materna centrado na tipologia textual. Para garantir,

por parte do aluno, o domínio da habilidade da escrita na escola, é fundamental o aluno ter

contato com a diversidade textual existente na sociedade. Assim, poderá identificar,

compreender e produzir formas de se expressar em várias instâncias interativas. Sobre isso,

Barros (2003:48) argumenta que a escrita pode ser perfeitamente trabalhada numa

perspectiva de aquisição da linguagem às situações comunicativas e aos gêneros em que se

realizam.

A opção por trabalhar com gêneros textuais deve-se à possibilidade de se produzir

textos que funcionem na sociedade. O professor pode deslocar a atenção do aluno do

aspecto gramatical, que é também importante na materialização da expressividade, para a

textualidade. Desse modo, há uma preocupação com o interlocutor real, empírico, uma vez

que o produto final será exposto na sala, na escola ou mesmo fora dela, em mural, jornal ou

coletânea, por exemplo. Sabendo que seu texto será lido por outras pessoas, e não apenas

corrigido como um mero exercício escolar, o aluno terá somado ao cuidado com a correção

gramatical o quesito motivação.

Devido ao pouco tempo - duas horas-aula geminadas semanais - foi preciso reduzir

o número de gêneros a serem analisados e produzidos em sala de aula. O critério foi abarcar

o máximo de tipos textuais possíveis. Em todas as propostas de produção textual, há um

plano de trabalho, conforme o quadro abaixo:

QUADRO 6

Estágio Subestágio Observações
1.Pré-texto Discussão temática

Topicalização
Planejamento textual

A partir de coletâneas
Levantamento de idéias
Roteiro/Esquema

2. Texto Rascunho Esboço
3. Revisão Segunda versão

Terceira versão
Sem correção do professor
Após correção do professor

É importante registrar que, ao apresentar esse plano, a professora levou em conta a

recursividade e a flexibilidade das etapas do processo de produção textual. Sobre isso,
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Abaurre et al (1997:34) discutem que os dois momentos – a escrita inicial e a posterior

alteração – ou até a tradicional separação entre planejamento e execução, diante da análise

dos rascunhos, simplificam uma atividade repleta de idas e vindas. A escrita, considerada

trabalho, construção, admite etapas que podem ocorrer recursiva e simultaneamente.

Reescrever não se limita a corrigir a última versão, por isso um modelo linear de estágios

fixos não dá conta desse processo. Também cabe citar Leal (2002:493-494):

Os momentos de reflexão que se entrevê nas refacções são entendidos como sendo

particulares, isto é, cada indivíduo percorre o seu próprio caminho, e os estudos realizados

não têm a intenção de determinar etapas fixas seguidas por todas as crianças em fase de

aquisição da escrita. Sendo assim, cada texto analisado pode suscitar questões próprias,

revelando sua singularidade.

Em seguida, serão descritas as três propostas de produção textual das quais resultou

o corpus dessa pesquisa, e discutidos seus respectivos gêneros.

4.1. Proposta 1: A dissertação argumentativa

Essa proposta (Anexo 1) seguiu o padrão de avaliação tradicional. Foi

exigida do aluno a elaboração de um texto, de acordo com o calendário estabelecido pela

escola e em horário distinto da aula de redação. Como já foi dito, o aluno recebe mais de

uma prova de disciplinas diferentes para responder em poucas horas. Geralmente as provas

de redação trazem instruções sobre o número de linhas, o tema e o gênero. Para facilitar a

interpretação da temática a ser abordada, é apresentado um texto-base.

Acredita-se que os critérios de avaliação devem ser adequados ao gênero trabalhado,

isto é, parece incoerente avaliar textos distintos tomando por referência a mesma matriz de

correção. Isto exige estudos mais completos e aprofundados sobre gêneros textuais,

principalmente voltados para o ensino. Contudo, o professor encontra-se diante de um

impasse. Ao mesmo tempo em que precisa ter acesso às recentes contribuições lingüísticas,

e nem sempre a escola privada ou a rede pública propicia as condições para uma formação

continuada, necessita dar continuidade à sua prática diária, baseando-se, muitas vezes no

bom senso e em conhecimentos empíricos.
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A seguir, encontra-se o quadro-síntese dos critérios de correção adotados pela

professora:

QUADRO 7

Aspectos Critérios Tipo de
correção

Aspectos Critérios Tipo de
correção

Idéias Criticidade
Argumentatividade
Intertextualidade

Bilhete textual-
interativo
Orientação oral

Correção
gramatical

Ortografia
Acentuação
Concordância
Pontuação
Regência
Colocação

___
*
↵
Ο
(  )
/  /

Coerência
Adequação

Temática
Tipológica
Lexical

Bilhete textual-
interativo
Orientação oral

Estilo Concisão
Formalidade

(------)
Bilhete textual-
interativo
Orientação oral

Coesão Referenciação
Sequencialização

(  )
Bilhete textual-
interativo
Orientação oral

Estrutura Título
do texto
dos parágrafos
dos períodos

Bilhete textual-
interativo
Orientação oral

Aspecto
gráfico

Bilhete textual-interativo
Orientação oral

De acordo com a tipologia de correção proposta por Ruiz (1998), a professora

utiliza os tipos indicativo e textual-interativo. O primeiro é mais indicado para os

problemas de superfície, ou seja, as inadequações que estão na materialidade do texto,

garantindo um texto corretivo mais claro para o aluno, mesmo porque já tem acesso à

legenda logo nas primeiras aulas. Os bilhetes textuais-interativos, por sua vez, dão conta de

aspectos mais globais e subjacentes à dimensão de superfície, isto é, a coerência. Devido ao

número de alunos por sala, a professora recorreu principalmente à correção indicativa e a

orientações orais e coletivas.

Por se tratar de uma avaliação tradicional, os alunos não seguiram os passos do

roteiro de aula, a saber, discussão temática, topicalização, planejamento textual, elaboração

do rascunho e reescritas, com ou sem mediação do professor e/ou do colega, devido ao

curto prazo para a entrega das notas à coordenação da escola. Isto também comprometeu os

projetos desenvolvidos antes, durante e depois da semana de avaliação.

É pertinente destacar que a dissertação argumentativa foi proposta em todas as

avaliações de unidade, por ser um gênero solicitado em concursos e vestibulares, em que o



38

candidato precisa escrever sobre um tema proposto, com número de linhas, tempo e

condições de produção pré-determinados.

4.2. Proposta 2: A carta do leitor

Subgênero do gênero maior "carta", a carta do leitor é um texto que circula em

contexto jornalístico, em seção fixa de revistas e jornais, denominada comumente de

cartas, cartas à redação, carta do leitor, painel do leitor, reservada à correspondência dos

leitores, conforme Melo (1999 apud BEZERRA, 2002:210). Ou seja, é um texto utilizado

em situação de ausência de contato imediato entre remetente e destinatário, que não se

conhecem (o leitor e a equipe da revista/jornal, respectivamente), atendendo a diversos

propósitos comunicativos: opinar, agradecer, reclamar, solicitar, elogiar, criticar, entre

outros. É um gênero do domínio público, de caráter aberto, com o objetivo de divulgar seu

conteúdo, possibilitando, assim, ao público em geral a sua leitura.

O objetivo desta proposta foi elaborar cartas do leitor a partir de reportagens de

jornais. Para isso, inicialmente foram analisadas algumas cartas, quanto à composição e ao

funcionamento do gênero. Em outro momento, a turma foi dividida em quatro grupos, três

ficaram encarregados de encontrar reportagens (Anexo 2) sobre menores abandonados, nos

principais jornais locais - Diário de Pernambuco, Jornal do Commércio e Folha de

Pernambuco.

A equipe que escolheu a temática do menor para elaborar o mural de

intertextualidade (anexo 3), teve a função de orientar as discussões. A classe também teve

acesso ao Estatuto da Criança e do Adolescente e a música "Meu Guri", de Chico Buarque

(Anexo 4) . Após ler as reportagens, os alunos apresentaram aos colegas uma síntese e uma

avaliação das matérias jornalísticas. Nas aulas seguintes, eles elaboraram cartas do leitor,

das quais três foram enviadas aos jornais.

O quadro-síntese dos critérios de correção das cartas é semelhante ao da dissertação

argumentativa. Ambos os gêneros exigem um grau de formalidade e objetividade. Contudo,

a carta do leitor foi elaborada para ser publicada, enquanto o único objetivo da dissertação

argumentativa é servir de instrumento de avaliação.
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4.3. Proposta: Narrativa fantástica

Com o objetivo de trabalhar um gênero lúdico que valorizasse a criatividade do

aluno, a professora optou pela narrativa fantástica. Os alunos não tiveram dificuldades com

relação aos elementos da narrativa, tipo de texto que mais produziram durante o Ensino

Fundamental. A novidade consistiu em inserir num cenário possível, num contexto

verossímil, aceitável, não posto em dúvida como verdadeiro, um elemento mágico, fora do

comum, surpreendente, sem uma explicação natural.

Em primeiro lugar, a professora leu para os alunos o conto fantástico “A luz é como

água” (Anexo 5), de Gabriel Garcia Márquez, e discutiu com eles o realismo fantástico. Na

aula seguinte, começaram a produzir as narrativas, cujo tema era livre. Os textos mais

criativos foram expostos oralmente.

O quadro-síntese dos critérios de correção para análise das narrativas fantásticas é

apresentado a seguir:

QUADRO 8

Aspectos Critérios Tipo de
correção

Aspectos Critérios Tipo de
correção

Idéias Elementos da
narrativa
Elemento mágico

Bilhete textual-
interativo
Orientação oral

Correção
gramatical

Ortografia
Acentuação
Concordância
Pontuação
Regência
Colocação

____
*
↵
Ο
(  )
/  /

Coerência
Adequação

Tipológica
Lexical

Bilhete textual-
interativo
Orientação oral

Estilo Recursos
expressivos

Bilhete textual-
interativo
Orientação oral

Coesão Referenciação
Sequencialização

(  )
Bilhete textual-
interativo
Orientação oral

Estrutura Título
do texto
dos parágrafos
dos períodos

Bilhete textual-
interativo
Orientação oral

Aspecto
gráfico

Bilhete textual-interativo
Orientação oral

Como já foi explicitado, os textos, em suas duas ou três versões, resultam de três

das oito propostas lançadas no segundo semestre letivo de 2003: uma dissertação

argumentativa, uma carta do leitor e uma narrativa fantástica. Todavia, inicialmente não

houve preocupação de se trabalhar com determinados gêneros. A professora-pesquisadora

recolheu um corpus inicial entre os alunos do primeiro ano A, uma de suas turmas da rede
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particular de ensino, como já foi dito. As produções de duas alunas - as quais serão

identificadas pelas iniciais A.R. e K.F. - coincidem quanto ao número de propostas e de

versões disponíveis, de acordo com seguinte quadro:

QUADRO 9

Tema Gênero Versão Aluna
1. O jovem e a droga Dissertação argumentativa A

B
A

2. Menores abandonados Carta do leitor B
C
A

3. O acampamento Narrativa fantástica B
C

A.R.

4. Nós somos os heróis Dissertação argumentativa A
B
A

5. Infância no lixo Carta do leitor B
C
A

6. A música de Jonas Narrativa fantástica B
C

K.F.

Passam a compor o corpus final da pesquisa, as versões mapeadas no quadro acima,

sobre o qual cabe fazer algumas considerações. As dissertações argumentativas possuem

apenas uma reescrita, porque foram escritas em situação de prova. Por isso, não existem as

versões C dos temas "O jovem a droga" e "Nós somos os heróis". Outra observação é que,

como a aluna K. F. não intitulou sua carta, foi usada a manchete de uma reportagem sobre

os menores abandonados (Infância no lixo) para identificar o texto. Também é importante

relatar que as mudanças feitas entre as primeiras e segundas versões ocorreram sem a

correção da professora. Ao executar alterações das segundas versões para os textos

definitivos, as alunas contaram com indicações docentes.

De agora em diante, serão observados a natureza lingüística de dados e as

estratégias cognitivas adotadas – adição, supressão, transformação e deslocamento - pelas

alunas A. R. e K. F., objetivando perceber o que muda nas várias versões dos seus textos,

corrigidos ou não pela professora. Serão confrontadas as dissertações argumentativas, as

cartas do leitor e as narrativas fantásticas produzidas por A. R. e por K.F. As mudanças

serão focalizadas à proporção que surgirem nos textos, que serão transcritos. Para isso,

foram estabelecidos os símbolos e as cores abaixo:
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QUADRO 10

ALUNO PROFESSOR
Operação Símbolo Aspectos gramaticais Símbolo

Acréscimo (       ) Acentuação *
Supressão termo Ortografia termo
Deslocamento Coesão (    )
Superposição / Pontuação 0
Sublinhado termo Estruturação de fragmento ((    ))
Apagamento {    } Separação de palavra term-o
Uso de lápis termo Repetição de termo [     ]
Uso de corretivo C Concordância termo
Letra ilegível ( ? ) Maiúsculas termo

Vamos aos dados.
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V. O QUE DIZEM OS DADOS

1. O Jovem e a Droga: A Dissertação Argumentativa de A.R.

A. O jovem e a droga: Primeira versão
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Varias pessoas fecham a cara para os problemas da realidade, todos nós vivemos em uma
sociedade bastante diversificada com costumes, culturas totalmente diferentes.

A maioria da populão população não dão a mínima para a situação

As drogas é uma situação muito p/que causa serios problemas para a população. Muitos
são informados dos males que ela causa no organismo, mais mesmo assim insistem em
usalas usá-las, pela por meio de (são influênciados pelos) amigos ou (utilizan por conta
própria) para não serem “caretas”.

Os jovens de hoje querem aprovei badalações mais nisso
A maioria (as drog) de utilizam (as drogas) para fugir dos problemas abundantes o que e

acabam levando fazendo a cabeça daqueles que nunca experimentaram e que logo depois
acabam se viciando. A humanidade população faz campanha contra drogas mais (eles) não
tem nenhum resultado, “cada vez mais a eles se afundam” (como) diz o organizador dessas
Passeatas Marcos Lemes.

O resultado dessa é cada vez mais
O heroismo das pessoas fazem com que elas esperimentem, (i/Issos) para (que) não se

tornar/e um isolado do (no) grupo e sim aceito por todos
O heroismo das pessoas fazem com que ele/as experimentem a sensação de estar com a

droga dentro de si, isso para que se tornem aceitas pelo grupo e não isolados.
O heroismo das pessoas fazem com que elas mesmo querendo (usar drogas) digam não aos

vícios. e/E muitas preferem se arriscar e “ir de cabeça” para serem aceitos em um grupo e
não isolados.

FRAGMENTO 1_________________________________________________________________________

Varias pessoas fecham a cara para os problemas da realidade, todos nós vivemos em
uma sociedade bastante diversificada com costumes, culturas totalmente diferentes.

A maioria da populão população não dão a mínima para a situação
________________________________________________________________________________________

De início, A. R. abandona a primeira tentativa de introdução, suprimindo o primeiro

e o começo do segundo parágrafo do texto. Talvez pela abrangência do tema “Precisa-se de

um herói” e a situação de prova, a aluna não interpreta adequadamente o texto-base (anexo

1). Ela opina sobre a ignorância das pessoas quanto aos problemas do dia-a-dia, trata da

diversidade cultural e comenta a respeito do descaso da população quanto à situação. Em

outras palavras, A.R. não articula os tópicos do primeiro e do segundo períodos e repete a

idéia inicial, não estabelecendo um eixo temático.

Dentro dessa grande supressão, há uma ocorrência que cabe considerar. No último

período, infere-se que, ao usar a expressão "fecham a cara", a aluna quer dizer "viram a

cara", ou seja, ignoram os problemas da realidade. Ainda se pode interpretar que houve
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uma fusão, talvez de natureza inconsciente 4, da expressão "fecham os olhos" com a "viram

a cara", já que "fechar a cara" significa estar de mal-humor ou demonstrar raiva.

FRAGMENTO 2__________________________________________________________________

As drogas é uma situação muito p/que causa sérios problemas para a população.
Muitos são informados dos males que ela causa no organismo, mais mesmo assim insistem em
usalas usá-las, pela por meio de (são influênciados pelos) amigos ou (utilizan por conta
própria) para não serem “caretas”.
_______________________________________________________________

No verso da folha, a palavra “drogas” é sublinhada para, talvez, destacar a idéia

central do texto, uma vez que a aluna não coloca um título. Ainda se cogita que A.R.

percebe que haveria uma falha no plano morfossintático se escrevesse as drogas é uma

situação muito p(roblema). Por isso, reestrutura o período para as drogas é uma situação

que causa sérios problemas para a população, substituindo o adjetivo por uma oração

adjetiva. Porém, persiste um problema: a incompatibilidade dos termos “drogas” e

“situação". Uma solução seria adjetivar o substantivo "problema" para problemática, mas

possivelmente essa palavra não faça parte do seu vocabulário.

Em seguida, A.R. troca "pela" por "por meio de" e, após a conclusão do texto, por

"são influenciados pelo". Infere-se que a aluna prefere a segunda opção talvez porque

discursivamente se subentende que as pessoas adotam posturas na sociedade para não

serem segregadas, o que pode ser comprovado pelo restante do fragmento para não serem

"caretas". As aspas indicam a discordância com essa opinião. O acréscimo do segmento

utiliza por conta própria pode ter sido feito posteriormente à leitura do período, quando

A.R. ainda não tinha descartado a opção "por meio de". Com ela, os amigos apenas seriam

os provedores das drogas, e não quem influencia seu consumo.

FRAGMENTO 3_________________________________________________________________________

Os jovens de hoje querem aprovei badalações mais nisso
A maioria (as drog) de utilizam (as drogas) para fugir dos problemas abundantes o

que e acabam levando fazendo a cabeça daqueles que nunca experimentaram e que logo
depois acabam se viciando. A humanidade população faz campanha contra drogas mais (eles)

4 É a Crítica Genética, conforme vimos anteriormente, que aponta em detalhes a desconfiança sobre o cogito
cartesiano, sobre o sujeito cognitivo que monitora as suas ações lingüísticas. A Crítica Genética, juntamente
com a Análise do Discurso de linha francesa, trata a linguagem como opaca e não considera as modificações
de uma versão textual para outras apenas motivadas pelas razões da razão.
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não tem nenhum resultado, “cada vez mais a eles se afundam” (como) diz o organizador
dessas passeatas Marcos Lemes.
_______________________________________________________________

O início do segundo parágrafo é suprimido. A aluna faz alusão a badalações, um dos

meios fáceis de se inserir no mundo de drogas e sexo. É possível que tenha sentido

dificuldade de completar o raciocínio, isto é, de relacionar as badalações à exposição às

drogas. Se fosse desenvolvido, esse argumento daria mais embasamento à sua opinião.

Numa leitura posterior, a aluna parece ter notado a falta do complemento verbal e

acrescentou-o, primeiro, no local inadequado e, depois, após o verbo. A incompletude dos

enunciados, conforme Góes & Smolka (1992:58) é uma decorrência típica das exigências

de coordenação do fluxo de pensamento, enquanto discurso interior, com a organização do

discurso comunicativo e com as operações de registro deste.

No mesmo parágrafo, é provável que A.R. tenha considerado exagerado o termo

"humanidade" ou mesmo desejado restringir o problema ao Brasil, para fazer alusão às

campanhas nacionais de combate ao consumo de drogas. Esta opinião é sustentada por um

argumento de autoridade. A aluna suprime a partícula "como" da fórmula (BRONCKART,

1999) "como diz", uma vez que cita e não parafraseia o discurso do organizador de

passeatas.

É acrescentado nesse fragmento o pronome "eles", para retomar o referente

"população", num caso de concordância associativa (KOCH, 2003), ou fazer referência à

campanha, causando uma falha de coesão. Góes & Smolka (1992:61) definem que a

ambigüidade referencial consiste de uma confusão decorrente de uso de pronome com mais

de uma possibilidade de referente; de superposição em referências sucessivas ou da

referência a um contexto não partilhado pelo leitor.

FRAGMENTO 4________________________________________________________________________________________________________

O heroismo das pessoas fazem com que elas esperimentem, (i/Issos) para (que) não se
tornar/e um isolado do (no) grupo e sim aceito por todos

O heroismo das pessoas fazem com que ele/as experimentem a sensação de estar com a
droga dentro de si, isso para que se tornem aceitas pelo grupo e não isolados.

O heroismo das pessoas fazem com que elas mesmo querendo (usar drogas) digam não
aos vícios. e/E muitas preferem se arriscar e “ir de cabeça” para serem aceitos em um grupo e
não isolados..
_______________________________________________________________
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Partindo do tema proposto, A.R. faz três tentativas de conclusão, as quais chegam a

se contradizer. O heroísmo é associado ao uso das drogas com o objetivo de não exclusão e

de aceitação em um grupo. É, por fim, relacionado ao ato de dizer não às drogas, ainda que

se sinta vontade de usá-las, além de fazer um paralelo com quem se aventura a consumi-las.

Concluindo a análise do rascunho, pode-se destacar que a aluna A.R. executa uma

intensa atividade de reescrita. Assim, fica explícita, através das rasuras, a construção da

argumentatividade, através das operações lingüísticas de supressão, principalmente de

parágrafos concluídos ou não, de acréscimo e de substituição.

Quanto à natureza das mudanças lingüísticas, constata-se que está relacionada à

infra-estrutura textual (BRONCKART, 1999), morfossintaxe, a coesão, a seleção lexical e a

discursividade. Contudo, a maior preocupação da aluna parece ter sido com o

estabelecimento do eixo temático, ou seja, com a seqüenciação lógica das idéias. Ela traz ao

enunciado um acréscimo, novas instruções de sentido, dando efeito de intensificação e

orientação argumentativa (KOCH, 2003). Por isso, é possível que tenha sublinhado a

palavra "droga" escrita na abertura do texto. As supostas faltas de planejamento e de

compreensão da proposta de produção resultaram na fuga parcial do tema "Precisa-se de

um herói". O heroísmo consistiria em ser correto, em fazer as coisas bem-feitas, mesmo

sendo criticado pelos outros.

B. O jovem e a droga: Segunda versão
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O jovem e a droga
As drogas uma situaç o que causa s rios problemas para a populaç o. Muitos s o

informados dos males que ela causa no organismo, mais mesmo assim insistem em usá-las,
s o influênciados pelos amigos ou utilizam por conta própria para n o levarem o nome de
“caretas”.

A maioria utilizam as drogas para fugir dos problemas abundantes e acabam fazendo a
cabeça daquelas que nunca experimentam/ram e que logo depois acabam se viciando. A
populaç o faz campanha contra drogas mais eles n o tem nenhum resultado, “cada vez
mais a eles se afundam” como diz o organizador dessas passeatas Marcos Lemes.

O heroismo das pessoas fazem com que elas mesmo querendo usar drogas digam n o aos
ví cios. E muitas preferem se arriscar e “ir de cabeça” para serem aceitos em um grupo e n o
isolados.

FRAGMENTO 5_________________________________________________________________________

O jovem e a droga
As drogas é uma situação que causa sérios problemas para a população. Muitos são

informados dos males que ela causa no organismo, mais mesmo assim insistem em usá-las, são
influênciados pelos amigos ou utilizam por conta própria para não levarem o nome de
“caretas”.
________________________________________________________________________________________

Na reescrita do texto para a folha definitiva, A.R. acrescenta o título. Ela não faz

uma interpretação adequada da proposta e, por isso, foge do tema. Isto leva a crer que não

se concentra apenas no fragmento inicial do texto-base (anexo 1): "Temos um problema

sério no Brasil. As pessoas têm vergonha de ser "certinhas"". Supõe-se que este termo

levou A.R. a pensar na questão das drogas. Ele adquire um tom, um sentido pejorativo entre

os jovens, pois a juventude é associada à transgressão, à quebra de padrões. Então o jovem

"certinho" não usa drogas nem se aventura, é "careta", e, conseqüentemente, isolado do

grupo.

Ainda há uma mudança na passagem do rascunho para a segunda versão, isto é, um

acréscimo sem rasuras: de quem não usa drogas é "careta" para quem não usa droga leva o

nome de "careta". Há uma diferença substancial entre uma forma e outra. Está presente

nessa operação de transformação a mudança da voz neutra para a voz do sujeito social

(BRONCKART, 1999), pois o jovem que não se arisca no mundo das drogas é considerado

careta pela sociedade.

Talvez pela falta de planejamento mental do texto, A.R. executa supressões de

vários parágrafos, substituições - relacionadas à morfossintaxe e à conexão - e acréscimos,
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envolvendo a conectividade, entre outras dimensões, em rasuras são do tipo online e

posteriores. A natureza lingüística dos indícios de reescrita são bastante variados.

2. Menores Abandonados: A Carta do Leitor de A.R.

A. Menores Abandonados: Primeira versão
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Menores abandonados

{A situaç o do menor abandonado de p ssimas condições }

Nos dias de hoje a situaç o do menor abandonado de p ssimas condições devido à
grande exploraç o do trabalho infantil. Crianças carentes que necessitam de apoio est o
cada vez mais prejudicadas pela fome e mis ria. {O Estatuto da criança e do adolescente}
De acordo com o Estatuto da criança e do adolescente a criança tem o direito ao laser, à
alimentaç o, à educaç o, n o se humilhada (à dignidade). Por m esses direitos n o s o
respeitados pela sociedade nem pelo governo.

Essa situaç o se agrava muito no nosso país, pois grande part analfabeta e com e com
piores condições de vida. No Recif muito fácil encontrar crianças na avenida Agamenon
Magalh es pedindo trocados em sinais de trânsitos, muitos/as cheiram cola e at roubam.
Muitos (Alguns) utilizam desses metodos para sua sobrevivência e outros porque sentem
que na rua est o protejidos dos maltratos sofridos em casa pelos pais. {D}

Devemos nos consciêntizar que os criminosos n o s o só aqueles que praticam a violência
contra os menores mais tamb m aquele que se omitem.

FRAGMENTO 6___________________________________________________________________________________________

Crianças carentes que necessitam de apoio estão cada vez mais prejudicadas pela fome e
miséria. {O Estatuto da criança e do adolescente} De acordo com o Estatuto da criança e do
adolescente a criança tem o direito ao laser, à alimentação, à educação, não se humilhada (à
dignidade).
_______________________________________________________________

Na quarta linha, A.R. suprime o termo "fome", talvez pelo fato de ser um fenômeno

biológico e uma conseqüência da miséria. Cabe informar que alguns fragmentos escritos a

lápis foram apagados, sendo uns recuperáveis e outros não. Quando a aluna apaga "O

Estatuto da Criança e do Adolescente" e escreve "De acordo com o Estatuto da Criança e

do Adolescente", a voz deixa de ter um caráter mais neutro (BRONCKART, 1999) para

deixar clara a vinculação a uma determinada visão jurídica, legal. No mesmo período, há

uma substituição posterior de natureza paralelística: o fragmento "não ser humilhada" é

substituído por "à dignidade".

FRAGMENTO 7____________________________________________________

Essa situação se agrava muito no nosso país, pois grande parte é analfabeta e com e
com piores condições de vida. No Recife é muito fácil encontrar crianças na avenida
Agamenon Magalhães pedindo trocados em sinais de trânsitos, muitos/as cheiram cola e até
roubam. Muitos (Alguns) utilizam desses metodos para sua sobrevivência e outros porque
sentem que na rua estão protejidos dos maltratos sofridos em casa pelos pais.
_______________________________________________________________
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São levantadas três hipóteses a partir desse fragmento. A aluna apaga o adjetivo

"péssimas" e escreveu "piores", para evitar repetir a expressão "péssimas condições", do

parágrafo anterior. A.R. também muda "muitos" para "muitas", fazendo a concordância

com o referente "criança". O termo "muitos" é posteriormente substituído por "alguns",

para evitar a repetição próxima. De qualquer modo, todas essas ocorrências estão agrupadas

em um campo diferente das preocupações elencadas no parágrafo anterior. Aqui há

claramente uma preocupação em adequar o texto à gramática normativa, ainda que com

algumas incursões de natureza estilística; enquanto no parágrafo anterior estão em jogo

elementos de ordem enunciativo-discursivas relativos à inserção do sujeito em práticas

sociais cujas coordenadas de tempo e espaço são muito claras.

B. Menores Abandonados: Segunda versão
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Menores abandonados
Nos dias de hoje0 a situaç o do menor abandonado ((de p ssimas condiç es )) devido à

grande exploraç o do trabalho infantil. Crianças carentes que necessitam de apoio est o
cada vez mais prejudicadas pela mis ria. De acordo com o Estatuto da criança e do
adolescente0 a criança tem o direito ao laser, à alimentaç o, à educaç o, à dignidade.
Por m esses direitos n o s o respeitados pela sociedade nem pelo governo.

Essa situaç o se agrava muito no nosso paí s, pois grande part analfabeta e ((com))
(possuem) piores condiç es de vida. No Recif muito fácil encontrar crianças na avenida
agamenon Magalh es pedindo trocados em sinais de trânsitos, muitos cheiram cola e at
roubam. Alguns utilizam desses m todos* para sua sobreviv ncia e outros C ((porque
sentem que na rua est o protej/gidos dos maltratos sofridos em casa pelos pais (Praticados
pelos pais).

Devemos nos conscientizar* que os criminosos n o s o só aqueles que praticam a
viol ncia contra os menores mais tamb m aqueles que se omitem.

FRAGMENTO 8____________________________________________________

Essa situação se agrava muito no nosso país, pois grande parte é analfabeta e ((com))
(possuem) piores condições de vida. No Recife é muito fácil encontrar crianças na avenida
agamenon Magalhães pedindo trocados em sinais de trânsitos, muitos cheiram cola e até
roubam. Alguns utilizam desses métodos* para sua sobrevivência e outros C ((porque sentem
que na rua estão protej/gidos dos maltratos sofridos em casa pelos pais (Praticados pelos
pais).
_______________________________________________________________

Na passagem da primeira para a segunda versão, A.R. troca "muitas" (crianças) por

"muitos", introduzindo um referente textual. A reescrita é feita uma semana após a

elaboração do rascunho, quando a aluna aproveita para executar três ajustes indicados via

símbolos pela professora, ainda na segunda versão, o que é comprovado pela mudança de

cor da caneta e de traçado da letra. Escrevendo a forma verbal "possuem" sobre a

preposição "com", resolve a falha de paralelismo, mas gera um problema de concordância

verbal. No último período, há um caso de substituição lexical e de falta de coerência local,

o qual é reescrito: de "maltratos sofridos em casa pelos pais" para "maltratos praticados em

casa pelos pais".
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C. Menores Abandonados: Terceira versão

Menores abandonados
Nos dias de hoje, a situaç o do menor abandonado p ssima devido àgrande exploraç o

do trabalho infantil. Crianças carentes que necessitam de apoi o est o cada vez mais
prejudicadas pela mis ria. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a
criança tem o direito ao lazer, à alimentaç o, àeducaç o, àdignidade. Por m esses direitos
n o s o respeitados pela sociedade nem pelo governo.

Essa situaç o se agrava muito no nosso paí s, pois grande part analfabeta e possuem
piores condiç es de vida. No Recif muito fácil encontrar crianças na avenida Agamenon
Magalh es pedindo trocados em sinais de trânsitos, muitos cheiram cola e at roubam.
Alguns utilizam desses m todos para sua sobreviv ncia e outros porque sentem que na rua
est o protegidos dos maus-tratos praticados pelos pais.

Devemos nos conscientizar que os criminosos n o s o só aqueles que praticam a viol ncia
contra os menores mas tamb m aqueles que se omitem.
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Respondendo às indicações de correção, A.R. suprime o termo "condições": de "a

situação do menor abandonado é de péssimas condições" para "a situação do menor

abandonado é péssima". A palavra "métodos" é sublinhada pela professora, por tratar-se de

um nome genérico que não é compatível com pedir trocados, cheirar cola, roubar (Alguns

utilizam desses métodos para sua sobrevivência). Mas a aluna não conclui que são meios

de sobrevivência, provavelmente porque o termo em foco também recebe marca de

problema de acentuação (metodos*). Isto pode ter causado confusão.

Além da operação de substituição, rasuras online e posterior, apagamentos

recuperáveis e variedade lingüística dos índices de rasuras, chama a atenção no texto a

intertextualidade. É retomado um dos tópicos da discussão sobre a condição do menor

abandonado feita em sala de aula: a situação dos menores que vendem mercadoria ou

pedem nos sinais da Avenida Agamenon Magalhães, em Recife. A R. também faz

referências implícitas e explícitas a textos lidos pelo grupo: O Estatuto da Criança e do

Adolescente (De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança tem o

direito ao lazer, à alimentação, à educação, à dignidade.) e a Constituição Brasileira

(Devemos nos conscientizar que os criminosos não são só aqueles que praticam a violência

contra os menores mas também aqueles que se omitem).



54

3. O Acampamento: A narrativa fantástica de A.R.

A. O acampamento: Primeira versão
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Era tarde, mais ou menos duas horas da madrugada e n o havia ter pegado um sono
cochilo ainda de tanto imaginar o meu entusiasmo para aquela viagem do col gio, e que há
tempos estavamos combinado de ir e agora a coisa se concretizou.

O lugar era muito interessante, uma floresta onde iamos acampar um bom tempo e
realizar alguns estudos por lá. (Logo) Quando chegamos todos queriam tomar um bom
banho no rio que havia perto daquelas matas, mas o que ningu m esperava que mais o
que ningu m imaginava que existia uma assustadora longa história (?) lenda. e ao mesmo
tempo uma história fantástica.

Saímos de grupo em grupo (de 4 pessoas,) cada um deles tinha uma tarefa a cumprir e a
minha era de contar as situaç o condiç es de sobreviv ncia da mata e fazer um relatório
sobre isso. (o assunto abordado) (Uma história sobre aquelas matas e quem sabe publicar
tamb m.)

Cla Tamires Clara e eu fomos o mais longe possível e deparamos com uma gruta ou ou
uma caverna sei lá o que, (muito antiga), era muito estranha porque (tamb m) ao redor
dela havia índios fazendo um ritual a um Deus de barro, que eles imaginavam que
flutuava pelo ar e chorava (lágrima de) sangue cujas cujas lágrimas eram transportadas
para (um lago) o rio e que quando acabava o ritual o sangue se transformava em água.

Eu fiquei apavorada ao v r aquer/la cena, pensei at m contar para o resto do grupo
mais fiquei calada, porque achariam que estava ficando doida ou maluca ao imaginar co
relatar coisas impossíveis. Mais quando todos foram dormir, eu criei coragem e fui at lá, o
Deu de barro estava no ch o e os índios tinham desaparecido, mais no certo momento me
sentir flutuando com ele, e concluir que (?) era uma fantasia.

Com isso resolvi publicar esse texto para todos lerem essa história muito fant stica.
De cima dava para observar o acampamento, os ônibus estacionados, esse mundo a

vigilância e muito mais.
Na volta eu estava bastante enterr/ressada para a nova aventura, e/mais essa iria
demorar um bom tempo, j em quest o do livro c/Clara havia me perguntando qual seria o
título, respondi com entusiasmo: O mist rio do lago.

FRAGMENTO 9___________________________________________________________________________________________

Era tarde, mais ou menos duas horas da madrugada e não havia ter pegado um sono
cochilo ainda de tanto imaginar o meu entusiasmo para aquela viagem do colégio, e que há
tempos estavamos combinado de ir e agora a coisa se concretizou.
_______________________________________________________________

A. R. substitui os itens lexicais no fragmento ("ter" por "pegado" e "sono" por

"cochilo"), para enfatizar a ansiedade em relação à viagem, o que é reforçado pelo termo

"ainda".
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FRAGMENTO 10_______________________________________________________________________

O lugar era muito interessante, uma floresta onde iamos acampar um bom tempo e
realizar alguns estudos por lá. (Logo) Quando chegamos todos queriam tomar um bom banho
no rio que havia perto daquelas matas, mas o que ninguém esperava é que mais o que
ninguém imaginava é que existia uma (assustadora) longa história (?) lenda. e ao mesmo
tempo uma história fantástica.
______________________________________________________________________________________________________________________________

No segundo parágrafo, ocorre um fenômeno recorrente nas produções anteriores de

A. R., a concordância irregular ou associativa (KOCH, 2003): Quando chegavam(mos)

todos queriam tomar. A aluna se dá conta que era uma narradora-personagem e substitui a

forma verbal "chegavam" por "chegamos". Na rescrita, ela coloca o verbo na terceira

pessoa do plural devido à influência da palavra todos.

Em seguida, a aluna troca o verbo "esperava" pelo "imaginava", por ser mais

provável imaginar do que esperar um fato fabuloso. Supõe-se que a rasura de "longa

historia" é feita porque, posteriormente, a aluna usaria a expressão "uma história

fantástica", evitando repetição próxima. É provável também que, por a palavra "lenda" ter a

ver com o que está fora da realidade, fruto da imaginação humana, a aluna suprime a

expressão “história fantástica”. A.R. elimina-o talvez para garantir o suspense do enredo.

Vale relembrar que a proposta de produção solicita a elaboração de uma narrativa

fantástica, na qual se insere num mundo verossímil, um elemento mágico.

FRAGMENTO 11_______________________________________________________________________

Saímos de grupo em grupo (de 4 pessoas,) cada um deles tinha uma tarefa a cumprir e
a minha era de contar as situação condições de sobrevivência da mata
_______________________________________________________________

Até agora, todas as operações lingüísticas são do tipo online. A primeira operação

de adição posterior registrada refere-se à coesão, mais especificamente à introdução de

referente. A aluna possivelmente percebe que o pronome da contração "deles" não tem o

termo de referência, mas não atenta para a concordância ao estabelecê-lo: quatro pessoas.

A rasura seguinte, do tipo online, tem a ver com a seleção lexical (situação por

condições). Optando por situação, a aluna estabeleceria uma ambigüidade, o leitor não

saberia se ela estaria se referindo à situação de sobrevivência da mata ou das pessoas na

mata. Além disso, evitaria a repetição, já que existe a expressão "condições de

sobrevivência".
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FRAGMENTO 12_______________________________________________________________________

Cla Tamires Clara e eu fomos o mais longe possível e deparamos com uma gruta ou ou
uma caverna sei lá o que, muito antiga, era muito estranha porque (também) ao redor dela
havia índios fazendo um ritual a um Deus de barro, que eles imaginavam que flutuava pelo ar
e chorava (lágrima de) sangue cujas cujas lágrimas eram transportadas para (um lago) o rio e
que quando acabava o ritual o sangue se transformava em água.
_______________________________________________________________

No início do quarto parágrafo, há uma supressão posterior que parece sem

justificativa imediata (Tamires). Contudo, no quinto parágrafo, a narradora-personagem

escreveu que ficou apavorada, porém calou-se. Ela suprimiu um componente, porque, se o

grupo tem quatro pessoas e três teriam presenciado o fato fantástico, o resto seria apenas

uma pessoa. Tem-se aí um caso de incoerência quanto ao "mundo textual" estabelecido.

Em seguida, identificam-se indícios de que a aluna se monitora mais uma vez para

não fugir ao propósito da narrativa fantástica, ao suprimir o fragmento "que eles

imaginavam". Vale destacar que A.R. muda o modo verbal do subjuntivo (acabasse) para o

indicativo (acabava) – não se pode concluir se a alteração foi posterior ou online -, para

reafirmar um fato, e não um produto da imaginação. No entanto, é necessário frisar que

nem sempre as mudanças que ocorrem nas versões, num processo de alternância de posição

autor-leitor, são explicáveis numa perspectiva de monitoração cognitiva. Para isso, continua

a ter validade a presença constante das pesquisas em Crítica Genética, para apontar a

incompletude de uma visão puramente cognitiva, centrada na razão, embora esta

dissertação não tenha pretensão de tratar os dados levando em conta uma perspectiva

psicanalítica, por exemplo.

FRAGMENTO 13___________________________________________________

Eu fiquei apavorada ao vêr aquer/la cena, pensei até em contar para o resto do grupo
mais fiquei calada, porque achariam que estava ficando doida ou maluca ao imaginar co
relatar coisas impossíveis.
________________________________________________________________________________

Pela terceira vez nesta versão, A.R. atenta ao objetivo do gênero trabalhado ao

trocar os verbos "imaginar" por "relatar". Antes ocorre um fenômeno interessante, a aluna

escreve “imaginar relato”, mas talvez tenha percebido que causava estranhamento.

Uma semana depois, A.R. faz algumas modificações a lápis, entre as quais se

destacam:
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FRAGMENTO 14_______________________________________________________________________

Era tarde, mais ou menos duas horas da madrugada e não havia ter pegado um sono
cochilo ainda de tanto imaginar o meu entusiasmo para aquela viagem do colégio, e que há
tempos estavamos combinado de ir e agora a coisa se concretizou.
_______________________________________________________________

Primeiro a aluna suprime o verbo "ter" da perífrase havia ter pegado. Ainda neste

período, elimina a preposição e o verbo ("de ir"), dando mais concisão à passagem, uma

vez que fica claro que "viagem” é o complemento oculto do verbo combinar.

FRAGMENTO 15_______________________________________________________________________

(Logo) Quando chegamos todos queriam tomar um bom banho no rio que havia perto
daquelas matas, mas o que ninguém esperava é que mais o que ninguém imaginava é que
existia uma (assustadora) longa história (?) lenda. e ao mesmo tempo uma história fantástica.
_______________________________________________________________

A.R. acrescenta o adjetivo "assustadora" ao substantivo "história", o que confere

suspense ao texto. Aqui há pistas claras, portanto, da preocupação de A . R. com os efeitos

de sentido que as alterações de itens lexicais podem efetivar.

FRAGMENTO 16_______________________________________________________________________

Saímos de grupo em grupo (de 4 pessoas,) cada um deles tinha uma tarefa a cumprir e
a minha era de contar as situação condições de sobrevivência da mata e fazer um relatório
sobre isso. (o assunto abordado) (Uma história sobre aquelas matas e quem sabe publicar
também.)
_______________________________________________________________

Na seqüência, há uma mudança no enredo, não mais a narradora-personagem teria

que fazer um relatório sobre as condições de sobrevivência na floresta, e sim escrever uma

história sobre a mata, que possivelmente seria publicada.

FRAGMENTO 17_______________________________________________________________________

Cl Tamires Clara e eu fomos o mais longe possível e deparamos com uma gruta ou ou
uma caverna sei lá o que, muito antiga, era muito estranha porque (também) ao redor dela
havia índios fazendo um ritual a um Deus de barro, que eles imaginavam que flutuava pelo ar
e chorava lágrima de sangue cujas cujas lágrimas eram transportadas para (um lago) o rio e
que quando acabava o ritual o sangue se transformava em água.
_______________________________________________________________

Neste fragmento, a aluna usa a imprecisão como recurso expressivo, ao escrever

"gruta", "caverna" e "sei lá o que". Porém, na reescrita, opta por "caverna", adjetivando-a

(muito antiga). Além disso, exclui a forma verbal “era” e passa para o feminino o adjetivo
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"estranha", que se referia talvez à situação. A aluna troca "porque" por "também", alterando

a relação semântica entre as orações, de causa para adição.

Na passagem sobre o deus de barro, foi gerado um problema de reestruturação e de

emprego do relativo específico de posse "cujas", após a reescrita. A.R. foi mais bem

sucedida na refacção do segmento posterior, quando substitui "rio" por "lago". As lágrimas

de sangue transformadas em água podem ser represadas em um lago, mas não num rio. A

aluna elimina o "que", o qual estava prejudicando a conectividade das orações.

FRAGMENTO 18_______________________________________________________________________

Mais quando todos foram dormir, eu criei coragem e fui até lá, o Deus de barro estava no
chão e os índios tinham desaparecido, mais no certo momento me sentir flutuando com ele, e
concluir que (?) era uma fantasia.

Com isso resolvi publicar esse texto para todos lerem essa história muito fantástica.
esse mundo a

vigilância e muito mais.
Na volta eu estava bastante enterr/ressada para a nova aventura, e/mais essa iria

demorar um bom tempo, já em questão do livro c/Clara havia me perguntando qual seria o
título, respondi com entusiasmo: O mistério do lago.
_______________________________________________________________

Nessa versão, registra-se uma mudança significativa da conclusão, eliminada com o

final do penúltimo parágrafo. A aluna suprime a passagem em que diz ser a história uma

fantasia, como nas três vezes anteriores em que considera o elemento fantástico produto da

imaginação. Pelo mesmo motivo, elimina o último período, que trata da publicação da

história. A.R. refaz a conclusão retomando a passagem “em flutuava sobre o

acampamento”, demonstrando interesse na próxima aventura e apresentando o título do

livro que escreveu: "O mistério do lago". Tem-se aí uma ficção dentro da ficção, uma

metalinguagem.
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B. O acampamento: Segunda versão
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O acampamento
Era tarde, mais ou menos duas horas da madrugada0 e ((eu n o havia pegado um cochilo

(no sono) ainda)) de tanto imaginar o meu entussiasmo (para) (por) aquela viajem do
col gio,0 (e que) h tempos estavamos combinado e agora a coisa se concretizou.

O lugar era muito interessante, uma floresta onde íamos* acampar um bom tempo e
realizar alguns estudos por l . Logo quando chegamos0 todos queriam tomar um bom
banho no lago que havia próximo.0 mais o que ningu m imaginava que existia uma
assustadora lenda.

Saímos em grupo de quatro pessoas0 cadCa (um deles) tinha uma tarefa a cumprir0 e a
minha era de contar uma história sobre aquelas matas e0 quem sabe0 públicar* tamb m.
Clara e eu fomos o mais longe possível e deparamos com uma caverna muito antiga e

muito estranha tamb m,0 ao redor dela haviam v rios índios fazendo um ritual a um
Deus de barro, que flutuava pelo ar e chorava l grimas de sangue, (cujas l grimas) eram
transportadas para um lago0 e quando o ritual se encerava0 o sangue se transformava em
gua.
Eu fiquei apavorada ao v r* aquela cena, pensei at m contar para o resto do grupo0

[mais] fiquei calada, porque achariam que estava ficando (imaginando) (doida ou maluca)
ao relatar coisas impossíveis. [Mais] quando todos foram dormir, Criei coragem e fui at
l ,0 o Deus do barro estava no ch o e os índios tinham desaparecido,0 [mais] (no) certo
momento me sentir flutuando com ele,0 d/De cima dava para observar o acampamento, os
ônibus estacionados, a vigilância fazendo a ronda e muito mais.

Na volta eu estava bastante interessada (para a) nova aventura, [mais] essa iria
demorar um bom tempo,0 j em quest o do livro0 Clara havia me perguntado qual seria o
título, respondi com entusiasmo: O mist rio do lago.

Nessa segunda versão, a aluna pôs o título "O acampamento". Ela poderia ter

colocado um título mais criativo, como o escolhido para o livro "O mistério do lago", por

exemplo, mas alguns indícios analisados anteriormente levam a pensar ter sido preocupação

sua, durante todo o processo de elaboração do rascunho, manter o suspense.

FRAGMENTO 19_______________________________________________________________________

Logo quando chegamos0 todos queriam tomar um bom banho no lago que havia próximo.0
mais o que ninguém imaginava é que existia uma assustadora lenda.
_______________________________________________________________

A.R. teve o cuidado de substituir a palavra "rio" por "lago", no segundo parágrafo.

Essa mudança é feita inicialmente no quarto parágrafo no rascunho: um Deus de barro, que

flutuava pelo ar e chorava lágrimas de sangue, cujas lágrimas eram transportadas para

um lago e quando o ritual se encerava o sangue se transformava em água.
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FRAGMENTO 20_______________________________________________________________________

Era tarde, mais ou menos duas horas da madrugada0 e ((eu não havia pegado um
cochilo (no sono) ainda)) de tanto imaginar o meu entussiasmo (para) (por) aquela viajem do
colégio,0 (e que) há tempos estavamos combinado e agora a coisa se concretizou.
_______________________________________________________________

Quanto às respostas às marcas feitas pela professora na segunda versão, nota-se que

A.R. desfaz a seguinte alteração: de eu não havia ter pegado no sono cochilo ainda para eu

havia pegado um cochilo [no sono] ainda. Na linha seguinte, é apontado um problema de

conexão (o meu entusiasmo para [por] aquela viajem do colégio), que é resolvido pela

aluna.

FRAGMENTO 21_______________________________________________________________________

Eu fiquei apavorada ao vêr* aquela cena, pensei até em contar para o resto do grupo0
mais fiquei calada, porque achariam que estava ficando (imaginando) (doida ou maluca) ao
relatar coisas impossíveis.
_______________________________________________________________

Embora não tenha feito um ajuste estrutural, ou seja, eliminar a forma verbal

“ficando”, A.R. acrescenta o gerúndio "imaginando" ao fragmento situado no quinto

parágrafo do texto.
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C. O acampamento: Terceira versão
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O acampamento
Era tarde, mais ou menos duas horas da madrugada, e eu n o havia pegado no sono

ainda de tanto imaginar o meu entusiasmo para aquela viagem do col gio. H tempos
estavamos combinado e agora a coisa se concretizou.

O lugar era muito interessante, uma floresta onde íamos acampar um bom tempo e
realizar alguns estudos. Logo quando chegamos, todos queriam tomar um bom banho no
lago que havia próximo. O que ningu m imaginava que existia uma assustadora lenda.

Saímos em grupo de quatro pessoas, todos tinham uma tarefa a cumprir e a minha era
contar uma história sobre aquelas matas e, quem sabe, publicar tamb m.

Clara e eu fomos o mais longe possível e deparamos com uma caverna muito antiga e
muito estranha tamb m ao redor dela havia v rios índios fazendo um ritual a um Deus de
barro, que flutuava pelo ar e chorava l grimas de sangue, as quais eram transportadas
para um lago, e quando o ritual se encerava, o sangue se transformava em gua.

Eu fiquei apavorada ao ver aquela cena, pensei at m contar para o resto do grupo,
preferi ficar calada, porque achariam que estava imaginando coisas impossíveis. Quando
todos foram dormir, criei coragem e fui at l . O Deus de barro estava no ch o e os índios
tinham desaparecido. Certo momento me sentir flutuando com ele. De cima dava para
observar o acampamento, os ônibus estacionados, a vigilância fazendo a ronda e muito
mais.

Na volta eu estava bastante interessada com a nova aventura, mais essa iria demorar
um bom tempo. J em quest o do livro, Clara havia me pergunta qual seria o título,
respondi com entusiasmo: O mist rio do lago.

FRAGMENTO 22_______________________________________________________________________

Saímos em grupo de quatro pessoas, todos tinha uma tarefa a cumprir e a minha era
contar uma história sobre aquelas matas e, quem sabe, publicar também.
_______________________________________________________________

Para resolver uma falha de referenciação apontada pela professora, A.R. causa um

problema de concordância: de "cada um deles tinha uma tarefa" para "todos tinha uma

tarefa".

FRAGMENTO 23_______________________________________________________________________

Clara e eu fomos o mais longe possível e deparamos com uma caverna muito antiga e
muito estranha também ao redor dela havia vários índios fazendo um ritual a um Deus de
barro, que flutuava pelo ar e chorava lágrimas de sangue, as quais eram transportadas para
um lago, e quando o ritual se encerava, o sangue se transformava em água.
_______________________________________________________________

Esse fragmento apresenta um problema de emprego de relativo específico de posse

e repetição próxima de palavras, o que gera incoerência local, desde a primeira versão. Para
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resolvê-lo, a aluna substitui o conectivo por um relativo universal: De chorava lagrimas de

sangue, cuja as lagrimas eram transportadas para um lago para chorava lagrimas de

sangue, as quais eram transportadas para um lago.

Apesar de não ter sido reescrito, o início do quinto parágrafo merece uma

observação. A narradora-personagem apresenta-se como a única testemunha do ritual

indígena, esquecendo-se de Clara, citada no quarto parágrafo: Clara e eu fomos o mais

longe possível. Este problema não foi percebido pela professora e, conseqüentemente, não

foi apontado na correção.

FRAGMENTO 24_______________________________________________________________________

Eu fiquei apavorada ao ver aquela cena, pensei até em contar para o resto do grupo,
preferi ficar calada, porque achariam que estava imaginando coisas impossíveis. Quando
todos foram dormir, criei coragem e fui até lá. O Deus de barro estava no chão e os índios
tinham desaparecido. Certo momento me sentir flutuando com ele. De cima dava para
observar o acampamento, os ônibus estacionados, a vigilância fazendo a ronda e muito mais.
_______________________________________________________________

Continuando a transformação iniciada na primeira versão, A.R. reestrutura o

fragmento com o acréscimo do verbo "imaginando": De porque achariam que estava

ficando [imaginando] doida ou maluca por relatar coisas impossíveis, para porque

achariam que estava imaginando coisas impossíveis. A alteração deve-se à ambigüidade da

correção indicativa (RUIZ, 1998). A professora destaca as palavras "doida" e "maluca", por

serem sinônimas, mas a aluna não entende e suprime os dois termos, além do infinitivo

“relatar”5. Esse verbo dá a idéia de que as coisas impossíveis tratam-se de fatos

presenciados pela narradora-personagem na realidade ou em uma alucinação,

contrariamente ao sugerido pelo verbo “imaginar”.

A aluna também suprime todas as adversativas (mas) circuladas pela professora na

terceira versão, embora os alunos sejam orientados a eliminar apenas o excesso de

repetição.

5 Ocorrências deste tipo apontam o quão produtivas poderão ser as pesquisas que se debrucem sobre os
efeitos da intervenção do professor na produção textual dos alunos. De fato, tentar responder a como os
diferentes discursos, as diferentes ordens de monitoração, se entrecruzam na elaboração de textos em espaço
escolar, é um desafio para os pesquisadores tanto da educação, quanto da lingüística e da psicologia, mas
escapam aos objetivos primeiros desta dissertação.
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4. Nós somos os heróis: A dissertação Argumentativa de K.F.

A. Nós somos os heróis: Primeira Versão
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Quem ou gostaria de ser herói o suficiente para dizer ao mundo o que realmente pensa?
Eu sou a heroina! Vejamos como exemplo os poetas, sempre exagerados, sempre constantes,
sempre objetivos, ser que eles falam o que as pessoas querem ouvir? Claro que n o! Os
poetas incomodam por falarem a verdade e a verdade infelizmente incomoda. Vejam os
jornalistas, sempre t o s rios, sempre t o diretos, sempre em busca das respostas certas. Os
jornalistas s o odiados porque s o tamb m, eles buscam a verdade. E a verdade fere.
Ent o me resta neste mundo ferir, ser odiado e incomodar, pois a verdade ser dita doa a
quem doer. Serei poeta, jornalista, eletricista, psicologa. N o importa o que serei, n o
importa o que somos agora, o important a busca incans vel pela verdade e n o poder o
calar-nos porque somos muitos, porque somos fortes, porque somos poetas frustados,
cineastas desconhecidos, amigos do imagin vel, porque somos a última geraç o capaz de
mudar o mundo, (pois) (porque) depois de nós teremos vir o pessoas acomodadas,
acostumadas a esperar. E o amanh , apenas nós podemos mudar.

{professora perdoe-me, acho que me empoguei demais}

FRAGMENTO 25_______________________________________________________________________

Quem é ou gostaria de ser herói o suficiente para dizer ao mundo o que realmente pensa? Eu
sou a heroina!
_______________________________________________________________

No segundo período do texto, K.F. risca a oração "Eu sou a heroína", talvez porque

a narrativa está predominantemente na segunda pessoa do plural.

FRAGMENTO 26_______________________________________________________________________

Os jornalistas são odiados porque são também, eles buscam a verdade.
_______________________________________________________________

A aluna sublinha no período acima, a passagem "por que são", possivelmente

devido à inadequação no plano morfossintático ou à reestruturação da idéia.

FRAGMENTO 27_______________________________________________________________________

Não importa o que serei, não importa o que somos agora, o importante é a busca incansável
pela verdade e não poderão calar-nos porque somos muitos, porque somos fortes, porque
somos poetas frustados, cineastas desconhecidos, amigos do imaginável, porque somos a
última geração capaz de mudar o mundo, (pois) (porque) depois de nós teremos virão pessoas
acomodadas, acostumadas a esperar.
________________________________________________________________________________

Como ambas as conjunções são coordenativas explicativas, a troca do "pois"

(colocado entre parênteses) pelo "porque" significa uma escolha sem implicações

gramaticais, contudo, no plano da coesão, é a quinta repetição do conectivo no segmento. Já
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a substituição da forma verbal "teremos" por "virão" dá a intenção de expectativa para o

futuro.

FRAGMENTO 28_______________________________________________________________________

{professora perdoe-me, acho que me empoguei demais}
________________________________________________________________________________

O bilhete escrito no final do texto pela aluna concretiza uma avaliação da própria

escrita quanto ao aspecto discursivo (RUIZ, 1999). O pedido de perdão por causa da

"empolgação", ou mesmo do desabafo, leva a crer que K.F. percebe a infração a uma das

ditas regras do texto argumentativo, ao não manter distanciamento da questão tratada. Em

síntese, o que é considerado pela aluna uma falha em situação de prova, na verdade, confere

autenticidade ao seu discurso.

B. Nós somos os heróis: Segunda Versão
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Nós somos os heróis

Quem ou gostaria de ser herói o suficiente para dizer ao mundo o que realmente pensa?
Nós somos os herois. Vejamos como exemplo os poetas, sempre exagerados, sempre
constantes, sempre objetivos. Ser que eles falam o que as pessoas querem ouvir? Claro que
n o! Os poetas incomodam por falarem a verdade e a verdade infelizmente incomoda.
Vejam os jornalistas, sempre s rios, sempre diretos, sempre em busca das respostas obvias.
Os jornalistas s o odiados tamb m, pois eles buscam a verdade. E a verdade fere. Ent o
resta-me apenas neste mundo ferir, ser odiada e incomodar, pois esta verdade ser dita,
doa a quem doer. Serei poeta, jornalista, eletricista e psicologa. N o importa o que serei,
n o importa o que somos agora, o importante a busca incans vel pela verdade.
E n o poder o calar-nos, porque somos muitos, porque somos fortes, porque somos poetas
frustados, cineastas desconhecidos, amigos do imagin vel, porque somos a última geraç o
capaz de mudar o mundo, depois de nós vir o pe ssoas acomodadas, acostumadas a esperar.
E o amah , apenas nós podemos mudar.

FRAGMENTO 29_______________________________________________________________________

Nós somos os heróis

Quem é ou gostaria de ser herói o suficiente para dizer ao mundo o que realmente pensa? Nós
somos os herois.
________________________________________________________________________________

A oração riscada na versão anterior (Eu sou a heroína!), é substituída na segunda

versão por "Nós somos os heróis", que também serve de título para o texto. Bastante

significativa, tal alteração, sem dúvida, apresenta implicações de natureza ideológica, com

diferentes efeitos sobre o leitor e sobre a constituição subjetiva da autora.

FRAGMENTO 30_______________________________________________________________________

Vejam os jornalistas, sempre sérios, sempre diretos, sempre em busca das respostas obvias.
Os jornalistas são odiados também, pois eles buscam a verdade. E a verdade fere.
_______________________________________________________________

Na primeira linha do fragmento acima, K.F. elimina as duas ocorrências, com valor

enfático, do advérbio "tão" e troca o adjetivo da palavra "respostas" de "certas" para

"obvias". A primeira mudança leva a crer que a aluna estabeleceu um recorrência de

estruturas com o fragmento anterior (vejam como exemplo os poetas, sempre exagerado,

sempre constantes, sempre objetivos).

Já com relação à segunda, infere-se que, para K.F., “certo” subtende o que é

verdade, enquanto “obvio” é aquilo que é esperado. Se for considerado o que foi dito sobre
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os poetas, principalmente a pergunta retórica Será que eles falam o que as pessoas querem

ouvir? seguido da exclamativa Claro que não!, pode-se dizer que as respostas óbvias são

aquelas previsíveis, despojadas de análise crítica, que nem sempre representam a verdade,

uma vez que a imparcialidade não existe na prática. O período seguinte traz mais um

argumento para essa hipótese. Quando escreve que "os jornalistas são odiados também",

possivelmente a aluna quis dizer que há também jornalistas que são odiados, em oposição

aos que não se comprometem com a verdade.

Existe ainda outra mudança nesse fragmento. A passagem sublinhada no rascunho

Os jornalistas são odiados porque são também, eles buscam a verdade, é suprimida.

FRAGMENTO 31_______________________________________________________________________

E não poderão calar-nos, porque somos muitos, porque somos fortes, porque somos poetas
frustados, cineastas desconhecidos, amigos do imaginável, porque somos a última geração
capaz de mudar o mundo, depois de nós virão pessoas acomodadas, acostumadas a esperar. E
o amahã, apenas nós podemos mudar.
_______________________________________________________________

K.F., no rascunho, substitui o "pois" pelo "porque": somos a última geração capaz

de mudar o mundo, (pois) (porque) depois de nós teremos virão pessoas acomodadas,

acostumadas a esperar. Contudo elimina as duas conjunções na segunda versão.

Tanto a versão anterior quanto esta apresentam muito poucas rasuras na sua

superfície, ao contrário dos textos da A.R. Assim como ela, K.F. também fugiu

parcialmente ao tema, uma vez que o texto-base da prova trata do compromisso de fazer as

coisas bem feitas, com responsabilidade – tema bastante recorrente na instituição escolar.

Enquanto A.R. interpreta o termo "certinhas" como "caretas", tratando da questão das

drogas, K. F. aborda o fato de que o heroísmo consiste em se comprometer com a verdade.
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5. Infância no Lixo: A Carta do Leitor de K.F.

A. Infância no lixo: Primeira versão

Senhores leitores, ao ler a reportagem sobre os menores carentes que sobrevivem da
coleta de lixo, sentir-me na obrigaç o de expressar o meu total sentimento de revolta.

S o crianças com menos de 15 an os de idade que carregam at 70 quilos de lixo nas
costas, correndo grande risco de obter uma deformidade na coluna. Sem falar de todas as
doenças que elas est o expostas ao entrar em contato com animais e insetos. O governo
N o parece se mobilizar para resolver este problemas j que todas as leis j criadas nunca
sairam do papel.

Se fossem cumpridas, essas leis beneficiariam todas essas crianças, tirando -as do lixo e
permitindo que elas tivessem um vida mais digna.

FRAGMENTO 32_______________________________________________________________________

O governo não parece se mobilizar para resolver este problemas já que todas as leis já criadas
nunca sairam do papel.

Se fossem cumpridas, essas leis beneficiariam todas essas crianças, tirando-as do lixo e
permitindo que elas tivessem um vida mais digna.
________________________________________________________________________________________
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No segmento acima, ocorrem a supressão de um termo repetido e o sublinhado do

demonstrativo "essas", que também está repetido na linha seguinte. Nos dois casos, a aluna

parece preocupar-se com as repetições próximas. Observa-se que esse rascunho possui

ainda menos rasuras que o anterior, "Nós somos os heróis".

B. Infância no lixo: Segunda versão

Senhores leitores, ao ler a reportagem sobre os menores carentes que sobrevivem da coleta
de lixo, sentir-me na obrigaç o de expressar o meu total sentimento de revolta. S o
crianças com menos de 15 anos de idade que carregam at 70 quilos de (podendo) obter
uma deformidade na coluna. Sem falar de todas as doenças que elas est o expostas ao
entrar em contato com animais e insetos. O governo n o parece se mobilizar para resolver
estes problemas j que todas as [leis] criadas nunca sairam do papel. Se fossem cumpridas,
as [leis] beneficiariam todas essas crianças, tirando -as do lixo e permitindo que elas
tivessem uma vida mais digna.

FRAGMENTO 33_______________________________________________________________________

São crianças com menos de 15 anos de idade que carregam até 70 quilos de (podendo) obter
uma deformidade na coluna.
_______________________________________________________________
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Na segunda versão, houve a eliminação do fragmento "lixo nas costas": São

crianças com menos de 15 anos de idade que carregam até 70 quilos de lixo nas costas.

Supõe-se que K. F., com a preocupação de evitar redundância, suprime lixo por haver se

referido a ele anteriormente (coleta de lixo) e nas costas, porque logo a seguir trata da

obtenção de deformidade na coluna por parte dos menores.

FRAGMENTO 34_______________________________________________________________________

O governo não parece se mobilizar para resolver estes problemas já que todas as [leis] criadas
nunca sairam do papel. Se fossem cumpridas, as [leis] beneficiariam todas essas crianças,
tirando-as do lixo e permitindo que elas tivessem um vida mais digna.
_______________________________________________________________

O demonstrativo "essas", sublinhado na versão anterior (Se fossem cumpridas, essas

leis beneficiariam todas essas crianças), foi substituído pelo artigo "as", para evitar

repetição.

C. Infância no lixo: Terceira versão
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Senhores leitores, ao ler a reportagem sobre os menores carentes que sobrevivem da coleta
De lixo, me senti na obrigaç o de expres sar o meu total sentimento de revolta. S o
crianças com menos de 15 anos de idade que carregam at 70 quilos podendo obter uma
deformidade na coluna, sem falar de todas as doenças que elas est o expostas ao entrar em
contato com animais e insetos. O governo n o parece se mobilizar para resolver estes
problemas j que todas as leis criadas nunca sairam do papel. Se fossem cumpridas,
beneficiariam todas essas crianças, tirando -as do lixo e permitindo que C elas tivessem
uma vida mais digna.

FRAGMENTO 35_______________________________________________________________________

O governo não parece se mobilizar para resolver estes problemas já que todas as leis criadas
nunca sairam do papel. Se fossem cumpridas, beneficiariam todas essas crianças, tirando-as
do lixo e permitindo queCelas tivessem uma vida mais digna.
_______________________________________________________________

A professora indica a repetição da palavra "lei" na passagem a seguir: todas as [leis]

criadas nunca sairam do papel. Se fossem cumpridas, as [leis] beneficiariam todas essas

crianças. A aluna considera a indicação, recorrendo a uma elipse.
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6. A música de Jonas: A narrativa fantástica de K.F.

A. A música de Jonas: Primeira Versão

A música de Jonas

Em casa sóhavia Jonas com seus próprios pensamentos. Era uma casinha humilde no topo
do Morro da Mangueirinha, do lado de fora a grande agitaç o das pessoas que saiam para
trabalhar. Jonas ligou o velho r dio de pilha e imediatamente as ondas sonoras começaram
a invadir seu corpo. Num impulso com os braços, entrou nas ondas coloridas que se
acendiam e se apagavam em um fundo preto. As ondas faziam vibrar todo seu corpo,
numa esp ie de dança sincronizada que ele dançava sem querer. Jonas voava
tranqüilamente quando uma forte luz quase lhe acertou a cabeça. Por pouco n o foi
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atingido, ele era bastante habilidoso e desviava das luzes com a mesma facilidade que
entrava na m sica. Foi quando ouviu a fo voz difusa de Chico Buarque que de longe
chamava um g ri, o guri pobre da favela. Entre saltos e perífecias Jonas ouviu tamb m o
locutor da r dio falar as horas e j eram seis em ponto. Hora de ir a escola. Jonas desligou
o r dio, pegou a mochila e os livros e foi emb embora esquecendo de limpar a sujeira que as
luzes coloridas fizeram na parede da sala.

Na primeira versão da narrativa fantástica de K. F., há somente duas rasuras. Uma tem

a ver com troca de fonemas (de "fo" para "voz"): Foi quando ouviu a fo voz difusa de

Chico Buarque. A outra refere-se ao abandono e a retomada da conjunção concessiva

("emb" e "embora"): Jonas desligou o rádio, pegou a mochila e os livros e foi emb embora.

B. A música de Jonas: Segunda versão
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A m sica de Jonas

Em casa sóhavia Jonas com seus próprios pensamentos. Era uma casinha humilde no topo
do Morro da Mangueirinha, do lado de fora a grande agitaç o das pessoas que saiam para
trabalhar. Jonas ligou o velho r dio de pilha e imediatamente as ondas sonoras começaram
a invadir seu corpo, num impulso com os braços, entrou nas ondas coloridas que se
acendiam e se apagavam em um fundo preto. As ondas faziam vibrar todo seu corpo numa
esp ie de dança sincronizada que ele dançava sem querer. Por pouco n o foi atingido, ele
era bastante habilidoso e desviava das luzes com a mesma facilidade que entrava na
m sica. Foi quando ouviu de muito longe a voz difusa de Chico Buaque que chamava um
g ri, o pobre g ri* da favela. Entre saltos e perí fecias Jonas ouviu tamb m o locutor da
r dio falar as horas,0 e j passavam das seis, hora de ir a* escola. Jonas desligou o r dio,
pegou a mochila e os livros e foi embora esquecendo de limpar a (sua) sujeira que as luzes
coloridas fizeram na parede da sala.

FRAGMENTO 36_______________________________________________________________________

Era uma casinha humilde no topo do Morro da Mangueirinha, do lado de fora a grande
agitação das pessoas que saiam para trabalhar.
________________________________________________________________________________

K.F. adiciona o adjetivo "apressadas" no segmento "do lado de fora a grande

agitação das pessoas que saiam para trabalhar."

FRAGMENTO 37_______________________________________________________________________

As ondas faziam vibrar todo seu corpo numa espécie de dança sincronizada que ele
dançava sem querer. Por muito pouco não foi atingido, ele era bastante habilidoso e desviava
das luzes com a mesma facilidade que entrava na música.
_______________________________________________________________

A aluna suprime a frase Jonas voava tranqüilamente quando uma forte luz quase lhe

acertou a cabeça, que, na primeira versão, fica entre os dois períodos acima. Também é

adicionado o advérbio "muito" em por muito pouco não foi atingido.

FRAGMENTO 38_______________________________________________________________________

Foi quando ouviu de muito longe a voz difusa de Chico Buaque que chamava um gúri, o
pobre gúri* da favela.
_______________________________________________________________

Neste segmento do texto, há o deslocamento da locução adverbial "de longe" e o

acréscimo do advérbio "muito" (de Foi quando ouviu a voz difusa de Chico Buarque que de

longe chamava um gúri para Foi quando ouviu de muito longe a voz difusa de Chico



78

Buarque que chamava um gúri). Também ocorre a troca dos termos "guri" e "pobre" (de o

guri pobre da favela para o pobre gúri da favela). Esta permuta é extremamente

interessante pelos efeitos que provoca no leitor e pela possibilidade de entendê-la tanto

como resultado de monitoração do sujeito em relação ao texto que escreve, como também

pertencendo à ordem do que escapa, daquilo que flui do lugar onde estão fincadas as

relações com a ideologia.

FRAGMENTO 39_______________________________________________________________________

Entre saltos e perífecias Jonas ouviu também o locutor da rádio falar as horas,0 e já
passavam das seis, hora de ir a escola.
_______________________________________________________________

K.F. transforma o fragmento e já eram seis em ponto em já passavam das seis. Além

dessas alterações e de mudanças relacionadas à pontuação, não há mais rasura na segunda

versão.
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C. A música de Jonas: Terceira versão

A m sica de Jonas

Em casa só havia Jonas com seus próprios pensamentos. Era uma casinha humilde no
topo do Morro da Mangueirinha, do lado de fora a grande agitaç o das pessoas que saiam
para trabalhar.

Jonas ligou o velho r dio de pilha e imediatamente as ondas coloridas de som começaram
a invadir seu corpo. Num impulso com os braços, entrou nas ondas sonoras que se
acendiam e se apagavam em um fundo preto met lico. As ondas faziam vibrar todo seu
corpo numa esp ie de dança sincronizada que ele dançava sem querer. Por muito pouco
n o foi atingido por um raio de luz que quase lhe acertou a cabeça, mas ele era bastante
habilidoso e desviava das luzes com a mesma facilidade que entrava na m sica.
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Foi quando ouviu de muito longe a voz difusa de Chico Buaque que chamava um guri, o
pobre menino da favela e entre saltos e perífecias Jonas ouviu tamb m o locutor da r dio
que avisava que j passava das setes, hora de ir àescola.

Jonas desligou o r dio, pegou a mochila e os livros e foi embora esquecendo de limpar a
sujeira que as luzes coloridas fizeram na parede da sala.

FRAGMENTO 40_______________________________________________________________________

Jonas ligou o velho rádio de pilha e imediatamente as ondas coloridas de som
começaram a invadir seu corpo. Num impulso com os braços, entrou nas ondas sonoras que se
acendiam e se apagavam em um fundo preto metálico.
_______________________________________________________________

Na passagem as ondas sonoras começaram a invadir seu corpo, num impulso com

os braços, entrou nas ondas coloridas, K.F. muda a expressão "as ondas sonoras" para "as

ondas coloridas do som" e vice-versa. Ainda acrescenta o adjetivo "metálico" ao segmento

entrou nas ondas coloridas que se acendiam e se apagavam em um fundo preto.

FRAGMENTO 41_______________________________________________________________________

Por muito pouco não foi atingido por um raio de luz que quase lhe acertou a cabeça, mas ele
era bastante habilidoso e desviava das luzes com a mesma facilidade que entrava na música.

Foi quando ouviu de muito longe a voz difusa de Chico Buarque que chamava um
guri, o pobre menino da favela
_______________________________________________________________

A aluna adiciona o segmento por um raio de luz que quase lhe acertou a cabeça,

mas à passagem Por pouco não foi atingido, ele era bastante habilidoso e desviava das

luzes com a mesma facilidade que entrava na música. K. F. também troca "gúri" por

"menino", em a voz difusa de Chico Buarque que chamava um gúri, o pobre gúri da favela.

FRAGMENTO 42_______________________________________________________________________

Jonas ouviu também o locutor da rádio que avisava que já passava das setes, hora de
ir à escola.
_______________________________________________________________

É curioso constatar que a aluna altera pela segunda vez o fragmento em que o

locutor diz a hora: Jonas ouviu também o locutor da rádio falar as horas, e já passavam

das seis, hora de ir a escola. Enfatiza, assim, o atraso, para talvez justificar o fato de o

menino não haver limpado a sujeira que a música fez na sala.
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FRAGMENTO 43_______________________________________________________________________

Jonas desligou o rádio, pegou a mochila e os livros e foi embora esquecendo de limpar
a sujeira que as luzes coloridas fizeram na parede da sala
_______________________________________________________________

Respondendo à indicação da professora, K.F. suprime o pronome possessivo "sua"

no fechamento do texto: esquecendo de limpar a sua sujeira que as luzes coloridas fizeram

na parede da sala. O referido pronome gerava uma incongruência sintático-semântica.

Nesta versão, salvo as alterações que envolvem pontuação e paragrafação, estas

feitas após orientação oral e coletiva da professora, as mudanças não têm a ver com a

inadequação lexical, falha de coesão, má estruturação de período ou qualquer outro

problema que comprometa a coerência local ou global do texto.

K. F. faz um intertexto implícito (era uma casinha humilde no topo do Morro da

Mangueira) e explícito (foi quando ouviu de muito longe a voz difusa de Chico Buarque

que chamava pelo gúri, o pobre menino da favela) com a música "Meu Guri", de Chico

Buarque. É interessante saber que, em resposta à proposta feita pela professora para que

escrevesse sobre algo de que gostava, a aluna elabora um texto cujo tema era a música

(Anexo 6). Outro dado que merece destaque é o fato de a aluna ter pesquisado o tema

universo para a feira de conhecimentos. No dia da exposição, o grupo de K. F. dividiu uma

sala com a equipe que tratou do tema da música (Anexo 7).

Nota-se ainda, implicitamente, uma relação de "A música de Jonas" com "A luz é

como água", de Gabriel Garcia Marquez. Assim como o autor colombiano, a aluna faz

analogia entre elementos com propriedades distintas: luz/água e som/luz/matéria. À luz é

dada a propriedade de água, ou melhor, de matéria, havendo, assim, uma mudança no

estado físico, que passa a ser líquido, fluido.

A mesma explicação serve para relação entre o som e a luz e entre esta e a matéria

(Jonas (...) foi embora esquecendo de limpar a sujeira que as luzes coloridas fizeram na

parede da sala). O som propaga-se por ondas e a luz, através de raios ou feixes (num

impulso com os braços, entrou nas ondas sonoras que se acendiam e apagavam em um

fundo preto metálico). A energia e o som se propagam e precisam de um meio para que

sejam percebidos e vistos. A água e a matéria, por sua vez, ocupam um volume e um

espaço. As comparações feitas por Garcia Marquez e por K.F. não são possíveis, por isso

representam a inserção de um fato mágico, absurdo, num mundo verossímil.
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Confrontando as versões de textos que constituem o corpus, conclui-se que tanto a

dissertação argumentativa quanto a carta do leitor de A.R. apresentam índices de reescrita

de naturezas lingüísticas semelhantes. Elas referem-se ao estabelecimento do eixo temático,

à infra-estrutura textual - no plano mais global -, à estruturação de períodos, à seleção

lexical e à coesão. Quanto aos mecanismos enunciativos (BRONCKART, 1999), registram-

se ocorrências relacionadas às vozes discursivas. Como já foi dito, a natureza lingüística

das mudanças são variadas e não há predominância de nenhuma.

Por seu turno, as versões da narrativa fantástica criada por A. R. trazem rasuras que

demonstram uma preocupação com a característica principal do gênero: a introdução de um

elemento mágico, incomum num mundo verossímil. Isso foi estabelecido através da seleção

lexical quando a aluna evita usar palavras que quebrem com a surpresa e o inesperado,

como, por exemplo, "imaginação". Assim como os outros textos de A .R., a narrativa

fantástica traz marca de reescrita que apontam para a coesão. Atentando para as referências

explícitas e implícitas, vê-se o resultado de se trabalhar com coletâneas. A partir de textos

dos mais diversos domínios, os alunos aprofundam temas, subsidiam opiniões e ampliam o

uso de recursos lingüísticos.

Já as reescritas de K. F. indicam que o planejamento do texto se deu mentalmente,

uma vez que ela quase não rasura e faz alterações. De uma versão para a outra, há muito

mais registros de escolhas entre possibilidades do que de correções. Por esse motivo, pode-

se dizer que nem todas as mudanças operadas pelas alunas representam uma correção. A

narrativa desta aluna é resultado de uma complexa relação de outros textos, entre os quais

se pode identificar alguns que foram trabalhados em sala. As coletâneas foram trazidas pela

professora para discussão temática (Anexo 4), pesquisadas por A.R. e suas colegas para

compor o mural da intertextualidade (Anexo 3), e produzido pela aluna. Além disso, não se

pode negar a influência da experiência vivenciada por ela na feira de conhecimentos,

quando a sua equipe, que expôs o tema "universo", dividiu uma sala com o grupo que

apresentou a "história da música".

Tais indícios apontam para a proficuidade do trabalho com paratextos - coletâneas,

esquemas, anotações – (SALLES, 2000), com gêneros textuais e, principalmente, com a

reescrita. Nesse prisma, o rascunho precisa ser tratado, não como instrumento para se evitar

rasuras, garantir regularização da margem e caligrafia no texto final, mas como espaço de
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experimentação, de resolução de problemas, sejam gramaticais, textuais ou discursivos. E

mais, como espaço também para a inscrição das singularidades nos processos de

subjetivação que estão implicados nas atividades de escrita(tura).
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conhecer a natureza lingüística, os procedimentos e os efeitos de mudanças feitas

por alunos expostos ao trabalho de reescrita, foi objetivo central desta pesquisa. Para isso,

buscou-se detectar, descrever e analisar índices de (re)elaboração textual e discursiva, ou

seja, momentos significativos do processo de textualização, em três propostas de produções

– dissertação argumentativa, carta do leitor e narrativa fantástica - escritas por duas alunas

do primeiro ano do ensino médio. Elas não dependeram tanto de indicações corretivas

individuais e escritas, o que era freqüente no primeiro semestre letivo de 2003, fora as

orientações coletivas e orais dadas pela professora durante as aulas em que os textos foram

refeitos.

Nas versões textuais de A.R., observou-se que há muita variação da natureza textual

e discursiva, mas nenhuma predominância. As suas rasuras são, portanto, idiossincráticas e

as razões das ocorrências, não passíveis de generalizações. Vale observar, no entanto, que a 

aluna executou um intenso trabalho de reescrita, na maioria dos casos, por meio de

operações de supressão e adição, conforme classificação advinda da Crítica Genética.

Chamou a atenção o cuidado que A.R. teve em preservar uma característica da narrativa

fantástica: a inserção de um elemento mágico num contexto verossímil.

Por sua vez, K.F. deixou poucas evidências (rasuras) de (re)elaboração escrita, o que

não significa que apenas copiou os textos. Adições e permutas ocorreram da passagem de

uma versão a outra. A aluna recorreu à adjetivação e à intertextualidade com textos

artísticos lidos em sala, tecendo uma complexa teia de relações. Diante disto, vale

mencionar a posição de Santana (2001:59) a respeito da função expressiva da linguagem:

Manifestação dos estados emotivos do sujeito, deve ser considerada como um dado

relevante para o ensino da produção escrita na escola. Tudo isto leva a inferir que as

rasuras não apontam somente ações corretivas de incongruências semânticas, falhas no

plano morfossintático, entre outras, mas também refinamento estilístico.

Apesar da mesma situação desencadeadora dos textos, há diferenças individuais nas

produções das duas alunas, devido a diferenças de temperamento, de maturação cognitiva e

de estilo, na experiência com a linguagem e letramento no ambiente familiar. De acordo

com Spoelders & Yde (1991:54), é fundamental a interação entre o estilo cognitivo da
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criança e o ambiente de aprendizagem. Contudo, não se pode esquecer o fato de que há uma

relação do sujeito com o texto que não passa por controles ou monitorações cognitivas.

Associações, relações, valores, imaginários se intercruzam na ordem do inconsciente e que

apontam o tempo inteiro para a incompletude do sujeito e a opacidade da linguagem.

Numa ação mediada tanto pelo pensamento e quanto pelas sensações, o escritor

hesita, falha, corrige, opta, seleciona, constitui-se. Por valorizar esse dinamismo, a Crítica

Genética oferece contribuições à pesquisa e ao ensino de escrita - caráter transdisciplinar já

apontado pelos seus teóricos. A adoção de uma perspectiva genética, além de revitalizar os

estudos sobre o autor/a autoria, enfoca sinais de momentos em que o texto metamorfoseia-

se e toma corpo, num dinâmico processo de materialização. Adotando essa abordagem, o

pesquisador e o professor têm acesso a marcas do (re)escrever, à atividade reflexiva em que

o aluno interage com a linguagem.

As pistas desse percurso são guardadas no rascunho (o genotexto), que, com os

estudos genéticos, adquire estatuto de objeto de investigação científica, fornecendo

informações, assinalando vestígios de conflitos enunciativos e de “testagem” de alternativas

que o texto acabado (o fenotexto) não oferece. Nos textos prévios, existem registros das

variações ao longo dos escritos, testemunhos materiais que registram discussões, e suas

conseqüências, que o autor trava com ele mesmo. É sempre possível corrigir, modificar,

anular, enriquecer o enunciado já produzido – essas correções são mais efeito da leitura

do que da escritura propriamente dita, conforme Willemart (2002:101). As “rasuras de

leitura” são resultado da ininteligibilidade, incompreensão e busca do melhor efeito por

parte do escritor que retoma o texto, tornando-se seu primeiro leitor.

Com esta dissertação, observamos claramente que escrever não se limita a gerar um

texto; consiste também em pensar sobre ele, ordenar o discurso interior e elaborar

enunciados comunicativos, respeitando as convenções lingüísticas, aprofundando idéias,

explorando recursos da língua. Vimos também através dos dados coletados que o reescrever

em contexto escolar não deve reduzir-se a olhar e copiar sem rasuras o rascunho ou mesmo

corrigir falhas locais. Assim como a leitura, a escrita é uma habilidade a ser desenvolvida, e

não um conteúdo a ser transmitido na aula de Língua Portuguesa.

Segundo Barros (2002:11), o agir humano, através da linguagem, revela o uso

interativo da mesma, ampliando o reconhecimento do outro e de si próprio. Para isso, a
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mediação é necessária, por propiciar mudanças no processo de aprendizagem e de

desenvolvimento. Logo, é desejável que o professor não disponha apenas de critérios e

gostos pessoais, para intervir na escrita do aluno, respeitando suas escolhas; reconheça a

dimensão diagnóstica do erro; seja leitor dos textos dos alunos e um pesquisador da escrita.

Ele precisa levar o aluno a compreender a produção textual oral e escrita como um processo

que envolve aspectos lingüísticos, cognitivos e interativos, em outras palavras, um processo

que implica escolhas sobre recursos da língua mais adequados à situação comunicativa,

sobre os objetivos e efeitos que pretende atingir.

As substituições, supressões, acréscimos, interrupções, repetições encontradas nos

rascunhos escondem motivos e aguardam interpretações de olhares construídos sobre

teorias distintas, mas não necessariamente excludentes. Cabe ao pesquisador e ao professor

chegar a hipóteses explicativas para tais operações, observando a transformação de uma

forma em outra e confrontando possibilidades.

A escrita, uma experiência pessoal e uma prática histórica e social, precisa ser

entendida como um movimento de construção e reconstrução de significados, de

remodelagem e distribuição do material lingüístico na superfície textual e ordenação das

idéias. Desse modo, o aluno toma o seu texto como objeto de análise e reflexão, em

reestruturação permanente, passível de modificações, e amadurece sua competência escrita

e capacidade de auto-avaliar-se.

Pretendemos dar continuidade a essa pesquisa tomando como tarefa a investigação

dos efeitos da intervenção do professor sobre aquilo que o aluno produz, nos processos de

textualização em espaço escolar. De que modo o olhar do professor interfere na produção

do aluno? Ou seja: quais os efeitos que os comentários e/ou as correções provocam na

reescrita do aluno? Essa focalização em processos mais subjetivos da textualização deve

ser empreendida de modo a suprir as lacunas de caráter explicativo que uma pesquisa

exploratória em geral apresenta. Desse modo, a relação mais ampla entre sujeito e

linguagem, mais especificamente entre sujeito e texto, pode ser melhor compreendida.
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