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RESUMO 

Este trabalho analisa a construção do título de um texto por uma dupla de alunos do terceiro 

ano do ensino fundamental. Nesse sentido, consideramos o processo de “escritura em ato” 

(CALIL, 2008, 2013), preservando a cena enunciativa através da qual se visibilizam as 

negociações entre os escreventes e as tomadas de decisão responsáveis pela escolha do título 

do texto que estão escrevendo.  O produto gerado pela díade é singular na sua composição, haja 

vista que segue determinadas instâncias que vão desde a combinação oral do que vão escrever 

até a escrita do produto final – considerando aqui a segunda versão escrita, nomeada, 

geralmente, de “reescritura”.  O ato de intitular o texto seguiu, por assim dizer, três percursos. 

Ainda que interligados entre si, eles são enviados aos limites de diferentes atividades 

linguageiras, sejam elas: oralidade; oralidade-escritura; oralidade-escritura-escritura. 

Observamos que a natureza processual característica da geração dos dados que analisamos foi 

preponderante na mobilização dessas atividades, pois o título negociado entre os alunos reflete 

três instâncias específicas: 1.  a combinação do texto; 2. a escrita da primeira versão; 3. a 

reescrita do texto (o produto final, a segunda versão). Observamos, em nossa pesquisa, que o 

título, embora significativamente negociado, mais do que o que viria após ele (o texto), parece 

ser tomado, pelos escreventes, como um elemento puramente “paratextual”. Por outro lado, no 

processo de negociação oral ou escrita, o título mobilizou atividades metalinguísticas e 

metadiscursivas, marcadas por retornos feitos pelos sujeitos sobre as palavras e sobre os dizeres, 

responsáveis pelo que poderia ou não compor esta unidade textual – o título – (AUTHIER-

REVUZ, 1990, 1998). O processo escritural analisado foi registrado através de filmagem 

(câmera e áudio). Há, no registro da escritura em ato, um fenômeno que não podemos acessar 

diretamente quando nos concentramos apenas no texto escrito final: a menção ou os dizeres que 

colocam em cena a eleição do uso das palavras, os saberes sobre o gênero textual, sobre a 

sintaxe e sobre o sistema ortográfico que os alunos recebem da escola (CALIL, 2013). Através 

da construção dialógica, essas atividades, no tempo real da enunciação, são observadas de modo 

exponenciado, e muitas delas, na estaticidade da produção final, restam como efeitos invisíveis 

(CALIL, 2008).  

 

Palavras-chave: Processo de escritura em ato. Título. Manuscrito escolar.  
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ABSTRACT 

This paper analyzes the construction of the title of a text by a pair of third-year students of 

elementary school. In this sense, we consider the “writing process in action” (CALIL, 2008, 

2013), preserving the enunciative scene through which is possible to visualize negotiations 

between the scribes and the decision-making process responsible for choosing the title of the 

text being written. The product generated by the dyad is unique in its composition, given that 

follows certain instances ranging from oral combination of what they will write, to the writing 

of the final product - considering here, the second written version, usually named of "rewriting". 

The act of giving a title to the text followed, as it were, three routes. Although interconnected, 

they are sent to the limits of different language activities, either: orality; oral-writing; oral-

writing-writing. We observed that the caracteristic procedural nature of the data generating 

process that we analyzed was predominant in the mobilization of these activities, as the title of 

the negotiated text between students reflects three specific instances: 1. the combination of the 

text; 2. the writing of the first draft; 3. Rewriting of the text (the end product, the second 

version). We notice, in our research, the following issues: the title, although significantly 

negotiated, more than what came after it (the text), seems to be taken by the scribes, as a purely 

"paratextual" element. On the other hand, in oral or written negotiations, the title mobilized 

metalinguistic and metadiscoursive activities, marked by returns made by the subjects on the 

words and sayings, responsible for what might or might not compose this textual unit - the title 

- (AUTHIER- REVUZ, 1990, 1998). The analyzed text-entry process was recorded by shooting 

(camera and audio). There is, in the recording of the writing process in action, a phenomenon 

that we can not directly access when we focus only on the written text end: the mention or the 

sayings that put into play the election of the use of words, the knowledge about the genre, the 

syntax and the spelling system that students receive from school (CALIL, 2013). Through the 

dialogical construction these activities, in real time of the enunciation, are observed in a 

exponential way, and many of them, in the staticity of the final production, remain as invisible 

effects (CALIL, 2008). 

 

Keywords: Writing process in action. Title. School manuscript. 
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A língua materna, seu vocabulário e sua estrutura 

gramatical, não conhecemos por meio de dicionários 

ou manuais de gramática, mas graças aos enunciados 

concretos que ouvimos e reproduzimos na 

comunicação efetiva com as pessoas que nos 

rodeiam. 

(Mikhail Bakhtin) 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A escrita é uma manifestação simbólica constitutiva do homem enquanto ser social, cujo 

acesso e movimentos de letramento escrito, marcados pelo curso do ensino/aprendizagem, 

realiza-se de modo recorrente, e mais valorizado socialmente, pela instituição escolar. Através 

desse ambiente, pretende-se inserir a criança no mundo da escrita, para que ela possa, através 

do sistema gráfico, relacionar-se com o mundo através de textos escritos. Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa, 

Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da cidadania 

precisa criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz 

da linguagem que satisfaça necessidades pessoais – que podem estar 

relacionadas às ações efetivas do cotidiano, à transmissão e busca de 

informação, ao exercício da reflexão. De modo geral, os textos são produzidos, 

lidos e ouvidos em razão de finalidade desse tipo. Sem negar a importância 

dos que respondem a exigências práticas da vida diária, são os textos que 

favorecem a reflexão crítica e imaginativa, o exercício de formas de 

pensamento mais elaboradas e abstratas, os mais vitais para a plena 

participação numa sociedade letrada. (BRASIL, 1997, p.30) 

 

Pesquisas de cunho científico, sob orientações teóricas diversas e diferentes objetos de 

estudo, buscam entender como a criança se insere no processo de aquisição da linguagem escrita 

e se constitui (e é constituído) como sujeito em um sistema simbólico considerado uma das 

maiores invenções humana (ABAURRE, FIAD, MAYRINK-SABINSON, 1997; FERREIRA, 

2000; LEMOS, 1998; CALIL, 2004, dentre outros). Nosso trabalho investiga a escritura de 

textos por alunos do ensino fundamental, tendo como objeto específico a “escritura em ato”, ou 

seja, a escrita em processo, cuja instância é o momento em que duas crianças estão discutindo 

– planejando ou negociando – juntas a construção de um texto (CALIL, 2004, 2008, 2013; 

FELIPETO, 2008). Ao negociar, oralmente, antes de escrever – ou no momento em que estão 

escrevendo – coloca-se em cena o plano da oralidade e sua relação com a escrita. Não 

entraremos, propriamente, nos meandros dos debates sobre a relação oralidade-escrita, posto 

que nos interessa “ler”, apenas, os sentidos ou os enunciados que insurgem na negociação do 

que entra ou não na versão escrita do texto.   

Elegemos a “escritura em ato” como objeto de estudo devido nossa pesquisa girar em 

torno de questões que formam uma rede de buscas no seio do Grupo de Pesquisa Escritura, 
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Texto e Criação 1  (ET&C), do qual fazemos parte. Como aponta Calil e Felipeto (2014), 

trabalhar com a escrita colaborativa em ato nos possibilita analisar seus componentes centrais 

(planejamento, formulação e revisão), bem como os processos criativos em situações reais de 

uso.  

No momento da geração dos dados, trabalhamos com uma díade de alunos 

(criança/criança) ao invés do formato “professor/aluno” (usado em alguns trabalhos 

científicos). Observamos que nessa formação (aluno/aluno), nenhum dos participantes assume 

intencionalmente e premeditadamente a posição de “mestre”. Segundo Calil e Felipeto (2014), 

a escrita colaborativa feita com duas crianças favorece a contestação, ou seja, uma confrontação 

de pontos de vista, quando os alunos refletem sobre o que foi dito pelo colega, gerando muitas 

explicações, argumentações e justificativas relacionadas ao texto que estão escrevendo juntos. 

O processo escritural analisado é registrado através de filmagem (vídeo e áudio), posto 

que esse tipo de registro “oferece significativos elementos para se observar e interpretar como 

os próprios alunos dialogam e interagem entre si e com o próprio texto em curso” (LIMA e 

CALIL, 2014, p. 193). Com isso, permite-se o reconhecimento, no tempo real da fala 

espontânea, de aspectos metalinguísticos e metaenunciativos responsáveis pela produção de 

sentido da unidade textual (CALIL, 2008). 

Frequentemente, a análise de textos – sejam eles em qualquer nível de ensino – 

concentra-se na produção final, no texto finalizado, não havendo uma forte tradição no estudo 

da escritura em ato (CALIL, 2008, 2013). Além do trabalho com o texto final, é significativo, 

também, analisar as trilhas e os rastros singulares constituídos na relação entre as crianças e os 

textos que estão escrevendo. Considerando o processo de escritura em ato, investigamos, nesta 

pesquisa, a escrita de um texto por uma díade de alunos, preservando toda a “construção 

dialógica” (nos termos de BAKHTIN,1997) em que as crianças estão envolvidas.  

A cena enunciativa em que uma dupla de crianças dialoga sobre o que vão escrever e 

constroem juntas a feitura de um texto é potencialmente rica e oferece uma diversidade de 

questões a serem investigadas, uma vez que não podemos controlar os dizeres de uma díade, 

                                                 
1 Nosso trabalho integra os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa Escritura, Texto e Criação (ET&C) e 
pelo – Laboratório do Manuscrito Escolar(L’ÂME) quem vêm se dedicando a investigar o processo de escritura 

em ato envolvendo alunos do ensino fundamental. O grupo já conta com dados de natureza variada e (poemas, 
histórias inventadas, contos etiológicos, história em quadrinhos, etc.), a partir desse estudo, terá em seu corpus 
uma produção cujo gênero textual será o “relato”.    
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nem os caminhos que o texto percorrerá desde o início de sua escritura até a última versão, 

entregue aos professores.  

Dada a potencialidade de questões que podemos encontrar no processo de escritura em 

ato e atentando ao objetivo de nosso trabalho, fizemos um “recorte” nos nossos dados, haja 

vista que a língua se manifesta através de materialidades diversas, sendo assim, importante um 

procedimento operacional de escolha do material ou no próprio material a ser investigado. 

Recortamos, assim, do produto gerado pela díade, os movimentos textuais e discursivos que 

envolvem a “titulação” do texto em duas instâncias específicas: primeiro, a negociação do que 

será escrito; segundo, a escrita, propriamente dita, da primeira e da segunda versões do título 

do texto. Notamos que, desde a negociação inicial para decidir qual seria o melhor título do 

texto, até o produto final (a escrita efetiva do texto – na primeira e segunda versões), as crianças 

estão inseridas em situação de diálogo, de forma que a “negociação” é sempre presente, 

inclusive no momento em que “passam o texto a limpo” (segunda versão).  

A negociação é entendida, grosso modo, consoante Gregory (1994), como um processo 

colaborativo que se manifesta nas diferentes estruturas sociais. Nessa perspectiva, “negociar é 

conferir, consultar junto, aconselhar-se ou discutir para alcançar um acordo” (GREGORY, 

1994, p.50, tradução nossa). A negociação, realiza-se, também, sem haver necessidade de outro 

sujeito, pois um indivíduo pode dialogar consigo próprio e tomar decisões.  

No processo escritural analisado, encontram-se crianças do 3º ano do ensino 

fundamental e o texto escrito é um “relato” de uma aula-passeio realizada como atividade 

proposta pela escola em que estudam. Nossa análise segue as orientações teóricas da Linguística 

da Enunciação, dos conceitos de dialogismo e polifonia de Bakhtin e do recente conceito 

forjado por Calil (2008), qual seja, o de “manuscrito escolar”, lido como  

tudo aquilo que, relacionado ou não ao ensino de língua portuguesa escrita, o 

scriptor produz a partir de sua condição de aluno. Em uma palavra é o produto 

de um processo escritural que tem a instituição “escola” como “pano de 

fundo”, como referência, enquanto cenário que contextualiza e situa o ato de 

escrever. (CALIL, 2008, p.25).   

A noção de manuscrito advém da Crítica Genética (GRÉSILLON, 1994), campo de 

investigação de textos manuscriturais de escritores representativos da literatura, da filosofia, da 

linguística e da história, cujo objetivo (da Crítica Genética) é compreender o processo de 

criação ou as atividades reflexivas que não podem ser visíveis no texto final dos escritores. Daí, 
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para a Crítica Genética, a importância da atividade textual em devir, posto esta trazer os traços, 

a marcha de uma criação, os retornos, as hesitações, as reelaborações, por assim dizer, as 

atividades linguageiras constitutivas do texto em curso (GRÉSILLON, 2007).   

O manuscrito escolar é gerado através de uma metodologia específica, uma vez que 

respeita o espaço e as condições etnográficas para seu estabelecimento. Como anuncia Calil, 

Usando como estratégia didática propostas de escritura colaborativa, quando 

dois alunos tem a tarefa de escreverem um único texto, pudemos ter acesso ao 

que dizem antes, durante e após o ato de escrever. Cena exemplar na 

investigação de questões significativas à estrutura, à língua e ao discurso, o 

diálogo entre os alunos pode colocar em destaque suas posições subjetivas, o 

modo como estão pensando sobre o que estão escrevendo e como reagem à 

palavra dita. (CALIL, 2008, p. 25)  

  Há, nesse tipo de produção, visibilidade para os retornos das palavras sobre elas mesmas 

e sobre o dizer (AUTHIER-REVUZ, 1990, 1998), para as trocas verbais, para a negociação 

entre o que pode ou não entrar no texto, para os apagamentos e supressões ocorridas ao longo 

do processo de construção textual. Assim, considera-se, primordialmente, o caráter reflexivo 

da linguagem como responsável pelo processo de negociação e as possibilidades de retorno 

sobre os dizeres.  

Nesse sentido, parte dos saberes e do processo de textualização advém dos 

conhecimentos que circulam na sala de aula ou, pelo menos, são por ela sedimentados 

(lembramos que uma criança pode ser alfabetizada em casa, pelos pais, fora mesmo do contexto 

escolar).   

Analisar o processo de escritura que envolve uma díade de alunos tem nos mostrado 

como, através da “construção dialógica”2, as crianças se confrontam com os sentidos do texto, 

as possibilidades de uso das palavras, os saberes sobre a sintaxe e sobre o sistema ortográfico 

advindos da escola. Já o investigador pode observar, de modo mais “direto”, o efeito que esses 

saberes promovem na escrita dos textos de alunos alfabetizados recentemente.  

Na literatura, encontramos diferentes pesquisas, sob diversos aportes teóricos, cujos 

dados de análise centram-se na escrita colaborativa. Citamos, a título de exemplo, o trabalho de 

Lopes (2001), apresentada ao Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL) 

                                                 
2 Nesse trabalho, essa “construção dialógica” é vista nos termos de Bakhtin (1987) e na releitura feita do conceito 

de “dialogismo” por Authier-Revuz (1990, 1998), nos referir às noções de “alteridade” e “heterogeneidade”.  
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da UFRN, intitulada: “O processo de interlocução em eventos de escrita cooperativa”. Nesse 

trabalho, a autora discute o processo de interlocução constitutivo dos eventos de escrita 

cooperativa entre os pares aluno/aluno e professor/aluno, salientando a questão da alteridade e 

o aspecto dialógico da linguagem e da escrita. Teoricamente, a pesquisa se realiza sob os 

auspícios do pensamento bakhtiniano (1990,1992). 

Hartmann (2003), em sua pesquisa, intitulada: “Movimentos do real: a autonímia na 

escrita coletiva de textos no computador”, estuda a produção de sentido, investigando as 

relações do sujeito com a linguagem no processo de produção textual escolar. Ele parte da 

análise de falas de crianças escrevendo textos coletivamente no computador para observar a 

representação do sujeito no texto e questionar a utilização do computador nas escolas como uma 

nova tecnologia de escrita. Teoricamente, a pesquisa se desenvolve a partir de conceitos 

advindos da Psicanálise Lacaniana, da Linguística da Enunciação e pela Análise do Discurso 

em linha francesa.  

Foi junto ao Grupo de Pesquisa Escritura, Texto e Criação (ET&C), coordenado pelo 

Professor Dr. Eduardo Calil, que encontramos um significativo número de pesquisas cujos 

dados em análise são gerados a partir da escrita colaborativa e de uma maneira específica de 

coletar os dados e analisar as atividades metalinguísticas e metadiscursivas, sejam relacionadas 

a questões gramaticais, ortográficas ou de textualização. Estudando a escritura em ato, Calil 

(2004, 2002, 2008) busca compreender os efeitos das “rasuras” – apagamentos, borrões, 

retornos no dizer – nos processos de textualização e, particularmente, o que elas podem 

evidenciar na relação entre os sujeitos, a língua e os textos que estão escrevendo.   

Nas pesquisas desenvolvidas pelo pesquisador sobre a autoria na escrita de histórias 

inventadas por alunos recém-alfabetizados, certos pontos nos levaram a nossa questão de 

estudo. Calil (1997) deparou-se com a maneira singular através da qual os alunos nomearam os 

personagens dos textos por eles criados, bem como o modo pelo qual intitulavam estes textos.  

A relação texto-título surgia aí impondo questões, sendo retomado por ele em outros estudos. 

Citamos, dentre eles: Ao sabor dos títulos: Uma releitura linguístico-discursiva da noção de 

coerência” (CALIL, 1997); A menina dos títulos: repetição e paralelismo em manuscritos de 

Isabel (CALIL, 2010); e A Rainha Comilona: dialogismo e memória na escritura escolar 

(CALIL, 2014). 
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Seguimos os trabalhos desenvolvidos pelo grupo ET&C, tanto no que respeita a 

determinadas questões relacionadas à escritura em ato quanto a um dos aportes teóricos 

utilizados por ele, qual seja, a Linguística da Enunciação.  

Elegemos compreender a construção de um título em escritura em ato porque ela parece 

revelar o modo particular como alunos agenciam e decidem qual título deve nomear melhor o 

texto. Por outro lado, ao negociar o título, como observamos em análises preliminares, ele se 

coloca como unidade textual que preserva as mesmas atividades reflexivas quando se negocia 

qualquer outro enunciado textual. Ademais, no processo de escritura em ato, em que crianças 

discutem como deve ser o título, este deixa de ser lido como um apêndice ou elemento 

“paratextual”, como lemos em manuais de redação, cuja função é apenas “nomear” o texto. 

Mais do que isso, é parte integrante da elaboração textual, espaço em que saberes de ordem 

discursiva e linguística são acionados, como acontece na escrita de todo e qualquer texto.  

Para a Linguística Textual (FÁVERO; KOCH, 1983), o título compõe um elemento no 

seio dos fatores de contextualização. O título figura entre um dos fatores prospectivos, 

concebido como 

[...] o primeiro desencadeador de perspectivas sobre o texto, que vai servir de 

fio conduto que o leitor terá que fazer. Um título bem dado prepara o leitor 

para o que vai encontrar no texto, ativa na memória conjunto de 

conhecimentos necessários para a compreensão (frames, esquemas), permite-

lhe fazer previsões, levantar hipóteses, que, na sequência da leitura, vão ser 

testadas, confirmando-se ou não: isso porque existem títulos despistadores, 

intencionalmente ou não, principalmente, em produções de publicitários ou 

humoristas (KOCH; ELIAS, 2015, p 90). 

Pelo exposto, vemos a importância dada ao título. Em nosso trabalho, veremos como as 

crianças reservam um tempo considerável na negociação do texto. Essa negociação pode estar 

mesmo ligada à necessidade de que o título seja um fio condutor, uma unidade textual de um 

enunciado.   
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1.1 OBJETIVO  

 

Como já anunciamos, este trabalho tem como objetivo central analisar os processos 

metalinguísticos e metaenunciativos responsáveis pela produção de sentido na escrita de uma 

unidade textual, qual seja, “o título”. Neste sentido, consideramos o processo de “escritura em 

ato” (Calil, 2008, 2013), preservando a cena enunciativa através da qual se visibilizam as 

negociações entre os escreventes e as tomadas de decisão responsáveis pela escolha do título do 

texto que estão escrevendo.   

O produto gerado pela díade é singular na sua composição, haja vista que segue 

determinadas instâncias que vão desde a combinação oral do que vão escrever até a escrita do 

produto final – considerando aqui a segunda versão escrita, nomeada, geralmente, de 

“reescritura”.  A “titulação” do texto seguiu, por assim dizer, três percursos. Ainda que 

interligados entre si, eles são enviados aos limites de diferentes atividades linguageiras, sejam 

elas: oralidade; oralidade-escritura; oralidade-escritura-escritura. Veremos que a natureza 

processual, característica da geração dos dados que analisaremos é preponderante na 

mobilização dessas atividades, pois o título do texto negociado entre as alunas reflete três 

instâncias específicas: 1.  a combinação do texto; 2. a escrita da primeira versão; 3. a reescrita 

(o produto final, a segunda versão). 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Nosso trabalho está organizado em quatro partes. A primeira, da qual já tratamos, 

concentra as considerações iniciais, o objetivo central e a relação que ele mantém com 

determinadas etapas da geração dos dados.  

Na segunda parte, iremos tratar dos aspectos metodológicos, inserindo a característica 

científica da pesquisa. Na terceira parte, analisaremos as negociações dos alunos na escolha do 

título, quando combinam oralmente e quando escrevem a primeira e a segunda versões do título. 

Em seguida, na quarta parte, apresentaremos as considerações finais, seguidas das referências e 

dos anexos.  

Neste trabalho, optamos por apresentar nosso aporte teórico à medida que vamos 

analisando os dados gerados.  
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Metodologia é o estudo da organização, dos caminhos 

a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou 

um estudo, ou para se fazer ciência. 

Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, 

dos instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa 

científica.  

(Gerhardt e Silveira)   
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Antes de especificar e explicar o tipo de abordagem e o processo que utilizamos em 

nossa pesquisa, consideramos importante contextualizar este trabalho no universo da 

Linguística Aplicada (doravante LA).  

Compartilhando do mesmo pensamento de Menezes (2009), vemos a LA como um 

campo de pesquisa e de prática interdisciplinar que lida com problemas práticos da linguagem. 

Esses problemas com os quais a LA lida, estendem-se desde aspectos da competência 

linguística (aquisição de primeira ou segunda língua, letramento, distúrbios de linguagem, etc.) 

a problemas relacionados com a linguagem e comunicação na sociedade (discriminação 

linguística, multilinguismo, conflito linguístico, dentre outros). Segundo Moita Lopes (1996), 

Há uma preocupação cada vez maior em LA com a investigação de problemas 

de uso da linguagem em contextos de ação ou em contextos institucionais, ou 

seja, há um interesse pelo estudo das pessoas no mundo. (MOITA LOPES, 

1996, p. 123) 

A LA surge como uma aplicação da linguística teórica nas práticas de ensino de língua 

estrangeira. Aos poucos, vai-se estabelecendo como um campo de pesquisa interdisciplinar que 

investiga aspectos práticos do uso da linguagem nas ações comunicativas do dia a dia, aspectos 

relacionados à comunicação nas sociedades e entre elas. Ou seja, analisa o uso da linguagem 

em função de entender e explicar os aspectos sociais presentes nesse uso. Levando-se em conta 

que a nossa pesquisa investiga os processos metalinguísticos e metaenunciativos responsáveis 

pela produção de sentido na escrita da unidade textual “título”, consideramos que ela relaciona-

se aos tipos de investigação presentes no escopo da LA. 

Nesse capítulo, pretendemos expor os caminhos que percorreremos para realizar a 

pesquisa. Para uma melhor organização e compreensão do texto, nós o dividimos nos seguintes 

subcapítulos: 2.1 – Características científicas da pesquisa; 2.2 – contextualização da pesquisa; 

2.3 – Procedimentos de análise dos dados.  
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2.1  Características Científicas da Pesquisa 

Segundo as autoras Gerhardt e Silveira (2009), 

A pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou exame minucioso, 

realizado com o objetivo de resolver um problema, recorrendo a 

procedimentos científicos. Lehfeld (1991) refere-se à pesquisa como sendo a 

inquisição, o procedimento sistemático e intensivo, que tem por objetivo 

descobrir e interpretar os fatos que estão inseridos em uma determinada 

realidade (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). 

Os tipos de pesquisa variam de acordo com a abordagem e os procedimentos utilizados. 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), quanto à abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa ou 

quantitativa e no que se refere aos procedimentos, a pesquisa pode ser: experimental, 

bibliográfica, documental, pesquisa de campo, pesquisa de levantamento, estudo de Caso, 

pesquisa participante, pesquisa-ação, pesquisa etnográfica, dentre outros. 

Consideramos que nossa pesquisa possui abordagem qualitativa, uma vez que ela não 

se limita à representatividade numérica. Segundo Bogdom e Biklen (1994),  

A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em forma de 

palavras ou imagens e não de números. Os resultados escritos da investigação 

contêm citações feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a 

apresentação. Os dados incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, 

fotografia, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros registros 

oficiais. Na busca de conhecimento, os investigadores (...) tentam analisar os 

dados em toda sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em 

que estes foram registrados ou transcritos (BOGDOM; BIKLEN, 1994, p. 84). 

Segundo Lopes-Rossi (2009), a pesquisa qualitativa em Linguística Aplicada possui 

caráter introspectivo, com base em análise de protocolo com o objetivo de revelar aspectos do 

processamento cognitivo do sujeito da pesquisa. 

De acordo com Oliveira (2008), nesse tipo de pesquisa, o conhecimento não se reduz 

aos dados isoladamente, conectados por uma teoria explicativa. O pesquisador se torna parte 

integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um 

significado. Sendo assim, a pesquisa qualitativa enfatiza a subjetividade do pesquisador no 

processo de busca do conhecimento, permitindo que muitos caminhos sejam percorridos e que 

diferentes procedimentos metodológicos sejam utilizados. Para Alves (1991), a pesquisa 

qualitativa parte de observações mais livres, permitindo que as categorias de interesse apareçam 

progressivamente durante o processo de geração e análise dos dados. 
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Quanto aos procedimentos, observamos que nosso trabalho apresenta as características 

de estudo de caso. O estudo de caso consiste na investigação de um participante ou de um 

pequeno grupo. Visa a investigação de um caso específico, bem delimitado, contextualizado em 

tempo e lugar para que possa realizar uma busca circunstanciada de informações. Segundo Leffa 

(2006), o estudo de caso é  

(...) uma metodologia indutiva, em que a teoria é feita a partir de observações 

empíricas com ênfase na interação entre os dados e sua análise. As descrições 

e explicações são feitas com ênfase no processo e no contexto em que se 

encontram os dados. (LEFFA, 2006, p. 17). 

 

2.2 Contextualização da pesquisa. 

A pesquisa foi realizada no Núcleo de Educação da Infância (NEI), localizado no 

Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na cidade de Natal. 

O NEI é uma Escola de Aplicação que desenvolve ações de ensino na rede pública federal, 

atendendo crianças desde a Educação Infantil até o terceiro ano do ensino Fundamental. A 

idade das crianças varia entre 1ano e 2 meses e 10 anos.   

Por se tratar de uma instituição pública de ensino, o NEI atende a população em geral, 

utilizando o “sorteio” - que acontece no segundo semestre de cada ano – como forma de 

ingresso. O edital contendo as normas para o sorteio é publicado no site3 da escola.  

Escolhemos o NEI como local para gerarmos os dados de nossa pesquisa pelo fato de 

ser uma Escola de Aplicação da UFRN que atua na tríade: Ensino (atendendo crianças de 1 

ano e 2 meses a 10 anos), Pesquisa (atendendo alunos de graduação e pós-graduação da 

UFRN) e Extensão (organização de congressos, encontros e palestras). Como atua nessa tríade, 

essa instituição propicia o acesso de alunos tanto da graduação como da pós-graduação da 

UFRN para: realizarem estágios exigidos por seus cursos (normalmente os cursos de 

graduação – licenciaturas); e desenvolver pesquisas que culminarão na escrita de trabalhos de 

final de curso (monografias, dissertações ou teses). A Coordenação Pedagógica da Escola é o 

setor responsável por organizar essas demandas semestralmente. Tanto a realização de estágios 

como a realização de pesquisas se configuram como uma atividade rotineira da instituição. 

                                                 
3 www.nei.ufrn.br 
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Com isso, as crianças que estudam no NEI estão, desde cedo, acostumadas a receber 

pesquisadores em sala de aula.   

O NEI tem se firmado como uma “escola modelo”, cujo objetivo é criar um ambiente 

que oportunize a interação entre as crianças e entre estas e os adultos. Segundo a proposta 

pedagógica da instituição, disponível em seu site, ao oportunizar essas interações, permite-se 

à criança a vivência e construção progressiva, através da qual ela poderá:  

• afirmar-se como indivíduo e como ser coletivo, desenvolvendo, mediante as relações 

afetivas e atitudes de cooperação, a autonomia e a responsabilidade;  

• desenvolver uma atitude de curiosidade e crítica frente ao mundo;  

• vivenciar situações que possibilitem a construção do conhecimento e da expressão da 

realidade;  

• construir operações, conceitos e relações integradas nas várias áreas de conhecimento;  

• construir as formas de representação e expressão no mundo exterior e interior: Imagens, 

linguagem, jogo simbólico, desenho e escrita;  

• desenvolver a consciência do corpo e de suas possibilidades de perceber e agir sobre o 

ambiente.  

As ações pedagógicas desenvolvidas no NEI se articulam através do que se denomina 

“Tema de Pesquisa” ou “Tema gerador”4, explorado através de diálogos e de diversas formas 

de registros. No seio das ações, destaca-se a realização de aulas passeio 5  interligadas, 

sobremodo, aos temas de pesquisa. Ao final de cada aula passeio, procede-se ao registro escolar 

no qual as crianças dialogam sobre o que viram e de que forma essa aula de campo contribuiu 

para os conhecimentos acerca do tema de pesquisa.  

As produções desse registro geralmente são feitas de modo dialogal e coletivo, em que 

o professor escreve o texto (combinando com as crianças) no quadro. Todavia, o que surge na 

combinação não é registrado, seja através de filmagem, seja através de marcas de escrita no 

quadro. A combinação é muito mais dialogada, após um consenso, a professora escreve os 

                                                 
4Os temas de pesquisa estão sendo usados no NEI desde a Reestruturação Curricular na década de 80 (RÊGO, 

1999).  O tema de pesquisa ou “tema gerador” (KRAMER, 1989) é considerado o fio condutor do trabalho 

pedagógico. Segundo Kramer (1991, p.50), o tema de pesquisa significa “exatamente a possibilidade de articular, 

no trabalho pedagógico, a realidade sociocultural das crianças, o desenvolvimento infantil e os interesses 

específicos que as crianças manifestam, bem como os conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade 

que todos têm direito e acesso.”. 
5 Atividade escolar criada por Célestin Freinet, as aulas passeio são consideradas importantes instrumentos de 

ensino pois aproximam o trabalho feito em sala de aula da vida real das crianças.  
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enunciados elaborados pelas falas das crianças. Mesmo sem o registro que preservaria o 

movimento processual, essa prática, por si só, já é interessante em sala de aula, pois coloca os 

alunos em um circuito de “relacionamento” direto com a escolha da “melhor” frase a ser escrita, 

a “melhor” forma a se dizer algo, enfim, com as possibilidades materiais da linguagem. 

Nesse tipo de produção textual, temos a interferência direta do professor, que “lidera” o 

grupo e a escrita do texto. O professor escreve no quadro as ideias dos alunos, e, como escriba, 

já o faz ajustando as formas escritas consoante regras ortográficas e direcionando as questões 

sintáticas do texto escrito.  

Nossa pesquisa lida com dados coletados de maneira diferente. Seguindo a metodologia 

desenvolvida pelo professor Eduardo Calil, colocamos uma díade de crianças para planejar e 

escrever o texto com o mínimo possível da interferência de um adulto. Todo o processo foi 

filmado e posteriormente, foram transcritos os diálogos ocorridos durante essa atividade. O 

tempo total de filmagens foi de 43 minutos e 42 segundos, sendo divididos em dois vídeos, um 

de 30’20” e o outro de 13’22”. 

Corroborando com o pensamento de Felipeto (2013), observamos que as trocas 

enunciativas entre a díade de alunas possibilitam a construção do texto de maneira cooperativa, 

no qual cada participante apropria-se das formulações propostas pela colega, construindo assim, 

um discurso monológico na forma dialogal. A filmagem é importante justamente para 

capturarmos essas trocas enunciativas. 

A escolha, especificamente, do 3º ano A vespertino se deu por entendermos que não 

seria necessário interferir diretamente nas atividades corriqueiras, uma vez que a aula-passeio 

já estava na programação dessa turma e não seria, assim, necessidade única de nossa pesquisa. 

Em 2014, na época em que realizamos a coleta dos dados, a turma estava estudando o seguinte 

tema de pesquisa: “Conhecendo mares e oceanos em seus aspectos físicos e geográficos”.  

Para desenvolver cada tema de pesquisa, as professoras seguem questões norteadoras do 

tipo (questões comandadas pelas professoras e ajustadas aos interesses dos alunos que também 

elaboram questões para investigar): “o que já sabemos?”, “o que queremos aprender?”, “como 

vamos aprender?”.  Vejamos, no quadro 1, as questões que nos foram disponibilizadas pelas 

professoras da turma em que desenvolvemos nossa pesquisa.  
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CONHECENDO MARES E OCEANOS EM SEUS ASPECTOS FÍSICOS E 

GEOGRÁFICOS 

O QUE JÁ SABEMOS? 

 No mar tem peixes, estrela-do-mar, corais, polvo, lula e baleia. 

 Os corais são onde os peixes moram; 

 Os corais são os alimentos dos peixes; 

 Os peixes se alimentam de algas; 

 As algas são plantinhas; 

 No mar tem água-viva; A água-viva fica boiando na água; 

 No mar tem conchas e elas são as casas dos moluscos; 

 O tubarão é cego e não gosta de comer gente; 

 O tubarão é atraído por sangue; 

 Só tem tubarão em alguns mares; No nosso mar não tem tubarão; 

 A água do mar vem do Oceano Atlântico; 

 O oceano é de onde vem todos os animais do mar; 

 O mar é uma água salgada; 

 No mar tem lixo e os peixes comem pensando que é comida e morrem; 

 Tem vários animais no rio e no mar, mas existem alguns animais de água doce que não 

conseguem viver na água salgada por causa da pele; 

 No mar tem espuma que é branca e amarela; 

 A água do mar é salgada por conta da areia; 

 O mar é salgado porque tem uma montanha grandona de sal que vai desbotando; 

 O sal que a gente come é o sal que a gente tira da praia; 

 A pessoa tira a água do mar e coloca em uma máquina e fica só o sal; 

 O sal grosso é retirado do fundo do mar; 

 No mar tem onda; É o vento que faz a onda; 

O QUE QUEREMOS SABER? 

 Como é feita a areia do mar? 

 Como as conchas do mar são feitas? 

 Por que a água do mar é salgada? 
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 Por que a espuma do mar é amarela? 

 Como a onda é formada? 

 De onde veio a água do mar? 

 Por que os animais do mar morrem? 

 Como tiram o sal da água do mar? 

COMO VAMOS APRENDER? 

 Pesquisas no computador; Usar a internet; 

 Assistir vídeos; 

 Realizar visitas de estudo; 

 Pesquisar em livros. 

Quadro 1 – Questões norteadoras do Tema de pesquisa 

 

Como vimos no quadro 1, o tema gerador que envolve a produção do material de nosso 

estudo tem como título “Conhecendo mares e oceanos em seus aspectos físicos e geográficos”. 

Observando-o, vemos que, na questão norteadora “O que queremos saber?”, surgiu o interesse 

das crianças em entender como se extrai o sal da água do mar. Para atender a essa demanda, 

além das pesquisas feitas em casa e compartilhadas na sala de aula, as professoras organizaram 

uma excursão para visitar a Salina Soledade6, localizada no município de Macau/RN. O passeio 

tinha como objetivo conhecer uma das importantes salineiras do Rio Grande do Norte e entender 

como se realiza todo o processo de produção do sal, que vai desde a evaporação da água do mar, 

nos cristalizadores, até o armazenamento do sal.  

Para o desenvolvimento de nosso estudo, acompanhamos a turma na visita à Salina 

Soledade. A aula passeio foi no segundo semestre de 2014, mais precisamente no dia 21 de 

agosto de 2014. No dia seguinte à visita, acompanhamos a aula da turma do 3º ano A. Seguindo 

a rotina diária da turma, a professora organizou os alunos em uma “roda de conversas”7 e iniciou 

                                                 
6 A Salina Soledade, localizada no município de Macau/RN, é considerada uma salineira pequena, em comparação 

com outras localizadas no mesmo município. Lá se fabrica sal para consumo animal e não para consumo humano. 

Endereço: Estrada de Macau, Km 22, S/n. Soledade, Macau/RN 
7 Segundo Rêgo (1999, p. 75), a Roda “é o início do dia, quando professoras e crianças se sentam no chão em 

círculos para: conversar, trocar novidades, contar o que estão vivendo fora da escola, fazer combinados, discutir 

sobre o que estão estudando, falar/planejar/combinar o que vão fazer no dia, conferir quem veio para a escola, 

colocar o nome no quadro de presença (...) É o momento por excelência ‘reservado’ para o diálogo”. 
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o diálogo fazendo a correção da atividade de casa. Posteriormente, relembrou e conversou sobre 

a aula passeio perguntando às crianças o que viram, que impressões tiveram sobre o passeio e 

do que mais gostaram.  

Passado esse primeiro momento da aula, a professora, com o auxílio da pesquisadora, 

explicou como seria a atividade de registro da aula passeio. Pediu que as crianças se reunissem 

em duplas para produzirem juntas o relato. Explicou que, antes de começar a escrever, cada 

díade teria um tempo para combinar “como” e “o que” iriam escrever. No momento da escrita, 

ficou acordado que um escreveria e o outro iria ditar o que haviam combinado. Todo o processo 

de discussão sobre o que iriam escrever e a escritura em ato de duas díades de crianças foram 

filmados e fotografados. Para este trabalho, analisamos apenas a escritura de uma díade. 

Os sujeitos da nossa pesquisa foram duas meninas do 3º ano do ensino fundamental que 

produziram, colaborativamente, um relato de aula-passeio. As idades delas variavam entre 8 e 

9 anos. Elas fazem parte de um grupo de 16 crianças que estudam no NEI desde os anos de 

idade. Embora nossa pesquisa se concentre na escritura em ato das duas meninas, os demais 

alunos também foram separados em duplas e também participaram da atividade, escrevendo 

colaborativamente seus relatos da aula-passeio. Todos os textos finais foram entregues à 

pesquisadora. 

Com o intuito de manter o anonimato das crianças, elas foram nomeadas de Mariana e 

Renata.  

2.3 Procedimentos de geração e análise dos dados  

  Nossos procedimentos metodológicos para gerar dados foram os seguintes: primeiro a 

pesquisadora entrou em contato com a escola onde se deseja desenvolver a pesquisa. Nessa 

etapa, a pesquisadora negociou a possibilidade de desenvolver a pesquisa na instituição de 

ensino. Após a concordância da realização da pesquisa na escola, partimos para o 

planejamento, junto às professoras da turma onde foram gerados os dados. Em terceiro lugar, 

depois de planejar a atividade, pudemos seguir para a observação da aula de campo e, 

posteriormente, o desenvolvimento da atividade de escrita do relato por díades na sala de aula, 

sendo tudo registrado através da Filmagem.  

Ao filmar esse evento simbólico, é possível acompanhar o que as crianças dialogam, 

sobre o que irão escrever e, de igual modo, o diálogo que realizam no momento da escrita. Isso 
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nos possibilita o acesso ao avant-texte (GRÉSILLON, 2007), o caminho percorrido para a 

feitura do texto final; as ações não visíveis no produto que sustentam e mantém a aparente 

estaticidade do produto que será entregue ao professor.  

O vídeo é uma ferramenta que nos permite visualizar a postura do aluno no 

enfrentamento com o papel, como espaço de escritura, a relação que ele estabelece com os 

colegas da sala e com os professores e de que modo essa relação pode interferir em seu texto. 

A metodologia de filmar a díade no processo de escritura em tempo real nos possibilita 

capturar não só o diálogo das crianças, mas também as expressões faciais e corporais das 

crianças no momento em que estão negociando o que vão escrever ou quando já estão 

escrevendo o texto.  

O quarto procedimento, depois da filmagem, foi transcrever os diálogos capturados 

pela filmagem. Essa transcrição segue as orientações do Grupo de Pesquisa Escritura, Texto e 

Criação8 da transcrição de áudio da filmagem. O próximo passo consistiu na análise dos dados.  

 

 

                                                 
8 ver anexo 1, com algumas orientações sobre a transcrição. 
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A compreensão cognitiva humana surge de uma 

“intersubjetividade”, de um processo de negociação 

entre dois ou mais seres humanos. Essa negociação 

começa cedo, na infância, a partir do processo de “troca 

de turnos” (turn-talking) e se desenvolve por gestos 

comunicativos e diálogo. 

(Eve Gregory) 
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3 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Já é notório afirmar que os Parâmetros Curriculares Nacionais9 (PCN), baseados nos 

estudos no campo da Linguística, orientam que o ensino de língua portuguesa se realize através 

de textos. O texto assume a posição de unidade de ensino, antes reservada ao ensino das regras 

gramaticais através de frases. Os PCN compreendem que o texto permite ao aluno desenvolver 

as competências linguísticas e discursivas que lhe possibilitem interagir de modo eficiente em 

diferentes situações de interação (BRASIL, 1997).    

Os estudos que se desenvolvem sob a égide da Linguística Textual consideram o texto 

enquanto evento simbólico organizado/estruturado através de “gêneros textuais” de forma que 

a competência linguística está associada à apropriação e uso desses gêneros. A noção de gênero 

textual está ligada diretamente às diferentes práticas linguístico-discursivas ou às variadas 

situações comunicativas. Uma vez que não se pode definir todas as práticas linguageiras nem 

estabelecer limites tão claros entre elas, do mesmo modo não se pode descrever todos os gêneros 

textuais tampouco se pode definir com tamanha precisão os gêneros textuais que circulam na 

sociedade. Os enunciados linguísticos não seriam, nesse sentido, atrelados e fixados a um 

gênero específico.    

Outra questão teórica inerente às discussões sobre o gênero textual é a oscilação entre 

os termos “textual” e “discursivo” (MARCUSCHI, 2000). Consoante Péret Dell´Isola (2012, 

p. 17), “[...] levando-se em conta a evidência da inexistência um termo consensual, constata-

se que a terminologia empregada pelos teóricos oscila entre gênero discursivo e gênero textual, 

de acordo com a vertente da base teórica assumida”. A autora elabora um quadro em que 

descreve de que maneira e a partir de qual abordagem a noção de gênero  é concebida. Assim, 

de modo, geral, temos as abordagens: sócio-semiótica; sócio-retórica e a sócio-discursiva. 

Nossa reflexão insere-se na abordagem sócio-discursiva, cujos estudos “[...] incorporam a 

                                                 
9  Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são a referência básica para a elaboração das matrizes de 
referência. Os PCN foram elaborados para difundir os princípios da reforma curricular e orientar os professores 

na busca de novas abordagens e metodologias. Eles traçam um novo perfil para o currículo, apoiado em 
competências básicas para a inserção dos estudantes na vida adulta; orientam os professores quanto ao significado 
do conhecimento escolar quando contextualizado e quanto à interdisciplinaridade, incentivando o raciocínio e a 
capacidade de aprender. Segundo as orientações dos PCN, o currículo está sempre em construção e deve ser 

compreendido como um processo contínuo que influencia positivamente a prática do professor. Com base nessa 
prática e no processo de aprendizagem dos alunos, os currículos devem ser revistos e sempre aperfeiçoados. 
Informações retiradas do site do INEP: http://portal.inep.gov.br/web/saeb/parametros-curriculares-nacionais  

http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/matrizes-de-referencia-professor
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/matrizes-de-referencia-professor
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/matrizes-de-referencia-professor
http://portal.inep.gov.br/web/saeb/parametros-curriculares-nacionais
http://portal.inep.gov.br/web/saeb/parametros-curriculares-nacionais
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própria reflexão aportes da análise do discurso, da teoria do texto e das teorias enunciativas” 

(PÉRET DELL´ISOLA, 2012, p. 10). Entre as abordagens, um ponto comum é que todas 

levam em consideração as teorias sobre o texto. Grosso modo, a Linguística Textual.   

Além dessa questão, outra tem sido consensual no seio dos estudos sobre os gêneros 

textuais: diferenciar “tipo textual” e “gênero textual”. Marcuschi (2002) assinala que o 

sintagma “tipo textual” é usado para “designar uma espécie de construção teórica definida pela 

natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações 

lógicas)”. De modo geral, os tipos textuais caracterizam apenas algumas categorias conhecidas 

como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. Já o “gênero textual” seria 

usado para fazer referência aos textos  

[...] materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 

características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades 

funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos textuais são 

poucos, os gêneros são inúmeros. Alguns exemplos de gêneros textuais 

seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, 

reportagem jornalística, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia 

jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compras, 

cardápio de restaurante, instruções de uso, outdoor, inquérito policial, 

resenha, edital de concurso, piada, conversação espontânea, conferência, 

carta eletrônica, bate-papo por computador, aulas virtuais e assim por diante. 

(MARCUSCHI, 2002, p.25, grifo nosso)  

  Ao se referir a “conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica”, 

Marcuschi faz referência direta ao pressuposto bakhtiniano, amplamente conhecido, qual seja: 

o sujeito manifesta sua fala através de enunciados marcados pelo “conteúdo temático”, “estilo” 

e “estrutura composicional” (BAKHTIN, 1997).  

Consideremos, em nossa investigação, as noções de “conteúdo temático” e “estrutura 

composicional”, haja vista que nossos textos em análise referem-se ao “gênero relato de 

passeio” e a construção do título como fazendo pare da composição textual. As crianças 

produzem um texto com conteúdo específico efetivado através de enunciados historicamente 

ligados ao tipo textual “narrativo” e ao gênero “relato”. Há, nesse sentido, algo que vai ser 

constitutivo do texto, da ordem do repetível e independente do querer individual das crianças. 

Mas, por outro lado, o que vai ser escrito é da ordem da subjetividade, pois cada sujeito faz 

uso de diferentes construções (léxico, relação entre palavras, dentre outras). Dizendo de outro 

modo, mesmo que as várias díades escrevam o “título” do texto, enquanto unidade 

composicional, cada texto trará títulos nomeados de maneira diferente. Tomemos como 



31  

  

 
 

exemplo, considerando os textos coletados em nossa pesquisa, as seguintes nomeações: 

“Viagem a Salina”, “Passeio para a salina Soledade em: Macau”, “O caminho do sal”, etc.  

A escrita do gênero e seu conteúdo está relacionado à demanda da professora e ao 

trabalho promovido pela escola, já as estruturas, dirigidas pela relação que o texto a ser escrito 

mantém com outros de comum natureza. Encontramos nesse movimento uma noção 

importante forjada por Bakhtin (1997), a de dialogismo.   

Bakhtin (1998) aborda a enunciação numa dimensão discursiva que abarca caráter 

interativo, social, histórico e cultural. Em outras palavras, para ele a enunciação não existe 

fora de um contexto sócio-ideológico, pois ela parte de um alguém, destinando-se a outro 

alguém. Portanto, toda enunciação propõe uma réplica. Segundo o filósofo,  

A enunciação, compreendida como uma réplica do diálogo social, é a 

unidade de base da língua, trata-se de discurso interior (diálogo consigo 

mesmo) ou exterior. Ela é de natureza social ideológica. Ela não existe fora 

de um contexto social, já que cada locutor tem um “horizonte social” 

(BAKHTIN, 1998, p. 16)   

A noção de réplica aqui deve pressupor, em última instância, que toda enunciação 

simboliza uma situação de comunicação real, mas não significa que seja a própria situação, de 

maneira que um enunciado “passa” com seus sentidos e sua estrutura para outras situações 

comunicativas através da interlocução dos falantes, ganhando ou acionando novos sentidos.  

Na cena dialogal, como lida por Bakhtin, ao enunciar algo, em qualquer atividade de 

interação, colocaria o outro em uma posição discursiva de “atitude responsiva ativa”, em um 

processo de interação verbal. Segundo Bakhtin (1998, p. 127), “o diálogo, no sentido estrito do 

termo, não constitui, é claro, senão uma das formas, é verdade que das mais importantes, da 

interação verbal”. Aparece aí, no filósofo, a noção mais simples de “diálogo”. Mas o pensador 

reconhece que qualquer enunciado é marcado pela historicidade, não tem um sujeito falante 

como centro, posto já ter circulado antes em outras relações sociais, forjando, assim, o conceito 

de “dialogismo”. O dialogismo seria, assim, constitutivo da linguagem e de todo discurso. 

Nesse sentido, o diálogo entre Mariana e Renata representa uma cena enunciativa real 

comum, através do qual cada uma delas interagiria em turnos de alternância, mas não é isso 

que vemos acontecer. Há uma complexidade constitutiva em qualquer cena enunciativa e, da 

mesma forma, em todo ato de escrever, haja vista que se trata de subjetividades em jogo e de 
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atividade linguageira, espaço do não-simetrizável, de sentidos que não são fundantes. 

Lançando mão desses conceitos, Amorim (2009) afirma que todo e qualquer objeto de discurso 

e de conhecimento porta uma memória, haja vista que, ao ser falado, antes de mais nada, já 

fora falado por outros sujeitos. Nesse sentido, qualquer objeto do discurso coloca na cena 

enunciativa um universo discursivo que é atualizado e retransmitido.   

O que um “eu” atualiza, revive e retransmite a “alguém”, nas relações “interlocutivas”, 

enunciados constituídos e constitutivos de situações comunicativas geradoras dos gêneros ou 

por eles gerados.     

No fragmento em destaque, observamos a maneira particular como uma das crianças 

ativa a necessidade de uma “composição estrutural” que parece ser historicamente marcada em 

qualquer “texto”. Esse fragmento ocorreu aos 2’22” do início da filmagem. 

15. RENATA: Pronto! O sal lá é para animais, então a gente pode começar assim: 

ammmm... Como você acha que deve ser o título? 

Ao enunciar “Como você acha que deve ser o título?” Renata ativa um universo 

discursivo marcado na escritura dos textos: a necessidade de haver título. Nessa enunciação, 

vemos um enunciado polifônico, uma vez que a professora e a pesquisadora repetem em várias 

situações e em voz alta, para que todos os alunos escutem: “não esqueçam de colocar o título”.  

Uma espécie de ordenamento que impõe a quem escreve um fato em potencial, qual seja, todo 

texto deve ter um título (CALIL, 2004).   

Assim, a ideia de um texto sem o “título” estaria, se podemos afirmar, na mesma ordem 

de uma pessoa não ter “nome próprio” ou, da mesma especificidade de o aluno não assinar seu 

nome em um texto que acabou de escrever. Um livro, uma resenha, uma tese, uma dissertação 

ou uma “história inventada” devem ter títulos. 

O título também pertence ao domínio da lembrança e do esquecimento. Quando alguém 

se refere a um filme que viu ou a um texto que leu, a marca de sua “identidade” (após o autor) 

é seu “título”. Esquecer o título, nestas situações, é algo angustiante.  

Em outra situação, não lembrar de escrever o título no momento da escrita de um texto 

é da ordem da falta, da falha, e quem sabe, do erro. Sabemos, por exemplo, que se um candidato 

(seja do ENEM, de um concurso público, ou vestibular) não colocar o título da redação, pode 
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prejudicar sua pontuação (desde que este seja um requisito obrigatório presente nos comandos 

da proposta de redação). Citamos como exemplo, no quadro 2, dois comandos de provas de 

vestibulares, elaborados pela Comissão Permanente de Vestibular da UFRN (COMPERVE), 

direcionadas à escritura da “redação”.  

 1. Atender às configurações estilístico-composicionais mais frequentes do 

gênero (elementos paratextuais – como título – e textuais propriamente 

ditos) 15    

2. Seu texto deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes normas:  

• ser redigido no espaço destinado à versão definitiva;  

• ter um título;  

• apresentar explicitamente um ponto de vista, fundamentado em, no 

mínimo, dois argumentos;  

• ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa;  

• não ser escrito em versos;  

• conter, no mínimo, 20 linhas;  

• não ser assinado (nem mesmo com pseudônimo).16 – negrito nosso.  

Quadro 2 – Comandos de uma proposta de redação elaborado pela COMPERVE10 

A noção de elemento “paratextual”, na redação, estende-se ao título (negrito nosso).  

Não sabemos, todavia, ao que mais poderia responder essa noção. Retomando a capa de nossa 

dissertação, provavelmente, ao desenho do ônibus que leva os alunos às salinas soledade (cujo 

texto semiótico não poderia, evidentemente, estar presente em uma redação).  

As crianças, na escola (tanto na sala de aula, como na biblioteca), têm acesso a diversos 

livros: didáticos, de literatura infantil, de pesquisa (como almanaques e enciclopédias), de 

poesias, dentre outros. Bem como, têm acesso, diariamente, a textos de diferentes gêneros 

(receitas, cartas, artigos retirados da internet, letras de músicas, jornais, revistas, etc.). Nessa 

diversidade de textos, elas percebem que os títulos estão em toda parte. E, no “relato” que as 

                                                 
10 Informações retiradas do site: http://www.comperve.ufrn.br  

http://www.comperve.ufrn.br/


34  

  

díades de crianças se propuseram a escrever, não poderia ser diferente, eles (os títulos) tinham 

de estar lá.  

Há, efetivamente, muitos trabalhos acadêmicos que tratam da relação texto-título ou 

resumo-título. Como exemplo, podemos citar o artigo de Calil (2010), intitulado como: “A 

menina dos títulos: repetição e paralelismo em manuscritos de Isabel.” Nesse trabalho, Calil 

analisa um conjunto de 35 manuscritos produzidos por uma criança de 6 anos de idade, 

chamada Isabel. Os textos analisados foram gerados no ambiente familiar (em casa) e fazem 

parte de um conjunto de 64 manuscritos, produzidos entre os anos de 1991 e 1992, distribuídos 

em dois “cadernos de histórias”.  

É importante ressaltar que a escritura destes manuscritos não tinha caráter de “lição de 

casa” (quando a criança tem o “dever” de fazer a lição), mas tratava-se de uma proposta, feita 

pelo pesquisador, para que a aluna escrevesse quando, como e o que quisesse. Calil informa 

que esses manuscritos, juntamente com outros manuscritos feitos na escola, nesse mesmo 

período (91-92), compõe o “dossiê genético escolar” de Isabel. O Autor utiliza o termo “dossiê 

genético” retomando Grésillion (2007) que define como “dossiês genéticos” o conjunto 

formado pelos manuscritos literários. Calil enfatiza que apesar de estar longe de ter a 

complexidade e riqueza dos manuscritos literários, os manuscritos escolares podem ser 

entendidos como “o conjunto de materiais que entornam o aluno e ajudam a resgatar o percurso 

criativo de quem os escreveu” (CALIL, 2010, p. 543) 

Nesse artigo, o pesquisador se propõe a discutir o estatuto da repetição e o fenômeno do 

paralelismo contidos nos 35 manuscritos analisados, assumindo como base teórica Lemos 

(2006), que entende a língua enquanto possibilidade de estruturação subjetiva que se dá a partir 

do discurso do outro. Segundo Calil, “a alteridade aí estabelecida permite múltiplas e complexas 

relações entre o que compõe o processo enunciativo e as associações efetivadas pelo scriptor” 

(CALIL,2010, p. 533). Com isso, ele identificou, nos manuscritos analisados, como as “relações 

em paralelo” se estabelecem entre eles e de que forma os títulos dos manuscritos, seus elementos 

linguísticos e suas referências ao corpo do texto se repetem.  

 Antes de iniciar suas análises, Calil explica a relação entre repetição, paralelismo e 

alteridade, utilizando autores como: Dufour (2005), Jakobson (1970), Lemos (2006) e Lier-

Devitto (2006). Para fazer a interpretação e reconstrução dos índices de alteridade, Calil opta 

por analisar os títulos dos 35 manuscritos encontrados no primeiro “caderno de histórias”, que 
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Isabel escreveu em 1991, quando cursava o último ano da Educação Infantil. Segundo ele, “o 

modo como Isabel intitula suas histórias, traz elementos que se assemelham do ponto de vista 

sintático, lexical, semântico temático, gráfico e textual, havendo de um a outro, forma de 

repetição em paralelo” (CALIL, 2010, p. 544). Para uma melhor visualização de sua análise, 

ele apresentou, em um quadro, todos os títulos dos 35 manuscritos, considerando as estruturas 

morfossintáticas dos mesmos. O quadro, organizado dessa forma, permitiu observar pontos 

importantes que ele dividiu em duas partes: “nomes em paralelo” e “estruturas em paralelo”. 

 Na parte “nomes em paralelo”, Calil destaca a grande presença de nomes de personagens 

nos títulos, que aparecem em 32 dos 35 textos. Esses nomes variavam entre: nomes próprios 

(João, Laura, Gabriela); nomes genéricos (menina, menino ou amiga); nomes de animais (pato, 

morcego, gato); nomes dos personagens da turma da Mônica (Horácio, Chico Bento, Magali, 

Cascão); e nome de lugar (Selva). Entre os mais repetidos, ele observou que foram os nomes 

próprios (tanto de pessoas, como dos personagens da turma da Mônica). A presença massiva de 

nomes próprios nos títulos dos textos de Isabel estabelece uma restrição temática forte para seus 

manuscritos que, segundo Calil, remetem a “personagens-crianças”.  Essa repetição dos nomes 

próprios (nomes de crianças do seu convívio e de personagens das histórias em quadrinho que 

costuma ler) forma uma espécie de “paralelismo semântico” entre os manuscritos de Isabel. 

 Na parte “estruturas em paralelo”, Calil identificou 5 tipos diferentes de estrutura de 

títulos que se repetem. A primeira, ele chamou de “X” do título, que se observa em 10 

manuscritos. Essa estrutura consiste em ter apenas um nome próprio como título do texto, como 

por exemplo: “João”, “Laura”, “Gabriela” ou “Magali”. Analisando as histórias, Calil observou 

que muitos dos textos nomeados dessa forma remetem a elementos advindos de histórias em 

quadrinho, inclusive, a presença dos nomes de personagens de Gibis em 6 dos manuscritos, 

confirmam essa forte relação de alteridade de Isabel com as histórias da Turma da Mônica. 

 O segundo tipo de estrutura ele nomeou “O ‘X’” do título. Este, aparece em dois 

manuscritos: “O Chapéu” e “O pato”. A terceira estrutura é “O/A ‘X’ de [+a/o] ‘Y’” do título 

e aparece em 5 títulos: “A menina de walkman”, “A menina da corda”, “O menino do vídeo”, 

“O menino da carta” e “O menino da escrivaninha”. Segundo Calil, a semelhança no modo 

como foram intitulados esses textos, aponta para as “relações em paralelo”, pois nesses títulos, 

manifesta-se a repetição e o paralelismo de termos que variam dentro de uma estrutura 

morfossintática. 
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 A quarta estrutura observada é “O ‘XY’ do título. Essa forma de intitular apareceu 6 

vezes: “A mulher feia”, “Os morcegos voadores”, “A selva negra”, “O menino bebê”, “Os 

números 1,2,3” e “O gato Japonês”. Nesse tipo de estruturação, Calil chama a atenção para o 

fato do elemento nuclear continuar sendo um “nome”, porém seu complemento, na maioria 

deles, é um adjetivo. Isso faz lembrar a forma de intitular alguns contos de fadas, como: “A gata 

borralheira” ou “A bela adormecida”. 

 A quinta e última escritura apresentada por Calil é “[‘X’ [em:]] ‘z’”, que aparece quatro 

vezes, como por exemplo, “João em: joga a bola”. Esse tipo de estrutura de nomear está 

diretamente associada à estrutura encontrada nos gibis. 

 Na conclusão, Calil retoma alguns aspectos importantes que foram observados durante 

as análises. Ele coloca que a repetição através das relações paralelísticas cumpre uma função de 

estruturação dos textos de Isabel. Mas enfatiza que o paralelismo não é uma repetição às cegas, 

como se um título fosse igual ao outro. Segundo o autor, os elementos são constantemente e 

intensamente rearranjados no momento da escrita. 

 Calil identificou também que no momento de intitular um texto, Isabel escreve coisas 

relacionadas ao seu cotidiano, bem como, relacionada às histórias em quadrinhos que gosta de 

ler e que fazem parte do seu universo cultural. Esses elementos causam repetição e manifestam-

se através de suas relações paralelísticas, sem perder o caráter múltiplo, imprevisível e singular. 

Calil afirma que Isabel, enquanto autora de seus textos, “é capturada pela repetição de 

configurações textuais instauradas por práticas discursivas constituídas em seu contexto 

interacional” (CALIL, 2010, p. 561). 

Dentre tantos outros artigos publicados por Calil, gostaríamos de apresentar mais um. O 

artigo intitulado “A rainha comilona: dialogismo e memória na escritura escolar”, publicado em 

2012 na revista Bakhtiniana. Resolvemos expor esse texto porque ela trata da criação de um 

título em processo de escritura em ato. 

Nesse artigo Calil tem por objetivo discutir a relação entre dialogismo e memória, 

considerando o processo de escritura em ato como objeto de investigação. Para isso, ele analisou 

o registro escrito e o registro fílmico da escritura em ato produzido por uma díade de crianças 

de 6 anos de idade. Calil enfatiza a importância do registro fílmico para a análise dos dados, 

justificando que através desse registro, com o apoio da transcrição feita com o programa Eudico 
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Linguistic Annotator (ELAN11), é possível recuperar gestos, expressões, direções de olhar, 

posição do lápis no papel, dentre outras coisas. Ao resgatar a escritura no momento em que ela 

acontece, o pesquisador tem acesso aos fatores pragmáticos, interativos, cognitivos e 

comunicacionais que podem interferir no surgimento de temas, títulos, tramas, caracterização 

de personagens, bem como, as ocorrências de rasuras. 

 Para este trabalho, Calil analisou o processo de escritura em ato da díade Nara e Isabel, 

que ocorreu no dia 27 de junho de 1991. As meninas escreveram o manuscrito baseadas na 

proposta da professora, qual seja, uma história inventada. Todo o processo de escritura do 

manuscrito analisado nesse artigo durou 26 minutos e 19 segundos, porém, Calil se deteve na 

análise dos primeiros 5 minutos, pois foi nesse espaço de tempo que Nara e Isabel decidiram e 

escreveram o título da história.  

O manuscrito das meninas recebeu a seguinte intitulação: “A rainha comilona”. Segundo 

Calil, ao ler esse título percebe-se uma forte carga que remete tanto ao universo dos contos de 

fadas (por tratar de “rainha”), quanto ao dos gibis (por causa da característica “comilona”, que 

remete à personagem Magali das histórias da turma da Mônica). Entretanto, essa análise só é 

válida se houver o conhecimento prévio por parte do pesquisador, de que as alunas que 

escreveram a história, são leitoras desses gêneros textuais (contas de fadas e histórias em 

quadrinhos), caso contrário dificilmente criariam um título assim. Nesse ponto, Calil defende 

“a hipótese de que a memória semântica (individual e cognitiva) e a memória do objeto (coletiva 

social) não podem se dissociar.” (CALIL, 2012, p. 33). 

 A partir do fragmento escrito pode-se estabelecer essas relações (entre a criação do texto 

e a associação aos dois campos semânticos: contos de fadas e gibis), por outro lado, se perdem 

alguns elementos do que de fato aconteceu na escritura em tempo real, como por exemplo, 

“quem propôs o título?”, “quais foram os fatores e as relações associativas estabelecidas que 

conduziram à enunciação do título?” ou “como a memória de trabalho recuperou a memória 

semântica que o título indica?” (CALIL, 2012 p. 33). Para responder a esses questionamentos, 

Calil recorreu ao registro fílmico. Sucintamente, relataremos o que a câmera capturou. 

A professora apresentou a proposta de produção do texto na roda de conversa, para em 

seguida organizar a turma em duplas. Após a apresentação, os alunos foram encaminhados para 

                                                 
11 Programa de computador com sofisticado recurso de sincronização entre imagem e som 
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as mesas indicadas e foram instruídos a começar a conversar sobre a história que iriam escrever. 

Nara e Isabel sentaram nas carteiras indicadas pela professora e, por acaso, Isabel encontra um 

gibi da Magali embaixo de sua carteira, põe sobre a mesa e percebe que se trata de um gibi que 

ela tinha em casa. Nara tenta pegar o gibi mas Isabel não deixa e pede para ler para ela. Nara 

aceita e Isabel começa a ler a primeira história, que se intitula: “Magali em: Rapunzel”. Isabel 

leu em voz alta a história da Magali até o quinto quadrinho da segunda página, momento em 

que a professora surgiu e pegou o gibi, reforçando que as duas tinham que conversar para 

inventar a história, conforme já havia proposto na roda de conversas. Nara pediu para ditar o 

texto e, em seguida, propôs o título: “A rainha comilona”. 

 Descrita toda a cena enunciativa que gerou o título é possível entender os caminhos que 

levaram as duas meninas à essa decisão. Calil aponta que a formulação de Nara está diretamente 

relacionada aos dois campos semânticos que são ativados e compartilhados pela memória 

coletiva das duas alunas. Esses dois campos são: o universo dos contos de fadas, que foi 

engatilhado pela proposta didática de “inventar uma história” e o universo das histórias em 

quadrinhos, que foi ativado pela presença do gibi. Segundo Calil, a relação associativa 

estabelecida quando o título é enunciado, sintetiza, resgata e combina as memórias ativadas, o 

que imprime um caráter singular à história que será escrita pelas alunas. Nesse ponto, Calil 

defende que é o enlace entre dialogismo e memória que permite a criação através da repetição. 

Segundo ele, “um dos fenômenos essenciais para a instauração de qualquer memória é a 

repetição” (CALIL, 2012, p.41).  Aqui, ele retoma o conceito de repetição abordado no artigo 

anterior (A menina dos títulos: repetição e paralelismo em manuscritos de Isabel, publicado em 

2010). 

Dando continuidade às nossas análises, se compararmos os títulos da dupla em análise 

com os de outras duplas, observamos, como era de se esperar, eles apresentam semelhanças. 

Vejamos no quadro abaixo:  

  TITULO   

Díade 1 Passeio para a Salina Soledade em: Macau  

Díade 2 Visita as salinas soledade que fazem sal para animais  

Díade 3 Viagem a salina  

Díade 4 O caminho do sal  
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Díade 5 Aula de Campo  

Díade 6 Aula em campo: Macau  

Quadro 3 – Títulos finais dos Relatos das 6 díades 

Os títulos das díades 1, 2 e 3 mantém a estrutura sintática “nome + complemento”, 

remarcando uma excursão feita pela turma, através dos nomes “passeio”, “visita” e “viagem”; 

a díade 3 organiza o título, provavelmente, sob pressão de outros modos de nomeação, cuja 

estrutura recorrente é “artigo+nome+complemento”. Já as díades 3 e 4 fazem uso de estruturas 

cujo sentido se aproxima de dizeres ligados à excursão. A expressão “aula de campo” nomeava 

a atividade realizada pelas crianças.  

Concentrando-se no diálogo entre as crianças, observamos não ser o título o tópico 

inicial, mas as ações da salina, os processos ligados ao refinamento do sal. Vejamos o fragmento 

do diálogo das duas meninas que ocorreu entre 01’42” e 2’20”.  

5. MARIANA: (Pensativa, responde) Você quer fazer que parte? Você quer falar da 

salina? Eu quero falar do processo:: do final do processo. 

6. RENATA: (Pensativa, diz) A parte do refinamento? 

7. MARIANA: É. E... 

8. RENATA: É quando o sal se refina. 

9. MARIANA: Não! O final. Quando vai pra loja. 

10. RENATA: (Fica pensativa por um instante, coloca a mão na cabeça, sinalizando 

decepção e fala) Esqueceu que o sal de lá é para animais? 

11. ADRIANA: Só a canetinha em cima. 

12. MARIANA: (Fica pensativa e se distrai com outro colega da turma) Olha:: o que ele tá 

fazendo. 

13. RENATA: (Tentando chamar a atenção da colega, fala) Fecha a caneta Mariana, senão 

gasta tinta. 

14. MARIANA: (Mariana fecha a caneta e volta sua atenção à colega) 

15. RENATA: Pronto! O sal lá é para animais, então a gente pode começar assim: 

ammmm... Como você acha que deve ser o título? 

Se o processo de produção de texto é visto como uma prática sócio-histórica 

estreitamente relacionada às condições de produção, é na “prática de textualização” em ato 
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(CALIL, 1995) que observamos os caminhos recursivos as reformulações dos enunciados que 

vão compor o texto. Investigando a prática de textualização e os movimentos geradores de efeito 

de sentido e unidade, Calil (1997), apropriando-se do  quadro teórico formulado pela análise do 

discurso de linha francesa, na voz de Pêcheux, afirma que, na relação entre o sujeito e o sentido 

encontramos as formações discursivas determinantes no intradiscurso – lugar do já-dito – que 

está presente em qualquer enunciado, estando o intradiscurso em relação direta com a sua 

exterioridade, com suas condições de produção anteriores ou historicidades. Essa condição de 

produção deve incluir tanto fatores cotidianos quanto os fatores do contexto sócio-histórico em 

que as palavras ganham sentido.  

É assim que vemos Renata refutando o que não deve entrar no texto: “O final. Quando 

vai pra loja” (fala de Mariana). Há, nesse enunciado, uma espécie de dispersão, cuja unidade 

vai ser estabelecida pela “lembrança” de Renata, quando enuncia: “Esqueceu que o sal de lá é 

para animais?”.  

E eis que a força desse enunciado vai nos surpreender como será visto posteriormente. 

Mas, antes de tratar disso, é significativo lembrar que Mariana está permeada pelas questões 

norteadoras (apresentadas no quadro 1) do tema de pesquisa, no qual vimos afirmações como: 

“O sal que a gente come é o sal que a gente tira da praia”; “A pessoa tira a água do mar e coloca 

em uma máquina e fica só o sal” ou “O sal grosso é retirado do fundo do mar”. Essas afirmações 

adicionadas aos estudos e discussões realizadas em sala de aula, levam ao entendimento de que 

o sal retirado do mar serve para consumo humano e é vendido nos supermercados.   

Antes de continuar com as análises, julgamos importante descrever a aula de campo 

que acompanhamos junto à turma do 3º ano, pois, como veremos mais adiante, alguns 

acontecimentos do passeio irão estar presentes no diálogo das crianças durante a negociação 

para escolha do título.  

No dia 21 de agosto de 2014, ao chegarmos na Salina Soledade, fomos recebidos por 

um funcionário da empresa, que ficou responsável por ser nosso guia nessa visita. Ele nos 

acompanhou e explicou todo o processo de produção do sal naquela salineira. As crianças, 

dada sua curiosidade mediante o que observavam, faziam muitas perguntas a respeito de tudo. 

O que chamou a atenção das crianças foram os tanques cristalizadores (nos quais a água do 

mar é evaporada restando apenas o sal) e as montanhas de sal, que eram tão brancas que faziam 

lembrar montanhas de gelo. As crianças perguntavam como aquelas montanhas de sal 
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chegavam às nossas casas e como se fazia para “limpar” esse sal, uma vez que ele estava no 

chão ao ar livre e, por isso, deveria estar “sujo”. O guia nos levou ao lugar onde esse processo 

de limpeza do sal acontece e explicou que o sal produzido na Salina Soledade não é vendido 

para consumo humano. Todo o sal produzido naquela salineira é destinado ao consumo animal. 

Eles vendem o sal para empresas frigoríficas. 

A escrita de um relato, citando a definição do dicionário Houaiss (2009), é a “descrição 

de um acontecimento”. Quando descrevemos um acontecimento, ou uma experiência pela qual 

passamos, é necessário acessar as memórias do que se pretende relatar. Observamos que no 

movimento de negociação e escrita do relato, as crianças acessaram não só as memórias do que 

viram e ouviram durante o passeio, como também, as memórias de tudo que vinham lendo e 

estudando em sala de aula.  

Importante destacar que, como tarefa rotineira do NEI, antes de realizar qualquer aula 

passeio, a turma pesquisa e estuda sobre o tema. A aula de campo é um elemento concreto que 

une o estudo (teoria) com a experiência de vivenciar o que se estudou (prática). Nesse caso, as 

crianças já vinham discutindo em sala, acompanhando nos livros e pesquisando na internet todas 

as etapas de produção do sal. Com a aula de campo, foi dada a oportunidade das crianças verem, 

na prática, as etapas já estudadas.   

Nesse sentido, apoiando-nos em Calil (2012), pensamos que “o esquecimento” de 

Mariana pode ser entendido se levarmos em consideração as inúmeras informações a que ela 

esteve ligada. Assim:   

o sistema de memórias exerce um papel essencial no curso da redação de um 

texto, na medida que são necessários a recuperação, a geração, o tratamento 

e o controle de múltiplos níveis de conhecimento e informação. Apesar da 

complexidade desse sistema ativado durante o processo de escritura e dos 

diferentes modelos teóricos propostos, podemos dizer que ele está 

subdividido, grosso modo, em “memória de longo prazo”, responsável pela 

estocagem de diferentes conhecimentos, e em “memória de trabalho” 

(capacidade de armazenamento temporário, inicialmente descrita como 

“memória de curto prazo), ativadas durante a redação de um texto. (CALIL, 

2012 p. 29)     

Com efeito, no trecho do diálogo, notamos que é Renata quem lê, no enunciado de 

Mariana, uma série de associações que já apareceram nos pontos que foram listados nas 

questões norteadoras do tema pesquisa (“o sal que a gente come é o sal que a gente tira da 
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praia”) e das leituras e discussões feitas em sala. Nessa esteira, podemos considerar uma série 

associativa marcada “dialogicamente” por elementos do tipo:  

   

 

 

Essa série associativa, como sabemos, é estabelecida em outras situações discursivas – 

guardando assim, uma série de “historicidades”, uma série de já-ditos que dialogam entre si e 

que podem emergir na “boca” de uma das crianças.   

Vemos, com isso, que Mariana “acessou” informações vistas/lidas/ouvidas antes do 

passeio posto que, nas pesquisas realizadas e discutidas em sala de aula sobre o processo de 

produção do sal, falou-se apenas sobre a produção de sal para consumo humano. Um dado 

significativo pode ser o fato de que toda a turma, incluindo as professoras, foram para a aula 

de campo tomando como pressuposto a ideia de que o sal produzido naquela salineira era para 

consumo humano. Renata acessou as memórias do passeio e prontamente lembrou que o guia 

havia explicado que o sal da Salina Soledade era para consumo animal.  

A correção de Renata no momento em que fala “Esqueceu que o sal de lá é para 

animais?” e sua assertiva (“Pronto, o sal lá é para animais”), coloca Mariana na posição de 

adequar seu título, ancorada nos dizeres da colega e, ao mesmo tempo, de promover uma 

adequação (imaginária), uma coincidência entre o nome e as coisas vistas (AUTHIER-

REVUZ, 1990), entre um nome e o experienciado. Mas ela hesita, pois seu título é marcado 

por uma demanda à colega. Está aí o motivo dela responder ao comando “Como você acha 
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que deve ser o título?” com outra demanda, marcada por uma espécie de dúvida ou hesitação: 

“Sal, dos animais?”.   

Não se trata, porém, de uma hesitação qualquer, mas uma tentativa de sucesso em 

direção à “palavra exata” e, quem sabe, ao apagamento do “vai para a loja” – que, de certo 

modo, poderia ser a “empresa frigorífica”. Mariana não afirmou tratar-se do sal para consumo 

humano nem relacionou a palavra “loja” a supermercado. A leitura está posta na voz de 

Renata, que podemos glosar da seguinte maneira: “não o sal que as pessoas compram na loja 

para ingerir, mas o sal ingerido pelos (dos) animais”.  

O enunciado “Esqueceu que o sal de lá é para animais?” instaura uma tensão no jogo 

inevitável da nomeação, na fuga do questionável para o “caráter absoluto”, evidente, “cortado” 

e deixado de lado, provavelmente, pela interferência da professora, que entra na cena 

enunciativa reclamando de Mariana estar com a caneta nas mãos. Parece instaurar-se aí uma 

posição subjetiva de quem vai tomar as decisões do que pode ou deve entrar no título e 

também, no texto.  

3.1 As reviravoltas na cena dialogal e sua contribuição na construção do título: entre 

a não-coincidência e o acordo.  

Iniciamos essa parte do trabalho com algumas demandas específicas, sejam elas: De que 

modo as crianças intitulam os relatos quando combinam e quando escrevem um texto juntas? 

De que maneira os significantes da língua entram em cena na hora de eleger uma palavra ou 

estrutura para compor o título? Que eventos metalinguísticos se inscrevem no diálogo das 

crianças quando da tomada de posição de escolha do título? Qual título se estabiliza e que 

fatores sedimentam esta estabilização?12  

Analisar a produção de relatos em sala de aula nos coloca questões de ordem, 

inicialmente, conceituais. Referimo-nos a “relato” como se o termo estivesse repleto de 

sentidos cristalizados para os quais podemos assim enumerar – a partir mesmo do arcabouço 

mais genérico, o dicionário. Consoante Houaiss (2009, p. 873), o relato é “1. Ato ou efeito de 

                                                 
12 Seguimos de perto demandas já formuladas por Calil (1997, 1998, 2004) quando analisa a escritura de histórias 

inventadas por crianças em processo de alfabetização. O pesquisador analisa, também, a construção dos títulos 

em histórias inventadas e o efeito que eles produzem no texto, ou o efeito que o texto “combinado” pelas crianças 

promovem no texto.  
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relatar, relação. 2. Exposição escrita ou oral sobre um acontecimento; narração, descrição, 

informação, ação de fazer um relatório”.  

Na definição do dicionário, “ato de relatar” e “narração” aparecem como sentidos 

possíveis para significar “relato”. Para nossa pesquisa, obliteramos estas diferenças, porque 

fica evidente que ela não terá efeito imediato em nosso recorte de análise, recorreremos ao 

constructo na Linguística da Enunciação, seguindo Authier-Revuz (1990, 1998).   

Sob a reorientação de dois conceitos, um forjado por Bakhtin (1997) e outro por Ducrot 

(1997) – Dialogismo e Polifonia – e pela compreensão de que a reflexividade é constitutiva 

da linguagem, Authier-Revuz (2004) lança mão da noção de “modalização autonímica”. Essa 

noção refere-se ao fato de o sujeito poder retornar em seu próprio dizer, usando a palavra e 

comentando-a.   

A modalização autonímica coloca em cena: 1. a polissemia, enquanto constitutiva da 

linguagem; 2. a relação imaginária entre a palavra e as coisas nomeadas; 3. a não simetria no 

ínterim dos sentidos no dizer interlocutivo; 4. a alusão ao falar do outro, como marca de 

reconhecimento. A modalização autonímica é a marca daquilo que, pela reflexividade inerente, 

anuncia que todo dizer é marcado pela heterogeneidade, ou seja, pela falta, pela incompletude, 

pelo não-um (no sentido freudiano), por sentidos que ultrapassam o sujeito, por já–ditos em 

algum lugar que anunciam que o enunciador não é fundante da estrutura enunciativa ou dos 

sentidos que lá estão (o sentido dialógico de Bakhtin, 1997, ou polifônico, de Ducrot, 1997 – 

as vozes de outros enunciadores)   

A autora identificou quatro formas de o sujeito 'mostrar' ou representar a 

heterogeneidade constitutiva, sejam elas: 1. não-coincidência do discurso consigo mesmo; 2. 

não-coincidência das palavras consigo mesmas; 3. não-coincidência do discurso consigo 

mesmo; 4. não-coincidência das palavras consigo mesmas.  

É, a partir dessas noções (“não-coincidência”) que buscaremos analisar, de que maneira 

elas se manifestam na negociação estabelecida entre Mariana e Renata e o que mobiliza a 

decisão na escolha “final” do título. Para tanto, retomemos – como já fizemos anteriormente - 

certos fragmentos “recortados” para a análise, incluindo aí a instância em que as meninas estão 

prestes a começar a escrever o texto. A “negociação” do título se realiza em três momentos 



45  

  

 
 

diferentes: antes de escrever o texto, no momento em que as crianças escrevem a primeira 

versão e no momento de passar o texto a limpo, que seria a segunda versão.  

Entre 2’20” e 2’55” estabeleceu-se o seguinte diálogo:   

15. RENATA: Pronto! O sal lá é para animais, então a gente pode começar assim: 

ammmm... Como você acha que deve ser o título? 

16. MARIANA: Éééé... Sal, dos animais? 

17. RENATA: Não. 

18. MARIANA: Vamos colocar mais alguma coisa:: que caia mais com o nome. 

19. RENATA: Ammm... Viagem à Salina. 

20. MARIANA: Nãooo! 

21. RENATA: E ∟como você acha? 

Observamos que, embora demande à Mariana, Renata discorda do possível título que 

ela sugeriu. Cada nomeação é geradora de conflitos, demarcados pela série de advérbios de 

negação: “não”. Cada “não” revela uma posição subjetiva se interpondo, interferindo. A cada 

“não”, existe uma nova jogada linguística na busca do que parece ser o melhor título e uma 

tensão discursiva no seio da “negociação” do título que coloca as crianças em posição de 

desacordo, promovendo um fluxo de apagamentos e posteriores substituições no dizer do 

outro. A respeito dessa tensão na escrita, Calil e Felipeto (2008) afirmam que ela   

[...] pode ser facilmente reconhecida em qualquer escrita cotidiana, mas 

também em processos mais intensos e elaborados como aqueles que 

acompanham a produção literária, cientifica ou publicitária, para as quais as 

rasuras – condição para a reformulação – são inerentes e fundamentais 

(CALIL; FELIPETO, 2008, p. 140).  

O enunciado: “Vamos colocar mais alguma coisa que caia mais com o nome” é, 

aparentemente, vazio de significação, pois não podemos deduzir ao que ele responde. 

Inicialmente, ao nome relacionado ao passeio? Por isso Renata sugere “Viagem à Salina”? A 

não aceitação de Mariana, no fragmento em destaque, e o novo título sugerido marca o 

preenchimento do que deveria “cair mais com o nome”.  Analisando mais um trecho do diálogo 

das meninas, temos, entre 2’55” e 3’24”, a seguinte cena dialogal: 

21. RENATA: E ∟como você acha? 
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22. MARIANA: (Simultaneamente à fala de Renata Não! Viagem à Salina Soledade de 

Macau/RN. 

23. RENATA: (Sorrir, pensa e diz acenando com a cabeça) Não! 

24. MARIANA: (Desapontada) Ahhhh! (começa a mexer com a caneta) 

25. RENATA: Visita às Salinas que fazem sal para animais. 

26. MARIANA: (Arregala os olhos e concorda com a cabeça. Depois de concordar, fala) 

De Macauuuu!!! 

27. RENATA: Tá bom, bota de Macau! 

28. MARIANA: RN! 

29. RENATA: (Põe a mão na cintura e faz cara de quem não gostou) 

30. MARIANA: (Entende a expressão facial da colega e explica) Sim, Macau é do RN! 

31. RENATA: Tá booom! 

32. MARIANA: Só não seria da África! 

 

Mariana nomeia o lugar visitado, em uma espécie de glosa do tipo (seguindo os 

movimentos de glosa de Authier-Revuz, 1990): “X não pode ser o título para Y, porque falta Z 

em X”. Outro “não” e Renata recupera um fato que não pode ser esquecido: a salina faz sal para 

animais. Além disso, percebemos que Renata volta com a ideia de colocar no título que a salina 

“faz sal para animais”. Vemos que cada uma das meninas aponta para um elemento que parece 

dar a sensação de unidade de sentido que intitulará o texto ou que lhe parece melhor. Se, para 

Mariana, é importante colocar o local onde a salina se encontra (Macau/RN), já para Renata, o 

importante é dizer que o sal produzido na salina é para animais.  

Assim, vemos uma necessidade de não apenas nomear, mas especificar, o lugar por elas 

visitado. Mariana é responsável por este movimento, ao qual ela vai juntar “de Macau” e, em 

seguida, “RN”. Renata não sente a necessidade de demarcar o estado, como se isso lhe parecesse 

redundante, como se o nome próprio “Macau”, sozinho, pudesse ter como referência direta o 

estado do Rio Grande do Norte. Nesse embate, Mariana reafirma, ironicamente, que Macau é 

do RN e não de outro lugar (“Só não seria da África!”).  

Em termos gramaticais, diríamos que a presença do adjunto adnominal “Macau/RN” 

fecha o sentido presente no título agora eleito. A não-coincidência entre o título e o passeio, o 

vivenciado, parece ser, imaginariamente, quebrada, ou, pelo menos, estabilizada.  



47  

  

 
 

Observamos como as crianças não apenas agem sobre o título, mas também sofrem os 

efeitos da linguagem, havendo um movimento de mútua constituição. Sob uma perspectiva 

mais ampla, referindo-se a construção do texto – que também fundamenta nosso olhar para a 

construção do título – Calil (1997, p. 135) afirma:    

no processo de produção de texto deve-se considerar tanto as direções do 

sujeito sobre o texto, quanto os efeitos do escrito (dito) sobre o próprio 

sujeito, produzindo diferentes posições discursivas e indicando a 

impossibilidade de se prever de antemão os caminhos daquilo que se vai 

escrever. Essas movimentações são marcadas por tensões entre sujeito e 

sentido que colocam em xeque a ideia de linearidade e homogeneidade que 

o texto final normalmente produz (CALIL, 1997, p. 135).   

Recortamos cinco titulações, após a negociação entre Renata e Mariana, como expomos 

na tabela abaixo.  

 TÍTULOS PROPOSTOS (na oralidade) 

MARIANA    Sal dos 

animais 

  

RENATA Viagem à 

Salina 

     

MARIANA Viagem à 

Salina 

Soledade   de Macau RN 

RENATA Visita às 

Salinas 

 que 

fazem 

sal para 

animais 

  

TÍTULO 

DECIDIDO PELAS 

ALUNAS 

Visita às 

Salinas 

 que 

fazem 

sal para 

animais 

de 

Macauuu! 

RN! 

Quadro 4 – Títulos propostos durante o processo de negociação da díade analisada. 

A versão final – na oralidade – acaba por contemplar, de certo modo, todas as 

indicações das crianças. É curioso observar que há uma passagem direta entre os substantivos 

“viagem” e “visita” singular sem nenhuma discussão, sem pontos de tensão. De igual modo, a 

passagem do singular para o plural da palavra “salina” (salina/salinas).  

Em todos os títulos nomeados, percebemos a referência ao “sal”, de modo explícito ou 

implícito na palavra “salina”. As alunas “colam” nesta referência e ela insiste em todos os 

títulos por relas negociados. 
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Veremos, no próximo item, se esta referência se mantém ou não no título da versão 

escrita. E, que elementos entram na negociação quando é a escrita que está em jogo. 

 

3.2 Da primeira à segunda versão escrita: o título em curso 

A gramática da língua escrita respeita, de modo geral, a toda e qualquer regra em que a 

escrita esteja implicada. Isto implica dizer que a ortografia também participa de uma 

gramaticalidade, por mais que a relação escrita-oralidade (no tocante à ortografia) seja arbitrária 

por natureza. Saussure nos ensinou, com a noção de arbitrário relativo (2002), que um uso 

qualquer pode espalhar-se pela língua, pelas relações de semelhança e diferença (morfológica, 

sintática, etc.) e estabelecer uma regra, o que a torna, desta maneira, uma regra relativa – 

constitutiva pela possibilidade anterior de ser absoluta por excelência. Mas seria esta 

relatividade, todavia, que torna a possibilidade de existir gramática da língua e, do mesmo 

modo, a presença do sujeito na gramática da língua. Dessa maneira, “saberes” sobre um sistema 

linguístico podem ser estabelecidos; é assim que “saberes” de ordem ortográfica se estabelecem 

na língua e são acionadas quando da aquisição da língua escrita. 

 

 Durante o processo de aquisição da língua escrita – e da escrita em qualquer contexto – 

vivenciamos situações de confronto com os conhecimentos adquiridos acerca do sistema 

gráfico, suas regras e seus usos e funcionalidades. É, provavelmente, no  contexto escolar, 

espaço em que as regras do sistema ortográfico é explorado de modo sistemático e contínuo, 

onde podemos visualizar questões do tipo: 1. de que maneira alunos do ensino fundamental 

“resolvem” as tensões ortográficas no momento em que estão escrevendo um texto? 2. que 

saberes são mobilizados no momento em que decidem pela grafia “correta” da palavra? 

Um número significativo de estudiosos (CAGLIARI, 1997, 1999; FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1999; MORAIS, 2003; MORAIS ET AL, 2007; etc) nos oferecem literatura 

específica sobre o aprendizado do sistema ortográfico.  

Estes estudos consideram a relação arbitrária entre as letras e os sons – em largo sentido, 

entre a oralidade e a escrita – a recorrência na forma como as palavras são escritas e as regras 

sistematizadas e sistematizantes que levam os alunos a criarem hipóteses no momento em que 

buscam escrever a palavra de modo correto.  
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Não nos aprofundaremos na literatura sobre a aquisição do sistema gráfico, uma vez que 

buscamos apenas ler, na criação do título dos dados que estamos analisando – como os alunos 

se comportam no momento de escrever certas palavras. O tipo de registro utilizado em nossa 

coleta, como já anunciamos “oferece significativos elementos para se observar e interpretar 

como os próprios alunos dialogam e interagem entre si e com o próprio texto em curso” 

(CALIL; LIMA, 2014, p. 193). E dialogam, também sobre o modo de escrever as palavras. 

Escutamos, da boca dos próprios alunos, as hipóteses levantadas por eles e os saberes já 

circulados em outras séries de estudo. Lembramos que Mariana e Renata já cursam a 3ª série 

do ensino fundamental e escrevem com certa desenvoltura. 

No momento de escrever o texto, veremos, através do fragmento abaixo, que as crianças 

deparam-se com as dificuldades ortográficas, o que é comum para a série em que estão 

cursando. Aos 03’57”, estabeleceu-se o seguinte diálogo: 

 

36. MARIANA: (Olha para a professora e fala) Decidimos já! 

37. PROFESSORA AUXILIAR: Decidiram? (Entrega o papel para elas escreverem) 

38. MARIANA: Como é o nome do título? 

39. RENATA: Amm... Visi... Visita a Salinas que fazem sal para animais;  

40. MARIANA: (Começa a escrever) 

41. RENATA: Bota, visita... 

42. MARIANA: (Pensativa, escrevendo) Visita. É com z ou s? 

43. RENATA: “S”. Lembra que entre duas vogais “s” tem som de “z”? 

44. MARIANA: (Escrevendo) Visita à Salina Soledade? 

45. RENATA: Não, às Salinas que fazem sal pra animais. 

46. MARIANA: (Pensativa, escrevendo) Visita... 

47. RENATA: (Atenta, observa Mariana escrevendo) Para animais... 

48. MARIANA: (Escrevendo) Peraí! Salinas... Visita às Salinas... 

49. RENATA: que fazem sal para animais. (Pensativa, observa, atentamente, Mariana 

escrevendo) Pronto! Agora é começar! 

 

Há uma dúvida no modo de escrever a palavra “visita”, cuja resolução encontrada por 

Renata foi recorrer imediatamente à regra que ela deve ter aprendido na sala de aula, qual seja, 

“s tem som de z entre duas vogais”. Há, na língua portuguesa, uma série de palavras que 
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escapam a esta regra, sejam elas, “azedo”, “azogue”, “azar”. E não se pode requerer das alunas 

que elas tenham certos conhecimentos etimológicos, tampouco de formação de palavras, como 

o modo de escrever palavras que terminam em “izar” (tranquilizar, amenizar, etc.). Certas regras 

ortográficas não são exploradas nesta série e acreditamos que seja a leitura (mobilizada pelo 

olhar, que sedimentará um sistema de memória do escrito). 

No momento da escrita, após a negociação, uma sequência de renegociações aí se faz 

presente, como se o primeiro momento de negociação significasse um “rascunho oral”, um 

“esquema a ser seguido”, ou uma espécie de palimpsesto oral que sustentará o texto a ser 

escrito.   

Mas, diferente do oral, o título carrega consigo sua anterioridade, pois ele vem antes 

do texto. Enigmático, extratextual e, até mesmo, “paratextual”, pois fica a impressão de que o 

texto, em sua natureza composicional, apenas começa após o título. Senão, atentemos para o 

que fala Renata “Pronto! Agora é começar!”. 

Assistindo ao vídeo completo e observando as negociações durante todo o processo de 

escritura do texto, percebemos que as tensões se dão de modo mais forte na construção do 

título. Talvez a natureza descritiva relacionada ao fato de escrever um “relato” tenha 

contribuído para isso. Mesmo sem ter analisado aqui neste trabalho, vimos que elas entraram 

em acordo mais facilmente ao decidirem as etapas do passeio sobre as quais gostariam de 

escrever. A tensão maior das “escolhas” parece residir na decisão de como titularão o texto.   

Quando recebe o papel e a caneta da pesquisadora para escrever o que foi combinado, 

Mariana pergunta “Como é o nome do título?”, recebendo de Renata um apagamento total da 

especificidade que tanto insistiu (Soledade de Macau-RN). Instaura-se uma não-coincidência 

entre a negociação oral e o título escrito e um apagamento total do nome da salina e do lugar 

em que ela se encontra.    

As crianças passam a mobilizar saberes de ordem ortográfica para decidir a maneira 

correta de grafar a palavra “visita”. Recorrem à regra (arbitrária) de que o “s” entre duas vogais 

teria som de “z”. Todavia, essa negociação não promove mudanças no título, o que não 

acontece quando se está mediante um tipo de regra aparentemente não estudada na série em 

que se encontram.    
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O fragmento abaixo é um recorte da primeira escrita do título e, nele, algo nos 

surpreende, pois Renata escreve a palavra “fasem” com “s”, aparentemente ao saber da regra 

exposta. 

                         

*Fragmento do relato que mostra o título escrito por Mariana na primeira versão 

 

Quando do diálogo, observamos que as crianças apropriam-se de normas ortográficas 

aprendidas na escola. Mariana, colocada na posição da primeira escriba escreve palavras que já 

fazem parte de seu arcabouço escritural (memorizado) e demanda à sua colega o modo certo de 

escrever as palavras que ainda não domina. A escrita da palavra “fasem”, como anunciamos, 

pode estar sob o efeito da regra anunciada por Renata.   

Antes da fixidez do título, outra negociação aparece, desta vez, o problema do plural 

presente na palavra “salinas” – que, em nosso entendimento, traz consigo a regência existente 

entre o verbo visitar e seu complemento, introduzido pelo artigo em crase. Vejamos, 

particularmente, um excerto do fragmento já citado: 

 

86. MARIANA: “A” é com acento agudo, né? 

87. RENATA: (Pensativa) As? Não! “a”, “s”... 

88. MARIANA: Visita as Salinas?! É visita as Salinas Soledades, não né? Visita à Salina, 

né? 

 

 De ordem linguística, o “acento agudo” é sugerido por Renata, todavia, provavelmente 

pela ordem de memórias de escrito que tenha visto em algum lugar, pois não se estuda o uso 

da “crase” na série em que as alunas estudam. Renata está marcada pelo plural da palavra 

salinas, de modo que não tem escuta para as reivindicações de Mariana. Nisso, o título da 

primeira versão estabilizou-se em “Visita as salinas que fasem sal para animais”.  
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Anteriormente, Renata nega a proposta de Mariana, qual seja: “Visita à Salina 

Soledade”. Há um vazio entre “algo” a ser dito por uma criança e “algo” a ser escutado por 

“outra”. Parece haver a necessidade de manter a pluralidade do substantivo “salinas” que 

concordaria com a ação verbal referida a ela - “que fazem sal para os animais”. 

Gramaticalmente, “salinas” concordando em número com o verbo “fazem”. A inserção da 

palavra “Soledade”, no singular, parece perturbar esta ordem gramatical. 

A metodologia de filmar a díade no processo de escritura em tempo real nos possibilita 

captar não só o diálogo das crianças, mas também as expressões faciais e corporais no 

momento em que estão combinando e/ou escrevendo. Esses elementos são de extrema 

importância para compreendermos o processo de produção do texto.  

Mariana, concentrada na tarefa de escrever, segue o ritmo de Renata, que dita o texto. 

Poderíamos defender que, nesta díade, a fala de quem “dita” acaba, de certo modo, sobrepondo-

se à de quem escreve (Calil, 2012). Observamos esse mesmo movimento em uma produção 

textual analisada por Calil (2012), quando um dos componentes de uma díade exprime, de modo 

categórico “Eu que dito, esqueceu?”, como se a posição que ele assumiu lhe desse permissão 

de tomar as decisões entre o que deve ou não ser escrito.  

Lopes (2001), ao analisar vários eventos de escrita colaborativa, chega a uma conclusão 

interessante para pensar no dizer de Renata. Segundo a pesquisadora, “há sempre um membro 

que se sobressai nas tomadas de decisão, sendo reconhecido como líder que, geralmente, 

assume o papel de manter o grupo trabalhando para chegar a finalização da tarefa” (LOPES, 

2001, p. 101)  

Corroborando com a afirmação de Lopes (2001) atrelado aos nossos dados analisados, 

podemos considerar que Renata assume esse papel de “líder” da díade. Associada a essa 

liderança, temos mais três fatores, que podemos descrever: 1. as tomadas de decisão de Renata 

e as demandas sempre constantes feitas a ela; 2. os momentos de dispersão de Mariana; 3. as 

constantes resistências de Renata; 4. a posição de escriba de Mariana em frente ao que Renata 

ditava.   

A posição de escriba, na segunda versão escrita, vai ser assumida por Renata.  Se, antes, 

parece prevalecer o título que ela sugere nas negociações, ela também assume a postura de 
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realizar mudanças na escrita do título. No momento de escrever a segunda versão, realiza-se o 

diálogo seguinte – aos 20’57”: 

230. MARIANA: No dia 21 de a... 

231. RENATA: (Interrompe MARIANA) Primeiro o título!  

232. MARIANA: Visita às Salinas que fazem sal... 

233. RENATA: (Interrompe novamente) Peraí! Vai falando... 

234. MARIANA: Às Salinas::: que... 

235. RENATA: Pera! Salinas... 

236. MARIANA: (Observando Renata escrever) Cadê o “i”? De Salinas... 

237. RENATA: (Aponta na folha) Aqui, ó! (Lendo a última sílaba da palavra “salinas”) 

...nas... 

238. MARIANA: Que fazem... 

239. RENATA: Peraí. 

240. MARIANA: (Observando RENATA escrevendo) Aí naquela hora eu não escrevo 

Soledade, né bonita? (Vira-se para trás e olha para os colegas).  

241. RENATA: Desculpa eu esqueci! 

  Nesse fragmento, Mariana, por um instante deixa Renata escrevendo sem “ditar”, e 

nesse momento, Renata escreve a palavra “Soledade”, imediatamente recriminada pela colega 

(“Aí naquela hora eu não escrevo Soledade, né bonita?”). Um pedido de desculpas e um novo 

título. A versão a ser entregue à pesquisadora segue da seguinte forma:  

*Fragmento do relato que mostra o título escrito por Renata na segunda versão 

 

  Observando o título final pensamos em todo o processo de negociação, desde a 

combinação inicial até a escrita da segunda versão – que tem sob ela, ainda, a negociação oral. 

Se dispuséssemos somente do elemento escrito, sem a filmagem do diálogo, não 

perceberíamos de que maneira, nem os tipos de enfrentamento pelos quais passaram as 

crianças na escolha de escrever o título de um texto. Como afirma Calil,  
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O texto escrito é o congelamento destes conflitos. Nesse produto apaga-se, 

em parte, o processo de produção, cria-se a ilusão do sujeito controlador dos 

sentidos e das formas da língua e rompe-se a relação do “autor” com a 

linguagem (escrita), produzindo-se um efeito de homogeneidade, de unidade 

na dispersão que não é outra coisa senão um efeito da própria escrita. 

(CALIL, 1997, p. 156) 

Além do recurso da filmagem, a escrita em dupla é interessante por permitir que os 

próprios alunos, em diálogo, construam e compartilham saberes linguísticos. Além do fato de 

que, conforme assume Lima (2011), considerando as pesquisas desenvolvidas pelo grupo 

ET&C,  

Embora a escrita de textos por díades de alunos não seja uma atividade comum 

no ambiente escolar, ela é exemplar para observar como os próprios alunos 

dialogam sobre as possibilidades linguísticas, os sentidos e os textos que 

produzem. E, com isso, possibilita ao linguista reconhecer os aspectos 

metalinguísticos e metaenunciativos responsáveis pela produção de textos que 

tenha, sentido para os sujeitos. (LIMA, 2011, p. 1)  

Nesse sentido, compartilhamos do pensamento de Felipeto (2013) quando afirma que 

as trocas enunciativas entre a díade de alunas possibilita a construção do texto de maneira 

cooperativa, no qual cada participante apropria-se das formulações propostas pelo colega, 

construindo assim, um discurso monológico na forma dialogal. 

Embora, não tenhamos nos concentrado em questão de “autoria”, é importante ressaltar 

uma conclusão apontada por Calil (2008), quando de suas investigações, seja ela: 

Disso tudo, uma conclusão pode ser apontada. As enunciações, 

reformulações, rasuras orais e escritas, enfim, os retornos, 

redirecionamentos, reformulações e modificações operadas ao longo do 

processo de escritura “a quatro mãos” estariam fortemente vinculadas a uma 

dupla face do movimento de autoria. (CALIL, 2008, p.143) 

Além disso, pudemos observar como uso da atividade de escrita em díades é importante 

no universo escolar. A escrita colaborativa pode ajudar as crianças a melhorarem sua 

competência textual. Entretanto, para que isso aconteça, é importante que o professor conheça 

bem seus alunos a ponto de perceber quais alunos teriam um melhor aproveitamento juntos.  

A análise do processo de escritura em ato potencializa nosso olhar sobre a posição do 

sujeito como autor do texto e a singularidade da relação sujeito/língua/texto. 
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Não poderia haver no título algo sobre o qual o texto 

não se refere. 

Eduardo Calil 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observamos que o caminho que percorremos para chegar até aqui foi parecido com o 

caminho que Renata e Mariana percorreram para escrever seu texto. Escrever não é fácil, 

passamos por muitas tensões no momento da escrita e não importa se você escreve sozinho, 

em díade ou em grupos. Mesmo quando escrevemos sozinhos, temos que encontrar um acordo, 

encontrar um ponto de equilíbrio entre o que queremos “dizer” e o que de fato “dizemos” no 

papel.  

O ato de escrever acontece por diversas razões, pode ser por necessidade de 

comunicação (a escrita de um bilhete, e-mail, mensagem, ect); por solicitação de alguém; por 

prazer; ou para escrever um texto (um trabalho, uma redação), como o que apresentamos aqui. 

Procurar entender como se realiza esse processo, que caminho percorremos até a concretização 

da escrita propriamente dita foi o que buscamos fazer nesse trabalho. 

Na geração dos dados de nossa pesquisa, usamos o mesmo método desenvolvido por 

Calil, que consiste em filmar uma díade de crianças escrevendo um texto juntas. Essa 

metodologia de gerar dados nos permite ter acesso a toda negociação que ocorre na escritura 

em ato, ou seja, ter acesso ao que as crianças estão pensando quando estão escrevendo.  

Analisar o processo de escritura que envolve uma díade de alunos tem nos mostrado 

como, através da “construção dialógica”, as crianças se confrontam com os sentidos do texto, 

as possibilidades de uso das palavras, os saberes sobre a sintaxe e sobre o sistema ortográfico 

advindos da escola.  

Reforçamos como uso da atividade de escrita em díades pode trazer uma rica 

contribuição na aprendizagem das crianças no universo escolar. Como afirma Lopes (2001), 

“Na perspectiva dialógica o ato de escrever é um processo social e 

dinâmico no qual a escrita resulta de um processo altamente interativo. 

Todo ato comunicativo prevê a consciência do ‘outro’ a partir do qual o 

texto se configura como uma resposta, uma refutação, uma 

complementação. E é nesse processo de tensão, em que o escritor joga 

com intensões, crenças, ideologias e expectativas face ao que circunda 

o texto, que se dá o processo de escrituração textual.”  

(LOPES, 2001, p. 99) 
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Nos detivemos na análise dos processos metalinguísticos e enunciativos responsáveis 

pela produção de sentido na escrita de uma unidade textual especifica, nesse caso, o “título”. 

A decisão em concentrar-se na análise da escritura dessa unidade textual foi relevante, 

especialmente se considerarmos que residiu na escolha do título os instantes de negociação 

mais longos no texto, como se ele resumisse ou orientasse para o que entraria ou não no texto.  

Concordamos com Koch e Elias (2015) quando anunciam ser o título um fator 

prospectivo do texto, e com Calil (2004), ao afirmar, através de seus estudos, que não se 

escreve no título algo que o texto não possa contemplar.  

À medida que escrevíamos esse trabalho, refletíamos sobre os nossos próprios 

movimentos em busca do título “mais adequado” para ele. Nosso título passou por 

reformulações algumas vezes durante o processo de escrita. Estávamos passando pelos 

mesmos movimentos que Renata e Mariana passaram até decidirem seu título final. 

Ao observarmos isso, vemos o quanto esses movimentos de idas e vindas é natural no 

processo de escritura tanto de um texto quanto do seu título. Segundo Calil (2010), “um título 

é uma espécie de ‘etiqueta’ que nomeia, antecede e anuncia o escrito que lhe segue, mantendo 

alguma forma de autorreferência, preservando uma certa unidade entre uma coisa e outra” 

(CALIL, 2010, p. 542).  O título tem que fazer sentido e tem que, de alguma forma, antecipar 

ao leitor de que se trata o texto que ele irá ler.  
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ANEXO 1 

 

NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO EM WORD 

 

 

Obs.: deve-se considerar que essas normas servirão de apoio para o ELAN e poderão ser 

reajustadas em função de suas especificidades. 

 

1. Nomeação do arquivo:  

1.1 Para evitarmos confusões e perda de trabalho feito, cada arquivo deve ser nomeado 

do seguinte modo: 003_20 04 2012_CAIO_IGOR [1] 

Onde:  

 003 = número da filmagem 

 20 04 2012 = data da filmagem 

 CAIO_IGOR: dupla filmada (colocar sempre os nomes em ordem alfabética) 

Colchetes indicando a versão da transcrição. A cada vez que versão for enviada 

para Calil, este número deve ser alterado para que ele saiba qual é a versão mais recente.  

 

2. Margens: Superior e esquerda 3cm; Inferior e direita 2cm;  

3. Usar a fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5 (sem espaço entre as linhas), modo 

justificado para toda a transcrição.  

4. Manuscrito escolar:  

4.1 Antes de iniciar a transcrição, apresentar a imagem do manuscrito escolar. Em outra 

página (usar o recurso “quebra de página”), apresentar a “transcrição normativa”, 

com correção ortográfica e apenas os sinais de pontuação mais importantes. Cada 

sinal de pontuação e a letra maiúscula correspondente, acrescentado pelo bolsista, 

devem ser destacados em vermelho para sabermos que não foi o aluno que o fez. 

4.2 No momento, não faremos a transcrição normativa. Isso poderá acontecer 

posteriormente, em função das questões de pesquisa de cada pesquisador. 

4.3 Para os dados de a Escola Criar não será necessário a transcrição diplomática, uma 

vez que é possível ler bem, na maior parte dos casos, o texto original. Este tipo de 

transcrição, caso necessário, poderá ser feita pelo pesquisador, em sua dissertação ou 

tese. 
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4.4 A partir do momento que a dupla escrever, após a indicação do tempo que vem 

acontecendo a cada 2 ou 3 minutos de filmagem, deve-se colocar a imagem do 

fragmento do manuscrito escolar. Este fragmento corresponderá ao que foi escrito 

naquele momento do diálogo, durante aquele tempo cronometrado e deve ser 

apresentado antes de se iniciar a transcrição deste trecho. Assim, o leitor poderá ver 

primeiro o produto final (imagem do fragmento do manuscrito) e depois terá acesso 

ao que foi conversado durante o momento em que este fragmento foi escrito. O 

tamanho de um fragmento não deve ultrapassar a escrita de duas ou três frases. 

5. Rubrica: 

5.1 É graficamente indicada apenas pelo uso de parênteses, podendo estar posicionada 

antes, no meio ou no final da fala do aluno. Esta decisão deve respeitar o momento 

em que o evento aconteceu. 

5.2 Tem por função recuperar o contexto visual, pragmático e sonoro da filmagem. Com 

foco sobre os elementos importantes para a compreensão do processo de escritura em 

ato, ela deve conter informações contextuais, paralinguísticas, suprassegmentais, 

entonacionais, gestuais, expressivas, indicações de quem escreve, das direções do 

olhar, de quem está falando em off, do tom de voz ou entonação, etc. 

5.3 Indicar quando a escrita é simultânea à fala, se o modo de falar foi silabado, o tom de 

voz do aluno ou algum outro caso em que há a voz acompanha o texto. 

6. Colchetes:  

6.1 Os colchetes indicam o que o aluno escreveu no momento em que escreveu. A cada 

momento que algo foi grafado ou rasurado sobre a folha de papel deve ser indicado 

na transcrição. Exemplos: 

i. O aluno está falando “era uma vez”, mas escrevendo “veis”, a notação 

deve ser: Caio: era uma vez [veis]. 

ii. O aluno está em silêncio e escrevendo: (Caio escrevendo [era]) 

iii. O aluno escrevendo enquanto o outro fala: Igor: (falando com ênfase) 

Tem que colocar era uma (Caio escrevendo [era]) vez. 

iv. O aluno rasura: Caio: Eu acho que errei (rasurando o ‘i’ e o ‘s’[veis]) 

7. Fala sobreposta:  

7.1 Quando houver fala sobreposta, indicar como sinal ∟ acompanhado de rubrica no 

turno que se sobrepôs à fala de quem estava falando. Por exemplo: 

67. PROFESSORA: já deu mais ou menos pra ter uma ideia como vai 
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fazer : : depois é a ∟Marília né.  

68. IGOR: (falando junto com a professora, chamando-a) tia! 

8. Numerar automaticamente todos os turnos de fala. É imprescindível que a numeração seja 

automática para que o trabalho não precise ser refeito quanto houver engano na marcação do 

turno, e for necessário acrescentar ou retirar turnos. 

9. A transcrição não pode ser feita dentro de uma tabela. 

10. Marcar o tempo cronometrado a cada 2 a 3 minutos. 

11. Dividir a transcrição em sete momentos, quando houver:  

11.1 Momento da organização da sala;  

11.2 Momento da leitura ou da roda de conversa; 

11.3 Momento da consigna (apresentação da proposta);  

11.4 Momento do planejamento (combinação) da díade; 

11.5 Momento da formulação/tradução (escrita); 

11.6 Momento da revisão (leitura para a professora); 

11.7 Momento do desenho. 

12. Rasura: 

12.1 Quando for possível recuperar o que foi rasurado: [pela] 

   12.2 Quando não for possível recuperar o que foi rasurado [xxxx] 

   12.3 Quando algo for acrescentado, suprimido, deslocado ou substituído graficamente, 

isso pode ser informado pela rubrica, sendo necessário colocar entre colchetes o que 

foi de fato grafado. 

13. Deve-se transcrever toda a filmagem, desde o momento em que se estiver captando a voz 

do aluno e da professora até o momento em que terminam o manuscrito e a professora o 

recolhe. Caso tenha sido filmado o momento em que desenham não é necessário 

transcrever, apenas fazer a descrição detalhada do que aconteceu neste momento. 

14. A partir do momento em que os alunos começam a escrever, sublinhar sempre o nome do 

aluno que está escrevendo. Isto é, deixar sublinhado o nome no início do turno. Deste 

modo, sempre ficará claro quem está com a caneta na mão. Se houver mudança de caneta, 

deve-se mudar o sublinhado, indicando quem está neste momento com a caneta na mão. 

15. Usar (SI) para segmento ininteligível. 

16. Usar :: para pausa curta (até mais ou menos 3 segundos); usar ::: para pausa média (mais 

do que 3 segundos). Dependendo da pausa, a rubrica pode complementar a informação. 

17. Repetir a vogal ou a consoante quando foi foneticamente prolongada pelo aluno. 

18. O bloco         destaca o tempo (minuto:segundo). 
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19. Iniciar turnos de fala com letra maiúscula, exceto quando a mudança de turno for 

proveniente de interrupção de outra pessoa. (1) Se, após a interrupção, o falante continuar 

sua fala, seu turno é antecedido por reticências e iniciado com letra minúscula. (2) Quando 

houver interrupção, mas o falante que interrompeu der continuidade à fala do enunciador 

anterior, deve-se manter reticências e letra minúscula. 

   

(1)    

        70. MARÍLIA: Aí, o cachorro. 

        71. SOFIA: Tia! 

        72. MARÍLIA: ... faz au-au e o gato miau. 

 

(2)   

        80. SOFIA: ...den... tro (Sofia falando, de forma segmentada, e 

escrevendo[dentro]). 

        81. MARÍLIA: ...do vulcão... ∟ 

        82. SOFIA: ...do vulcão (Sofia escrevendo [vucão]). 

 

20. Quanto à grafia de algumas “expressões”, deve ser escrito: hunrum, hum, ô, ó, oia, pra, tá, 

tô, hã, ah, tava, oxe, eita, né, nera, peraí, num, aham.  

21. Os alunos costumam omitir, no caso de verbos no infinitivo, o “r” final. Outra situação é a 

escrita de “vamo” para “vamos”, “dexa” para “deixar”. Deve-se também transcrever 

“andar”, “correr”, “vamos”, “deixa”. Ou seja, escrever ortograficamente, exceto nos casos 

mencionados no tópico 20. 

A silabação é marcada pelo uso de reticências. Por exemplo, Sofia está falando e escrevendo 

“girafa” de forma silabada. Deve ser transcrito gi... ra... fa. 
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ANEXO 2 

 

LABORATÓRIO DO MANUSCRITO ESCOLAR 

PROJETO PRÁTICAS DE TEXTUALIZAÇÃO NA ESCOLA: RELAÇÕES 

ENTRE A CRIANÇA E A LINGUAGEM ESCRITA NAS SÉRIES INICIAIS DO 1º 

GRAU 

 

 

ESCOLA: Núcleo de Educação da Infância (NEI: UFRN), Natal; 

GRAU DE ESCOLARIDADE: 3º ano 

PROFESSORA: Lucineide Cruz 

PASTA:  

FILMAGEM: 1ª 

TEXTO: “Visita às salinas Soledade que fazem sal para animais”: Relato sobre aula de 

campo 

DATA: 22/08/2014 

DUPLA: Mariana (7:11) 

                Renata (7:3) 

CAMERAMAN: Adriana Szilagyi Leão 

TRANSCRIÇÃO: Adriana Szilagyi Leão e Berenice Souto 

REVISÃO DA TRANSCRIÇÃO: Jakecilene Barbosa 

TEMPO: (filmagem) Vídeo: parte I: 30:20; Vídeo: parte II: 13:22 
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 MANUSCRITO ESCOLAR (RASCUNHO)  
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TRANSCRIÇÃO DIPLOMÁTICA DO MANUSCRITO (RASCUNHO) 

 

 

Visita as salinas que fasem sal para animais 

 

   |  

 No dia 21 de agosto de 2014 o 3º ano “a” 

fez uma visita a salina soledade e começa com 

o mar. A segunda etapa é que o sal vai para 

os tanques de cristalização. A tercera etapa é que 

o sal passa por uma estera que vai para a  

lavagem e tirar todas as impuresas. A quarta 

etapa é que o sal fica numa pilha bem grande. 

  a A quinta etapa é que o sal vai para a re- 

finagem e é embalado. 

 

 

 

 Mariana e Renata 
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MANUSCRITO ESCOLAR (VERSÃO FINAL) 
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TRANSCRIÇÃO DIPLOMÁTICA DO MANUSCRITO (VERSÃO FINAL) 

  

 

Visita as salinas soledade que fazem sal para animais 

 

 No dia 21 de Agosto de 2014 o 3º ano “A” fez uma 

Visita    x a salina soledade e começa com o mar. A segunda etapa 

começa é que o sal vai para os tanques de cristalização. A terceira  

etapa é que o sal passa por uma esteira que vai para a lavagem 

e tirar todas as impuresas. A quarta etapa é que o sal fica numa 

pilha bem grande. A quinta etapa é que o sal vai para a refina- 

gem e é embalado. 

 Depois da visita a salina fomos ao restaurante El shandai. 

E na volta a   n Natal algumas crianças dormiram e uma delas teve 

Um pesadelo que a montanha de sal queria comela. 

 

 

 

 Mariana e Renata 
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TRANSCRIÇÃO DA FILMAGEM 

 

 

MOMENTO 1: ORGANIZAÇÃO DA SALA 

 

VÍDEO: PARTE I 

 

00:00 

 

(O vídeo já começa com as duplas devidamente organizadas e a câmera focalizada em 

Mariana e Renata. Ao fundo, é possível ouvir a voz de Adriana solicitando que os alunos 

comecem a negociar / combinar a escrita) 

 

MOMENTO 2: PLANEJAMENTO 

 

01:16 

1. RENATA: Pronto (Chama a atenção de Mariana, balançando o seu braço). Vamos 

começar. Vamos começa a combinar! (Rosto com dentes serrados) 

2. MARIANA: Renata, fale mais baixo porque ela está ouvindo (SI)... e você tá falando 

muito alto! 

3. RENATA: Tá bom! Tá certo! Vamos começar a combinar logo. 

4. RENATA: Pronto. Como você acha que deve começar? 

5. MARIANA: (Pensativa, responde) Você quer fazer que parte? Você quer falar da 

salina? Eu quero falar do processo:: do final do processo. 

6. RENATA: (Pensativa, diz) A parte do refinamento? 

7. MARIANA: É. E... 

8. RENATA: É quando o sal se refina. 

9. MARIANA: Não! O final. Quando vai pra loja. 

10. RENATA: (Fica pensativa por um instante, coloca a mão na cabeça, sinalizando 

decepção e fala) Esqueceu que o sal de lá é para animais? 

11. ADRIANA: Só a canetinha em cima. 



72  

  

12. MARIANA: (Fica pensativa e se distrai com outro colega da turma) Olha:: o que ele tá 

fazendo. 

13. RENATA: (Tentando chamar a atenção da colega, fala) Fecha a caneta Mariana, senão 

gasta tinta. 

14. MARIANA: (Mariana fecha a caneta e volta sua atenção à colega) 

15. RENATA: Pronto! O sal lá é para animais, então a gente pode começar assim: 

ammmm... Como você acha que deve ser o título? 

16. MARIANA: Éééé... Sal, dos animais? 

17. RENATA: Não. 

18. MARIANA: Vamos colocar mais alguma coisa:: que caia mais com o nome. 

19. RENATA: Ammm... Viagem à Salina. 

20. MARIANA: Nãooo! 

21. RENATA: E ∟como você acha? 

22. MARIANA: (Simultaneamente à fala de Renata Não! Viagem à Salina Soledade de 

Macau/RN. 

23. RENATA: (Sorrir, pensa e diz acenando com a cabeça) Não! 

24. MARIANA: (Desapontada) Ahhhh! (começa a mexer com a caneta) 

25. RENATA: Visita às Salinas que fazem sal para animais. 

26. MARIANA: (Arregala os olhos e concorda com a cabeça. Depois de concordar, fala) 

De Macauuuu!!! 

27. RENATA: Tá bom, bota de Macau! 

28. MARIANA: RN! 

29. RENATA: (Põe a mão na cintura e faz cara de quem não gostou) 

30. MARIANA: (Entende a expressão facial da colega e explica) Sim, Macau é do RN! 

31. RENATA: Tá booom! 

03:22 

32. MARIANA: Só não seria da África! 

33. RENATA: (Sorrir para a colega e olha ao redor) Tá certo! Pronto. Aí co... Aí... (Chama 

a colega que está distraída) Mariana!  Aí eu acho que podia começar assim... Ammm... 

Dia 21 de agosto... 

34. MARIANA: (Com expressão facial de surpresa) No dia 21 de agosto, ∟a turma do 3° 

ano A... (Mariana interrompe e fala) Você vai falando e eu já vou escrevendo. 

35. RENATA: (Simultaneamente à fala de Mariana) A turma do 3º ano A... (Pensa um 

pouco e concorda com a cabeça) 
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36. MARIANA: (Olha para a professora e fala) Decidimos já! 

37. PROFESSORA AUXILIAR: Decidiram? (Entrega o papel para elas escreverem) 

 

MOMENTO 3: FORMULAÇÃO 

 

38. MARIANA: Como é o nome do título? 

39. RENATA: Amm... Visi... Visita a Salinas que fazem sal para animais;  

40. MARIANA: (Começa a escrever) 

41. RENATA: Bota, visita... 

42. MARIANA: (Pensativa, escrevendo) Visita. É com z ou s? 

43. RENATA: “S”. Lembra que entre duas vogais “s” tem som de “z”? 

44. MARIANA: (Escrevendo) Visita à Salina Soledade? 

45. RENATA: Não, às Salinas que fazem sal pra animais. 

46. MARIANA: (Pensativa, escrevendo) Visita... 

47. RENATA: (Atenta, observa Mariana escrevendo) Para animais... 

48. MARIANA: (Escrevendo) Peraí! Salinas... Visita às Salinas... 

49. RENATA: que fazem sal para animais. (Pensativa, observa, atentamente, Mariana 

escrevendo) Pronto! Agora é começar! 

50. MARIANA: (Escrevendo) No dia... 

51. RENATA: Não! Parááágrafo! 

52. MARIANA: (Contrariada bate na mesa) Eu não sei! 

53. RENATA: (Insiste apontando na folha) Paráágrafo! 

54. MARIANA: (Volta a escrever sorridente) Aaahaam! (Olha para Renata sorridente) Ela 

pediu esse “s”! 

55. RENATA: (Sorridente) Tá bom! (Apontando na folha) Aqui ó! Eu sempre marco com 

o dedo. 

56. MARIANA: Aqui?  

57. RENATA: É. 

58. MARIANA: (Escrevendo) No dia? 

59. RENATA: (Grita) Nããã!  

60. MARIANA: Você disse que era aqui! 

61. RENATA: (Apontando na folha, fala pausadamente) Eu disse aqui! 

62. MARIANA: (Séria) Homi! Não tem diferença não! 
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63. RENATA: (Contrariada) Tá bom. 

64. MARIANA: (Sorrindo) Só um tiquinho a mais Renata... Tu vai... 

65. RENATA: (Interrompe, com um sorriso no canto da boca) Tá certo. 

66. MARIANA (Escrevendo) Tô copiando! (Renata e Mariana se olham sorrindo por alguns 

segundos e a última volta a escrever) 

 

 

06:14 

67. RENATA: (Pensativa) Então, vamos botar... Vamos continuar. No dia 21 de agosto::: 

nossa turma... 

68. MARIANA: (Escrevendo, se dispersa); 

69. RENATA: (Chama a atenção de MARIANA) Nossa turma... 

70. MARIANA: (Pensativa, mexendo nos cabelos) Não! Tem que falar, que mê... Queee... 

Como é que... Que ano a gente tá, né? 2014. 

71. RENATA: Tá bom. De 2014... 

72. MARIANA: (Pensativa, escrevendo) No dia 21 de agosto de 2014... 

73. RENATA: Porque se não ∟quando a pessoa for ler no ano que vem vai achar que é 

nesse ano, né? 

74. MARIANA: (Simultaneamente à Renata) Peraí! (Confirmando o que foi dito pela 

colega) Ééé... 

75. RENATA: (Observando Mariana escrever) O terceiro ano... Nós... Nossa turma... 

76. MARIANA: Não! O terceiro ano “A”, né? Porque ∟ pelo que eu saiba a gente não vai 

fazer um seminário! 

77. RENATA: (Interrompendo Mariana) Tá bom! O terceiro... Ôô terceiro! (Concordando 

com Mariana) Ééé. O terceiro ano “A”... 

78. MARIANA: (Escrevendo) Peraí. No dia 21 de agosto de 2014 (fala pausadamente):::  

∟o terceiro ano “A”... 

79. RENATA: (Simultaneamente à Mariana) o terceiro ano “a”::: foi... Quer dizer, fez... 

Bota fez. 

80. MARIANA: Fez... 
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81. RENATA: É com... É com “z” fez:: uma visita... Vi∟sita é com “s”. 

82. MARIANA: (Simultaneamente à Renata) Visita é com “s”. Que é também entre duas 

vogais. 

83. RENATA: É. 

84. MARIANA: “Focemos” visitar a Salina Soledade. 

85. RENATA: (Pensativa) Se pronuncia “Solidade”?! 

86. MARIANA: “A” é com acento agudo, né? 

87. RENATA: (Pensativa) As? Não! “a”, “s”... 

88. MARIANA: Visita as Salinas?! É visita as Salinas Soledades, não né? Visita à Salina, 

né? 

89. RENATA: Tá bom. 

90. MARIANA: Visita... 

91. RENATA: à Salina... Soledade... “Solidade”, a professora disse que se pronuncia 

“Solidade”.  

92. MARIANA: (Fica pensativa e continua escrevendo enquanto pronuncia as sílabas da 

palavra “Soledade”) So... le... ∟da... de. 

 

 

09:01 

93. RENATA: (Simultaneamente à Mariana) Se escreve Soledade, só que se pronuncia 

“Solidade”. (Reler o que Mariana escreveu) No dia 21 de agosto de 2014, o terceiro ano 

fez uma visita à Salina Soledade. (Continua) Eee:: começa... A gente faz uma 

abreviatura de cada etapa. 

94. MARIANA: Começa é com dois “s” ou com “c”? Eu acho que é com “ç”. 

95. RENATA: É com “ç”. 

96. MARIANA: (Escrevendo) Começa... 

97. RENATA: (Pensativa) com... 

98. MARIANA: E começa com... 

99. RENATA: O mar! (Renata observa, atentamente, enquanto Mariana escreve). Ponto! 
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100. MARIANA: (Se dispersa olhando para os colegas que está ao lado delas); 

101. RENATA: (Chamando a atenção de Mariana para o trabalho) Mariana! Mariana!  

102. MARIANA: (Volta a prestar atenção no trabalho). 

103. RENATA: Vai Mariana! Ponto. A segunda... A segunda etapa... 

104. MARIANA: (Escrevendo) “É” com acento agora. 

105. RENATA: É! 

106. MARIANA: Deixa eu pegar, ali, aquela atividade que tem uns processos? 

107. RENATA: Não, Mariana! 

108. MARIANA: (Argumenta para convencer Renata) É mais fácil. 

109. RENATA: (Pensativa) Não, eu quero fazer assim. Eu tô lembrada, Mariana. 

110. MARIANA: (Desapontada, balançando a cabeça, com sinais faciais demonstrando que 

está chateada) Táá, então vaaaiii. 

111. RENATA: (Continua) A segunda etapa é que o sal... 

112. MARIANA: (Escrevendo) Sal... 

113. RENATA: (Observando, atentamente, Mariana escrevendo) vai... 

114. MARIANA: (Simultaneamente à Renata) Vai...  

115. RENATA: para os tanques... 

116. MARIANA: para:: os:: tan... (Se dispersa, novamente, prestando atenção nos colegas 

da sala); 

117. RENATA: (Olhando atentamente para a folha de papel, silaba) Tan... ques::: de 

cristalização. Usaa... Usada em cristalização, é? 

118. MARIANA: Não! De cris... 

119. RENATA: (Continua a palavra) ta... li...zaaa... 

120. MARIANA: (Escrevendo) É com “z”? 

121. RENATA: É com “z”.  

 

 

11:48 

122. RENATA: (Observando, atentamente, Mariana escrevendo) “Ç”. 

123. MARIANA: “Ç”. 

124. RENATA: ...ção. Ponto. 
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125. MARIANA: (Sorridente) A terceira etapa... 

126. RENATA: Éé... A terceira etapa...  

127. MARIANA: Peraí. 

128. RENATA: (Pensativa) Ééé::: que o sal::: passa... 

129. MARIANA: (Escrevendo) Fica com dois “s”? 

130. RENATA: É, com dois “s”. (Continua) Por uma esteira... 

131. MARIANA: (Escrevendo) Esteira, né? 

132. RENATA: Esteira. Estei... (Continua) Que vai para lavagem. 

133. MARIANA: (Escrevendo) Que vaai... 

134. RENATA: (Pausadamente) Para a lavagem::: e tira todas as impurezas. 

135. ALUNO: (Um aluno da turma pergunta à RENATA) Renataaa, como era o nome do 

homem? 

136. RENATA: Hã? 

137. ALUNO: Como era o nome do homem? 

138. RENATA: Juscelino! 

139. MARIANA: (Sorridente, admirando Renata) Você é o dicionário da nossa turma! 

140. RENATA: Tá boom! (Voltam ao trabalho) Todas impurezas. 

141. MARIANA: Todas aaas impurezas! Porque não é só uma impureza. 

142. RENATA: É:: é. Todas as impurezas. 

143. MARIANA: (Escrevendo, pensativa) É com “m” ∟porque ele vai depois de “p”. 

144. RENATA: (Simultaneamente à Mariana) Éé... Regra de Língua Portuguesa isso. 

145. MARIANA: (Escrevendo, com um sorriso no canto da boca) Im... É, pra variar. 

(Passando a mão na cabeça) Aaai! Chega tremeu agora! 

146. RENATA: (Sorrindo) Que foi? 

 

 

14:30 

147. MARIANA: É com um “s” impurezas, né? 

148. RENATA: É, com “s”. 

149. RENATA: Ponto! Aíí... Deixa eu veeer... 
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150. MARIANA: São quantas etapas? (Sorrir) 

151. RENATA: (Olha para Mariana, com um leve sorriso no rosto, em silêncio). 

152. MARIANA: (Sorridente) Só pra eu ter noção do que eu ainda vou escrever. 

153. RENATA: (Passa a folha para o seu lado) Deixa eu ver aqui. 

154. MARIANA: A gente ta... tava na terceira etapa, agora a gente vai pra quarta. 

155. RENATA: (Contando as etapas que já foram escritas) Um... Do∟is... 

156. MARIANA: (Simultaneamente à Renata) Se for a quarta! 

157. RENATA: (Lendo o texto atentamente) Para tirar todas as... TIRAR!  

158. MARIANA: (Corrige a palavra “tirar” na folha); 

159. RENATA: ...todas as impurezas. Ponto! (Pensando no que pretendem continuar 

escrevendo) Aíí... 

160. MARIANA: (Observando o texto, entusiasmada, aponta na folha) Olha! Tam, tam, 

tam! Já percebeu? Tam, aí tam, tam na mesma linha... 

161. RENATA: Percebiii! Só que na diagonal. 

162. MARIANA: Éé! 

163. RENATA: Pronto! Aí a quarta etapa. (Pensando) Ãããã... A quarta etapa... 

164. MARIANA: Claro! Só não é a primeira! 

165. RENATA: (Sorridente) É. 

166. MARIANA: (Começa a escrever) A... 

167. RENATA: (Elogiando Mariana) O seu “A” é lindo! 

168. MARIANA: Minha letra tá melhor assim grande, né? 

169. RENATA: É... Sério! Essa sua letra é grande? 

170. MARIANA: (Afirma balançando a cabeça em sinal de positivo); 

171. RENATA: Tá bom. A quarta etapa... 

172. MARIANA: É... 

173. RENATA: É que o sal:: o sal... Ããã... fica::: (Pensando) num... numa pilha bem grande! 

174. MARIANA: Peraí. 

175. RENATA: Numa pilha bem grande! (Observa Mariana escrever e repete) Bem grande! 

176. MARIANA: (Escrevendo) Não precisa gritar no meu ouvido, não! 

177. RENATA: (Séria e com a voz baixa) Eu não tô gritando. 

178. MARIANA: (Com tom de preocupação) Tô falando baixo? 

179. RENATA: Hã? 

180. MARIANA: Eu tô falando baixo? 

181. RENATA: Tá. 
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182. MARIANA: (Volta a escrever). 

183. RENATA: Ponto! 

 

 

17:24 

184. MARIANA: Meu Deus! Que... Peraí. 

185. RENATA: A trinta é a última! 

186. MARIANA: (Deita a cabeça sobre Renata) Aaaahhhh... E essa vai ser a maior de todas. 

187. RENATA: Não. 

188. MARIANA: (Balança a cabeça em sinal de positivo) Olha que vai... 

189. RENATA: (Sorridente, aceita a opinião de Mariana). 

190. MARIANA: (Apontando para a folha) Ainda tem muita linha! 

191. RENATA: Sim, a profe... eee... Ela disse pra não ser um texto do tamanho do mundo, 

entendeu? 

192. MARIANA: (Contando as linhas da folha) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas também, a gente só 

fez sete linhas. Fala sério! 

193. RENATA: Tá bom, a última etapa, vamos! 

194. MARIANA: Vai ser grande? 

195. RENATA: Se você quiser... 

196. MARIANA: (Rapidamente responde) Eu quero! 

197. RENATA: Tá certo. Deixa eu ver um jeito da quinta etapa ficar grande. (Pensando) A 

quinta etapa, bote. 

198. MARIANA: (Respira fundo) Aaaaahhh... (E começa a escrever...); 

199. RENATA: Mariana! Letra maiúscula! 

200. MARIANA: (Fica surpresa e corrige imediatamente) 

201. RENATA: (Observando atentamente MARIANA corrigir) Aí bota em cima. Tá bom! 

Etapa... Olha esse foi nosso primeiro erro até agora. 

202. MARIANA: (Concorda balançando a cabeça) É∟éé... 

203. RENATA: (Simultaneamente à Mariana) Ééé... 

204. RENATA: (Fala pausadamente, enquanto observa Mariana escrever) Que o sal::: vai:: 

para a refinagem::: re... finagem::: e... 
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205. MARIANA: Né “ê” ? 

206. RENATA: (Afirma balançando a cabeça) “Ê”. Aí colo... É embalado. (Observando 

Mariana escrevendo) ...ba... (Apontando na folha) E é... Tem um... Ponto. 

 

 

20:04 

207. MARIANA: (Alegre) Acabou?! 

208. RENATA: Acabamos! 

209. MARIANA: Você disse que ia ser grande! 

210. RENATA: Isso foi o maior que eu pude pensar Mariana. 

211. MARIANA: (Tocando os cabelos de RENATA) E você ainda vai ter que passar a 

limpo. 

212. RENATA: Eu sei. 

213. MARIANA: (Em voz alta, avisa a Adriana) Terminamos! 

214. RENATA: Adriana! 

215. MARIANA: Terminamos. 

216. RENATA: Só teve um erro! 

217. ADRIANA: E foi? 

218. MARIANA: (Risos) Foi. 

219. RENATA: Foi. 

220. ADRIANA: Vocês escreveram tudo:: nessa linhazinha aí? 

221. MARIANA: (Afirma balançando a cabeça), 

222. RENATA: Sim, é porq... 

223. ADRIANA: (Entregando uma folha em branco para Mariana e Renata) Vocês vão ler 

agora, ver se tá ok e passar a limpo, tá bom? 

224. RENATA: Tá bom. 

225. MARIANA: (Apontando para Renata) Não! Ela passar a...! 

226. ADRIANA: (Fala para Mariana) É, leia pra ela:: leia pra ela:: pra ver se ta tudo ok, se 

é isso mesmo que vocês querem escrever. 

227. MARIANA: (Balança a cabeça em sinal de afirmação). 

228. RENATA: Unhum. 
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229. ADRIANA: E se quiser acrescentar alguma coisa no meio da escrita, pode acrescentar 

e se quiser tirar, pode tirar também. Pronto. Agora é a vez de Renata, Tá certo? (Fala para 

Mariana) Vá lendo pra ela. 

230. MARIANA: No dia 21 de a... 

231. RENATA: (Interrompe MARIANA) Primeiro o título!  

232. MARIANA: Visita às Salinas que fazem sal... 

233. RENATA: (Interrompe novamente) Peraí! Vai falando... 

234. MARIANA: Às Salinas::: que... 

235. RENATA: Pera! Salinas... 

236. MARIANA: (Observando Renata escrever) Cadê o “i”? De Salinas... 

237. RENATA: (Aponta na folha) Aqui, ó! (Lendo a última sílaba da palavra “salinas”) 

...nas... 

238. MARIANA: Que fazem... 

239. RENATA: Peraí. 

240. MARIANA: (Observando RENATA escrevendo) Aí naquela hora eu não escrevo 

Soledade, né bonita? (Vira-se para trás e olha para os colegas).  

241. RENATA: Desculpa eu esqueci! 

242. MARIANA: É bom. (Continua olhando para trás, dispersa). 

243. RENATA: (Chama a atenção) Mariana, vem!  

244. MARIANA: (Volta a prestar a atenção no trabalho, mas Renata aparenta estar 

desapontada). 

245. MARIANA: No dia... Onde é que você tá? Soledade, né?... Visita às Salinas 

Soledade... 

246. RENATA: Ela disse que bota... 

247. MARIANA: (Pegando a caneta da mão de RENATA) Aí bota aqui, ó. Soledade, em 

cima. 

248. RENATA: Não, é porque... 

249. MARIANA: Nãão! As Salinas Soledades, Soledade... que... ∟ Escreve “que”. 

(Devolve a caneta para Renata). 

250. RENATA: (Simultaneamente à Mariana) Ela disse que podia acrescentar se quisesse. 

(Escrevendo) Às Salinas... queee... 

251. MARIANA: fazem... 

252. RENATA: Sal... 
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22:49 

253. MARIANA: Sal para animais. (Apontando para a folha) Não pode errar essa, viu?! 

254. RENATA: (Escrevendo) Eu não vou errar! Pronto. (Renata e Mariana se dispersam, 

por alguns segundos, olhando para os colegas que estão a sua frente). 

255. MARIANA: (Volta a ler) No dia... (Aponta na folha) Aqui. Não, Não é aííí! Aqui. 

(Mariana levanta-se da carteira e vai conversar com umas colegas enquanto Renata escreve 

olhando para o papel. Após um tempo retorna à carteira) 2014, o terceiro ano “A”... Entre 

aspas:: terceiro ano “A”, né?! O “A”, né?! 

256. RENATA: (Escrevendo) Eu seeei. “Aaa” fez::: uma... 

257. MARIANA: Uuuma! 

258. RENATA: Então. 

259. MARIANA: Visita... 

260. RENATA: Visita... 

261. MARIANA: Ah! Que ir passando a limpo só? 

262. RENATA: (Com a mão na cintura, expressa que não quer passar a limpo sozinha). 

263. MARIANA: Tááá... 

 

 

25:26 

264. RENATA: Não faça como Gabi fez comigo, da outra vez. 

265. MARIANA: (Sem ler, insiste e mostra a folha à Renata) 

266. RENATA: (Expressa impaciência no seu rosto, mas aceita copiar olhando para o 

papel) Tá bom. 

267. MARIANA: (Segurando a folha na vertical) Eu fico assim: um poste! 
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268. RENATA: (Olha com um sorriso no canto da boca para Mariana e continua 

escrevendo). 

269. MARIANA: Pelo menos é (SI)... 

270. RENATA: Ê... E começa com... 

271. MARIANA: (Conversa com um colega que está a sua frente, enquanto Renata escreve) 

É difícil, é? De montar? 

272. RENATA: Pronto! Primeira etapa feita. Aí aqui (Aponta para a segunda etapa do 

rascunho)... 

273. MARIANA: (Olhando Renata escrevendo) Com “A” maiúsculo! 

274. RENATA: Eu seeei... 

275. MARIANA: Vai. Tá aon∟de? 

276. RENATA: (Simultaneamente à Mariana) Começa::: e a segunda etapa... Eita! 

277. MARIANA: Errou o que? 

278. RENATA: Com... É... Não, que eu ia... Que eu ia repetir “começa”. Aqui ó!... Que eu 

ia repetir começa...  

279. MARIANA: Éé. 

280. RENATA: Sim! Mas foi só um erro que nem aqui, né? 

281. MARIANA: (Olhando para o texto) Cadê começa? 

282. RENATA: (Olhando para o texto) Não, que começa aqui, aí eu corrigi. Não, que nem 

aqui. Foi só um erro aqui também. 

283. MARIANA: Éééé! Depois ela passa corretivo. 

284. RENATA: Éé... (com um tom de chateada) Também, né? Você não vai dizendo, aí eu 

erro. (Continua escrevendo) É que::: o sal...  

 

 

28:15 

285. MARIANA: O sal... 

286. RENATA: Vai para os tanque... 

287. MARIANA: Éé... Vai para os tanques, né?! 

288. RENATA: Os tanques. Oos... tan... ques... deee... 
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289. MARIANA: Cristalização. 

290. RENATA: Pera. 

291. MARIANA: Se lembre que cristalização é um pouco difícil de se escrever. 

292. RENATA: Não, não é. (Mostra o texto para Mariana) Certo. Cristalização, ponto. A 

terceira etapa... Mariana, você escreveu “tercera”. A terceira! 

293. MARIANA: Homiii! 

294. RENATA: Tá bom! 

295. MARIANA: Você vai passar a limpo! 

296. RENATA: Eu sei. Tá bom.  

297. MARIANA: Eita! 

298. RENATA: A terceira etapa::: é que... 

299. ADRIANA: Ei doninha! É pra você ajudar a ela, você ir falando. Deixe de ser 

preguiçosa! Vá falando pra ela, engraçadinha! 

300. MARIANA: (Rir envergonhada). 

301. RENATA: Que nem eu fui falando pra ela. 

302. MARIANA: Onde é que você tá? 

303. RENATA: Que... 

304. MARIANA: Mas onde é que você tá? 

305. RENATA: Terceira etapa:: é que... Aqui, ó! 

306. MARIANA: (Lendo pausadamente) A terceira etapa é que:: o sal... É que o sal:: o sal 

passa...  

 

FIM DO PRIMEIRO VÍDEO 23:20 

VÍDEO – PARTE 2 

00:05 

307. MARIANA: por::: uma:: esteira que ∟vai... 

308. RENATA: (Séria, interrompe Mariana, enquanto escreve) Peraí! (Continua) Esteira... 

309. MARIANA: Esteira:: que vai::: para:: a:: lavagem... 

310. RENATA: (Repete, enquanto escreve) para:: a... 

311. MARIANA: (Continua) Lavagem. Escreveu lavagem? 
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312. RENATA: Sim! 

313. MARIANA: E tirar... E tirar todas as impurezas.  

314. RENATA: (Escreve calmamente). 

315. MARIANA: Tá escrevendo impurezas, é? 

316. RENATA: (Escrevendo) Anhaam! 

317. MARIANA: (Séria, olhando para o texto, mexendo no cabelo) Que bom. 

318. RENATA: Aí, ponto, né? 

319. MARIANA: Peraí! Onde é? Impurezas... É, ponto! (Afirma balançando a cabeça); 

320. RENATA: Pró∟ximo. 

321. MARIANA: (Simultaneamente à Renata) A quarta... (Mexendo na franja) Maiúsculo... 

A quarta etapa:: é... 

322. RENATA: Próximo. 

323. MARIANA: (Lendo em silêncio, demora a responder). 

324. RENATA: Próximo?! 

325. MARIANA: É que o sal::: fica... 

326. RENATA: Fica... 

327. MARIANA: Numa... Numa pilha, né? 

328. RENATA: (Escrevendo) Anham. 

329. MARIANA: (Com o braço apoiado sobre a mesa, sinalizando cansaço) Numa pilha 

bem grande!  

330. RENATA: Aí, ponto, né? 

331. MARIANA: (Balançando a cabeça positivamente) ponto! 

332. RENATA: (Termina de escrever) Pronto! 

 

 

02:47 

333. MARIANA: (Olhando para o papel) A quinta, cadê a quinta? 

334. RENATA: (Apontando para a folha) Tá aqui, ó! 

335. MARIANA: (Sorrindo) Aí, não é. Num faça igual a miiim! 

336. RENATA: (Escrevendo, sorrindo) Eu não vou fazer. 
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337. MARIANA: (Observa Renata escrever e fala pausadamente, sorrir e continua) A 

quinta:: etapa::: é:: que o sal::: vai:: para:: a:: refinagem... Escreveu refinagem?  

338. RENATA: (Escrevendo) Sim! 

339. MARIANA: Ê:: é:: embalada. 

340. RENATA: Embalado. 

341. MARIANA: (Concorda balançando a cabeça) É, é embalado. 

342. RENATA: (Levantando as mãos para cima) Pronto! Ponto, né? 

343. MARIANA: (Afirma balançando a cabeça) Acabamos. 

344. RENATA: A-ca-ba-mos! Adrianaaa, A gente acabou. 

345. ADRIANA: Hã? 

346. RENATA: A gente acabou! 

347. ADRIANA: Tá certo! Só um minutinho! (Renata e Mariana aguardam Adriana por 

alguns segundos). 

348. MARIANA: (Enquanto Adriana se aproxima, Mariana levanta-se da carteira) Pronto, 

acabamos! 

349. ADRIANA: (Com um leve sorriso) Só isso? 

350. RENATA: Não, é porque... 

351. ADRIANA: Deixa eu ver, deixa eu ver! No dia 21 de agosto, fez uma Salina Soledade 

de Macau... (Lê em silêncio). (Sorrindo) Aaaaah, txi! Vai falar, que depois, a gente foi 

almoçar... Pode falar. Depois a gente foi almoçar... Como foi a volta no ônibus... (Enquanto 

Adriana fala, Mariana, olha para Renata sorrindo). 

352. RENATA: Sim, é porque Mariana só queria falar da Salina. 

353. ADRIANA: (Fazendo cócegas em Mariana) Ah, você é preguiçosa!  

354. MARIANA (Se encolhe toda, sorrindo. Bate, suavemente, sobre a mesa) Ah, mas eu 

vou ter que (SI)! 

355. ADRIANA: Não. Vá! Você fala pra ela. (Apontando para Renata), 

356. MARIANA: (Sorrindo) Aaaiii, tá bem. 

357. RENATA: Não Mariana! Se... é porque Adriana disse, que:: se quiser pode acrescentar 

coisa aqui. 

358. ADRIANA: É, pode acrescentar! 

359. RENATA: Coisa aqui (Aponta na folha oficial) que não tem aqui (folha de rascunho). 

360. ADRIANA: Viu? 

361. RENATA: Tipo, acrescentei Soledade aqui! (aponta na folha oficial); 
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362. ADRIANA: E, depois da visita, nós fomos almoçar...Vocês podem escrever mais 

coisas! 

363. MARIANA: Aí, já é outro parágrafo! 

364. ADRIANA: (Apontando para o texto) Olha que texto bem pequenininho! Que preguiça 

é essa, Mariana?! Que eu não te conheci assim! 

365. MARIANA: (Apontando para Renata) Mas foi ela que foi fazendo! 

366. ADRIANA: (Olhando para Renata) Mas, pode falar:: que depois a gente foi almoçar... 

367. RENATA: Não! Que Mariana não queria que eu coloca... Que eu falasse muita coisa. 

 

 

05:33 

368. ADRIANA: (Continua dando dicas a Renata e Mariana) E que a viagem demorou 

muito! Que as pessoas ficaram dormindo... 

369. MARIANA: (Sorrindo) Não! Só eu que fiquei dormindo... 

370. RENATA: E eu também! 

371. MARIANA: É? 

372. ADRIANA: Vocês querem colocar mais um pouquinho? 

373. RENATA: (Afirma, balançando a cabeça); 

374. ADRIANA: Coloque Renata, só a volta!  

375. RENATA: Tá bom.  

376. MARIANA: (Enquanto Adriana solicita a Renata que conclua o texto, Mariana fica se 

balançando na cadeira com um olhar fixo, pensativo e um sorriso tímido, sinalizando falta 

de atenção) El “Shanddai”. 

377. RENATA: Ai! Bati meu cotovelo. (Acaricia o cotovelo). 

378. MARIANA: (Continua se balançando na cadeira) “El Sa...” 

379. RENATA: El-“Shan-ddai”! 

380. MARIANA: (Sorrindo) Eu sei! Eu tava falando do nome Eeelsaaa! (Mariana e Renata, 

dispersas, ficam olhando para os colegas que estão atrás delas). 

381. MARIANA: Pronto! (Balançando-se na cadeira, com um olhar disperso, cantando 

baixinho). 
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382. RENATA: Aí vamos... Mariana, eu acho melhor começar assim: Depois da visita à 

Salina... 

383. MARIANA: Éé! Aí... De... Aqui. (Para de balançar-se na cadeira, apontando na folha);  

384. RENATA: (Começa a escrever); 

385. MARIANA: Nããão! Já vai ser outro parágrafo! (Com olhos arregalados, sinalizando 

preocupação). 

386. RENATA: (Com o braço sobre a mesa, coloca a mão no rosto, sinalizando 

preocupação). Então... 

387. MARIANA: Aaah meu Deeeus! (Coçando os olhos). Você pula uma liiinhaaa! 

388. RENATA: Não, não pulo. (Balançando a cabeça, sinalizando negação). 

389. MARIANA: Pula sim! (Balançando a cabeça em sinal de positivo), a professora 

Neidinha já disse. Pode ser sim. 

390. ADRIANA: Que foi? (tom de preocupação); 

391. RENATA: (Com a mão no queixo, olhando para cima, pensativa) Que, Mariana tá 

dizen... 

392. MARIANA: Que tem que pular! (Apontando para a folha); 

393. ADRIANA: Precisa pular não! Não! Mas, não precisa pular não! Pode fa... É assim: 

(Indicando na folha) Você só pula a linha, quando você não faz parágrafo, quando faz 

parágrafo... 

394. MARIANA: (Interrompe Adriana) Mas a gente vai fazer parágrafo! 

395. ADRIANA: (Passando a mão na franja de Mariana) Então mulher... 

396. MARIANA: A gente vai fazer já oooutroo parágrafo! 

397. ADRIANA: (Apontando na folha) Então, mas o sinal de parágrafo é esse 

distanciamento aqui. (Direcionando-se à Renata) Não precisa pula a linha não, pode fazer!  

398. MARIANA: Vai. 

399. RENATA: (Começa a escrever) Depois... 

400. MARIANA: da visita à Salina. Visita “A” Salina, né? Porque depois a gente vai 

visitar... 

401. RENATA: (Continua escrevendo. Enquanto isso, Mariana mostra-se impaciente, 

inquieta na cadeira). 

402. MARIANA: À Salina fomo... Foomoos::: a:: a um restaurante! 

403. RENATA: (Pensativa) Né melhor “AO” restaurante? 

404. MARIANA: (Pensativa) Ao restau... Não! Porque:: ao restau:: ao restaurante é porque 

a gente vai falar o nome! 
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405. RENATA: Sim! Aí bota, aí colocaria: Ao restaurante El “Shanddai”. 

406. MARIANA: Ééé! (Afirma balançando a cabeça e observa Renata escrever). El 

Shanddai... Como ∟ é que se escreve?... 

 

 

08:15 

407. RENATA: (Simultaneamente à Mariana) Nome próprio! Eu lembro como se escreve 

“El Shanddai”! El Sha... (Enquanto Renata escreve o nome do restaurante, Mariana 

demostra apreensão com a escrita do mesmo). 

408. MARIANA: (Repete) El Shanddai! 

409. RENATA: E:: e na volta, algumas crianças dormiram no ônibus! 

410. MARIANA: (Sorrindo) Éé! E na volta à Natal, né? 

411. RENATA: Ééé! E não é outro parágrafo (Balança a cabeça, sinalizando negação), é só 

outra frase. 

412. MARIANA: Ééé. (Enquanto observa Renata escrever) Na volta... 

413. RENATA: Natal... Algumas crianças dormiram no ônibus! 

414. MARIANA: É! (Enquanto observa Renata escrever, sorrindo fala) Olha aí! A gente tá 

fazendo um texto juntas e foi as duas crianças que dormiram! 

415. RENATA: Fooi! 

416. MARIANA: Ah não! Laurinha dormiu também, comigo. Nos apertos e trancos:: e 

barrancos. 

417. RENATA: (Sorrindo) Eu vi. Vocês dormiram quando eu acordei. 

418. MARIANA: Sério? E eu dormi bem mais, não foi? 

419. RENATA: Foi. 

420. MARIANA: Ei, mas... 

421. RENATA: Porque eu tive um pesadelo! 

422. MARIANA: (Rindo) Você? 

423. RENATA: (Balança a cabeça positivamente). 

424. MARIANA: Como foi? (Tom de muita curiosidade). 

425. RENATA: Uma pedra de sal queria me comer. 

426. MARIANA: (Ri bastante). 

427. RENATA: Sério! 
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428. MARIANA: (Sorrindo) Sééérioo? 

429. RENATA: Era uma ∟montanha de sal. 

430. MARIANA: (Risos e muita empolgação. Fala simultaneamente à Renata) E minha 

ami... Aí a gente bota... Aí minha amiga Renata teve um sonho que uma pedra de sal 

queria:: queria comer ela. Aí a gente bota pra todo mundo rir! 

431. RENATA: (Sorrindo) Não, Mariana! 

432. MARIANA: (Empolgação) Booooraaaa! 

433. RENATA: Não! 

434. MARIANA: (Sorrindo) Então eu espalho pra toda a sala! 

435. RENATA: (Com a mão na cintura, sinalizando não acreditar que Mariana iria fazer o 

que prometeu) Cecíííliaaa! 

436. MARIANA: (Risos) Éééé. Você prefere o que? Que eu espalhe pra todo mundo? 

437. RENATA: (Com a mão no queixo, pensativa) Tá booom. 

438. MARIANA: Ou, então, piooorr. Eu:: eu falo pra toda eeescoolaaa! 

439. RENATA: (Com um leve sorriso) Tá certo, eu boto no texto! 

440. MARIANA: (Empolgada) Eebaaa! 

441. RENATA: (Começa a escrever) Algumas crianças dor... 

442. MARIANA: Dormiram! E uma delas (Risos)... 

443. RENATA: E Renata... Melhor, né? 

444. MARIANA: Éééé! Não! Porque é de duas pessoas, né? 

 

 

11:07 

445. RENATA: Ééé (Afirma balançando a cabeça)! Aí eu boto: E:: uma:: delas:: é... Como 

é que eu boto? 

446. MARIANA: (Pensativa) Teveee (Risos)... 

447. RENATA: (Sorrindo, descontraída) Para de rir, Mariana!  Pesadelo... 

448. MARIANA: Queee... Q∟ueee... 

449. RENATA: (Simultaneamente à Mariana) Queee... 

450. MARIANA: uma pedra de sal... 

451. RENATA: Não, uma montanha de sal! 

452. MARIANA: Sério? 
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453. RENATA: Sério. 

454. MARIANA: (Ri bastante) 

455. RENATA: (Sorrindo) A montan... A montanha rastejando que nem uma lesma, sério! 

456. MARIANA: (Risos) Vai, escreve! 

457. RENATA: Ei, era um sonho! (Risos). 

458. MARIANA: (Risos) Vaaai! Então faz, logo! (Fala com um colega a sua frente) ∟ 

Heitor, para de ver a gente. 

459. RENATA: (Começa a escrever e fala antes interrompendo Mariana) Queee:: aaa:: 

mon... ta... nha... (Silabando) de… 

460. MARIANA: De sal… 

461. RENATA: Queria comer… Comer… Queria comê-la! 

462. MARIANA: É, queria comê-la! (Fala para Adriana) Tem uma parte que vai ser 

engraçada, mas isso foi verdade! 

463. ADRIANA: Muito bem! 

464. RENATA: Isso foi verdade! Um sonho! (Termina de escrever) Pronto! Pronto! 

Adriana, Adriana! Pronto! 

465. MARIANA: (Pega as duas folhas e vai entregar a Adriana. Enquanto isso, Renata 

coloca a tampa na caneta e organiza a carteira). 

466. ADRIANA: Terminou? 

467. RENATA: Sim! 
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