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Resumo 

O sujeito é a parte fundamental no processo da escrita e 

a heterogeneidade presente nesse processo deve ser 

compreendida como marcas da relação entre sujeito e 

linguagem (CAPISTRANO, 2013).  A criança, como 

sujeito, durante a aquisição da linguagem, assume três 

posições, que dizem respeito à interpretação do seu 

dizer pelo outro, pela língua e por si própria. A partir 

dessas considerações, foram analisadas 50 rasuras, 

presentes em 50 textos escritos por uma criança, para 

captar a sua relação com a escrita. Nas produções 

foram encontradas rasuras de substituição, inserção, 

sobreposição e apagamento, que evidenciaram a 

mudança da relação da criança com a língua escrita, 

salientando a presença predominante da terceira 

posição abordada por Lemos (2002), e a circulação da 

criança pelas práticas do oral/escrito. 

Introdução  

Por meio de uma analogia com o processo de aquisição 

da fala, compreende-se que o processo de aquisição da 

escrita é “marcado por diferentes posições da criança na 

língua em seu modo de enunciação escrito” 

(CAPISTRANO 2013, p. 671), sendo elas relativas à fala 

do outro, à língua e à relação com a própria escrita.  

Para Capistrano (2013), de modo geral, as rasuras são 

marcas que revelam a volta do escrevente para o seu 

texto, retomando-o e reformulando-o. Esse movimento 

faz parte da relação sujeito/linguagem que constitui a 

especificidade da escrita. Tais especificidades são 

abordadas nos estudos de Corrêa (1997) sobre o modo 

heterogêneo de constituição da escrita. Com base 

nessas considerações, pretende-se investigar a 

presença de rasuras em 50 textos escritos por uma 

criança, visando captar a sua relação com a escrita.  

Material e Métodos 

Para esta pesquisa, foram selecionadas 50 produções, 

realizadas em ambiente familiar e escolar entre os 05 e 

11 anos de idade (1995 a 2000), para análise das 

rasuras. O estudo teve início com uma revisão 

bibliográfica sobre a heterogeneidade da escrita e a 

emergência da rasura.  Em seguida, foi realizado um 

levantamento de todas as ocorrências de rasuras nos 

textos que constituem o corpus. Por fim, deu-se a 

categorização e a análise dos dados. 

Resultados e Discussão 

Após um primeiro levantamento das rasuras existentes 

nos textos, foram encontradas 50 rasuras nas 50 

produções. Das ocorrências encontradas, foram 

identificadas três formas de rasuras: (i) rasuras de 

apagamento, em que a criança utiliza a rasura para 

apagar o que estava escrito; (ii) rasuras de 

sobreposição, caracterizada pela escrita sobreposta; (iii) 

rasuras de substituição, em que a escrevente usou a 

rasura para mudar algo que havia escrito; e (iv) rasuras 

de inserção, utilizada para acrescentar algo. Das quatros 

formas presentes nos dados, predominaram as rasuras 

de sobreposição. 

Essas rasuras apontam para a relação sujeito/linguagem 

que sinaliza um deslocamento da criança em relação à 

sua escrita. Sendo assim, é possível constatar a 

dominância da posição em que a escrita está submetida 

à observação do próprio sujeito escrevente. Ademais, os 

casos encontrados também destacam a circulação da 

criança pelas práticas do oral/falado. 

É importante destacar que, como aborda Capistrano 

(2013), a ausência de rasuras não significa ausência de 

movimentos da criança pelas posições apresentadas por 

Lemos (2002), pois é possível o escrevente se deparar 

com esses movimentos sem deixar marcas. Portanto, 

entende-se que, mesmo nos textos nos quais não foram 

encontradas rasuras, a criança realizou esses 

movimentos. 

Conclusão 

Conclui-se que as rasuras presentes nos textos 

demonstram a mudança da relação da criança com a 

língua escrita, salientando a presença predominante da 

terceira posição abordada por Lemos (2002), a escrita 

submetida à observação do próprio sujeito escrevente. 

Além disso, evidencia a circulação da criança pelas 

praticas do oral/escrito. 
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