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RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar os efeitos do movimento de emergência (inter)subjetivo em práticas de
letramento. A pesquisa na área da linguística e do ensino-aprendizagem analisa as interferências das rasuras
de contos reescritos. Esta pesquisa é acerca dos manuscritos escolares produzidos por díades de alunos do 2º
ano do Ensino Fundamental de uma escola particular de União dos Palmares (AL). O corpus gerado, definido
entre os dados coletados, forneceu informações necessárias para quantificar os tipos de rasura produzidos
pelas díades. Para a análise, nos amparamos em teóricos da Crítica Genética, da Linguística e da
Fonoaudiologia. Os primeiros resultados lançam luz aos estudiosos da área de aquisição da escrita sobre a
relação entre tipologia das rasura e o nível de apreensão das regras ortográficas.
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ABSTRACT

The objective of this work is to analyze the effects of the emergency motion (inter) subjective in literacy
practices. Research in the area of language teaching and learning and analyzes the interference of erasures
tales rewritten. This research is about school manuscripts produced by dyads of students in 2nd year of
elementary school to a private school in Uniao dos Palmares (AL). The corpus generated from the collected
data set, provided information necessary to quantify the types of erasure produced by dyads. For the
analysis, admitted him in the theoretical Genetic Criticism, Linguistics and Speech Therapy. The first results
shed light to researchers in the area of acquisition of writing about the relationship between type of erasure
and the level of apprehension of spelling rules.
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A relevância desta pesquisa, com temática voltada às práticas sociais desenvolvidas em sala de aula, está em
ofertar saberes e soluções para questões frequentemente ventiladas por pesquisadores vinculados ao Grupo
de Pesquisa ET&C – Escritura, Texto e Criação[3] -, cujas abordagens científicas e tecnológicas giram em
torno do processo de criação textual realizado em ambiente escolar por díades de alunos recém-alfabetizados.

O presente estudo aproxima-se, portanto, das concepções de rasura dos pesquisadores do GP supracitado e
configura-se como parte de uma pesquisa quali-quantitativa de Mestrado, em andamento, na qual
investigamos alguns momentos em que duplas de escreventes altercam-se, no papel de escrevente de
histórias clássicas da literatura infantil. E elegemos como objeto de estudo, especificamente, os tipos de
rasuras ligadas às mudanças de ordem gráfica e ortográfica – as mais comuns nos textos produzidos por
alunos no primeiro ciclo do Ensino Fundamental -, mas avaliando, até mesmo, as rasuras de menor
incidência: as de segmentação, antecipação, e as de ordem semântica, sintática e morfológica.

Consideramos que essas rasuras são indícios que podem nos conduzir a possíveis explicações sobre a
trajetória da criança rumo à aquisição da linguagem. Logo, por meio das descobertas desta pesquisa - voltada
à análise da produção textual e das rasuras que emergem durante o processo de escritura colaborativa -,
pretende-se fornecer novos dados sobre o fluxo intersubjetivo de alunos no ensino fundamental, enquanto
co-autores de histórias inventadas.

Cabe destacar que essa pesquisa busca ofertar soluções que se prestem a auxiliar na reflexão sobre os
saberes envolvidos na construção identitária de alunos como conhecedores de suas próprias capacidades
intersubjetivas e metalinguísticas, de modo a incrementar habilidades cognitivas, como capacidade de
explicitar verbalmente processos mentais, e atitudes de autoanálise.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 Crítica Genética

Os primeiros estudos sobre rasura surgiram na perspectiva da Crítica Genética no final dos anos 60. Segundo
a pesquisadora francesa Almuth Grésillon[4], precursora dos modernos trabalhos de genética textual, o termo
Crítica Genética foi citado pela primeira vez no ano de 1979, no título da coletânea “Essais de Critique
Génétique”, publicada por Loius Hay. Mas uma distinção se faz necessária entre essa expressão e a “Crítica de
Gênese”: este termo foi criado por Gustave Rudler, em referência aos trabalhos da filologia e da análise de
obras literárias (RUDLER, 1979 apud GRÉSILLON, 1991).

Extraindo parte de algumas definições, extraídas das leituras de Grésillon, podemos aqui afirmar que a Crítica
Genética se ocupa em analisar o documento autógrafo (produzido pelo próprio autor) com a finalidade de:

a) compreender, no próprio movimento da escritura, os mecanismos da produção;

b) elucidar (i) os caminhos seguidos pelo escritor, e (ii) o processo que ocorreu antes do nascimento da obra;

c) elaborar os conceitos, métodos e técnicas que permitam explorar cientificamente (...) os manuscritos.

1.2 Manuscrito Escolar

Segundo a Crítica Genética, os manuscritos são os documentos e objetos mais importantes de estudo do
geneticista, pesquisador que tem por objetivo analisar e interpretar a origem e as transformações de uma
obra literária.

Em Calil (2008) encontramos a primeira definição para a expressão manuscrito escolar. A inclusão do
termo escolar ao já discutido objeto da Crítica Genética, o ‘manuscrito’, tem um propósito bem definido: fazer
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a distinção entre os escritos produzidos pelo escritor literário e os criados por alunos. Nas palavras de Calil
(ibidem, p.25), “o manuscrito escolar é o produto de um processo escritural que tem a instituição escola como
pano de fundo, como referência, como cenário que contextualiza e situa o ato de escrever”.

A demanda escolar é o que vai, portanto, determinar a mobilização da escrita criativa como sendo manuscrito
escolar, seja ela manuscrita como texto (aqui entendido como rascunho ou “brouillon”) ou em suportes como
os eletrônicos. Nas palavras do autor,

o adjetivo ‘escolar’ qualificando o termo ‘manuscrito’ visa destacar as condições de
produção desse objeto, na medida em que está implícita uma relação de
ensino-aprendizagem, diferenciando-as, radicalmente, daquelas que envolvem
processos de criação de textos literários feitos por escritores consagrados (...)
(CALIL, 2008, p. 26).

1.3 Rasura

O termo sinônimo mais próximo e usual para rasura é rascunho – que significa texto preparatório da forma
definitiva; borrão; esboço. Ambas as palavras (rasura e rascunho) são formadas pelo radical “ras”, cuja
origem vem do latim RASUS, “raspado” - ato de raspar. Ou seja, o verbo rasurar é um ato ou efeito de tirar
letras ou palavras num texto escrito, raspando-as ou riscando-as.

A vinculação genética entre manuscrito escolar e rasura os torna peças laterais de um mesmo quebra-cabeça
binário: de um lado o produto do processo de escritura em ato, e do outro, os índices manuscritos das
idiossincrasias dos escreventes no processo de criação. Evocando Grésillon (2007, p. 97), podemos
apresentar as rasuras como sendo um “tesouro de possibilidades”: os “vestígios escritos” ou “gestos
negativos” mostram o que poderia ter-se tornado texto.

1.3.1 Operações básicas

As operações complexas de rasura por trás desse tema envolvem o código e o sentido nem sempre vinculados
à relação oralidade-escrita. Os processos envolvidos na passagem do texto falado para o texto escrito são
distribuídos como fenômenos a serem analisados no processo de retextualização por Catach (1996). Ademais,
as operações sobre as quais nos debruçamos apontam para uma certa assimetria entre o sonoro e o escrito. A
fala do aluno e seu manuscrito escolar. Sobre essa questão, Rey-Debove afirma que

A fala apresenta-se com todos os caracteres extralingüísticos ligados a uma
produção personalizada; a escrita, pelo contrário, é na maioria das vezes
neutralizada e perde os caracteres extralingüísticos de sua produção, sem que seja
por isso perdida a origem do texto (REY-DEBOVE, 1996, p. 78).

Como bem sintetiza Calil (2008), as rasuras são “marcas de apagamento, deslocamento, substituições e
acréscimos de letras, palavras, frases, versos, parágrafos, estrofes, capítulos, etc”. Essas operações básicas
modificam o processo de construção de sentido que marca a escrita em ato. Um texto em construção passa
por várias mudanças durante todo o percurso de sua idealização. A unidade textual não é elaborada
uniformemente do princípio ao fim de uma enunciação, seja no plano estritamente pensado ela
posteriormente escrita ou.

1.3.2 Tipologia das rasuras

Em artigo recente, a linguísta Felipeto (2013) demonstrou, com base teórica e clareza de dados, sete tipos de
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questões que classificam o conjunto de incidências das rasuras orais: questões de ordem semântica; de
grafia, ortografia; de ordem textual-discursiva, sintática, morfológica; e de pontuação e léxico. Destas,
desprezaremos apenas a textual-discursiva, pelo simples fato de não adotarmos a metodologia de registrar os
discursos orais em quaisquer tipos de tecnologia eletrônica, de âmbito sonoro e visual – o que impossibilita a
análise desse tipo de rasura.

Ademais inserimos no quadro tipológico das rasuras, duas categorias cujas incidências foram detectadas
durante a análise quantitativa dos manuscritos escolares ora analisados: as rasuras de segmentação e as de
antecipação.

O primeiro tipo está ligado à delimitação por espaços em branco, ou seja, à segmentação gráfica. Segundo
Capristano (2007), os espaçamentos em branco estão mais relacionados ao conhecimento que os alunos
possuem a respeito de textos escritos - tratando-se de um conhecimento mais visual do que conceitual.
Quanto à ausência de segmentação, ela tem relação direta com o fato dos alunos se pautarem na cadeia
falada para produzir a escrita.

Já as rasuras de antecipação têm sua ocorrência, especialmente nos escritos novatos, justificada pela
motricidade assíncrona com a palavra internalizada. Para Fabre (1986, apud Felipeto, 2008, p 55) “a
sincronização, própria à escritura, da motricidade da mão e da verbalização em projeto, não está completa”.

2. MÉTODO

Os pressupostos teórico-metodológicos adotados nesta pesquisa visam investigar e analisar o processo de
escritura a dois, denominado redação conversacional (GAULMYN, 1994). Do ponto de vista metodológico, essa
investigação se baseou na seleção de dados e análise sob o prisma do paradigma indiciário (GINZBURG,
1989), associados a procedimentos abdutivos de investigação - paradigma epistemologicamente mais
adequado para esse tipo de pesquisa.

Este estudo envolveu as seguintes etapas metodológicas:

a) Coleta dos manuscritos escolares - classificados na ordem cronológica de produção das
atividades didáticas;

b) Digitalização dos textos - para compor a Base de Dados do PTE (Práticas de Textualização na
Escola[5]);

c) Estabelecimento do corpus - por meio de parâmetros de validação quantitativa dos textos
produzidos;

d) Deciframento e transcrição de marcas nos manuscritos - etapa de interpretação dos diferentes
tipos gráficos dos escreventes;

e) Análise dos manuscritos textuais catalogados (digitalizados).

Nesta última etapa, os segmentos textuais de trechos transcritos e ordenados foram analisados para alcançar
o enfoque deste estudo.

2.1 Escrita em díades

O processo de retextualização é o modelo base por trás da pesquisa realizada com duplas de alunos em séries
do primeiro grau (ciclos do Ensino Fundamental). As estratégias seguidas na retextualização fala-escrita
passam por transformações hierárquicas – numa mesma direção do fluxo do dizer. Os turnos de diálogos -
considerados um caso específico de um subconjunto de gêneros textuais, os conversacionais – não foram
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considerados neste processo, mas contribuíram significativamente para o progresso no plano da
representação do código fonético-fonológico, morfossintático e lexical para o código escrito. (MARCUSCHI,
2007, pp. 67-68).

Nesse processo de reescrita da história contada pela professora, entra em cena a estratégia que busca
recuperar as operações que afetam a estrutura discursiva, morfológica, sintática e ortográfica do texto. Uma
ação que busca conhecer o nível de conhecimento lingüístico dos envolvidos nesse processo de produção
textual colaborativa.

2.2 Coleta

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada a partir da adoção da metodologia desenvolvida desde 1989
pelo pesquisador paulista, radicado em Alagoas, Eduardo Calil[6], cujos trabalhos investigativos têm por
objeto os processos de escritura colaborativa e manuscritos escolares, mobilizando conceitos – como
“manuscrito’, “rasura”, “dossiê genético” - advindos da Crítica Genética, Linguística da Enunciação, Psicologia
Cognitiva e Ensino da Escrita.

2.3 O locus

Optou-se por trabalhar com uma escola particular porque, teoricamente, ela deveria apresentar as condições
“ideais” de aprendizagem: em sua maioria, os alunos já haviam passado por uma experiência pré-escolar com
o objetivo de prepará-los para a alfabetização; estavam freqüentando a escola tida como possuidora de
condições pedagógicas favoráveis; vinham de famílias com boas condições econômicas que, em geral
atribuem valores positivos ao aprendizado escolar e que, comumente, têm familiaridade com o tipo de
linguagem que a escola exige e valoriza.

Assim, a escola escolhida para ser a base dessa pesquisa - por quatro meses (agosto a novembro de 2013)
tem sua missão pautada por metas pedagógicas bem definidas. Dentre elas, uma ajudou em nossa escolha: o
fato de organizar um projeto de letramento que envolve a prática da escrita em torno de processos de
ensino-aprendizagem (o que assegura, aos seus alunos, a sensibilização para o reconhecimento e usos de
gêneros textuais): a escrita do próprio ‘livro’ autoral[7] na escola, a partir de sugestões de leitura de contos
infantis em sala de aula.

Como afirma Kleiman, os projetos de letramento, são:

[...] um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos
alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, de
fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão lidos, em um trabalho
coletivo de alunos e professor, cada um segundo sua capacidade [...] (KLEIMAN,
2000, p.238).

Enfim, os projetos de letramento precisam se organizar em torno de processos de ensino-aprendizagem que
assegurem aos sujeitos envolvidos a sensibilização para o reconhecimento e uso dos gêneros
textuais/discursivos que movimentam, estabilizam e emergem dessas práticas.

2.4 Os sujeitos

Uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental (horário vespertino) foi a selecionada para compor o produto
utilizado como corpus desta pesquisa. Composta por 20 alunos, com idade entre 7 e 8 anos, divididos em
duplas formadas por afinidade – independente do gênero (masculino/feminino) -, a turma realizou a reescrita
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textual de quatro histórias, pertencentes ao gênero textual Conto Infantil: Chapeuzinho Vermelho (H1), Os
três Porquinhos (H2), O Lobo e os Sete Cabritos (H3), e Cachinhos Dourados e os Três Ursinhos (H4). A
primeira história compõe a série Meus Primeiros Clássicos (2011), e as três últimas extraídas do livro de Wolf
(2007), que traz fábulas conhecidas mundialmente, com belas ilustrações, contadas com riqueza de detalhes.

2.5 O professor (mediador)

A professora foi orientada a seguir, à risca, o protocolo da pesquisa, aplicando-o conforme orientações
impressas. E, pronta a cooperar, a executora do protocolo desta pesquisa forneceu, em seu “tempo livre”,
dados valiosos sobre o que realmente acontece na sala de aula durante os momentos da pesquisa.

2.6 O pesquisador

Buscando respeitar algumas das características de uma metodologia etnográfica, evitamos ao máximo não
interferir no contexto da sala de aula e na prática docente. Essa postura visou não constranger os alunos com
a presença de alguém fora do cotidiano escolar. Desse modo, o pesquisador buscou estar fora do ambiente de
sala de aula desde o primeiro dia de coleta. Ou seja, não foi um observador intromissor ao ambiente dos
alunos.

2.7 Procedimentos

Dividido em dois momentos (leitura e reescrita de histórias infantis), o protocolo adotado está focado nos
métodos de investigação qualitativa e nos fundamentos da etnometodologia - corrente sociológica que
trabalha com uma perspectiva de pesquisa compreensiva, em oposição à noção explicativa - e nas tarefas da
etnografia – método que baseia-se no contato inter-subjetivo entre o observador e o seu objeto.

Em complemento ao 1º momento deste protocolo, foi adicionado um conjunto de instruções (Guia do
Professor Contador de Histórias) para orientar na aplicação das histórias aos alunos. Dentre as orientações
extraída do Guia as mais relevantes são as seguintes:

1) É indispensável que o professor leia o livro antes da sessão e identifique as palavras mais difíceis para
ajudar a criança durante a leitura.

2) No final deve conversar-se um pouco sobre a história, deixando que a criança faça perguntas, pedindo-lhe,
por exemplo, que diga qual foi a parte de que mais gostou, ou que dê a sua opinião sobre o que aconteceu.

No dia seguinte à leitura e revisão textual-interativa da professora, os 20 alunos foram combinados em duplas
fixas para dar início ao 2º momento do protocolo da pesquisa, cujos passos foram os seguintes:

a. Retomar, brevemente, a discussão sobre a história;
b. Organizar os alunos em dupla (a partir do critério de afinidade);
c. Definir o aluno que ditará a história e aquele que irá escrevê-la;
d. Solicitar aos alunos que relembrem a história;
e. Distribuir as folhas e canetas para iniciar a escrita da história;
f. Explicar que, caso errem, os alunos devem passar um leve traço sobre o ‘erro’;
g. Pedir aos alunos que leiam o que escreveram;
h. Recolher o material (folhas e canetas).

2.8 O corpus

O corpus gerado pelos 20 alunos da turma participante desta pesquisa - organizados em 10 duplas - foi
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constituído por textos produzidos pelas duplas que mantiveram-se fixas durante os quatro momentos da
reescrita textual, e que conseguiram reescrever as quatro histórias narradas pela professora.

Enfim, ao término do trabalho de campo, elaboramos critérios de validação do produto da escrita
colaborativa. Assim, demos como invalidados os seguintes casos: a) dupla com alunos faltosos,
conseqüentemente recombinados para participarem da prática textual; e, b) dupla cujo aluno escrevente
produziu poucas linhas.

A tabela 1, apresentada abaixo, é um balanço das duplas validadas (tabela 2):

Tabela 1 – Quantitativo das duplas fixas na pesquisa

História Chapeuzinho
Vermelho

Os três
porquinhos

O Logo e os
Sete Cabritos

Cachinhos
Dourados e os
Três Ursinhos

Duplas fixas 8 8 8 8
Duplas invalidadas 1 2 2 1
Alunos ausentes 2 0 0 2

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Portanto, das 10 duplas formadas apenas 8 participaram dos 4 processos. No entanto, 3 duplas tiveram seus
dados invalidados: uma dupla por escrever pouco as histórias 2 e 4, uma segunda dupla por escrever
pouquíssimo a história 2, e outra porque o aluno escrevente não inverteu seu papel da história 2 no processo
seguinte.

Enfim, após essas verificações de qualificação, apenas 5 duplas permaneceram aptas à etapa de análise dos
manuscritos produzidos. Logo, o corpus desta pesquisa se compôs pelas seguintes duplas, reordenadas por
siglas na Tabela 2:

Tabela 2 – Listagem das duplas autoras do corpus

Duplas Sigla dos Alunos Idade Sexo
DP1 MM 7 e 8 anos Meninos
DP2 LL 7 anos Menina/Menino
DP3 YK 7 anos Menina/Menino
DP4 AB 8 anos Menino/Menina
DP5 MG 8 anos Menina/Menino

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Para este trabalho, foram quantificadas as rasuras textuais produzidas pela dupla DP1. O que nos permitiu
qualificar o perfil tipológico de cada um deles a partir da incidência predominante de rasuras produzidas
durante o processo de escrita colaborativa. A qualificação dos dados numéricos favorece a compreensão do
processo de interação entre os parceiros produtores de manuscritos escolares.

3. RESULTADOS PRELIMINARES

Foram identificadas, em 903 palavras escritas pela dupla DP1, 120 (cento e vinte) rasuras relacionadas às
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palavras assim distribuídas:

Tabela – Tipos de Rasuras textuais

TIPO H1 H2 H3 H4 TOTAL Porcentagem
Ortográfica 14 3 13 5 35 29%
Gráfica 10 8 12 4 34 28%
Semântica 6 1 15 9 31 26%
Antecipação 1 0 4 2 7 6%
Segmentação 0 3 4 0 7 6%
Sintática 0 0 0 4 4 3%
Morfológica 0 0 0 2 2 2%
TOTAL 31 15 48 26 120 rasuras 100%

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Como resultado preliminar, até o presente momento, as 120 rasuras encontradas parecem emergir da relação
dos alunos com a própria língua. Isso nos permite qualificá-los dentro das hipóteses de tipificação linguística
das rasuras existentes nos registros manuscritos dos momentos de reescrita textual em ambiente escolar.
Tais números nos ajudam a montar um modelo de registro e retorno sobre as interferências visíveis que
ocorrem no papel.

Quando comparamos os dados da H1 à H4 da tabela, observamos quantitativamente uma maior incidência de
rasuras gráficas e ortográficas produzidas quando M1 é o escrevente; enquanto que a natureza das rasuras
produzidas por M2 é de ordem sintática e morfológica – sem qualquer incidência delas quando M1 foi o
escrevente. Acreditamos que essa diferença pode significar um indício dos efeitos da prática de leitura e
inserção das normas da língua em cada um dos pares: M1 reconhece falhas em sua escrita; e M2 consegue
identificar possíveis erros narrativos de caráter linear.

Quantitativamente, observa-se que houve um número significante de rasuras ortográficas, gráficas e
semânticas (35, 34 e 31, respectivamente); seguidas à distância pelas rasuras de antecipação e segmentação
(com 7 ocorrências em ambos os casos). De modo preliminar, podemos destacar que as rasuras de ordem
sintática e morfológica não apresentaram uma variância quantitativa de ocorrências (respectivamente, 4 e 2
casos).

Podemos inferir que a dupla avaliada reconhece algumas regras linguísticas, visto que as rasuras realizadas
denotam certo grau de conflito ortográfico, ou seja, tanto da norma escrita como da grafia inteligível, visto a
considerável incidência de correções de caráter gráfico. É fato percebido nesses dados que houve um avanço
da capacidade dos escreventes em perceber que seus escritos carecem de soluções, encontradas por eles – O
escrevente da H1 e H3, e o escrevente da H2 e H4 avançaram, respectivamente, de 31 para 48, e de 15 para
26 rasuras produzidas.

Numa outra perspectiva, as rasuras do tipo antecipação e segmentação –representadas pelos apagamentos,
seguidos de inserções, dentre outras marcas - podem ser entendidas como marcas que permitem visualizar o
sujeito escrevente num movimento de negociação e de estranheza de sua própria palavra (CALIL, 2008;
FELIPETO, 2008).

As rasuras, afinal, nos mostram o grau de envolvimento dos escreventes com suas produções. Logo, fica
evidente que o sujeito escrevente, na atividade verbal desse gênero em emergência, mobiliza uma série de
conhecimentos de ordem ortográfica, semântica e de segmentação e antecipação.
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4. Considerações Finais

Até o momento, o presente conjunto de ocorrências avaliado é parte constituinte dos 20 manuscritos
escolares que compõem o corpus desta pesquisa. Destaca-se, desse primeiro conjunto, a relação entre
práticas orais/faladas e as reverberações fonológicas na escrita estudantil.

Nas próximas etapas da pesquisa, continuaremos a realizar a tipificação e descrição dos escreventes quanto
aos tipos de rasuras encontradas. Para análise, consideraremos: (a) tipo de rasuras; (b) quantidade de
rasuras por tipo e história; (c) quantidade de rasuras por sujeito e dupla. Ao analisar esses fatores,
poderemos tecer considerações sobre formas mais recorrentes de rasuras realizadas pelas crianças, bem
como se rasuras ortográficas, gráficas, semânticas são mais frequentes em alguma dupla específica ou
mesmo em função da riqueza textual da história reescrita.

Logo, outra questão importante do presente estudo é a importância das narrativas propostas, que exigiu o
contato da criança com diferentes discursos, os quais possuem aspectos tipológicos predominantes - o que
demandam diferentes capacidades de linguagem: cada história requer organização semântica, sintática e
morfológica diversa. Tendo em vista essa constatação, outra das questões que visamos responder ao longo da
nossa pesquisa é a seguinte: as diferentes histórias poderiam conduzir os alunos escreventes a produzir maior
ou menor número de rasuras?

A meta seguinte é partirmos para a análise dos demais produtos do processo de escrita, transitando entre os
caminhos teóricos da Crítica Genética e da Teoria Linguística. Assim sendo, a importância deste estudo visa
centra-se no empenho científico que se apresenta, haja vista que a extensão dos campos teóricos nos quais
ele se baseia alcança o amplo campo do saber da Educação e da Linguagem.

Enfim, transitaremos, em nossas análises, sobre o plano discursivo na relação oral/escrito
(fonético/ortográfio). Para clarear os entendimentos sobre essa dicotomia convergente, traremos os
apontamentos do pesquisador Jaime Zorzi (1998), segundo o qual as propriedades da linguagem escrita são
focos de conflito para a apropriação do sistema ortográfico, o que afeta, conseqüentemente, a produção de
escrita das crianças.
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