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Resumo:

A crítica genética utiliza os documentos escritos, geralmente os manuscritos, como objeto de estudo. Entende-se por
manuscrito escolar todas as produções realizadas pelos alunos na escola, independente dos suportes e das
ferramentas utilizadas pelos discentes. Este trabalho tem como objetivo analisar o manuscrito escolar “Por que a
bruxa é má” produzido por alunas dos anos iniciais do ensino fundamental com foco na função substitutiva da rasura
do tipo riscada sobrescrita. Os procedimentos metodológicos consistem em um levantamento bibliográfico e
documental, referendados nas concepções de Grésillon (2007), Calil (2008), Salles (2008), entre outros. Ao longo do
manuscrito analisado observamos a predominância da rasura do tipo riscada sobrescrita de substituição, operação
que revela tanto uma dificuldade na produção escrita quanto uma criatividade das alunas ao produzirem narrativas.

Palavras-chave: Crítica Genética. Manuscrito Escolar. Rasuras.

Abstract:

Genetic criticism uses written documents, usually manuscripts, as objects of study. Is known as school manuscript all
the productions made by students at school, independent of the supports and the tools that were used by them. This
text look to analyze the school manuscript “Why the witch is bad” produced by students belonging to the first years of
the elementary school aiming the substitutionary function about the blot from the kind of superscript scratches. The
methodological deportments consist of a bibliographical and documentary survey, based in the conceptions of Grésillon
(2007), Calil (2008), Salles (2008), among others. Per the reading of the manuscript analyzed we realized the blot
predominance of the superscript scratched kind, this behavior shows as difficulties on the written production as a
deficits on the students creativity to produce narratives.

Key words: Genetic criticismo. School manuscript. Blot.

1. Introdução

A crítica genética constitui-se em uma área de estudo recente nas universidades, tendo em vista que ainda não foi
explorada, reconhecida e catalogada em sua plenitude nas instituições de ensino superior. O objeto de estudo da
crítica genética são os manuscritos.
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Para Salles (2008, p. 11), “A Crítica Genética surgiu com o desejo de melhor compreender o processo de criação
artística, a partir dos registros desse seu percurso deixados pelos artistas”. Portanto, o geneticista pretende esclarecer
o percurso de criação da obra ao rever os manuscritos deixados pelo autor. Trata-se de uma pesquisa baseada em
documentos em processo, denominação utilizada por Salles para o termo manuscrito, já que manuscrito tornou-se um
termo bastante restrito diante da diversidade das linguagens.

Assim, temos o “manuscrito escolar” termo utilizado para toda e qualquer produção escrita a partir de uma demanda
escolar, independente dos suportes e das ferramentas utilizadas pelos alunos. Não sendo obrigatoriamente um caso
exclusivo da área de Língua Portuguesa, pois todas as áreas do conhecimento fazem o uso da escrita para produção
e construção de manuscritos.

Este trabalho tem como objetivo analisar o manuscrito escolar “Por que a bruxa é má”, produzido por alunas dos anos
iniciais do ensino fundamental, com foco nas rasuras substitutivas do tipo riscada sobrescrita.

Os procedimentos metodológicos consistem em um levantamento bibliográfico e documental em livros e artigos
científicos que abordam a temática, referenciando nas concepções de Grésillon (2007), Calil (2008), Salles (2008),
entre outros teóricos.

2. Manuscrito Literário e Rasura: os estudos da crítica genética

A crítica genética constitui-se em uma área ainda não explorada, reconhecida e catalogada nas universidades, pois
ainda não constitui disciplina integrante dos programas de curso destas instituições. Esta área de pesquisa surgiu para
melhor compreender o processo de criação artística, a partir dos registros deixados pelo autor da obra.

Os documentos escritos, geralmente os manuscritos, são os objetos de estudo da crítica genética, conforme nos
aponta Grésillon (2007, p. 12): “[...] a crítica genética definiu progressivamente seu objeto próprio: os manuscritos de
trabalho dos escritores enquanto suporte material, espaço de inscrição e lugar de memória das obras in statu nascendi
e elaborou seus métodos e suas finalidades”.

Os geneticistas analisam os documentos do processo criativo, buscando tornar mais claro os procedimentos de
criação da obra analisada ao revelar os princípios que norteiam a criação. Desta forma, os manuscritos fornecem ao
pesquisador informações diversas sobre a criação da obra, tendo em vista que por traz de cada modificação que o
autor propõe para seu trabalho existem razões e critérios que os geneticistas poderão compreender por meio de suas
pesquisas.

A obra de arte é resultado de um trabalho caracterizado por transformação progressiva,
que exige, do artista, investimento de tempo, dedicação e disciplina. A obra é, portanto,
precedida por um complexo processo, feito de ajustes, pesquisas, esboços, planos, etc. Os
rastros deixados pelo artista de seu percurso criador são a concretização desse processo
de contínua metamorfose (SALLES, 2008, p. 13).

O geneticista reúne, classifica, decifra, transcreve e edita dossiês manuscritos, também chamados de prototextos por
Grésillon (2007). Nem sempre é possível ter acesso a todos os documentos da obra e muitas vezes os manuscritos
apresentam lacunas que impedem sua total decifração, portanto, o pesquisador da crítica genética nunca estará
totalmente certo da conclusão de seus estudos.

[...] Independente dos hábitos mais ou menos “grafômanos” dos próprios autores, a
reconstituição das etapas sucessivas pode ficar esburacada, seja porque o autor ou seus
herdeiros preferiram retirar determinada peça considerada comprometedora, seja porque
outra peça desapareceu no decorrer da transmissão dos manuscritos. Em consequência
disso, o pesquisador nunca está verdadeiramente certo de deter a exaustividade dos traços
escritos de uma gênese (GRÉSILLON, 2007, p. 41).
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O que podemos observar é que existe uma relação complementar entre texto e prototexto, tendo em vista que um
ajudará no enriquecimento do outro. Assim, por traz de cada alteração feita pelo escritor existem critérios e razões que
ajudam o geneticista a compreender a obra.

Além disso, o geneticista recorre a outros materiais para dar consistência a sua pesquisa, destacamos: biografia e
correspondências do autor, testemunhos de terceiros, eventos históricos da época, entre outros elementos externos
que podem ter influenciado o autor ao escrever.

De acordo com Grésillon (2007), os manuscritos modernos apresentam três categorias: objeto material, objeto cultural
e objeto de conhecimento.

Quanto ao critério de objeto material, os manuscritos modernos “caracterizam-se por certos parâmetros materiais, que
se devem tanto às propriedades do suporte e dos instrumentos quanto à própria escrita e à sua disposição no espaço
gráfico” (GRÉSILLON, 2007, p. 55).

Os manuscritos modernos, em sua maioria, utilizam o papel como suporte, podendo apresentar todas as variações de
formatos, espessuras e cores. As ferramentas constituem-se nos instrumentos utilizados pelo autor para escrever sua
obra, inclusive Grésillon (2007) discute que muitos autores confiam em apenas um tipo específico de lápis ou caneta
para escrever.

Em relação ao espaço gráfico, Grésillon (2007, p. 73) aponta que “Toda a sequência escrita, por mais breve que seja,
ocupa lugar num espaço gráfico e destaca-se do espaço não escrito”. O total preenchimento da página vai depender
das seguintes características: variedades dos tipos de escrita (pequena ou grande), dos índices de rasuras e
reescrituras, das dimensões das margens e dos gêneros literários.

Outra questão apontada por Grésillon (2007) consiste na dificuldade do autor ao mudar a página para continuar a
escrita do texto. “Basta olhar os numerosos exemplos em que a escrita se aperta cada vez mais na base do fólio,
como se o fato de virar a página ou de ir para uma nova folha implicasse um perigo de esgotamento, como se, em
uma outra página, tudo fosse forçosamente diferente, de uma outra veia” (GRÉSILLON, 2007, p. 92).

As rasuras cometidas pelo autor ao produzirem seus textos consistem em valiosas possibilidades para os geneticistas.
“Ela anula o que foi escrito, ao mesmo tempo em que aumenta o número de vestígios escritos” (GRÉSILLON, 2007, p.
97). Assim, as rasuras podem indicar apagamentos, deslocamentos, substituições e acréscimos de palavras, frases,
parágrafos, entre outros elementos do interesse do autor.

Calil (2008, p. 20-21) apresenta as quatro funções pelas quais a rasura pode se manifestar: “Supressão: quando um
elemento escrito é simplesmente apagado. Substituição: quando um elemento escrito é trocado por outro. Adição:
quando um elemento é acrescentado ao escrito. Deslocamento: quando um elemento escrito é transferido de uma
posição para outra”.

Ainda podemos observar que as rasuras podem se manifestar das mais diversas formas: Rasura riscada: quando o
escritor anula o que escreveu, permitindo que o pesquisador recupere o que foi anulado. Rasura borrão: o escritor
anula o que escreveu, mas não é permitido que o pesquisador identifique o que foi rasurado. Rasura branca ou
imaterial: pode ser identificada quando o pesquisador compara versões sucessivas de um manuscrito, pois o escritor a
produz quando copia a versão anterior (CALIL, 2008).

As rasuras também poderão ser classificadas levando-se em conta o espaço que ocupam na folha de papel. Rasura
linear: aquelas apresentadas numa mesma linha, em que o elemento escrito é riscado e imediatamente reescrito.
Rasura sobrescrita: quando o escritor acrescenta algo acima do texto já construído. Rasura interlinear: marcas feitas
entre o espaço de duas linhas. Rasura marginal: observações escritas à margem do texto, geralmente indicadas por
setas, asteriscos, números, chaves, entre outros (CALIL, 2008).

Assim, a rasura é um elemento muito complexo na escritura e, consequentemente, sua identificação implica na
observação e análise de diversas características.

Quanto a categoria de objeto cultural apontada por Grésillon (2007), o manuscrito literário testemunha a arte de
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escrever dos “grandes autores” e, como toda arte, os manuscritos trazem os valores culturais e históricos da época
em que foram construídos constituindo parte do patrimônio histórico e cultural de diversos países.

Conforme nos aponta Grésillon (2007), o manuscrito moderno ganhou certa oficialização na área dos estudos literários
graças a filologia e a crítica genética. Atualmente podemos dizer que o manuscrito moderno constitui-se em área de
conhecimento da crítica genética.

Em todo projeto genético a transmissão, a conservação e a acessibilidade dos documentos são primordiais para o
andamento da pesquisa. Grésillon (2007) cita alguns: lista de palavras, planos, roteiros, esboços, resumos, cópias
autógrafas, provas corrigidas, entre outros documentos. Além das fontes externas para complementação da pesquisa.

Portanto, os manuscritos mostram não apenas a caligrafia do escritor, mas todo o seu processo de criação, desde o
tipo de escrita e de papel utilizado até a forma como são introduzidas as rasuras.

3. Manuscrito Escolar

A análise dos manuscritos não é uma especificidade apenas do gênero literário. Manuscritos de textos não literários
também podem ser objetos de pesquisas como, por exemplo, o manuscrito escolar.

[...] estou entendendo “manuscrito escolar” como todo e qualquer escrito mobilizado por
uma demanda escolar, seja ele produzido à mão, à maquina ou no computador, seja ele
escrito em folha avulsa, no livro didático, no caderno escolar de estudo de Língua
Portuguesa, de Matemática, de Ciências, de Geografia, ou ainda uma breve nota, um
bilhete, uma história inventada, um conto de fadas reescrito, um poema copiado, as
respostas a uma prova bimestral de Matemática, a uma questão de Ciências... Enfim, o
manuscrito escolar é tudo aquilo que, relacionado diretamente ou não ao ensino de Língua
Portuguesa escrita, o scriptor produz na sua condição de aluno (CALIL, 2008, p. 24-25).

O termo manuscrito escolar designa uma diferenciação entre o manuscrito produzido por alunos e o manuscrito
literário, não significando nenhum fator negativo ou diminutivo para esta produção textual. Entende-se por manuscrito
escolar todas as produções realizadas pelos alunos na escola, independente dos suportes e das ferramentas
utilizadas pelos discentes. Não sendo obrigatoriamente um caso exclusivo da área de Língua Portuguesa, pois todas
as áreas do conhecimento fazem o uso da escrita para produção e construção de manuscritos.

Na escola, poucas são as práticas pedagógicas voltadas para o ensino da língua escrita que valorizam os manuscritos
construídos pelos alunos. “Raras são as práticas didáticas em que os manuscritos escolares são conservados como
documentos de trabalho dos alunos. Quase nunca o processo escritural dos alunos é documentado através da
preservação de seus manuscritos” (CALIL, 2008, p. 28).

Os manuscritos escolares, assim como os literários, apresentam rasuras que revelam todo o processo de criação dos
escritores. É muito rara a escrita sem rasuras seja na elaboração de um bilhete simples ou até mesmo na construção
de um romance.

Existem duas práticas escolares, apontadas por Calil (2008), que revelam que os manuscritos ainda são mal vistos
pelas escolas. A primeira consiste no uso do lápis e da borracha desde o início da escolarização, enquanto que a
caneta será utilizada apenas quando a criança cursar os anos escolares mais avançados. O motivo para o uso do
lápis e da borracha consiste no fato que o aluno poderá apagar as rasuras cometidas nos manuscritos construídos.
Além disso, a escola insiste na prática de “passar a limpo” os textos elaborados pelos alunos, como se os rascunhos e
suas respectivas rasuras não fizessem parte do processo de construção do texto final. Nestas práticas, os rascunhos
apresentam um caráter provisório, descartando a ideia de objeto do processo de ensino-aprendizagem.

Além disso, destacamos a prática pedagógica do professor, pois na maioria das vezes sua intervenção consiste nas
correções gramáticas e ortográficas dos rascunhos. Os rascunhos que são deixados de lado, na maioria das
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situações, servem de base para a construção do texto final, não levando-se em conta seu valor pedagógico. “Esse
tratamento dado ao rascunho na sala de aula reflete como a produção de texto tem sido considerada pela escola e
como ainda se está longe de atingir uma didática que considere efetivamente o funcionamento do processo de
escritura” (CALIL, 2008, p. 33).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais tratam o trabalho com os rascunhos como excelente estratégia para o
aperfeiçoamento da escrita dos alunos.

O trabalho com rascunhos é imprescindível. É uma excelente estratégia didática para que o
aluno perceba a provisoriedade dos textos e analise seu próprio processo. Deixar passar,
por exemplo, dois ou três meses após a produção, propor que os alunos revisem e, se
necessário, façam outra versão para o texto é uma proposta que vale a pena (MEC/SEF,
1997, p. 49 apud CALIL, 2008, p. 34).

Observa-se que nos documentos oficiais os rascunhos são colocados a segundo plano, tendo em vista que servem
como suporte para que os alunos revisem seus textos finais. Os rascunhos seriam “pré-textos” com erros e rasuras
para serem consertados na versão final.

Calil (2008) propõe a utilização do termo “versão” no lugar de rascunho, tendo em vista que rascunho apresenta um
significado negativo. Desta forma, as várias versões de uma determinada produção textual representariam as etapas
de construção do texto final.

[...] Assim, o conjunto de manuscritos escolares consideraria, além das versões, todos os
roteiros, planejamentos, esboços, anotações, cópias, esquemas... escritos pelos alunos.
Esse conjunto registraria o tempo de cada produção, seu estado provisório, a interferência
que sofreu, a quantidade de versões antes de chegar a última, os textos adjacentes que
fizeram parte do processo de escritura, aproximando-se de forma mais precisa da dinâmica
que compõem os manuscritos escolares, mas, ao mesmo tempo, respeitando as
características próprias de manuscritos produzidos em sala de aula (CALIL, 2008, p. 35).

Portanto, o manuscrito escolar são as produções dos alunos, independente de terem sido produzidas a mão ou no
computador e de terem sido escritas em uma folha avulsa, no livro didático ou no caderno. O conjunto de versões
construídas pelos alunos é importante para identificar os caminhos trilhados pelos discentes para chegar ao texto final.
Assim, surgem preocupações quanto a não valorização dos manuscritos escolares nas escolas, tendo em vista que o
que será avaliado se resume ao texto final. Pesquisadores como Calil e Fabre revelam que os manuscritos
construídos pelos alunos, assim como os literários, apresentam rasuras que revelam todo o processo de criação dos
alunos, identificando, desta forma, os caminhos percorridos pelos discentes na hora de escrever.

4. Análise do Manuscrito “Por que a bruxa é má”

O manuscrito escolar “Por que a bruxa é má” faz parte do banco de dados do grupo de estudo Escritura, Texto e
Criação, da área de pesquisa Educação e Linguagem do Programa de Pós-graduação em Educação - PPGE - da
Universidade Federal de Alagoas - UFAL. Este manuscrito foi produzido por alunas dos anos iniciais do Ensino
Fundamental.

No decorrer do manuscrito encontramos oito rasuras, porém observamos um destaque para a do tipo riscada
sobrescrita de substituição, tendo em vista que aparece com maior frequência na narrativa.

Pode-se decompor a rasura de substituição em duas entidades distintas: de um lado, o
risco, que desencadeia um protocolo de supressão ao riscar um segmento já escrito; de
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outro, a inscrição de um segmento substitutivo, destinado a ocupar o lugar do segmento
riscado, inscrição ulterior que, sendo assim, não remete mais à rasura, mas constitui como
um tipo de acréscimo (BIASI, 2010, p. 73).

Nos trechos do manuscrito “Por que a bruxa é má”, que foram transcritos e serão apresentados a seguir, podemos
observar as características apontadas por Biasi (2010) nas rasuras, que consiste no uso do risco e do acréscimo do
segmento substitutivo.

a. A1000 1999 anos atrás...

O texto das alunas inicia-se com uma rasura riscada sobrescrita de substituição semântica. “A substituição coloca,
então, em relação a equivalência formal ou semântica, dois termos ou mais em um mesmo paradigma. Segundo
Fabre, é a operação mais fundamental, pois serve de base a todas as outras modificações” (CALIL, 2008, p. 39).

Observamos que as alunas iriam usam o numeral 1000, acreditamos por ser um termo muito recorrente nos livros,
canções, etc. A produção deste manuscrito foi realizada em 2012, mas a dupla fazendo uso da criatividade preferiu
utilizar o ano de 1999, supomos que pelo fato de ser um ano bastante marcante, tendo em vista que constitui o ano de
virada do século.

a. [...] atrás a bruxa era muito legal então...

O segundo trecho transcrito trata-se de uma rasura sobrescrita, em que as alunas adicionam algum termo ao texto
narrativo.

[...] a reescrita por adições se desenvolve durante os três anos da escola elementar
considerados; que a adição de uma palavra, para os alunos, se constitui em um auxilio
importante da redação do texto e permite modificar o ato de referência, a coesão, o ponto
de vista; que a adição de unidades discursivas corresponde a funcionamentos
metalinguísticos e metadiscursivos (indicação das estruturas textuais, início de interação)
(FABRE, 1987, p. 2).

As autoras ao escreverem a narrativa, automaticamente, já inseriram o adjetivo “legal” para a personagem.
Acreditamos que ao lerem os termos escritos, as alunas podem ter percebido a ausência da personagem, assim,
acrescentaram o sujeito bruxa seguido do verbo ser. Todo esse processo de construção do texto revela a busca para
manter a coerência do mesmo, revelando os pontos de vistas das alunas.

a. [...] doava muitos presentes as crianças das crian meninas (os) ricos e pobres...

Neste trecho, identificamos uma rasura riscada sobrescrita de substituição com valor semântico. Assim, percebemos
que as alunas constroem um enunciado utilizando a palavra “crianças”, logo após, a palavra “crianças” que seria
escrita novamente é rasurada. Acreditamos que ao repetirem o termo, as autoras podem ter percebido a importância
de especificar as personagens, neste caso, acrescentando o termo meninas. Portanto, as alunas saem do termo geral
“crianças” e constroem a narrativa através de uma adaptação ao termo mais específico “meninas”.

a. [...] e as crianças ricas ficaotam ficaram falindo e ai a bruxa...

A quarta rasura apresenta característica de uma rasura riscada sobrescrita de substituição do tipo morfológica.

A rasura do tipo morfológica trata das formas que as palavras podem alcançar em suas

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/producao_textual_na_escola_a_funcao_substitutiva_da_rasura_em_man.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



variações de tempo verbal, sem que altere a ordem sintática de uma frase. Ou seja, as
rasuras morfológicas podem, num determinado contexto, se confundir com as rasuras
sintáticas, mas o nível de modificação se dá apenas no plano do significado do próprio
termo – modificando só a magnitude de seu valor (MENDONÇA, 2015, p. 42).

Percebemos que as alunas rasuram a narrativa para o uso correto do tempo verbal “ficar”, não trazendo mudanças de
sentido (semântico) nem sintático na narrativa.

a. [...] as crianças ricas na verdade agora elas são crianças crianças pobres...

A quinta rasura classifica-se como rasura riscada sobrescrita de adição. Assim, observamos que as alunas usam o
termo elas (pronome) para referir-se a crianças, porém mais adiante repete a palavra crianças duas vezes seguida do
adjetivo “pobres”. Acreditamos que as discentes podem ter percebido a ambiguidade que seria repetir dois termos com
o mesmo sentido, levando-se em conta o enredo, e desta forma, rasuram o texto.

a. [...] pobres por crianças pobres e as crianças pobres virou crianças ricas...

Identificamos uma rasura riscada linear de substituição no sexto fragmento rasurado. Observamos que as alunas
anteciparam o termo “pobres” na hora de escrever, o que é bastante comum quando os escritores estão produzindo,
tendo em vista que surgem as ideias e, os escritores, sentem a necessidade de colocá-las no papel o quanto antes,
desta forma, muitos termos são antecipados.

a. [...] a bruxa falou para si mesma eu não vou mais ser mais boa vou...

A sétima rasura apresenta característica riscada sobrescrita de substituição do tipo antecipação. De acordo com
Mendonça (2015, p. 44), as rasuras de antecipação “[...] tem sua ocorrência especialmente nos escritores novatos,
justificada pela motricidade assíncrona com a palavra internalizada”.

Assim, observamos na rasura destacada a presença de um retorno através da inclusão do verbo “ser”. As alunas
rasuram ao antecipar o termo “mais”, acrescentando o verbo “ser” que faz referência ao sujeito do enunciado.

a. [...] por favor não me coma bruxa você era tão boazinha ai as crian a bruxa disse: quem era...

Por fim, a última rasura da narrativa apresenta característica riscada sobrescrita de substituição. Observamos uma
rasura de valor sintático. As alunas rasuram a narrativa ao trocarem as personagens da história, tendo em vista que
logo em seguida apresentam um diálogo da personagem.

Quando um termo é eliminado e volta novamente à cena, como em “je vous vous fait”, essa
hesitação deixaria claro, segundo a pesquisadora, a dificuldade do escritor novato em
“escolher” um termo melhor; quando um termo é rasurado e substituído por outro; essa
“correção” seria indício da “criatividade” do escritor (Fabre, 1986, p. 78), mesmo se a forma
final não corresponder à mais correta (CALIL, 2008, p. 39).

Assim, as substituições revelam tanto uma marca da criatividade, como revelam também as dificuldades das alunas
ao produzirem textos. As dificuldades são reveladas quando elas rasuram e não conseguem encontrar outro termo
que substitua o rasurado, enquanto a criatividade é revelada pela substituição do termo rasurado por outro.
Observando o manuscrito “Por que a bruxa é má” percebemos que as alunas usaram mais a criatividade, tendo em
vista que as substituições realizadas buscaram melhorar o texto, substituindo o termo rasurado por novos.
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5. Considerações Finais

Diante do que foi exposto, entendemos que os manuscritos tornaram-se objetos científicos a partir dos estudos da
Crítica Genética. Inicialmente, apenas os manuscritos literários eram valorizados, tendo em vista que traziam aos
pesquisadores informações diversas, revelando acréscimos e retomadas dos escritores ao construir seus textos.
Sabemos que a análise dos manuscritos não atua apenas no gênero literário, pois textos não literários também podem
ser objetos de pesquisa como o manuscrito escolar.

O manuscrito escolar são as produções dos alunos, independente de terem sido produzidas a mão ou no computador
e de terem sido escritas em uma folha avulsa, no livro didático ou no caderno. Assim, surgem preocupações quanto a
não valorização dos manuscritos escolares nas escolas, tendo em vista que o que será avaliado se resume ao texto
final. Pesquisadores como Calil e Fabre revelam que os manuscritos construídos pelos alunos, assim como os
literários, apresentam rasuras que revelam todo o processo de criação dos alunos, identificando, desta forma, os
caminhos percorridos pelos discentes na hora de escrever.

O manuscrito escolar “Por que a bruxa é má” analisado neste trabalho revela as rasuras apresentadas pelas alunas
em fase de alfabetização com predominância, neste caso, para as rasuras do tipo riscada sobrescrita de substituição,
em que um termo rasurado é trocado por outro com mesmo valor formal ou semântico.

As rasuras de substituição constituem-se como a operação que serve de base para as demais modificações. As
substituições revelam tanto a dificuldade quanto a criatividade das alunas ao escreverem a narrativa. As dificuldades
são reveladas quando o scriptor rasuram e não conseguem encontrar outro termo que substitua o rasurado, enquanto
a criatividade se revela na substituição do termo rasurado por outro.

Assim, analisando o manuscrito “Por que a bruxa é má” percebemos que as autoras usaram mais a criatividade, tendo
em vista que as substituições realizadas buscaram melhorar o texto, substituindo o fragmento rasurado por novos
termos, mesmo que a forma final não corresponda a maneira mais correta.
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