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Introdução

A aquisição da língua escrita pela criança é um
tema que vem suscitando o interesse de inúmeros pes-
quisadoresem diferentesáreas da ciência,especialmente
da lingüística,da psicologia e da pedagogia.

No Brasil foi a partir da década de 70 que o
fracasso escolar no tocante à alfabetização começou a
se tomar objeto de preocupação do sistema educacio-
nal brasileiroe a se reconhecer na alfabetização o pro-
blema básico da educação nacional (SILVA, 1994).
Assistimosna atualidade à chegada incessante de inú-
meros estudos sobre a temática da alfabetização,
enfocando seus aspectos lingüísticos,psicológicos,so-
ciológicos, políticos etc. Isto nos parece crucial no
momento em que, a partir de várias tentativas de des-
vendar o fenômeno da alfabetização, vemos também
a busca de novos paradigmas de ensino e aprendiza-
gem na aquisição da escrita.

Finalmente, parece que estamos nos livrando
da visão de que aprender a escrever é tão somente
uma questão mecânica de decodificação de sons. A
aquisição da língua escrita é um momento particular
de um processo mais geral de aquisição da linguagem.
Em contato com a representação da língua que fala, o
indivíduo reconstrói a história de sua relação com a
linguagem.

Vemos, portanto, a importância que a escrita
assume na vida do indivíduo como um todo, istoé, ela
não é um ato inerte, mas faz parte de nós mesmos
enquanto humanos.

Acompanharemos agora as teorias de dois dos
mais discutidos autores sobre a escrita infantil: Luria
e Ferreiro. Luria, psicólogo soviético, traz ao mundo
da lingüística e da pedagogia uma das perspectivas
mais aceitas sobre o processo de aquisição da língua
escrita na criança. Emília Ferreiro, pesquisadora ar,
gentina, construiu sua teoria da escrita infantil a par,
tir de sua magnífica interpretação dos estudos de Jean
Piaget sobre a construção do pensamento infantil,
abordando especialmente a realidade educacional da
América Latina.

1. A Visão de Alexander Romannovich Luria

Para Luria a escrita é uma das técnicas auxilia'
res usadas pelo homem para fins psicológicos: '~.. a
escrita constitui o uso tuncionei de linhas, pontos e
outros signos para recordar e transmitir idéias e con-
ceitos': A peculiaridade da escrita em relação a outras
funções psicológicashumanas seria a de que a "escrita

e ser 'efinjda como uma lünção que se realiza,
cuh ~ e, por mediação ':

S o autor, entretanto, o desenvolvirnen-
to dessa capacidade humana de utilizar-se de técnicas
auxiliares ocorre num estágio posterior da evolução.
Isto é, usar a escrita como um meio e não como um
fimé algo que a criança só vai descobrir ou adquirir no
decorrer de seu desenvolvimento. Por outro lado, o
desenvolvimento da escritanão obedece a uma ordem
linear a qual poderíamos observar passo a passo:

Como qualquer outra função psícológica cul-
tural, o desenvolvímento da escrita depende, em
consíderá vel extensão, das técnicas de escrita usa,
das e equíva.le essencialmente .à substituiçõo de uma
tecruce por outra. O desenvolvimento, neste caso,
pode ser descríto como uma melhoría gradual do
processo de escrite. dentro dos meíos de cada téc-
nice. e o ponto de aprímoramento abrupto mercen-
do a transíção de uma técnice para outra. Mas a
unícídade profundamente día.létíca deste processo
sígnifica que a transíção para uma nova técnice ini-
cía.lmente atrasa, de forma consíderável, o proces-
so de escrita; após o que então ele se desenvolve
mais até um nível novo e mais elevado. (LU RIA,
1988. p.180).
Interessan te para nós será observar todas as eta-

pas deste processo que Luria nos revela e que analisa,
remos a seguir de acordo com o artigo "O desenvolvi,
mento da escrita na criança", publicado inicialmente
em 1929. Através de diversos experimentos executa,
dos em crianças que não "sabiam" escrever, Luria nos
remete ao estudo das diversas variáveis envolvidas no
processo de aquisição da língua escrita.A aquisição da
escrita tal como é exigidana sociedade através da ins-
tituição escolar, é precedida de diferentes estágios de
desenvolvimento contidosnuma pré-bistôri« do desen-
volvimento da escrita infantil.Desta forma, o inícioda
aprendizagem escolar da criança não coincide com o
início de sua aprendizagem da escrita. A criança já
adquiriu toda uma gama de experiências e vivências
da escrita, técnicas primitivas, antes mesmo de sua
inserção na escola. Poderíamos dizer que, exatamente
por causa dessa sua históriaanterior à escola, é que lhe
é possível aprender o que esta pretende ensinar, no
caso específico, aprender a escrever.

As técnicas primitivas das quais nos fala Luria
são aquelas que foram aprendidas e assimiladas pela
criançadurante seusprimeirosanosde desenvolvimento.
São técnicassemelhantesà escrita,inclusivesemelhantes
em suas funções quando comparadas às funções da
escrita propriamen e dita. Uma curiosidade é que ten-
dem a se perder io ente no momento em que a
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criança inicia seu processo de aprendizagem da língua
escrita na escola. Dessa forma, lançamos o ques-
úonamento sobre a interferência institucional: afinal, a
escola atrapalha ou ajuda no desenrolar dessa pré-his-
tória da escrita? No dizer do autor, essas técnicas 'ser,
viram como estágio necessário ao longo do caminho"
da história da pré-escrita da criança, sendo responsá-
veis pela compreensão a posteriori do conceito e da
técnica da escrita.

Luria nos chama a atenção da importância do
professor ter o conhecimento de como a criança con-
segue chegar à fase simbólica da escrita e usufruir des-
ta fundamental chave da cultura. Considera essencial
para os professores que irão trabalhar diretamente com
crianças, que eles tenham consciência da existência de
uma pré-escrita infantil, cuja história é singular para
cada uma dessas crianças. Este conhecimento seria o
primeiro parâmetro a ser utilizado pelo professor no
ensino da escrita.

Vejamos agora cada uma dessas fases de que
nos fala Luria sobre o desenvolvimento da escrita na
cnança.

1.1. Pré-escrita ou fase pré-instrumental da
escrita

A idade média das crianças dessa fase é de 3 a 5
anos, mas o autor considera que esse intervalo de ida'

es é bastante relativo. As crianças que se encontram
nessa fase inicial do desenvolvimento da escrita ainda
são incapazes de situar a escrita como um instrumento

u meio. Podem ter a capacidade de imitar as escritas
dos adultos mas não compreendem os atributos psico-
lógicos específicos que qualquer ato deve ter; caso ve-
nha a ser usado como instrumento a serviço de algum
fim (LURJA, 1988).

Características:

I . O ato de escrever é puramente intuitivo e estaria
ligado ainda de forma externa à tarefa de anotar
uma palavra específica.

_. O ato de escrever ainda não é um meio para recor-
dar ou representar algum significado, "mas um ato
suficiente em si mesmo, um brinquedo".

3. O ato de escrever é tomado em sua forma externa,
assim a criança ainda 'não tem consciência de seu
significado funcional como signos auxiliares. É por
isso que o ato de escrever pode ser dissociado de
forma tão completa da sentença ditede".

-. O ato de escrever seria caracterizado por uma nature-
za autocontida dos rabiscos realizados pela criança.

Os feitos pela criança nesta fase pré-instrurnen-
tal não desempenham ainda uma função mnemônica.
Neste estágio, portanto, a criança ainda não se releci-
one com a escrita como um instrumento a serviço da
memória. O que acontece com a memória infantil se,
ria que a criança mobiliza todos os expedientes da
memória mecânica direte; sendo que nenhum deles é
encontrével na escrita. A criança fixa e relembre: não
registra para, em seguida, ler (LURJA 1988).

Em seu experimento Luria questiona-se sobre o
que deveria acontecer para que a criança pudesse asso-
ciar a sentença ditada com seu rabisco não-diferencia-
do, que começaria a servir como função auxiliar de
um signo. Neste momento a criança daria um salto
qualitativo em seu processo de desenvolvimento da lin-
guagem escrita compreendendo, assim, o segundo pe-
ríodo:

Esta é a primeira forma de escrita no senti,
do próprio da palavra. As inscrições reais ainda
não são diferenciadas, mas a relação funcional
com a escrita é inequívoca ... Este é o primeiro ru-
dimento do que mais tarde se transformará na es-
crita ... nele vemos, pela primeira vez os elementos
psicológicos de onde a escrita tirará a forma. A
criança lembre-se agora do msterisl. associando,
o a uma marca específica, em vez de fazê,lo de
forma puramente mecânica, e esta marca lhe per-
mitirá. lembrar uma sentença. particular e auxiliará.
a relembrâ-Is. Tudo isso e a presença de certas téc-
nicas de escrita topográfica não,diferenciada que
surgem nos povos primitivos estimularam nosso
interesse por esse aW(J1io técnico não,diferencia,
do da memória, o precursor da verdadeira escrita
(LUR/A, /988. p.158).

1.2. Signo Gráfico Primário

Na segunda fase do desenvolvimento da escrita
já podemos ver os grafismos produzidos pela criança
como signos com função auxiliar técnica da memória:

É claro que um signo gráfico primário não,
diferenciado não é um signo simbólico que desven-
de o significado do que foi anotado. Não pode tem-
bém ser chamado de signo instrumental no sentido
integra.! da palavra, assim como não conduz a cri,
ençe de volta para. o conteúdo do que fora anota,
do ... ele é apenas uma simples sugestão (embora
uma sugestão artificialmente criada pela criança)
que condicionalmente evoca certos impulsos ver'
bsis (LURJA, /988. p./59).

Nesta fase dos signos gráficos primários a escri-
ta da criança, embora ainda indiferenciada, já dá
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indicativos da presença de significado, que no entanto,
ainda não é determinante.

Caracteristicas :

I . os grafisrnos adquirem a função de aUX11iotécnico à
memória;

2. escrita indiferenciada mas organizadora do com-
portamento;

3. grafisrnos indicativos da presença do significado;
4. grafismos desencadeadores de associação;
5. grafismos coordenados subjetivamente.

1.3. Atividade Gráfica Primitiva Diferenciada

Passada a fase dos signos gráficos primários
indiferenciados, a criança deve dar agora o segundo
passo: o de diferenciar este signo gráfico primário para
que possa expressar realmente um conteúdo especffi-
co. Dessa forma a criança se inicia em sua capacidade
de escrever, no sentido mais estrito da palavra:

o desenvolvimento da escrita na criança
prossegue ao longo de um caminho que podemos
descrever como a transformação de um rabisco
não~diferenciado para um signo diferenciado. Li-
nhas e rabiscos são substituídos por figuras e Ime-
gens, e estas dão lugar a signos. Nesta seqüência de
acontecimentos está todo o caminho do desenvol-
vimento da escrita, tanto na história da civilização
como no desenvolvimento da escrita (LURJA, 1988.
p.161).

o autor cita dois caminhos pelos quais pode
ocorrer essa diferenciação do signo primário. Ou a
criança tenta retratar o conteúdo dado, sem, no en-
tanto, ultrapassar os limites dos rabiscos imitativos ou
pode sofrer a transição de uma forma de escrita que
retrata o conteúdo para o registro de uma idéia ~ os
pictogramas:

Os dois caminhos pressupõem algum salto
que deve ser dado pela criança quando substitui o
signo primário não~diferenciado por outro diferen~
cisdo. Este salto pressupõe uma pequena invenção,
cujo significado psicológico é interessante, pois ele
altera a própria função psicológica do signo pela
transformação do signo primário, que apenas este-
belece ostensivamente a existência de uma coisa,
em um outro tipo de signo que revela um conteúdo
particular. Se esta diferenciação reslize-se com su-
cesso, transforma um signo-estimulo em um signo-
símbolo, e um salto qualitativo é dado, assim, no
desenvolvimento de formas complexas de compor-
tamento cultural (LURJA, 1988. p. 161).

ma-
a e dois fatores ~número e for-

resooasâveis pela mudança de uma fase não
....•.••.-.c. U<:I. escrita infantil para a fase diferencia-

ac ora, atuaria como signo descriti-

A quanciclade e a Iorms distinta levavam a
criança à piccogralia. Attavés destes fatores, a cri-
ança, Iaicalmente. chega à idéia de usar o desenho
(no qual entes já era bastante boa) como meio de
recordar e, pela primeira vez:. o desenho começa a
convergir para uma atividade intelectual cornple-
xa. O desenho trznstorms-se. passando de simples
representação para um meio, e o intelecto adquire
um instrumento novo e poderoso na forma da pri-
meira escrita diferenciada (LURJA, 1988. p. 166).

Caracteristicas :

I . grafisrnos tornam-se relacionados a enunciados e
podem expressar quantidade, tamanho, cor e for-
mato;

2. início da utilização da escrita como instrumento fun-
cional;

3. presença de marcas diferenciadas e expressivas de
conteúdo;

4. utilização do desenho como maneira de auxiliar a
memória.

1.4. O desenvolvimento da escrita pictográfica
na cnança

A idade média da criança nesta quarta fase
do desenvolvimento da escrita infantil é de 5 anos
e baseia-se nos desenhos produzidos pelas crian-
ças, MOS queis, em si mesmos, não precisam desem-
penhar a função de signos mediadores em quel-
quer processo intelectual. lnicialmente o desenho
é brincadeira, um processo autocontido de repre-
sentação; em seguida, o ato completo pode ser
usado como estratagema, um meio para o regis-
tro" (LURJA, 1988. p.174).

O autor nos adverte, porém, que a forma pela
qual a criança se relaciona com seu desenho vai ser
deterrninante para o desenvolvimento de sua capaci-
dade de ler e escrever pictogreficarnente:

Uma criança pode desenhar bem, mas não
se relacionar com seu desenho como um expedi-
ente auxiliar. Isto distingue a escrita do desenho e
estabelece um limite ao pleno desenvolvimento da
capacidade de ler e escrever pictogralicamente, no
sentido mais escrito da palavra (LUR1A, 1988.
p.176).
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Dois caminhos podem levar a criança a através-
a escrita pictográfica até alcançar escrita simbólica

acnança:

Por um lado, a criança instruída a Iembrsr-se
de algo difícil de ser retratado pode, em vez do ob-
jeto A, anotar o objeto B, que se relaciona, de algu,
ma fôrma com A. Ou simplesmente anotar alguma
marca arbitrária em vez do objeto que acha difícil
retratar (LURIA, J988. p. J77).

Ambos os caminhos podem fazer a criança se'
ir esse trajeto que leva da pictografia à escrita sim,

Slica, entretanto o "primeiro opera com os mesmos
_, eios de representação pictográfica., enquanto o se,

undo faz uso de outros expedientes qualitativamente
ovos" (LURJA, J 988).

Características:

. o objeto a ser retratado pela criança é substituído
por outro a que se associa;

:. há a criação de marcas arbitrárias;
:;. uso da parte pelo todo.

Para que a criança seja capaz de se utilizar do
recurso "a parte em vez do todo" ela já deve estar

amente desenvolvida intelectualmente:

Um grau considerável de desenvolvimento in-
telectusl e de abstração é necessário para que a
criança seja capaz de retratar todo um grupo por
uma ou duas csrecteristices. Uma criança capaz de
agir assim já está no limite da escrita simbólica
(LURlA, J988. p. J79).

o autor considera relevante o momento em que
_ criança inicia sua aprendizagem da escrita na escola,

este período transitório é bastante singular para
sujeito:

É durante este período de transição, quando
a criençe ainda não dominou completamente as
novas técnicas, mas também não superou a antiga,
que emerge um certo número de padrões psicolâ-
gicos de particular interesse (LURJA, J988. p. J79).

Nesta fase da entrada da criança na escola, é
-2CeSSário termos em mente que o fato de uma crian-
=-=- ossuir a a bsbilidede para escrever não significa.
tzecesserismente que a criança. compreenda opreces-

de escrita. É o que poderíamos nomear um limiar
,..., e escrever e compreender a escrita. Isto fica claro
_:.lafldo o autor afirma que: uma criençe, de início,
E..SSÍmÜaa experiência escolar de ronna puramente ex-

tema, sem entender ainda o sentido e omecanismo do
uso de marcas simbólicas (LURJA, 1988).

O autor deixa claro como a criança desenvolve
todo o seu percurso de aquisição da escrita anterior ao
processo de alfabetização escolarizado. No entanto, o
que mais nos chamou a atenção foi o fato de que um
artigo da década de 20 seja ainda extremamente atual.
Para nós, quase tudo o que estiver envolvido com o
desenvolvimento da escrita infantil vai depender es-
sencialmente das o?ortunida.des de escrita. ?e\as qUalS

passa cada criança. Este pensamento é bastante condi-
zente com as reflexões finais de Luria nesta pesquisa:

Uma coisa parece clara a partir de nossa aná,
lise do uso dos signos e suas origens, na criança: não
éa compreensão que gera o ato, mas émuito mais o
ato que produz a compreensão, na verdade, o ato
freqüentemente precede a compreensão. Antes que
a criança tenha compreendido o sentido e o mece-
nismo da escrita, já efetuou inúmeras tentativas para
elsborsr métodos primitivos, e estes são, para ela, a
pré-história de sua escrita. Mas mesmo estes méto-
dos não se resolvem de imediato: passam por um
certo número de tentativas e invenções, constituin-
do uma série de estágios, com os quais deve fan1l1ia-
rizsr-se o educador que está trabalhando com cri-
anças de idade escolar (LURIA, J988. p. J88).

2. A Visão de Emília Ferreiro

Emília Ferreiro é uma pesquisadora argentina,
radicadano México desde 1967, que teve o mérito de
investigar o processo de aquisição da língua escrita na
criança à luz da epistemologia psicogenética de Jean
Piaget. Com efeito e propriedade, trouxe aos estudio-
sos sobre a alfabetização infantil sua interpretação da
teoria piagetiana. Embora sua teoria seja mais difundi-
da nos países da América Latina, Ferreiro adquiriu re-
conhecimento também nos países do chamado "Pri-
meiro Mundo". Atualmente exerce a função de
professora titular do Centro de Pesquisa de Estudos
Avançados do Instituto Politécnico Nacional do Méxi-
co e trabalha como pesquisadora do Centro Interna-
cional de Epistemologia Genética (Gadcrti, 1995).

De acordo com Tarallo, Kato e Moreira (no
prelo), as idéias defendidas por Ferreiro e colabora-
dores, entre os quais o mais importante é a educado,
raargentinaAna Teberosky, nos trazem urna rnanei-
ra muito divergente de se pensar a alfabetização da
criança pequena da que é realizada no cotidiano das
salas de aula. Suas idéias:
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'Têm insistentemente ressaltado ser a aquisi~
çêo da língua escrita a compreensão de um modo
particular de representação da realidade e não a
aquisição de uma técnica de codificação/
decodiiiceçêo" (TARALLO, KATO e MORElRA,
no prelo).

No artigo "A escrita antes das letras" (1990),
Ferreiro vai se referir às atividades de produção da
criança como reveladoras dos níveis de conceitualização
da escrita da criança. Para este estudo, a pesquisadora
parte de duas hipóteses:
I) A evolução da escrita na criança é influenciada mas

não totalmente determinada pela escola: pode-se
descrever uma psicogênese da linguagem escrita;

2) Na compreensão da escrita a criança encontra e
deve resolver problemas de natureza lógica, como
em qualquer outro domínio do conhecimento.

Dessa forma, a escrita infantil pode ser interpre-
tada sob dois pontos de vista muito distintos:

Aspectos figurativos da escrita:

• qualidade do traçado;
• orientação da seqüência de grafias:
• presença de formas convencionais;

Aspectos construtivos da escrita:
• como a criança chega a criar uma série de represen-

tações.

A autora denuncia que, enquanto os psicólogos e
psicopedagogos só levam em consideração os aspectos
figurativos da escrita, são os aspectos construtivos os
que interessam à psicogênese da escrita infantil.

Vejamos agora a descrição que Ferreiro ( 1990)
faz de cada período desse processo de construção da
linguagem escrita na criança. A evolução infantil das
conceitualizações sobre a escrita é dividida em três eta-
pas caracterizadas a seguir.

2.1. Primeiro Período

Esta primeira etapa do processo de construção
da escrita infantil é caracterizado pela busca de
perêmetros de diferencíaç§.o entre as marcas grálicas
figurativas e as marcas grálicas nêo-tigureiives, assim
como pela formação de séries de letras como objetos
substitutos. Essa busca de diferenciação mostra-se quan-
do a criança separa as marcas icônicas das demais de
acordo com as seguintes considerações:
• a escrita parece ser definida apenas pela negação;
• a criança não utiliza necessariamente os termos ccn-

vencionais ao denominar essa escrita;

• a a:t.a.-:lÇ4 erras ou em números sem

• a criança, estabelecer uma diferencia'
;o;r.:i:::o e - icônico, entre desenhar

e escrever,
As letras am a não possuem o caráter de objetos

substitutos. Apresentam-se como objetos do mundo ex,
temo que tem em comum com todos os demais objetos
o fato de ter um nome. Elas nada querem dizer.

Nesta fase inicial as crianças tentam estabe-
lecer a "releçêo entre os textos e as figuras que Ihes
são próximos: à denominação do objeto represen-
tado pela figura sucede o estabelecimento de uma
relação de pertinência entre o texto e a figura, e é
somente em seguida que se torna possível interpre-
tar o texto" (FERREIRO, 1990. p.26).

No texto da criança está o nome do objeto (real
ou desenhado). E para diferenciar o desenho e a escri-
ta as crianças utilizam o artigo indefinido quando fa-
Iam do objeto e enunciam o nome sem artigo quando
interpretam o escrito: essa diferenciação é uma indica,
ção da transformação das letras (organizadas em sé,
ries) em objetos substitutos.

2.2. Segundo período

A característica fundamental deste segundo pe-
ríodo é o estabelecimento de condições formais de
"legibilidade" e de "interpretabilidade" de um texto;
aqui as propriedades específicas do texto tornam-se
então observáveis. Os dois eixos de diferenciação a
serem estabelecidos nesse segundo período são os que
a autora designa de quantidade mínima e variação
intrafigural.

Quantidade mínima e variação intrafigural
definem no nível intrafigural, os dois eixos de dife,
reocisção que serão elaborados e reelaborados a
seguir: os eixos de diferenciação quantitativo e que-
litativo (FERREIRO, 1990. p.29).

Esse realce às propriedades específicas do texto
permite ultrapassar a dicotomia anterior referente à
interpretabílidade dos textos: no primeiro período os textos
são interpretáveis quando as condições contextuais o
permitem; e no segundo período, com a elaboração das
condições de legibilidade, os textos se dividem assim:

a) alguns são imediatamente interpretáveis;

b) outros potencialmente interpretáveis;
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::) outros ainda não são interpretáveis, mesmo se o
contexto é fornecido (quando não são atendidos os
critérios de quantidade mínima e variação
intrafigural) .

Um avanço a um novo critério seria a criação
e diferenças no texto para representar palavras dife~

rentes. Nesse momento,

Começa. então uma laboriosa busca de mo-
dos de diferenciação entre as representações es-
critas, oscilando alternativamente sobre os eixos
quantitativo ou qualitativo e buscando progressi-
vamente uma coordenação de ambos (FERRE/~
RO, 1990. p.30).

As soluções encontradas pelas crianças para dife-
renciar uma palavra escrita de outra são:

. a criança pode procurar mudar as letras que a com-
põem;

=. como muitas crianças não dispõem de um repertó-
rio de letras suficiente para a não repetição de le-
tras, em lugar de inventar novas letras, elas encon-
eram uma solução notável: entendem que, mudando
a posição das letras na ordem linear, obtêm-se teta-
. ades diferentes;

a busca de critérios de diferenciação no eixo quanti-
tativo leva a criança a procurar variar a quantidade

e grafias para escrever palavras diferentes;

criança estabelece os critérios de quantidades mí-
nimas e máximas possíveis à legibilidade de um tex-
: ; no entanto, esse procedimento centrado nas va-
nações quantitativas introduz forçosamente variações

a1itativas.

criança tenta fazer correspondência entre as vari-
ações quantitativas nas representações e as varia-
~- es quantitativas do objeto referido, como por
exemplo na solução de que os nomes dos objetos

aiores deveriam ser escritos com mais letras.

Essa última tentativa descrita não significa, como
creditava-se anteriormente, que a criança encontre

Idade de diferenciar a escrita do desenho. As jus-
- cativas são expostas pela autora na seguinte ordem:

essas respostas não são primitivas pois as crianças
~ obedecem os critérios da quantidade mínima e
-:áxima e já diferenciam o que é escrita do que é
::.zsenho;

: essa tentativa da criança leva em conta exclusiva-
te os aspectos quantificáveis do referido e os

ectos quantitativos da representação;

c) tal tentativa só pode ser explorada quand se
criança que escreva 2 ou 3 palavras pois
que isso implicaria que fosse capaz de classificar
quer conjunto de objetos em relação a um parâmetro
de comparação estável e sistemático, o que está além
das capacidades cognitivas dessas crianças.

A autora conceitua os modos de diferenciação
qualitativos e quantitativos como interfigurais porque
asseguram a diferença de representação entre p a'
vras diferentes. Entretanto, nos adverte que não se
pode julgar o nível de conceitualização de uma criar -
ça em função de uma produção isolada. É somente
dentro de um conjunto de palavras escritas peja
ança que se pode ver como ela tenta introduzir rna
diferenciação.

Mesmo observada a advertência citada, neste
segundo período, ainda nada assegura que uma certa
palavra receba sempre a mesma representação p a
criança, pois esses modos de diferenciação sã
interfigurais mas ainda nãc-sistemâticcs. E como a cri,
ança chega a atingir essa sistematização? No período
a seguir é que começaremos a responder esta questão.

2.3. O terceiro período

Na visão da autora, a busca dessa sistematiza-
ção que leva a criança a atingir o terceiro grande perí-
odo do processo de construção da linguagem escrita
nos remete a considerar alguns problemas levantados
pela compreensão do sistema alfabético. Entre esses
problemas de natureza lógica que a criança vai tentar
resolver, Ferreiro (I 990) cita: a relação entre a totali-
dade e as partes, a coordenação de semelhanças e di-
ferenças, a construção de uma ordem serial, a cons-
trução de invariantes e a correspondência termo a
termo. Comentaremos a seguir, porém, apenas os itens
que falam sobre a relação entre a totalidade e as partes
e sobre a correspondência termo a termo, pois são os
que a autora coloca como cruciais à passagem do se-
gundo para o terceiro período de desenvolvimento da
língua escrita na criança.

Quando, para a criança, as letras já foram ad-
mitidas como objetos substitutos, será que ela é capaz
de interpretar as partes constitutivas em sua interpreta'
ção do conjunto de letras?

No inicio, os elementos gráficos (letras) não
são nada mais que os #t1lolosN necessários para a
constituição de uma totalidade interpretável. Uma
vez constituída essa totalidade as propriedades etri-
buídas a ela são simplesmente transferidas às par'
tes (FERREIRO, 1990. p.40).
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Este é um dos problemas cognitivos, colocados
pela necessidade da criança compreender a escrita, que
levaria a descobrir a hipótese silábica como a melhor
forma de resolvê-los:

"Ess« relação de completitude e lncomple-
titude abre caminho para. o surgímento de uma idéia
completsmente nova: a idéia de que cada pedaço
do nome escrito pode corresponder a uma parte
do nome emitido. Neste nova perspectiva, não spe-
nas uma parte incompleta da palavra emitida é que
corresponde a uma parte incompleta da pala vra
escrita, mas, sistematicamente, cada parte da pala,
vra emitida é considerada como correspondente a
cada uma das partes da palavra escrita N (FERREI,
RO, 1990. p.46).

Resolvida a questão da relação entre a totalidade
e as partes, a criança passará à resolução de uma nova
coordenação entre as partes e as totalidades. Neste
momento a criança deverá considerar as relações en-
tre duas totalidades diferentes' é o que Ferreiro cha-
ma de correspondência. termo a.termo entre dois con-
juntos que visualizaremos no esquema a seguir:

as partes da palavra enunciada
(suas sílabas]

as partes da palavra escrita
(suas letras)

e e

e a palavra emitida
como totalidade

as seqüências das letras da
palavra escrita enquanto totalidade

A idéia da correspondência termo a. termo
é solidária à hipótese silábica, o que marca o in-
gresso no terceiro dos grandes períodos do desen-
volvimento das conceitaelizeções. Porem, ela não
aparece exclusivamente durante esse período (FER,
RElRO, 1990. p.41).

No dizer da autora, quando analisamos as par'
tes de uma palavra escrita por uma criança, é preciso
levar em conta que elas se tomam progressivamente
observáveis. Surge daí uma nova hipótese:

o nome pronunciado pode ser decomposto
em partes, em 'pedacinhos: uns após os outros, as'
sim como o nome escrito é algo composto de par,
tes colocadas em certa ordem. Uma nova corres'
pondêncie termo a termo é desde então possível
entre esses dois conjuntos ordenados. É o começo
da fonetízação da escrita. (FERREIRO, J 990. p.50).

Para a criança é o valor posicional das letras
que vai determinar sua interpretação dentro do con-

junto, seja este uma palavra ou uma frase. Vejamos
no esquema a seguir que essa correspondência termo
a termo vai evoluir para uma correspondência entre
elementos qualificados:

a correspondência
termo a termo

a uma correspondência
termo a termo

entre elementos quaisquer entre elementos qualificados

De acordo com a análise de Tarallo, Kato e
Moreira (no prelo) neste terceiro período descrito por
Ferreiro:

Do ponto de viste cogrutivo, a hipótese silábi..
ca represente a primeira tenteovs de lidar com o
relacionamento entre o todo (uma seqüência escri-
ta) e as partes (as letras). As partes ordenadas da
palavra, suas stlsbes ' são postes em correspon-
dência um-e-um com as partes ordenadas da pala,
vra escrita ' suas letras (TARALLO, KATO e
MORElRA, no prelo).

Este terceiro período subdivide-se em três mo,
mentos: a hipótese silábica, a silábico-alfabética e a
alfabética. Em um momento posterior prepararemos
algumas tabelas para caracterizar detalhadamente as
fases da escrita descritas por Ferreiro &- Teberosky
(1986) onde descreveremos as hipóteses silábica, silá-
bico-alfabética e alfabética. Por agora vejamos como
Tarallo, Kato e Moreira (no prelo) resumem as passa'
gens dessa evolução da escrita infantil:

Durante o subnive! síláhíco, a criança começa a pro ..
curar letms símílares para representar sons símílares e a com-
preender que a representsção escrita lígada a sistemas de
escrita alfabétícos tem que focalízar o padrão sonoro da
palavra. Entretanto, essa hipátese síláhíca vaí ser continua'
mente ínvalídada pela escrita ambíenta! e pelas produções
de adultos, o que vaí levar a criança a tentar uma nova
hipôtese - a sílábíco-alfabética, uma solução ínsrável que
vaí dar lugar a um novo processo construtivo - a hípótese
alfabética (TARALLO, KATO e MOREIRA, no prelo).

Do período alfabético ao início da aquisição
dos aspectos ortográficos

De acordo com Ferreiro (1990), no entanto, nem
tudo estará ainda resolvido para a criança que atingiu,
finalmente, a etapa alfabética da escrita:

A etspe final da evolução é o acesso aos prin-
cípios do sistema alFabético. A criança compreen-
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deu como opera esse sistema, isto é, qusis sã.osuas
regras de produção. Essa etapa finaL nesse caso
como em outros, é, contudo, também a primeira de
um outro período. De fato, muitos problemas ficam
ainda por resolver, principalmente os problemas de
ortografia, que surgirã.o em primeiro plano (FER,
RElRO, 1990. p.63).

Para a autora, a partir do momento em que a
_. ança se encontra na fase alfabética, deve-se estabe-
ecer uma diferença entre os problemas de escrita pro-

=iamente dita e os problemas de ortografia. Parece
e estes problemas cognitivos ligados à compreensão
ortografia poderiam seguir os mesmos caminhos tra-

?dos na resolução de problemas de níveis anteriores:

Por exemplo, para muitas crianças é dificil ed-
mitir que as palavras homófonas de sentido dife,
rente sejam escritas da mesma maneira, o que vai
contra o princípio de diferenciação objetiva inter-
figural que elas construíram e guardaram durante
um bom período de seu desenvolvimento. Novas
possibilidades de racionar sobre a ortografia' po-
deriam assim se abrir, nada tendo que ver com as
razões históricas dessas ortografias, nem com um
conjunto qualquer de regras normativas (FERREI,
RO, 1990. p.64).

A postura da alfabetização construtivista em re-
-o à essa problemática é a de que a criança será

exposta a textos coerentes os quais naturalmente pos-

suem os mais diversos produtos ortográficos da língua.
O que não se espera é que ela escreva essas palavras
da forma convencional quando ela ainda não está em
condições de realizar tal tarefa. Esse posicionamento é
completamente diferente do adotado na escola tradici-
onal que já avalia a escrita da criança em função tam-
bém de sua competência ortográfica. Ora, ortografia é
um assunto tão polêmico que envelhecemos sem con-
seguir desvendá-Ia totalmente. Quem o faz é certa,
mente um estudioso ferrenho da língua e supostamen-
te deve ter dedicado toda sua vida a tal intento.
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