
 V ERBA VOLANT  
Volume 2 – Número 1 – janeiro – junho  2011 – ISSN 2178-4736 
 

 
ABAURRE, Maria Bernadete Marques. A relação entre escrita espontânea e representações 
linguísticas subjacentes. Verba Volant, v. 2, nº 1. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária da 
UFPel, 2011. 
 

167

 
A RELAÇÃO ENTRE ESCRITA ESPONTÂNEA E 

REPRESENTAÇÕES LINGUÍSTICAS SUBJACENTES 
 

Maria Bernadete Marques Abaurre1 

 

 

Este texto discute a importância de incorporar, à pesquisa 
em aquisição da linguagem em geral e em aquisição da escrita em 
particular, dados naturalísticos extraídos de textos escritos 
espontâneos. Argumenta-se que dados espontâneos podem ser 
reveladores da natureza de procedimentos epilinguísticos locais os 
quais, por sua vez, são vistos como indicadores da construção do 
sistema subjacente. Analisam-se dados representativos da escrita 
espontânea de alunos do primeiro ano do ensino fundamental, 
relevantes para a discussão do problema da representação 
subjacente da nasalidade fonológica em português. Argumenta-se, 
ainda, que é a interpretação da nasalidade como constituída de 
uma sequência de dois segmentos, oferecida pela ortografia da 
língua, que acaba por levar as crianças a reestruturarem o que 
parece ser sua análise “preferencial” da nasalidade fonológica, que 
indica a existência uma série de vogais intrinsecamente nasais na 
língua. A natureza variável dos dados considerados leva à 
discussão da relação entre estudos longitudinais e transversais em 
aquisição da linguagem, e à proposta de incorporação de uma 
dimensão micro-histórica para explicar a variabilidade nos dados 
de aquisição da linguagem. Argumenta-se, finalmente, que é 
possível dar conta de maneira mais adequada dos dados 
considerados caso se adote um modelo construtivista que atribui 
um status constitutivo à interação social e à história de contato de 
cada criança com estruturas e palavras particulares, no contexto de 
eventos discursivos específicos.  

 

Introdução 
 

Este trabalho discute a aquisição da escrita, um aspecto do 

desenvolvimento cognitivo que pressupõe (re)construção da linguagem no 

                                                
1 IEL-Unicamp e CNPq 
 



 V ERBA VOLANT  
Volume 2 – Número 1 – janeiro – junho  2011 – ISSN 2178-4736 
 

 
ABAURRE, Maria Bernadete Marques. A relação entre escrita espontânea e representações 
linguísticas subjacentes. Verba Volant, v. 2, nº 1. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária da 
UFPel, 2011. 
 

168

sentido de que a criança, enquanto ainda faz hipóteses acerca da linguagem 

oral, começa simultaneamente a trabalhar na construção da variedade escrita 

da sua língua materna, situação que pode causar reestruturação de 

representações linguísticas subjacentes previamente postuladas.2 

Os estudos em aquisição da linguagem já abandonaram, há muito 

tempo, o pressuposto ingênuo de que a gramática subjacente às realizações 

linguísticas infantis é uma versão imperfeita e incompleta da gramática dos 

adultos. Existe, hoje, uma quantidade considerável de boas evidências de que 

as crianças, por participarem ativamente de práticas discursivas culturalmente 

produtivas, típicas de reais episódios de interação social, logo se dão conta da 

eficácia da atividade linguística para fins comunicativos. Ao mesmo tempo – e 

certamente de maneira inconsciente –, valem-se dessa própria atividade para 

se desenvolverem cognitivamente. A percepção da eficácia social da 

linguagem está, por assim dizer, na base da construção de hipóteses sobre o 

sistema linguístico por parte das crianças, que se mostram, assim, cada vez 

mais preparadas para contemplar objetos linguísticos e para elaborar hipóteses 

a respeito de sua forma e função. 

As considerações que faço a seguir inspiram-se, em parte, nas primeiras 

reflexões teóricas sobre aquisição da linguagem feitas por Lemos (1981, 1982, 

1985, 1986). Nesses trabalhos, Lemos atribui relevância particular a processos 

dialógicos básicos que emergem no contexto de práticas discursivas 

características das interações sociais. Sua reflexão é, nesse sentido, inspirada 

na visão de Vygotsky (1962, 1966, 1978) segundo a qual as interações sociais 

são constitutivas do desenvolvimento cognitivo, uma vez que são tomadas, por 

                                                
2 Este texto foi publicado originalmente com o título “The interplay between spontaneous writing 
and underlying linguistic representations”, em: European Journal of Psychology of Education, 
1988, Vol. III, nº 4, PP. 415-430. Por ser um texto datado, as referências bibliográficas 
referentes à análise fonológica do português e a modelos de análise fonológica limitam-se a 
trabalhos publicados até a data de sua publicação. Agradeço a Claudia T. G. Lemos e a Emilia 
Ferreiro por seus comentários a uma versão preliminar deste trabalho. Nossas discussões a 
respeito dos tópicos aqui apresentados já adquiriram uma dimensão histórica, longitudinal. 
Agradeço às duas pesquisadoras sobretudo por me terem encorajado a desenvolver pesquisas 
em aquisição da escrita com base nos pressupostos aqui expostos. A responsabilidade pela 
análise final e pela interpretação dos dados da escrita das crianças é, obviamente, minha. 
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esse autor, como condições para a internalização de funções psicológicas. 

Acredito ser esta uma abordagem adequada para a pesquisa em aquisição da 

representação escrita da linguagem, pois possibilita a incorporação natural de 

uma dimensão histórica nos estudos de aquisição, necessária para explicar 

comportamentos infantis aparentemente caóticos revelados nas escritas 

alternantes e heterogêneas, tão características do processo de aquisição da 

escrita. 

Durante o processo de aquisição da linguagem que, nas sociedades 

letradas, compreende a aquisição da escrita, é possível isolar e observar 

comportamentos linguísticos que são indicativos da maneira pela qual as 

crianças organizam dinamicamente os dados linguísticos, classificando-os, 

categorizando-os e relacionando sistematicamente elementos de acordo com 

hipóteses locais ou gerais.  

Para discutir minha hipótese geral segundo a qual o comportamento das 

crianças, ao escreverem espontaneamente, é frequentemente indicativo de seu 

trabalho constante sobre as representações linguísticas subjacentes, 

examinarei, aqui, dados representativos do que venho chamando de “escrita 

espontânea” (Abaurre-Gnerre e Cagliari, 1985; Abaurre-Gnerre et al., 1985; 

Abaurre, 1987a, 1987b). 

O linguista ou psicolinguista, quando diante de amostras de escrita 

espontânea, não pode deixar de se impressionar com a frequência 

extraordinária de variação nos dados, característica das manifestações iniciais 

da escrita alfabética. A variedade de soluções possíveis para a escrita 

alfabética da grande maioria das palavras decorre natural e necessariamente 

do fato de os sistemas alfabéticos geralmente possibilitarem o uso de mais de 

um símbolo para a representação de um mesmo som, e o uso de um mesmo 

símbolo para a representação de sons diferentes. Uma grande variedade de 

soluções alfabéticas possíveis é, portanto, encontrada, não apenas entre 

crianças e ao longo de diferentes momentos no tempo, mas também nas 

amostras de escrita de uma mesma criança e, por vezes, no interior de um 
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mesmo texto. Na verdade, as crianças, ao escreverem espontaneamente, 

oferecem com muita frequência várias soluções diferentes e mesmo 

conflitantes para um mesmo problema que têm de resolver na escrita. Esses 

momentos de conflito parecem ser constitutivos do processo de aquisição da 

escrita e deveriam, portanto, ser adequadamente interpretados de um ponto de 

vista teórico. Diante de uma grande variação na escrita inicial, o pesquisador 

poderia sempre descrever os dados como “alternantes”. Este termo, no 

entanto, se eventualmente adequado para a descrição de um produto de 

escrita, está longe de ser adequado para explicar o processo que subjaz ao 

próprio comportamento “alternante”. Quando dispusermos de um referencial 

teórico que possibilite relacionar a alternância na escrita ao problema mais 

geral da construção das representações subjacentes, teremos dado um passo 

importante para a compreensão de uma questão crucial para os estudos de 

aquisição da linguagem, qual seja, a verdadeira natureza da interação entre 

sujeito (a criança), objeto (a linguagem) e contexto (práticas discursivas 

específicas que constituem o frame para a interação linguística. Meu objetivo, 

na sequência deste texto, será o de apresentar e discutir alguns casos 

ilustrativos dessa “alternância” na escrita espontânea, contribuindo para uma 

formulação mais clara de um problema que, segundo acredito, deve ser 

explicado de forma adequada por qualquer teoria de aquisição da escrita. 

 

1. Procedimentos espontâneos em aquisição da linguagem 

 

Alguns trabalhos já bem conhecidos na área de aquisição da escrita são 

baseados em modelos de estágios, de inspiração piagetiana (cf., e.g., Ferreiro 

e Teberosky, 1979). Dado que tais estudos repousam fortemente na análise de 

dados obtidos a partir da aplicação de experimentos controlados, evitando-se 

considerar dados naturalísticos tais como os que se podem obter em situações 

espontâneas de escrita, acabam por não contemplar alternâncias do tipo 

anteriormente mencionado. Pode-se dizer que tais investigações têm por 
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objetivo a definição precisa dos estágios tomados como responsáveis, em 

última análise, pela estruturação do desenvolvimento linguístico (e, também, 

pelo desenvolvimento do conhecimento sobre a escrita). A crítica maior ao 

modelo de estágios conforme desenvolvido até o momento, em suas linhas 

gerais, é de que tais estágios não se têm revelado adequados para dar conta 

de dados espontâneos coletados em situações naturais, da vida real, 

envolvendo o uso oral ou escrito da linguagem, quando o comportamento das 

crianças parece ser muito menos estruturado do que seria de esperar a partir 

das predições de um modelo de estágios. 

Existem, por outro lado, modelos de aquisição da linguagem baseados 

no conceito de fases (cf. Karmilloff-Smith, 1979, 1986) que podem parecer, à 

primeira vista, mais adequados para dar conta da variação característica do 

comportamento linguístico espontâneo, oral ou escrito. 

Embora não se adote, aqui, o modelo de fases proposto por Karmilloff-

Smith, pelas razões que serão expostas mais adiante, apresento abaixo suas 

características mais gerais, uma vez que nele se introduz um conceito – o de 

comportamento epilinguístico (cf. Karmilloff-Smith, 1979) – que considero 

relevante para a análise do comportamento linguístico inconsciente e não-

sistemático. 

Em artigo em que discute a função do comportamento que chama de 

“meta-procedural” e a função do “conhecimento” metalinguístico no 

desenvolvimento linguístico e cognitivo, Karmilloff-Smith (1986) sugere que: 

 
(...) entre os processos de aquisição (...) e o “conhecimento” consciente 
e estável (...) estão os meta-processos (...), que, de natureza 
inconsciente, constituem-se em aspectos fundamentais do modo pelo 
qual as crianças em desenvolvimento trabalham “espontaneamente” na 
construção de suas representações linguísticas fora das relações 
normais de input/output. (p. 101)3 

 

 Esses meta-processos inconscientes são cruciais para a elaboração, 

pela autora, do modelo de três fases, baseado em processos, por ela proposto 
                                                
3 Minha tradução. 
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para dar conta das mudanças no nível das representações. Essas mudanças 

são por ela tomadas como responsáveis pela “passagem recorrente das 

representações linguísticas implícitas para a explicitação progressiva dessas 

representações em vários níveis do processamento” (Karmilloff-Smith, 1986, 

p.100). 

 Os “processos organizacionais”, inconscientes, são vistos como típicos 

da fase 2  e podem ser inferidos a partir de modificações no comportamento 

das crianças que ocorrem depois de um período de “outputs corretos” 

(característicos da fase 1, quando o output linguístico das crianças reflete, 

muitas vezes, o modelo adulto). É durante a fase 2, locus natural para a 

ocorrência dos meta-processos, que as representações linguísticas 

transformam-se em “espaço de problemas” (problem space) para a criança. 

“Se durante a fase 1 o output linguístico das crianças funcionava como 

“ferramenta cognitiva” para a comunicação eficiente, na fase 2 as crianças 

tratam essas ferramentas como “unidades cognitivas dignas de atenção por si”, 

fora das relações normais de input/output (Karmillof-Smith, 1986, p. 108). O 

trabalho espontâneo da criança com a linguagem, nesta fase, produz 

modificações e “reparos”, fornecendo, assim, o que a autora toma como 

evidência para os meta-processos. As curvas comportamentais em forma de U 

(U-shaped) daí resultantes, tão frequentemente observadas na aquisição da 

linguagem, são interpretadas, neste modelo trifásico, como índices de 

mudança representacional. A fase 3, no modelo, é alcançada depois do 

sucesso metaprocedural, quando as crianças começam a confrontar os outputs 

do modelo adulto com os vínculos representacionais internos estabelecidos 

durante a fase 2. Seus outputs linguísticos tornam-se novamente idênticos aos 

da fase 1, mas são agora interpretados como provenientes de representações 

qualitativamente diferentes. 

 O modelo de três fases aqui esquematizado foi proposto para dar conta 

da questão geral da solução de problemas pelas crianças em termos do seu 

macro-desenvolvimento cognitivo, incluindo-se aí a aquisição da linguagem. A 
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autora acha importante enfatizar que se trata de um modelo de fases, e não de 

estágios: 

 
É importante enfatizar que as três fases desenvolvimentais não são 
“estágios” cognitivos gerais, nem são “níveis” referentes a domínios 
específicos, ou seja, as fases não estão de forma alguma relacionadas 
à idade (...). As fases são, isto sim, ciclos recorrentes de processos que 
continuam a se manifestar à medida que se vão desenvolvendo 
diferentes aspectos do sistema linguístico. (id., ibid., p. 104) 

 

 Os processos endógenos que operam na fase 2 são considerados os 

mais relevantes para a mudança representacional, uma vez que se constituem 

em condição necessária para a organização sistemática da fase 3. Determinar 

os meta-processos inconscientes da fase 2 não é, no entanto, tarefa fácil. 

Exatamente pelo fato de não serem acessíveis à consciência, eles não podem 

ser identificados através de um questionamento metalinguístico direto, devendo 

ser inferidos a partir de eventos epilinguísticos como modificações 

espontâneas, correções, comentários (típicos do trabalho espontâneo das 

crianças com a linguagem, nessa fase) e também a partir de justificativas 

fornecidas pelas crianças em resposta a elicitações de pronunciamentos sobre 

o uso que fazem das formas linguísticas. 

 Um modelo de fases recorrentes é, por definição, mais centrado em 

processos do que em produtos. Enquanto os pesquisadores interessados na 

descrição dos estágios do desenvolvimento da consciência metalinguística 

(tomada como forma de competência cognitiva) sempre recorreram ao 

questionamento metalinguístico direto a respeito de ‘palavras’, ‘frases’ e outros 

construtos linguísticos (como uma maneira de determinar estágios através da 

avaliação da habilidade dos sujeitos para operar com categorias linguísticas 

hierarquicamente ordenadas), os investigadores mais interessados em 

identificar os procedimentos processuais subjacentes à organização linguística 

interna das crianças têm focalizado os dados espontâneos, coletados, 

conforme descrito por Karmilloff-Smith, “de uma maneira mais interativa, 

capitalizando o fato de que a criança acabou de usar um procedimento 
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linguístico, acabou de fazer um auto-reparo, e questionando-a imediatamente 

sobre o seu comportamento auto-gerado” (id., ibid., p. 118).4  

 O modelo de fases aqui sumariamente apresentado é sem dúvida 

interessante e fica-se tentado a testar sua aplicação também aos dados 

representativos da aquisição da escrita. Não assumirei aqui este modelo, no 

entanto, pelas seguintes razões: 1) ele leva, quase que naturalmente, a uma 

teoria modular da cognição, extremamente difícil de ser testada em bases 

empíricas, uma vez que evidência independente para o “encapsulamento” não 

é fácil de encontrar;5 2) ele abandona completamente as considerações sobre 

contextos dialógicos discursivos na discussão dos dados representativos da 

fase 2, definida como o domínio dos meta-processos puramente endógenos. É 

difícil aceitar que as crianças possam em algum momento “ignorar, em grande 

medida, o estímulo externo”, mesmo se/quando concentradas na atividade de 

“adquirir controle sobre a organização daquelas representações internas que, 

até então, haviam sido estocadas independentemente” (Karmilloff-Smith, 1986, 

p. 107). Tais afirmações e pressupostos são questionáveis do ponto de vista de 

um modelo que repousa fortemente na interação social para explicar os dados 

naturais e orientados para o discurso como os que estarei considerando a 

partir da análise de textos espontâneos. Em outras palavras, acredito que seja 

possível dar conta do comportamento endógeno na aquisição da linguagem 

                                                
4 Foi com referência a este tipo de comportamento linguístico espontâneo que a autora usou 
originalmente o termo epilinguístico, diferenciando-o de metalinguístico (cf. Karmilloff-Smith, 
1979). O termo foi por ela posteriormente abandonado, por motivos que explicitou em seu 
artigo de 1986. Considero importante, no entanto, manter uma distinção terminológica entre 
essas duas fontes metodologica e substantivamente distintas de dados, o que explica o uso 
que faço, neste texto, do termo epilinguístico. 
5 A própria autora faz especulações sobre a relevância de sua hipótese para a discussão da 
modularidade: “Especulando no interior do presente modelo, poder-se-ia talvez dizer que essas 
escolhas específicas de discurso, que podem ocorrer, em termos desenvolvimentais, somente 
depois que a redescrição representacional, a explicitação e a reestruturação tiverem ocorrido, 
podem se tornar modularizadas como um produto do desenvolvimento. Até o momento, as 
discussões sobre modularidade têm focalizado apenas os módulos inatos (cf. Fodor, 1983). Eu 
aceito a noção de módulos inatos para domínios específicos, bem como processos centrais 
mais gerais (...). Minha hipótese adicional é a seguinte: no sistema cognitivo humano, 
considerações sobre modularidade não deveriam ficar restritas somente aos aspectos inatos; a 
modularidade pode também surgir no curso do desenvolvimento, como um produto de 
processos construtivos” (karmilloff-Smith, 1986, p. 142. Minha tradução).  
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sem que seja necessário abrir mão da crença da predominância dos fatores 

sócio-interacionais. 

 Deve-se notar, entretanto, que foi no âmbito do modelo de fases de 

Karmilloff-Smith que primeiro se chamou a atenção para a importância de 

capitalizar o trabalho espontâneo do sujeito com a linguagem, nas teorias de 

aquisição. Embora originalmente proposto para dar conta do comportamento 

linguístico espontâneo observado no contexto dos experimentos controlados, o 

conceito de comportamento epilinguístico revelou-se útil também na descrição 

dos dados que exemplificam o comportamento linguístico espontâneo, 

coletados de maneira naturalística. Já que na análise da escrita espontânea 

encontram-se com frequência evidências diretas ou indiretas de auto-

correções, hesitações, reparos e comportamentos semelhantes, farei uso, aqui, 

do termo epilinguístico para caracterizar os dados representativos de tais 

comportamentos. Estarei usando o termo, no entanto, no âmbito de um modelo 

fundado na interação, que reputo mais adequado para dar conta dos dados 

naturais e discursivamente orientados da aquisição da representação escrita.  

  

2. Textos escritos espontâneos 

 

 A produção escrita dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental 

é, em geral, o resultado de um treino sistemático e, muito frequentemente, o 

reflexo especular dos vários passos de metodologias específicas adotadas em 

sala de aula. A escrita, quando produzida em condições controladas como 

essas, costuma refletir o comportamento linguístico gerado pela forma e pelo 

conteúdo das próprias atividades escolares. 

 As crianças, no entanto, são perfeitamente capazes de escrever 

espontaneamente. Se autorizadas (e estimuladas) a fazerem um uso natural da 

escrita, elas a utilizarão como um espaço privilegiado de reflexão e ação sobre 

a própria linguagem, em uma atividade que permite inferir hipóteses sobre as 

representações linguísticas subjacentes com as quais operam durante o 
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processo de aquisição da representação escrita de sua língua nativa. O 

processo de aquisição da escrita deve, de fato, ser considerado uma instância 

particular do processo mais geral de aquisição da linguagem, na medida em 

que define um período, no interior do processo geral, no qual as crianças 

entram em contato com dados linguísticos escritos e começam a levar em 

conta esses dados na construção de sua competência linguística. 

 Os textos escritos espontâneos são, por definição, um espaço de 
solução de problemas. O ato de escrever força a criança a objetivar e 

“contemplar” a linguagem, agindo sobre ela e experimentando uma série de 

possíveis critérios para resolver problemas de natureza diversa: a escolha das 

letras ou sequências corretas de letras, a segmentação adequada das 

palavras, o uso de estruturas linguísticas adequadas à escrita, e assim por 

diante. 

 Se aceitarmos a hipótese segundo a qual o trabalho com problemas 

específicos de escrita pode levar , em circunstâncias particulares, à 

reestruturação de representações linguísticas subjacentes previamente 

postuladas, torna-se razoável postular que as crianças, durante a produção 

espontânea da escrita, estarão simultaneamente trabalhando com a linguagem, 

dada a natureza e dado o número dos problemas linguísticos que terão de 

resolver como condição para produzir um texto escrito. Nessas circunstâncias, 

as crianças tendem a manifestar comportamentos localizados, aqui 

interpretados como epilinguísticos. Por comportamento epilinguístico estarei 

aqui considerando, portanto, não apenas as auto-correções, hesitações, 

comentários espontâneos e julgamentos a respeito da própria escrita, mas 

também as soluções tipicamente locais dadas pelas crianças para problemas 

particulares.  

 Um dos meus objetivos, neste capítulo, é chamar a atenção para a 

relevância dos dados coletados em situações de escrita espontânea para as 

discussões teóricas sobre aquisição da escrita em particular e sobre aquisição 

da linguagem em geral. Considero esses dados importantes porque podem ser 
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reveladores da natureza do comportamento epilinguístico. Acredito que os 

procedimentos epilinguísticos adquirem saliência, em muitos casos, em virtude 

da própria natureza das demandas cognitivas envolvidas na mudança das 

estruturas orais para as estruturas linguísticas escritas. Tais demandas são, 

sem dúvida, muito maiores quando as crianças são estimuladas a escrever 

espontaneamente – situação em que devem planejar e elaborar a forma e 

conteúdo do seu discurso escrito –, do que quando são solicitadas a 

reproduzir, simplesmente, modelos escritos. Dado que as crianças ainda estão 

em processo de elaboração de um sistema linguístico oral quando começa o 

seu contato com a escrita, os episódios de escrita (espontânea ou dirigida), 

juntamente com outras instâncias de interação linguística, contribuirão para a 

construção gradual de seu sistema linguístico, de uma forma que pode em 

parte ser inferida se o investigador, no contexto da pesquisa, focalizar a 

produção da escrita espontânea e elicitar, dos sujeitos, justificativas para 

comportamentos particulares. É também possível usas as perguntas das 

crianças e seus comentários a respeito da própria escrita para ajudar na 

identificação dos procedimentos processuais envolvidos na construção do 

sistema linguístico em geral e na construção do sistema de escrita em 

particular. 

 Os dados coletados nas situações de escrita espontânea, em virtude de 

sua natureza variável, levam também à discussão de uma questão importante 

concernente à relação entre estudos longitudinais e transversais em aquisição 

da linguagem, pois forçam-nos a reconhecer e tornar explícita uma dimensão 
micro-histórica raramente levada em consideração para explicar os dados de 

aquisição da linguagem em geral. 

 Os procedimentos com a escrita observados no espaço dos textos 

espontâneos contribuem para definir, implícita ou explicitamente, a história 

particular de cada um desses textos. Considero aspectos micro-históricos de 

um episódio escrito e do processo de sua construção todos aqueles aspectos 

que se referem: 1) à história imediata do contato inter ou intra-textual que a 
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criança estabelece com palavras particulares; 2) à história imediata das 

redes de relações formais e semânticas estabelecidas pela criança entre 

palavras, inter ou intra-textualmente. 

    Com relação ao contato que a criança estabelece com as palavras e 

estruturas, pode-se observar que esse contato pode já ter ocorrido previamente 

(em casa ou na escola, como resultado de observação espontânea e/ou de 

ensino ou treinamento planejado), ou que ele pode começar no momento 

mesmo em que a criança opta por escrever uma palavra ou estrutura 

específica por ela tomada como uma escolha linguística adequada para a 

“arquitetura do discurso” em construção naquele momento particular. No 

primeiro caso, a criança pode incorporar (ou não) no seu texto uma solução 

escrita já previamente dada por ela àquela palavra ou estrutura, em atividades 

anteriores de escrita. Considerações internas ao texto em construção podem, 

naturalmente, levar à modificação de hipóteses previamente elaboradas. No 

último caso, a criança estará, pela primeira vez, refletindo a respeito do que 

poderá ser a maneira mais adequada de escrever determinada palavra ou 

estrutura e fará uma hipótese sobre a escrita que poderá ou não manter na 

próxima vez que quiser escrever a mesma palavra ou estrutura novamente, no 

mesmo texto ou em um texto diferente. Parece, portanto, possível postular 

diferentes “graus de investimento” da criança no trabalho com palavras e 

estruturas particulares. Assim, o grau de atenção e de “trabalho” que uma 

criança dedicará espontaneamente a um problema determinado de escrita, na 

busca de uma solução adequada, dependerá, por hipótese, da saliência que 

esse problema virá a adquirir para ela no contexto de práticas discursivas 

específicas (orais e escritas). 

 A história das relações estabelecidas por cada criança entre palavras e 

estruturas deve também ser considerada porque, no limite, é essa história que 

pode explicar a “difusão” inter e intratextual de soluções dadas para a escrita 

em situações particulares, fenômeno extremamente interessante e 

frequentemente observado em amostras de escrita espontânea. 
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 A dimensão micro-histórica, como aqui definida, não pode, portanto, ser 

ignorada nos estudos de aquisição da escrita, se for nosso objetivo chegar à 

compreensão da natureza das alternâncias “sincrônicas” aparentemente 

casuais, típicas da escrita alfabética inicial. Para que essa dimensão possa ser 

incorporada à análise, no entanto, é necessário abandonar nosso pressuposto 

tendencioso de que apenas os estudos longitudinais (que, por definição, 

pressupõem a precedência de uma dimensão macro-histórica, relacionada à 

idade cronológica das crianças) podem revelar a “real” natureza do processo 

de aquisição da linguagem. 

 Ambas as dimensões histórico-temporais são, naturalmente, importantes 

e merecem igual consideração, pois se é verdade que o papel constitutivo do 

comportamento alternante na construção da escrita só fica evidenciado através 

do estudo dos micro-episódios sincrônicos e de suas relações, é também 

verdade que somente ao longo do eixo macro-histórico, relacionado à idade, é 

possível identificar os processos através dos quais as crianças sedimentam 

suas escolhas de escrita previamente alternantes. 

Na próxima seção discutirei dados de escrita espontânea que podem 

permitir inferências sobre como as crianças “trabalham” no estabelecimento da 

representação subjacente da nasalidade, um aspecto particular da fonologia do 

português. O corpus do qual selecionei meus exemplos é constituído de cerca 

de duzentos textos espontâneos produzidos por crianças de idade, gênero e 

classe social variáveis, provenientes de escolas públicas e particulares de 

diferentes estados brasileiros. A maioria desses textos foi produzida por 

crianças da primeira série do primeiro grau6. Os textos foram coletados ao 

longo de mais de uma década de contato com professores das séries iniciais e 

pressupõem diferentes situações de produção, nas diversas salas de aula onde 

foram realizadas as atividades que levaram à sua escrita. Além disso, todos 

têm em comum o fato de não terem sido produzidos em contextos 

experimentais, não tendo sido feito nenhum esforço, portanto, para controlar as 
                                                
6 Aqui, como em outras passagens deste texto, “primeira série do primeiro grau” corresponde 
ao que hoje se denomina “segundo  ano do ensino fundamental”.  
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variáveis intervenientes. Meu objetivo, ao apresentar e discutir esses dados, é 

somente o de identificar as questões interessantes que eles permitem formular 

sobre a relação entre a escrita e o acesso a procedimentos de processamento 

e, em última análise, sobre a construção de um aspecto particular do sistema 

fonológico do português e a maneira como esse processo vem acompanhado 

de concomitante emergência da reflexão metalinguística.  

 

3. Fonologia: como as crianças expressam a nasalidade 
 
3.1. Nasalidade em português 

 

 A nasalidade pode ser distintiva ou não distintiva em português, a 

depender do contexto em que ocorre (cf. Abaurre, 1973). Quando ocorre na 

coda de uma sílaba que, por sua vez, é seguida por outra sílaba iniciada por 

uma consoante oral, a nasalidade é distintiva e opõe, pelo significado, pares de 

palavras como os seguintes: 

 

(1)  
pito  e  pinto 
tuba e tumba 
tapa e tampa 
seda e senda 
boba e bomba7   
 

 A nasalidade em coda de sílabas finais também opõe pares de palavras 

como: 

(2)  
lá e lã 
mais e mães 
pois e pões 
 

                                                
7 Optamos por introduzir aqui os exemplos conforme representados na escrita alfabética do 
português, e não em transcrição fonética, para facilitar a compreensão por parte dos leitores 
não familiarizados com os símbolos utilizados nesse tipo de transcrição.  
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Quando se manifesta na vogal que é núcleo de uma sílaba aberta (não 

terminada por consoante) seguida imediatamente por uma sílaba iniciada por 

uma consoante nasal, a nasalidade é meramente fonética, pois sua ocorrência 

é previsível a partir do contexto (a nasal no início da sílaba seguinte). Nesse 

caso, diz-se que a nasalidade da vogal é previsível (não-distintiva), pois 

condicionada pela consoante nasal seguinte. 

Se a vogal que antecede a consoante nasal for acentuada, será sempre 

foneticamente nasalisada. Se for átona, a nasalidade pode ou não ocorrer, a 

depender do dialeto em questão e de outros fatores linguísticos e 

extralinguísticos que estão na base da aplicação desta regra variável no 

português. 

 Os linguistas que se têm ocupado da descrição da fonologia do 

português têm tradicionalmente interpretado a nasalidade fonológica (do tipo 

senda vs. seda) de acordo com uma das alternativas seguintes: 

 

a) postulando uma série de cinco fonemas vocálicos nasais, além dos sete 

fonemas vocálicos orais (cf. Pontes, 1971); 

b) postulando uma sequência de vogais orais seguidas de uma consoante 

nasal em posição final de sílaba (cf. Camara Jr., 1970, para uma análise 

estruturalista nessa linha, e Saciuk, 1970; Abaurre, 1973, 1983, para análises 

da nasalidade fonológica como sequência de dois elementos, no quadro da 

Fonologia Gerativa). 

 

Abordagens mais recentes, como a da Fonologia Auto-segmental, 

propõem que a nasalidade fonológica seja interpretada como um auto-

segmento, ou seja, como um elemento que ocupa, nas representações 

fonológicas, uma camada a partir da qual se espalha sobre as vogais às quais 

se associa (cf. Motta Maia, 1981). 

As representações fonológicas subjacentes propostas pelos autores 

variam, naturalmente, de acordo com a interpretação que dão à nasalidade 
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fonológica como representada por um (vogais intrinsecamente nasais) ou dois 

elementos (vogal oral seguida de consoante nasal). As representações 

subjacentes propostas no interior do quadro da Fonologia Gerativa, em 

qualquer dos seus modelos, têm, por hipótese, realidade psicológica para os 

falantes da língua. Esta é uma hipótese mentalista forte, que requer 

confirmação através de evidências empíricas. 

A ortografia do português indica a nasalidade fonológica (distintiva) que 

ocorre no contexto acima descrito (no interior da mesma sílaba, com a vogal 

realizada necessariamente como nasal, seguida ou não de consoante nasal) 

das seguintes maneiras: a) uso das letras m (antes de p e b) e n (antes das 

demais consoantes), no interior das palavras; b) uso da letra m em final de 

palavra, ou uso do sinal diacrítico ‘~’, til, em posição final de palavra (lã) ou 

sobre a primeira vogal dos ditongos nasais ão, ãos, ões e ães. O uso de m ou 

n é de longe o mais frequente, o que indica que a nasalidade fonologicamente 

distintiva é consistentemente representada na escrita como uma sequência de 

vogal oral seguida de uma consoante nasal: 

 

(3)  
sinto 
sempre 
banco 
fim 
param 
sem 

 

O diacrítico ‘~’ é usado para representar, na escrita, os ditongos nasais 

acentuados em final de palavra, bem como alguns casos raríssimos de 

ocorrência de ditongos nasais átonos.8 É também utilizado nos raros casos em 

que há uma vogal final nasal tônica não ditongada: 
 

(4)  
irmão     irmãos     
mãe       mães 

                                                
8 Ver nota 6, a seguir. 
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limão     limões 
lã           lãs 
rã           rãs 

 

A escolha do diacrítico ‘~’ está claramente associada à natureza 

acentuada da sílaba. Assim, uma distinção é feita, na escrita, entre formas 

verbais em que o ditongo final é tônico, e aquelas em que esse ditongo é 

átono:9 

 

(5)  
falarão       falaram  
comerão    comeram 
sairão         saíram 

 

Com relação à nasalidade fonética (não distintiva) de algumas vogais, 

mencionada anteriormente, ela não é, naturalmente, registrada na escrita. As 

letras m, n e o dígrafo nh, que aparecem nas palavras em (6), representam, na 

escrita, um fonema autônomo (bilabial, dental e palatal, respectivamente) que 

ocorre no início de sílaba: 

 

(6) 
 banho 
tema 
fino 
soma  
único 
Ana 
cama 
banana 

   
 

3.2. A expressão da nasalidade em textos escritos espontâneos  
 

O uso de m, n ou til para indicar, na escrita, a nasalidade distintiva, 

constitui-se em um dos aspectos mais difíceis, para as crianças, do processo 
                                                
9 Existem pouquíssimas exceções, como órgão, órfão, órfã, acórdão, Cristóvão, em que o til é 
usado para assinalar, na escrita, a nasalidade fonológica de vogais átonas. 
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de aprendizagem da ortografia convencional. Nos textos espontâneos, as 

palavras que requerem o uso dessas letras ou do diacrítico no contexto em 

questão adquirem com frequência uma saliência particular, o que sugere ser 

esse um aspecto da escrita que coloca problemas também específicos para as 

crianças. É mais do que evidente, no corpus em estudo, que, 

independentemente de qualquer variável (excetuando-se, é óbvio, a influência 

da própria escrita), como idade, classe sócio-econômica ou proveniência 

regional, é contra-intuitivo, para as crianças em fase inicial de uso da escrita 

alfabética, representar a nasalidade distintiva como uma sequência de duas 

letras, ou seja, uma vogal oral seguida de uma consoante nasal. A grande 

maioria dos textos observados sugere que as crianças, muito frequentemente, 

optam por não marcar, na escrita, a nasalidade distintiva. Essa sua escolha 

pode indicar que elas trabalham, nessa fase, com a hipótese de que a língua 

portuguesa tem uma série de vogais nasais fonologicamente distintas, que se 

opõem às vogais orais nos contextos anteriormente descritos. Dado que as 

crianças sabem que uma mesma letra, na escrita do português, pode por vezes 

representar fonemas vocálicos diferentes – cf., e.g., as letras e e o e os sons 

que representam, vogais médias fechadas e abertas em beba, bebe, porco, 

porca –,  elas, muito frequentemente, omitem qualquer referência à nasalidade 

fonológica de nasais na escrita, como se as letras que já usam para 

representar as qualidades vocálicas orais pudessem também representar as 

vogais nasais, deixando ao contexto do próprio texto a tarefa de indicar a 

pronúncia correta, para fins de leitura.  

Antes de apresentar argumentos a favor desta hipótese, gostaria de 

deixar claro que o fato de as crianças frequentemente não registrarem a 

nasalidade em seus primeiros textos escritos não significa que nunca a 

registram. Elas estão sendo expostas à escrita convencional na escola (e fora 

da escola, em grau variável) e tentam, em muitos casos, incorporar as marcas 

que observam, copiando o que veem e tentando tirar sentido das 

arbitrariedades aparentes do modelo adulto (cf. Abaurre, 1988). Muitas vezes, 
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em um mesmo texto, mais de uma “solução” para a representação escrita da 

nasalidade costuma ser proposta por uma mesma criança, por vezes em um 

mesmo texto. Parece-me que este comportamento aparentemente conflitante é 

típico dos procedimentos epilinguísticos, e indicativo dos esforços da 

criança para construir simultaneamente dois sistemas: o sistema fonológico da 

sua língua nativa e o sistema de escrita. Deve-se também notar que a criança, 

para conseguir alcançar esse objetivo, deverá também construir um sistema de 

regras que relacionem esses dois sistemas, estabelecendo entre eles as 

correspondências adequadas, uma vez que a escrita do português, embora 

seja de base alfabética, relaciona letras a sons de acordo com regras e 

convenções particulares.   
A análise da escrita espontânea das crianças mostra os seguintes tipos 

de soluções escritas não-convencionais para a nasalidade fonológica 

(soluções que co-ocorrem, por vezes, com a forma escrita convencional): 
 

(7)  
a) ausência total de marca da nasalidade: 
comedo (para comendo) 
métira (para mentira) 
masa (para maçã) 
grade (para grande) 
todomudo (para todo mundo) 
bricipi (para príncipe) 
mostro (para monstro) 
 

a) uso do til para vogais orais 

lã (para lá)  
 

b) uso de til no lugar das letras m ou n: 

griãsa (para criança) 
é lalevãotou (para ela levantou) 
cazarão (para casaram) 
 

c) uso redundante do til antes da letra n:  

ãndar (para andar) 
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As crianças, às vezes, marcam também a nasalidade fonética com um 

til. Exemplos como os seguintes, são extremamente frequentes na escrita 

inicial: 
 

(8)  
chapãonha (para champanha)10 
banaãna, banãona (para banana) 
lãma (para lama) 
vãmos (para vamos) 

 

Qualquer das soluções acima parece ser preferida pelas crianças às 

soluções convencionais prescritas pelas regras ortográficas da língua. Isso 

talvez seja evidência para a hipótese de que quando as crianças entram em 

contato com a escrita elas ainda estão operando com representações 

fonológicas abstratas que contêm vogais orais e vogais intrinsecamente nasais. 

Elas levam algum tempo para aceitar a análise da nasalidade distintiva 

implicada pela escrita do português, ou seja, a análise em termos de uma 

sequência fonológica de vogal oral seguida de consoante nasal. Evidência 

ulterior para essa afirmação é o fato de que as crianças por vezes insistem em 

marcar o que percebem como vogais nasais com um til, mesmo depois de já 

terem começado a usar, na escrita, a consoante nasal, chegando, assim, a 

propor soluções redundantes para a nasalidade, como se viu em (7d), acima 

(ãndar). 

Passo agora a analisar algumas escritas espontâneas que exemplificam 

o comportamento das crianças com relação à nasalidade, nas suas primeiras 

tentativas de usar a escrita alfabética na produção de textos.11  

 

                                                
10 Com relação a este exemplo particular, é interessante notar que a criança optou por 
registrar, na escrita, a nasalidade fonética, e não a nasalidade fonológica que ocorre na coda 
da primeira sílaba, antes da sílaba iniciada por /p/. 
11 Os dados relevantes para a discussão da representação da nasalidade aparecem em 
negrito, para facilitar a comparação entre as hipóteses das crianças e as soluções 
convencionais. Foi mantida a organização das crianças em termos da distribuição da escrita 
por linhas. É interessante observar que em muitas ocasiões a distribuição por elas proposta 
corresponde ao que seriam as unidades de escrita delimitadas por sinais de pontuação.  



 V ERBA VOLANT  
Volume 2 – Número 1 – janeiro – junho  2011 – ISSN 2178-4736 
 

 
ABAURRE, Maria Bernadete Marques. A relação entre escrita espontânea e representações 
linguísticas subjacentes. Verba Volant, v. 2, nº 1. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária da 
UFPel, 2011. 
 

187

(9)  
avó da Lilia falou 
casame to é ua 
coza iporteti  
(A avó da Lílian falou: – casamento é uma coisa importante!) 
C., 8 anos, primeira série, escola pública) 
 
(10)  
O boi 
Eu vi o boi no mato comedo capi.  Viu (veio?) uma coba, ele saiu 
coredo para a motaha  
 
(O boi. Eu vi o boi no mato comendo capim. Viu (veio?) uma cobra, 
ele saiu correndo para a montanha) 
(F., 8 anos, primeira série, escola pública) 

 

C. e F., em (9) e (10), respectivamente, omitem consistentemente 

qualquer referência escrita à nasalidade distintiva, usando apenas vogais para 

representar tanto as vogais orais como as vogais nasalizadas. Informações co-

textuais e contextuais são tomadas por essas crianças, muito provavelmente, 

como pistas suficientes para a leitura correta (hipótese que elas podem ter 

formulado para esses dois textos, apenas, ou que podem ter estendido 

também para outros eventos de escrita). Embora seja impossível determinar, 

dadas as circunstâncias da coleta de dados, se (9) e (10) podem ser tomados 

como os primeiros episódios de escrita em que C. e F. precisaram solucionar o 

problema da representação escrita da nasalidade, é evidente que a solução 

proposta por ambos (não fazer uso de marca alguma para a nasalidade) 

“difundiu-se” para todas as palavras relevantes, nesses textos. 

Acho importante fazer uma distinção, aqui, entre “difusão” de uma 

solução particular (definida em termos de uma palavra ou de um inteiro texto), 

e generalização (contextualmente determinada e sistematicamente aplicada). 

Prefiro tratar alguns casos como sendo “difusões” de soluções escritas que 

afetam palavras isoladas ou conjuntos de palavras que a criança relaciona 

(geralmente dentro dos limites de um mesmo episódio de escrita, mas também, 

às vezes, entre textos) com base na hipótese de que  ela reconhece algum tipo 



 V ERBA VOLANT  
Volume 2 – Número 1 – janeiro – junho  2011 – ISSN 2178-4736 
 

 
ABAURRE, Maria Bernadete Marques. A relação entre escrita espontânea e representações 
linguísticas subjacentes. Verba Volant, v. 2, nº 1. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária da 
UFPel, 2011. 
 

188

de “semelhança” que justifique a aplicação da mesma solução. A generalização 

de uma solução, por outro lado, pode ser inferida quando a criança abandona o 

comportamento local relacionado a palavras específicas, e demonstra um 

comportamento intratextual governado por regras, condicionado por 

características específicas do contexto da escrita. Note-se que, tanto a 

“difusão” como a generalização podem levar a soluções conflitantes com 

relação à convenção ortográfica (devido à natureza aparentemente arbitrária 

da ortografia, em termos sincrônicos). Acredito que as generalizações podem 

ser mais bem observadas em estudos longitudinais, ao passo que a “difusão”, 

no sentido aqui descrito, é um termo que mais adequadamente descreve as 

soluções idiossincráticas (e sincrônicas) que se podem espalhar sobre um 

determinado domínio lexical, refletindo fatores micro-históricos que levam ao 

estabelecimento, pela criança, de sub-sistemas lexicais locais em termos da 

escrita. 

(11)  
O sapo voador 
o sapo voador vai ao ispaso lã ele 
ve o sol e posa ni um 
praneta chamado marte 
ele ve um mostro ele 
fala socoro o vucao começo 
a sai lava o mostro sootoo 
o sapo o sapo foi para 
o fog ete quado ele chegou 
na terra ele foi ce um soldado 
                  
 (O sapo voador 
O sapo voador vai ao espaço. Lá ele vê o sol e pousa em um 
planeta chamado Marte.   Ele vê um monstro. Ele fala: 
– Socorro! O vulcão começou a sair lava! 
O monstro soltou o sapo. O sapo foi para o foguete. Quando ele 
chegou na Terra ele foi ser um soldado) 
 (L., 9 anos, primeira série, escola pública) 

 

 No texto de L. (11), notamos o uso de ‘~’ em lã (no lugar de lá), o que 

poderia talvez ser explicado pela semelhança gráfica entre o til e o acento 

agudo usado sobre a vogal, nessa palavra, segundo a convenção ortográfica. 
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É particularmente interessante notar, no entanto, o uso correto de um para o 

artigo indefinido: uma vez que esta é uma palavra muito comum na língua, L. 

deve ter tido a oportunidade de observar sua escrita várias vezes, durante 

atividades escolares de escrita (ou mesmo fora da escola, em diferentes 

portadores de texto). Ele já poderia, portanto, ter incorporado sua forma 

convencional, porque a história de seu contato com essa palavra em particular 

é diferente. Aliás, o mesmo pode ser verdade para C. e F., com relação a 

palavras funcionais desse mesmo tipo. Simplesmente não temos como saber, 

a partir dos exemplos, apenas, o que essas crianças fariam ao propor uma 

representação para a nasalidade distintiva em palavras extremamente 

frequentes nos livros e materiais escolares, já que tais palavras não ocorrem 

nos textos aqui examinados. Quanto à escrita de todos os demais itens 

relevantes negritados no texto de L., ele se comporta exatamente como C. e F., 

escolhendo não marcar, na escrita, a nasalidade fonológica.  

 

(12)  
Ivo viu um pombo na árvore e pegou o estilingue. E le maxucou o 
pombo  e  foi  xamar a mamãe e a mamãe bateu no Ivo o Ivo saiu 
coredo para a Titia e a   mamãe saiu percorado o Ivo e codo papai 
xegou a mamãe falou para o papai o  papai bateu no Ivo fim 
 

(Ivo viu um pombo na árvore e pegou o estilingue. Ele machucou o 
pombo e foi chamar a mamãe, e a mamãe bateu no Ivo. O Ivo saiu 
correndo para a titia e a mamãe saiu procurando o Ivo, e quando 
o papai chegou a mamãe falou para o papai. O papai bateu no Ivo. 
Fim).  
(S., 8 anos, primeira séria, escola pública) 
 

             S. comporta-se exatamente como L. Ela escreve um, mamãe, fim e 

pombo corretamente, e é consistente no uso que faz das formas 

ortograficamente corretas (pombo ocorre duas vezes, e mamãe ocorre quatro 

vezes). Estas são palavras cuja forma ela possivelmente aprendeu e cuja 

escrita provavelmente praticou na escola (com exceção, talvez da palavra fim, 

mas esta é uma palavra que ela pode ver com frequência em livros de histórias 

infantis. Quanto a todos os demais casos de nasalidade distintiva, ela opta por 
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não marcá-la na escrita: quado (‘quando’), coredo(‘correndo’) e percorado 

(‘procurando’). Correndo e procurando são formas verbais de gerúndio. 

Observe-se que, em português, para os verbos regulares da primeira e da 

terceira conjugações, a diferença entre os morfemas flexionais que marcam o 

particípio passado e o gerúndio está somente na presença ou ausência de 

nasalidade fonológica (cf. o particípio procurado e o gerúndio procurando). 

Portanto, a nasalidade fonológica carrega, nesse caso, também informação 

gramatical, uma vez que opõe formas verbais. Mesmo nesses casos, no 

entanto, S. não parece achar necessário indicá-la na escrita.  

 

(13)  
Era uma vez uma bela ador mesida 
que chamava Elizabéte apareseu 
umbripi abechou tivagarinho e osete 
anãodimirarão é lalevãotou e falou 
quei é voce eu sou obrisipi um brisipe 
obrisipi falou euquérocaza com você 
eu tabeiquero cazar comvoce viverão 
fezes para sebre nacasté lo cazarão 
parasebre 

 

(Era uma vez uma bela adormecida que chamava Elizabete. 
Apareceu um príncipe, a beijou devagarinho e os sete anões 
admiraram. Ela levantou e falou: 
– Quem é você? 
–Eu sou o príncipe, um príncipe. 
O príncipe falou: 
–Eu quero casar com você. 
–Eu também quero casar com você. 
Viveram felizes para sempre no castelo. Casaram para sempre). 
(J.L., 13 anos, primeira série, escola pública) 

 

 Algumas das soluções dadas por J.L. são semelhantes àquelas 

analisadas com relação aos dados (9), (10) e (12). Este dado foi aqui incluído 

para exemplificar a “difusão” da maneira convencional de representar o ditongo 
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nasal acentuado ão12 – solução que ele adota em anão –, para as formas 

verbais com ditongos nasais finais não acentuados, contexto em que a 

convenção ortográfica prescreve a letra m. Dessa forma, ele escreve dimirarão 

(em vez de admiraram), viverão (em vez de viveram), e cazarão (em vez de 

casaram), neutralizando, assim, a diferença ortográfica entre o passado e o 

futuro na terceira pessoa do plural. J.L. também “difunde” a opção por grafar ão 

para um caso de vogal nasalisada em sílaba interna à palavra, onde, em 

contexto de nasalidade fonológica, o que se espera, ortograficamente, é o uso 

de uma consoante nasal após a vogal simples: é lalevãotou (em vez de ela 

levantou). Pode muito bem ser o caso que a palavra anão tenha adquirido 

saliência discursiva para J.L., que passou (no texto em questão, ou 

eventualmente, em outros textos não observados) a difundir a solução escrita 

ão para todas as instâncias que ele relaciona, na fala, à pronúncia do mesmo 

ditongo nasal. 

 

(14) 
Uma linda borboleta 
gostava de violetas 
amarelas um belo 
dia ela oviu um 
barulho a sim la-la-la 
pergunta? queé isto  
hem? a a! é a  
menia lili, 
lili dise vamos comer 
melado cim vãmos  
dito e feito asim 
termina a estória.  
 
 (Uma linda borboleta gostava de violetas amarelas. Um belo dia ela 
ouviu um barulho assim: la-la-la. Pergunta: 
– Que é isto, hem? Aha! É a menina Lili! 
Lili disse: 
–Vamos comer melado? 
–Sim, vamos. 

                                                
12 Cf., porém, a nota 6. 
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Dito e feito. Assim termina a história.) 
(M.L., 6 anos, primeira série, escola particular) 

 

 M.L. parece já dominar a representação da nasalidade fonológica na 

escrita (cf. linda e pergunta), mas aparentemente tem problemas com a 

representação da nasalidade fonética. Primeiramente opta pela forma correta 

vamos, em que esse tipo de nasalidade não é indicado, e imediatamente faz 

um reparo, uma linha abaixo, ao propor vãmos. Tal procedimento é muito 

comum nas crianças nessa fase, e é típico do comportamento epilinguístico. 

Prevê-se que esta criança em breve retomará o uso da forma escrita 

convencional vamos, em outro momento, ao produzir um outro texto, e, então, 

tal forma poderá adquirir um estatuto representacional diverso no sistema de 

escrita que M.L. está construindo. Esta é uma hipótese, no entanto, que só 

pode ser sistematicamente investigada por meio da análise de dados 

longitudinais, já que ela implica a generalização de uma regra para todas as 

palavras em que sua descrição estrutural é satisfeita. 

 Quando M.L. escreve vamos pela primeira vez, ela pode estar apenas 

refletindo a escrita convencional, revelando um comportamento especular com 

relação a algum modelo adulto que, por algum motivo, pode ter chamado sua 

atenção em algum momento particular. Essa forma, que corresponde à 

expectativa da ortografia, é substituída pela criança, logo na linha abaixo, por 

vãmos. A modificação por ela introduzida, que resulta na variação entre as 

duas formas, parece indicar que ela está, na verdade,  elaborando uma 

possível distinção entre vogais orais e nasais, em um nível representacional. 

Ela irá retornar depois ao modelo adulto, depois de haver concluído que a 

nasalidade não é distintiva naquele ambiente específico. Eu sugeriria, além do 

mais, que, exatamente por causa do que ela faz com vamos ~ vãmos , seu 

aparente sucesso ao grafar outros casos de nasalidade distintiva fosse 

interpretado como equivalente ao seu primeiro e casual uso da forma correta 

vamos, quando ela poderia estar se comportando especularmente com 
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respeito aos exemplos da escrita de adultos que vê em casa ou nos livros-texto 

escolares. Em outras palavras, o fato de que ela já escreve, e.g., linda ou 

pergunta, não significa que, ao escrever outros textos, não produzirá, 

eventualmente, formas em que apenas usa a vogal, ou a vogal com o til, ou, 

ainda, formas em que usa simultaneamente o til sobre a vogal e a consoante 

nasal. 

 Na análise de episódios de aquisição da escrita é possível observar, 

frequentemente, alternâncias sincrônicas do tipo ilustrado pelo texto de M.L. 

(14). Não acho, no entanto, que a ocorrência eventual, no mesmo texto, de 

formas escritas específicas que podem ser tomadas como corretas/não-

analisadas, incorretas/analisadas e corretas/analisadas (e.g., a ocorrência 

eventual de vamos/vãmos/vamos) garantiria, por si só, que a criança já 

alcançou a representação esperada pelo sistema. A mesma observação é 

válida para exemplos semelhantes ocorrentes em textos produzidos por uma 

mesma criança dentro de um curto período de tempo. Deveríamos ter em 

mente que a situação sob discussão aqui é complexa, dado que a criança está 

simultaneamente elaborando seu sistema linguístico no nível subjacente e no 

nível de sua expressão escrita, ao mesmo tempo em que busca compreender a 

relação entre esses dois sistemas. Aqui, mais uma vez, são necessários dados 

longitudinais para confirmar as hipóteses que os dados sincrônicos nos 

permitem formular acerca da mudança no nível representacional. 

 Vários exemplos semelhantes poderiam ser apresentados como 

ilustrativos do comportamento alternante na escrita inicial. É extremamente 

comum, e.g., a forma escrita “correta” casa nas primeiras escritas infantis. Essa 

é uma palavra relativamente frequente nos livros e nas cartilhas, sendo muito 

utilizada para exemplificar o uso da letra s intervocálica para representar, na 

escrita, o som [z]. Quando as crianças se deparam com o uso da letra z para 

representar esse mesmo som neste e em outros contextos (e.g., em azar e 

zebra), elas frequentemente tentam manter o uso das duas letras diferenciado: 

s para [s], z para [z], como se questionassem o uso aparentemente aleatório 
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que a ortografia faz das letras. É como se, em um certo sentido, elas 

estivessem prontas para aprender uma transcrição fonética, que é uma forma 

particular de escrita alfabética em que a relação som/símbolo é biunívoca. 

Essa expectativa pode ser explicada pelo fato de que as crianças pequenas 

podem ter uma percepção mais acurada dos sons que ocorrem em sua língua 

nativa do que adultos letrados que estão há muito tempo expostos à escrita, e 

que têm uma percepção dos sons da língua mediada por sua representação 

alfabética convencional. Esta representação, como se sabe, é em muitos casos 

arbitrária, se considerado apenas o ponto de vista das relações som/letra.13 Se 

voltarmos ao texto de J.L. (13), poderemos observar que ele é consistente com 

relação à escolha da letra z para representar a fricativa labiodental sonora [z], 

pois essa foi a letra por ele utilizada todas as vezes que identificou o som 

dessa fricativa nas palavras que buscava representar por escrito. Assim, 

escreveu: vez, Elizabete, euquérocaza, cazar, fezes, cazarão (onde a 

ortografia prescreve: vez, Elizabete ou Elisabete, eu quero casar, casar,  

felizes, casaram). 

 As crianças podem, naturalmente – mesmo quando parecem usar 

sistematicamente s para [s], z para [z] – ser influenciadas em suas escolhas 

por vários fatores intervenientes. Por exemplo, as formas escritas disponíveis 

no ambiente podem vir a ter, em função de seu apelo convencional, um peso 

decisivo em sua decisão final, ganhando assim a disputa com a hipótese 

generalizante de um sistema de escrita de base fonética, com as relações 

biunívocas som/letra preservadas (cf. Abaurre, 1987a). De toda forma, é 

comum encontrar crianças que desistem de uma forma inicial casa e passam a 

                                                
13 Um exemplo muito interessante da acuidade das crianças na identificação dos sons é o de 
algumas formas ocorrentes em um dos textos por nós analisados, em que uma criança, falante 
de uma variedade de português do estado de São Paulo, propôs as formas escritas inhsinou 
(ensinou), senhpre (sempre) e senhtir (sentir). Em todos esses casos, a criança detectou e 
procurou registrar na escrita, através do dígrafo nh (que representa, na ortografia 
convencional, o fonema nasal palatal, como em minha), a ocorrência fonética de uma 
consoante nasal palatal depois de vogais anteriores ditongadas e nasalisadas, fenômeno que 
frequentemente se manifesta na pronúncia dos falantes dessa variedade no contexto da 
nasalidade fonológica.   
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escrever caza. Quando, em um terceiro momento, retomam a forma casa, 

terão provavelmente percebido (corretamente) que a mesma letra, s, pode 

representar tanto o som [s] como o som [z], na escrita. Isso não significa 

necessariamente, é claro, que já saberão identificar corretamente, daí por 

diante, as palavras que deverão ser grafadas com s, e aquelas que deverão 

ser grafadas com z. O que isso significa, por outro lado, é apenas que elas 

terão aprendido que, ao escrever o português, terão algumas vezes de 

escolher s e, outras vezes, de escolher z para representar o mesmo som em 

diferentes palavras. Casa terá se tornado, então, uma escolha analisada e 

significativa, índice do fato de que as crianças estão progressivamente 

dominando as bases da representação escrita de sua língua.14 

 
4. Considerações finais 
 

 A escrita espontânea, como procurei mostrar neste texto, constitui um 

fonte riquíssima de dados para a pesquisa sobre aquisição da escrita em geral, 

e sobre aquisição da escrita em particular. Os primeiros exemplos de textos 

escritos alfabeticamente pelas crianças sob condições “naturais” constituem 

um espaço privilegiado para a manifestação de hipóteses conflitantes que, por 

serem indicativas de operações epilinguísticas intermediárias, apontam para a 

importância de procedimentos de processamento que subjazem à organização 

linguística interna das crianças.  

 As formas em variação, que resultam da aplicação de hipóteses 

conflitantes a situações de resolução de problemas no contexto da escrita 

inicial, devem ser explicadas com referência a uma dimensão micro-histórica 

na pesquisa em aquisição da linguagem, definida em termos da situação 

discursiva particular em que determinado texto é produzido, cenário no qual 

tem lugar o diálogo entre a criança e fragmentos linguísticos localmente 
                                                
14 Convém lembrar, mais uma vez, que tais hipóteses requerem dados longitudinais para que 
possam ser confirmadas, já que é somente ao longo da dimensão macro-histórica (conforme 
definida neste texto) que se pode observar a sedimentação do comportamento governado por 
regras.   
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salientes. A relação que a criança estabelece com um evento particular de 

produção de texto fica assim inscrita em suas escolhas de escrita, por meio 

das quais fica documentada sua história de contato com palavras e estruturas 

particulares.  

 Esta minha discussão traz implícita a crença de que nem os modelos de 

estágios nem os modelos de fases, conforme desenvolvidos até o presente 

momento, podem dar conta dessa dimensão micro-histórica, uma vez que, ao 

privilegiar os dados longitudinais, esses modelos podem apenas descrever as 

alternâncias que se manifestam sincronicamente, sem explicar as motivações 

para o comportamento alternante, típico dos episódios de escrita espontânea. 

 Procurei mostrar, também, que um modelo que atribui um papel 

constitutivo à interação social e, portanto, às práticas discursivas e aos 

processos dialógicos, pode dar conta mais natural e adequadamente dos 

dados da escrita espontânea. Esse modelo incorpora, por definição, a micro-

história de eventos particulares de escrita. E, assim fazendo, permite explicar a 

alternância na escrita inicial, bem como a construção de sub-sistemas locais 

que podem resultar da relação estabelecida entre a criança e eventos 

discursivos específicos. Os limites dos sub-sistemas assim construídos são 

impostos localmente, pela criança, e resultam da história de sua interação com 

uma situação discursiva particular. O modelo aqui adotado diferencia-se 

obviamente, nesse sentido, dos modelos de estágios e dos modelos de fases, 

que consideram os sistemas e sub-sistemas linguísticos dos adultos como 

produtos acabados que podem ser tomados pelas crianças como objetos a 

serem por elas (re)construídos. Acredito que a construção local de sub-

sistemas desempenha um papel crucial na construção de um sistema 

linguístico, visão que é coerente com o pressuposto corrente de que a língua 

está constantemente sofrendo mudança e (re)construção, no contexto de 

episódios discursivos reais. 

 Uma última palavra deve também ser dita a respeito da expressão 

escrita da nasalidade pelas crianças e sua relação com as representações 
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fonológicas subjacentes. A partir da análise da escrita inicial espontânea, fica 

bastante óbvio que a escolha preferencial das crianças não parece ser a de 

representar a nasalidade fonológica, na escrita, como uma sequência de vogal 

oral seguida de consoante nasal. Na grande maioria dos casos, pode-se dizer 

que as soluções escritas que elas propõem para a nasalidade fonológica 

indicam que elas estão operando, no nível fonológico, com representações 

subjacentes que contêm vogais nasais fonologicamente distintas das vogais 

orais da língua. A escrita inicial espontânea pode assim fornecer um bom 

argumento para a análise do componente fonológico da língua, no que diz 

respeito à representação da nasalidade fonológica: poder-se-ia construir uma 

argumentação, com base no comportamento das crianças com relação a este 

fenômeno particular, a favor da existência, em português, de uma série de 

vogais nasais subjacentes. Usar esse tipo de evidência seria equivalente a 

admitir que o sistema fonológico subjacente dos falantes de uma determinada 

língua, em momentos particulares de sua construção, pode exercer influência 

na maneira como esses falantes elaborarão hipóteses sobre o funcionamento 

de seu sistema de escrita. É necessário observar, no entanto, que as regras 

ortográficas para a representação da nasalidade fonológica na escrita já 

implicam uma análise fonológica. No caso do português, o que a ortografia 

sugere é uma análise nasalidade fonológica como uma sequência de vogal oral 

mais consoante nasal.  

Dizer que a ortografia já implica uma determinada análise fonológica 

poderia também significar que o contato com a escrita pode causar 

reestruturação das representações fonológicas, nos casos em que o conflito 

ocorre. No caso da nasalidade, a escrita inicial espontânea indica precisamente 

esse conflito. Poder-se-ia fazer a hipótese de que as crianças começariam por 

representar a nasalidade fonológica de uma maneira que talvez fosse mais 

adequada do ponto de vista sincrônico, ou seja, interpretando essa nasalidade 

como o resultado da distinção, nas estruturas subjacentes da língua, entre 

vogais orais e vogais nasais. A escrita convencional, por outro lado (talvez por 
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manter viva, a memória da evolução histórica da nasalidade fonológica no 

português), privilegia a interpretação da nasalidade fonológica como uma 

sequência de vogal mais consoante nasal, uma vez que exige o uso de duas 

letras. A natureza dinâmica da interação que a criança estabelece com a 

escrita explica por que a influência é uma via de mão dupla: em um primeiro 

momento, a influência, sobre a escrita, das representações fonológicas 

previamente elaboradas é evidenciada por escolhas particulares indicativas de 

interpretações das crianças que entram em conflito com aquelas implicadas 

pela ortografia convencional. A prática regular da escrita, no entanto, pode 

reverter a direção da influência, causando reestruturação das representações 

fonológicas, ao mesmo tempo em que faz com que a criança, inevitavelmente, 

abandone determinados procedimentos epilinguísticos e passe a adotar 

procedimentos sistemáticos, governados por regras, que levam ao 

desenvolvimento de habilidades metalinguísticas.     
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