
Para completar esta adorável família, a Clementina e o Joaquim

Pinhão, ela, a criada de 40 anos de casa, e ele o criado de mesa,

impecável, de suíças, dedicadíssimo a todos. Era engraçadíssi-

mo e esperto. Não sabia ler, mas escrevia, à sua maneira, o rol.

Com letras, números e sinais. Um dia, não se lembrando quanto

tinham custado umas azeitonas, a Tia Anica procura no rol.

– Olhe Joaquim, diz-lhe, está aqui um A, talvez seja isto.

– Não é Senhora D. Ana, isso é nabos.

Afinal encontraram, era um Z, zeitonas! Um quadrado era gra-

xa, uma roda, carvão, um pequeno risco, era chá, etc. Ele lá se

entendia!

A Nossa Junqueira, [Memórias da] Condessa de Povolide

Em epígrafe figura um trecho das memórias de uma aristocrata, relativas à sua infância,

passada no palácio de família, cerca de 1900. A personagem do criado de mesa analfabe-

to serve-me de metáfora de todos aqueles que desenvolvem um sistema de escrita indivi-

dual, convertendo-se, passageiramente, em teorizadores da linguagem.

1. O estudo da escrita

O significado da escrita é tema de estudo de múltiplas disciplinas científicas. A psicolin-

guística concentra-se na aquisição desse sistema e no que tal significa em termos de ma-

nifestação e desenvolvimento das capacidades cognitivas do indivíduo. A neurolinguísti-

ca tenta compreender a relação entre os mecanismos da escrita e o funcionamento

cerebral. A antropologia avalia o contraste entre as culturas das sociedades pré-letradas e

as marcas culturais e sociais introduzidas historicamente pelo uso da escrita. A filologia
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aperfeiçoa a técnica de reconstrução dos textos na sua escrita original e acompanha (no

caso dos textos antigos) o respectivo percurso ao longo da história. A linguística históri-

ca apoia-se nos resultados da peritagem filológica e formula hipóteses sobre as gramáti-

cas do passado e sobre a mudança que sofreram. A lista não termina aqui porque a socio-

logia, a paleografia, a história da educação, a didáctica, a linguística teórica, a

pragmática, a semiologia e a crítica literária, pelo menos, são também perspectivas inte-

ressadas na compreensão do fenómeno da escrita, o qual convoca tanto empenho por en-

volver, simultaneamente, cultura, fisiologia e cognição, por, afinal, encorajar a reflexão

sobre aspectos da condição humana (Ong 1982:2).

A vantagem desta frente pluridisciplinar e do seu avanço insistente sobre a incógnita

da escrita é a de, a propósito das propriedades gráficas e a propósito da forma como o

homem as cria, adquire e manipula, as despreza, as sofre e as relança, se dinamizar a tro-

ca de descobertas entre investigadores que se ignorariam mutuamente. A investigação

sobre a escrita é um pretexto para a divulgação da ciência fora dos seus domínios de ori-

gem. 

2. A hipótese de David Olson

A hipótese de que vou partir é a de a escrita fornecer um modelo conceptual (um molde)

para o discurso oral, em vez de se passar o contrário, em vez de a escrita ser o resultado

de esforços de transcrição da oralidade, como se chegou a pensar durante séculos. Vários

percursos, iniciados na década de 1970, conduziram a esta conjectura articulada por Da-

vid Olson em 1994 (cap. 4):

a) No domínio da psicologia, as experiências feitas há mais de vinte anos com adultos

analfabetos revelaram que eles eram incapazes de identificar, na fala, a existência de “fo-

nemas”. Por um lado, estes estudos levaram os experimentadores a concluir que as uni-

dades de segmentação infra-silábica estão a um nível inconsciente, e só se tornam cons-

cientes com o domínio da leitura e da escrita (Morais et al. 1979). Outros autores,

contudo, viram logo ali a hipótese de o segmento (ou fonema) não ser uma unidade per-

ceptual: – poderia tratar-se, no fim de contas, de uma pura criação do alfabeto (Warren

1983).

b) No domínio da fonologia, uma vez que a fonética experimental nunca forneceu

provas de haver, na fala, unidades discretas, surgiu a mesma ideia de os conceitos de “fo-

nema” e “som da fala” serem ditaduras do sistema de escrita alfabético, o qual distorceu

o entendimento de “sequência sonora” por parte dos foneticistas do século XIX; dali,

partiram para a proposta do Alfabeto Fonético Internacional e, de caminho, tornaram

muito difícil que se deixasse de conceber a fala como uma cadeia de unidades relaciona-

das com convenções simbólicas (Günther 1986, inspirado em trabalhos anteriores de

Helmut Lüdtke e Hans G. Tillmann).

c) A psicolinguística, por seu turno, revelou que as crianças que adquirem o domínio

da escrita alfabética são induzidas a sistematizar o que escrevem, em determinada fase da

progressão gráfica, de forma diferente daquela que é proposta pela ortografia, e isto por-
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que criam soluções espontâneas, aparentemente soluções de transcrição fonológica (Fer-

reiro e Teberosky 1979/1993:282).1

d) A historiografia passou a defender que o alfabeto grego não correspondeu a ne-

nhuma descoberta genial. Correspondeu, sim, a mais uma tentativa, de entre as muitas na

história, de adaptar uma escrita estrangeira a uma nova língua, obtendo-se um sistema

tão perfeito, ou imperfeito, quanto os restantes do mundo. (Gaur 1984/1987).

Portanto, quando David Olson defende que a escrita fornece um modelo conceptual

para o discurso falado, ele está a oferecer o resultado amadurecido de uma reflexão que

vinha sendo preparada ao longo dos quinze anos anteriores. Mas os seus termos são mui-

to mais profundos e revisionistas. Eis uma longa citação:

I have tried to establish four points. First, writing is not the transcription of speech but rather

provides a conceptual model for that speech. It is for this reason that typologies of script – as

logographic, syllabic and alphabetic – are at best rough descriptions rather than types; there

never was an attempt to represent such structural features of language. Second, the history of

scripts is not, contrary to common view, the history of failed attempts and partial successes

towards the invention of the alphabet, but rather the by-product of attempts to use a script for

a language for which it is ill-suited. Third, the models of language provided by our scripts

are both what is acquired in the process of learning to read and write and what is employed in

thinking about language; writing is in principle metalinguistics. Thus, our intellectual debt to

our scripts for those aspects of linguistic structure for which they do provide a model and

about which they permit us to think, is enormous. And finally, the models provided by our

script tend to blind us toward other features of language which are equally important to hu-

man communication. (Olson 1994:89).

Emilia Ferreiro já testou, em termos de processos psicológicos envolvidos na aquisição

da escrita, esta hipótese de o modelo gráfico tiranizar a nossa percepção da linguagem.

3. A confirmação (reticente) da hipótese de Olson por parte de Emilia Ferreiro

Investigando a emergência da noção de palavra junto das crianças que aprendem a ler

e a escrever alfabeticamente, Emilia Ferreiro concluiu, na sequência de três experiên-

cias complementares, que não é imediata a conversão da escrita num modelo para

análise da oralidade. No caso da noção de palavra, há um conceito pré-alfabético (so-

bretudo coincidente com o de unidade silábica) que entra em crise com a aprendiza-

gem dos princípios alfabéticos, seguindo-se um processo de reorganização ao longo do

qual as palavras orais e as palavras escritas são entendidas como tendo dimensões dis-

tintas. Passado um período intervalar, que talvez seja de meses, chega-se à aceitação

do novo conceito; mas isso parece passar-se à custa da construção de novos observá-
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1 Essa fase parece ser passageira, e circunscrita ao desempenho gráfico. Quando está em causa a segmentação
da oralidade, conforme se observou mais recentemente, mesmo uma execução ortográfica perfeita pode convi-
ver com a inconsciência de unidades infrassilábicas – Tolchinsky et al. 1994.
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veis porque a uma realidade ouvida passam a ser atribuídas novas propriedades de seg-

mentação (Ferreiro 2000:34, 36).

A escrita, portanto, não impõe com facilidade o seu modelo de linguagem, como

acontece com a noção de unidade discreta de palavra. Tem de destruir, primeiro, um mo-

delo intuitivo já instalado.

4. Expansão das reticências de Emilia Ferreiro

Esta matização que a psicolinguística impõe à ideia de escrita enquanto modelo linguís-

tico sugere que se tentem reflexões adicionais.

Será pacífico refutar a existência de uma entidade abstracta chamada escrita, igual

para todos os indivíduos e para todas as épocas – por muita universalidade que se reco-

nheça no seu uso, ninguém defende que a escrita seja inata. O próprio Olson confere al-

guma importância autónoma ao processo de aprendizagem da leitura e escrita, dizendo

que os modelos de linguagem oferecidos pelos textos escritos são simultaneamente o que

se adquire durante o processo de aprendizagem e o que empregamos ao reflectir sobre a

língua – “writing is in principle metalinguistics” – (ver supra). É aqui que se impõe uma

cisão, para que possam ser mais verosímeis as palavras do autor: – há uma metalinguísti-

ca forçosamente diversa junto de indivíduos experientes em termos de tradição escrita,

ortográfica, e junto daqueles que sistematizam uma nova escrita em momentos de inter-

rupção cultural. A metalinguagem dos primeiros é-lhes imposta, enquanto a dos segun-

dos é, até certo ponto, espontânea.2

Se as crianças que aprendem a escrita concebem modelos distintos dos dos indiví-

duos já alfabetizados, a interrupção cultural que corresponde ao período de aquisição de-

ve ser investida de importância potencialmente revolucionária. Procurando identificar

outras interrupções, encontro as seguintes:

– entre o domínio de uma ortografia nacional e a aprendizagem de uma ortografia es-

trangeira;

– entre o domínio da ortografia herdada de uma língua clássica e a experimentação de

uma ortografia nova para a língua vulgar;

– entre a escrita com instrumentos e sobre suportes tradicionais e a escrita adaptada a

inovações tecnológicas.

Todos estes intervalos geram textos individuais com características próximas , fenó-

meno esse que se observa no decurso da comparação sistemática de fontes.

Já em 1979, na conclusão de Los Sistemas de Escritura en el Desarrollo de Niño, Emi-

lia Ferreiro e Ana Teberosky tentavam aproximar as etapas mais significativas da escrita na

história da humanidade das hipóteses formuladas por “nuestros niños” à medida que pro-

gridem na aprendizagem da escrita. E arriscavam que tamanha semelhança, acautelado o
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2 Pensando em outras metalinguagens, encontra-se a mesma diferença nas “normas” exteriores, ditadas pela
gramática tradicional, que não apresentam o carácter espontâneo dos “juízos de gramaticalidade”, essenciais
para estudos de linguística teórica.
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cepticismo necessário, teria a ver com a tomada de consciência das propriedades da lingua-

gem (op. cit.:359, 361). Se bem que as autoras estivessem a pensar numa linha de evolução

directa, hoje questionável, que ia do pictograma ao alfabeto, torna-se legítimo deduzir que

foram sobretudo as coincidências entre desenvolvimento individual e mudanças históricas

que chamaram a sua atenção. E essas coincidências pedem uma explicação.

Proponho, empurrando um pouco a sugestão antiga de Ferreiro e Teberosky, que to-

dos os períodos de interrupção, no domínio do uso da escrita, se possam converter em si-

tuações de teorização descomprometida sobre um objecto comum constituído pelo co-

nhecimento da língua. E uma vez que entender a constituição do conhecimento da língua

(knowledge of language) é um dos objectivos assumidos da linguística teória (Chomsky

1986/94: 23), a descrição de fontes desta natureza torna-se construtiva de novas hipóte-

ses, não só no domínio da teoria da escrita, como também no da teoria da linguagem.

Não se trata, precise-se, de destruir a ideia de Olson de que a escrita se torna num

modelo linguístico. Os aprendizes, em cada uma daquelas passagens, só teorizam mais

ou menos espontaneamente sobre a língua porque sabem os princípios de uma escrita (do

ABC, nos casos que vou tratar), porque têm um instrumento de teorização. Enquanto se

mantêm graficamente inábeis, teorizam com perspicácia sobre a língua que inconsciente-

mente conhecem. Mas à medida que se especializam na escrita, tornam-se menos perspi-

cazes no plano linguístico – perdem a independência ao se sujeitarem a um modelo teóri-

co alternativo. Não se trata, paralelamente, de adornar o conceito já antigo de

consciência fonológica (cf. Bryant e Goswami 1987). A consciência fonológica é uma

concepção da oralidade enquanto alinhamento de consoantes e vogais, pelo que se con-

verte, precisamente, no resultado do fenómeno apontado por Olson: uma concepção de

língua veiculada pela escrita alfabética, que combina, também ela, unidades discretas e

alinhadas, i. e., letras para vogais e letras para consoantes.

5. A teoria dos traços distintivos

Retomando um argumento já introduzido, é possível imaginar hoje que certas abstrac-

ções fonológicas deram entrada na ciência linguística por pressão do alfabeto. Aquilo a

que o estruturalismo chamava fonema e que correspondia, naquela teoria da linguagem, à

unidade mínima com pertinência distintiva, e o que as fonologias generativas chamam

segmento fonológico e que corresponde a um organização estruturada de propriedades

acústico-articulatórias, são, com um alcance ainda desconhecido, conceitos moldados

pelas letras que separadamente se escrevem nas culturas alfabéticas. A teoria fonológica,

portanto, desenvencilha-se mal de crenças impostas pela cultura escrita.

Um desenvolvimento sensato, saído desta observação, é o de percorrer o caminho ao

contrário, lidando com os sinais da escrita à luz das descobertas mais sólidas da teoria fo-

nológica. Pode-se, desta forma, testar até que ponto há correlatos fonológicos na escrita

alfabética.

O modelo teórico ao qual me vou circunscrever, precisamente por estar a avaliar o

uso da escrita enquanto introspecção linguística, é o da fonologia generativa, onde o ter-
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mo fonologia significa uma componente do conhecimento linguístico envolvida na reali-

zação física da linguagem (Kenstowicz 1994:2).

Quando, nos manuais de fonologia, se lêem avaliações sobre o desenvolvimento da

disciplina fonológica, há uma descoberta que é sistematicamente identificada como ten-

do um valor nuclear: a teoria dos traços distintivos, imaginada no início por Roman Ja-

kobson no âmbito do seu trabalho no Círculo Linguístico de Praga.3

Cada novo desenvolvimento da fonologia vai tornando mais sofisticada a maneira co-

mo se concebe a organização combinada dos traços distintivos. Ela já deixou de ser vista

como simples soma de propriedades acústico-articulatórias (em feixes), para passar a ser

hierárquica e tridimensional, sendo os seus diferentes planos ligados por autossegmentos.

Procurando não me alongar muito em especificações teóricas, introduzo uma citação que

resume o que se pode continuar a entender por traço distintivo (distinctive feature):

In recent years it has become widely accepted that the basic units of phonological representa-

tion are not segments but features, the members of a small set of elementary categories

which combine in various ways to form the speech sounds of human languages. While featu-

res are normally construed as psychological entities, they are defined in terms of specific pat-

terns of acoustic and articulatory realization which provide the crucial link between the cog-

nitive representation of speech and its physical manifestation. (Clements e Hume 1995:245)

Os traços acústico-articulatórios correspondem, portanto, à projecção psicológica de

parâmetros fonéticos. Veja-se um exemplo acessível, por se construir em torno do prota-

gonismo óbvio dos lábios e da língua na articulação dos sons: quatro articuladores mó-

veis como são os lábios, a coroa da língua, o dorso e a raiz da língua correspondem, men-

talmente, aos traços [labial], [coronal], [dorsal] e [radical], traços unários, ou seja, com

um único valor. Destes quatro, admite-se que dependam traços binários: do traço [labial]

dependem os traços [+arredondado] e [–arredondado], do [coronal] dependem [+/–distri-

buído] e [+/–anterior], do [dorsal] dependem [+/–alto], [+/–baixo] e [+/–recuado] e do

[radical] os traços [+/–ATR]. Este tipo de dependência hierárquica abrange teoricamente

toda a dimensão fonológica do conhecimento linguístico. A fonologia generativa, na sua

fase autossegmental, imagina uma árvore de traços formalizando as dependências hierár-

quicas que projectam na mente do falante o conhecimento sobre propriedades físicas dos

sons, suas associações e suas restrições universais. Na raiz da árvore estão os traços fun-

damentais, que dominam todos os outros: [+/–consonântico] e [+/–soante]. Destes de-

pendem directamente os traços, binários, que dizem respeito ao modo de articulação con-

tínuo e não contínuo, à acústica estridente e não estridente, à ressonância nasal e não

nasal, à passagem lateral e não lateral do ar pelo tracto oral e à presença de vozeamento

e não vozeamento ao nível da fonte sonora, a laringe. É neles que entroncam também os
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traços unários de ponto de articulação, acima referidos,: [labial], [coronal], [dorsal] e [ra-

dical], com suas dependência próprias. Para uma exposição detalhada e actualizada da

estruturação em causa, chamada geometria de traços, v. Roca e Johnson 1999; para os

traços do vocalismo e do consonantismo relevantes na fonologia do português europeu,

v. Mateus e Andrade 2000.

O argumento que pretendo extrair deste excurso fonológico é o de um conceito tão

fundamental no conhecimento linguístico dos falantes como é a existência e a organiza-

ção dos traços acústico-articulatórios, seja qual for o modelo verdadeiramente natural a

que obedece, dever certamente aflorar em ocasiões de introspecção. Partindo do pressu-

posto de que quem escreve em momentos de interrupção cultural tem uma certa indepen-

dência metalinguística no seu “discurso” (pressuposto que extraio, como disse, das se-

melhanças gráficas entre os diversos textos mencionados no ponto 4.), surge a hipótese

de essa independência passar, pelo menos, pela detecção do traço articulatório. A escri-

ta alfabética poderá constituir, durante aqueles intervalos, um instrumento de expressão

tão finamente fonológica que lhe poderíamos mesmo chamar escrita trácica.4

Esta é uma proposta com alguns antecedentes. O primeiro é o exemplo clássico cons-

tituído pela escrita alfabética coreana, inventada no século XV e imposta por decreto real

para combater o elitismo inerente ao sistema gráfico importado, que era o chinês. Consi-

dera-se que as letras do alfabeto coreano então criado retiraram inspiração de alguns tra-

ços articulatórios como o relativo à posição alta da língua (Sampson 1985). Comentando

este alfabeto coreano, o sistema Han’gul, já Roy Harris fez a observação de que tanto em

sistemas de escrita oriental, como em sistemas ocidentais, há alguns vestígios do reco-

nhecimento de traços distintivos (Harris 2000:125). Também Hartmud Günther comen-

tou que, não sendo certo que o alfabeto grego deva ser reconhecido como uma descober-

ta, ele é contudo uma invenção baseada na descoberta de que existem traços distintivos

(Günther 1986:257). Mas nem Harris nem Günther se alongaram muito mais na conside-

ração das potencialidades trácicas do sistema de escrita alfabética. Richard M. Warren,

por seu lado, defendeu que os inventores do alfabeto fenício se terão apercebido de ges-

tos articulatórios no tracto oral, razão pela qual imaginaram uma escrita só com símbolos

consonânticos, já que as vogais se produzem em posições articulatórias mais difíceis de

definir (Warren 1983). Em último lugar, a filologia: Ramón Menéndez Pidal, logo nas

primeiras edições das Orígenes del Español, saídas na década de 1920, comentava a gra-

fia dos textos latinos romanceados, escritos na Península Ibérica entre os séculos X e XI,

observando que algumas propriedades de articulação tinham sido registadas nesses tex-

tos em prejuízo de outras.5 E esta foi sempre sendo a opinião dos linguistas envolvidos
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4 Faltando em português um denominal de “traço”, parece que a forma “trácico” é preferível a outras possibili-
dades.
5 La grafía de los siglos X y XI se caracteriza por grandes confusiones. Confunde, sobre todo, muchos sonidos
sordos com sus sonoros correspondientes; la sonoridad o sordez le preocupaba menos que el punto de articu-
lación. (Menéndez Pidal 1929:76)
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na edição e interpretação de textos medievais peninsulares. A familiaridade com a varia-

ção gráfica dos textos levou-os a pôr ciclicamente a hipótese de haver expressão gráfica

isolada de propriedades articulatórias (exs: Maia 1986:351, 391-394, Castro 1991:238)

6. Propriedades gráficas dos textos produzidos em momentos de interrupção

Os dados que utilizo têm proveniências várias, conforme os intervalos em que foram

produzidos. Dos quatro intervalos que acima identifiquei – aquisição da escrita pela

criança, aquisição de uma ortografia estrangeira, invenção de uma ortografia para a lín-

gua vulgar e invenção de uma ortografia para novos instrumentos e suportes – apenas fa-

larei dos dois últimos. Por permitirem uma comparação entre fontes medievais e fontes

nossas contemporâneas, aquelas escritas em letra gótica, estas produzidas com meios

electrónicos, tornam mais teatral o fenómeno da proximidade gráfica.

Os aspectos gráficos que retirei destes dados, e que podem ser avaliados enquanto

vestígios de uma detecção instintiva de traços articulatórios, consistem sempre na renta-

bilização de uma alternância entre soluções antigas (da ortografia ensinada, da herdada,

da importada) e soluções de escrita individuais, as quais infringem repetidamente o prin-

cípio das unidades discretas. Identifiquei dois aspectos:

1. Boicote pontual da proposta alfabética de alinhar unidades discretas com corres-

pondência fonológica própria. A sucessivas letras correspondem, na visão canónica

do alfabeto, sucessivas vogais e consoantes, mas na escrita individual a letra pode ser

imaginada como uma entidade contínua e não discreta, usando-se, para o efeito, a es-

tratégia da repetição de letras, ou da sua combinação com letras “mudas”.

2. Boicote pontual da proposta alfabética de variar a escolha das letras quando se tra-

ta da remissão para vogais e consoantes diferentes. Mais uma vez, a lógica das unida-

des discretas é contrariada, agora pela redução da variedade de letras, usando-se uma

escrita homogénea em contextos em que apareciam, na ortografia antiga, letras dis-

tintas.

Proveniência dos dados

Edições de documentos medievais em galego e
em português (Ferro Couselo 1967, Maia 1986,
Cintra 1990, Martins 1994, 1999).

Mensagens em formato SMS (Short Message
Service), mensagens de email e conversas em
formato IRC (International Relay Chat) escritas
por cinco jovens portugueses, de Lisboa, quatro
com 16 e um com 18 anos, numa fase inicial de
utilização da Internet ou do telemóvel (dados
recolhidos em Fevereiro de 2001).

Períodos de interrupção cultural

a) Invenção de uma ortografia para a língua vul-
gar a partir da ortografia de uma língua clássica

b) Invenção de uma ortografia executada com
instrumentos e suportes de escrita que corres-
pondem a novidades tecnológicas
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6.1. Soluções individuais: repetição de letras

Quando se observam edições de documentos medievais galegos e portugueses, produzi-

dos originalmente por escrivães e notários particulares desde finais do século XII e até ao

século XIV, compreende-se o comentário que deles faziam os filólogos oitocentistas: –

diziam serem textos caracterizados pela barbaridade e pela deformidade ortográficas

(Ribeiro 1810/60). Pondo de lado o anacronismo dos epítetos, os textos estão numa es-

crita genuína (no sentido de ser pouco influenciada por convenções: – “bárbara”) e numa

escrita plena de variação interna (sem normalidade aparente: –“disforme”). Uma das

“barbaridades” detectadas pelo autor citado, João Pedro Ribeiro, era a duplicação de le-

tras.6 Não usou, mas poderia ter usado, estes exemplos:

Sabbham quãtos este testemoỹo uirẽ […]

[…] a qual leyra é dita dos Morouzos e a jaze~ça a ppar da vinha do dito Pedro Hea-
nez […]7

(Carta de escambo, Maia, 1282, ed. Maia 1986)

[...] Nos Tareyga ffagundijz prioressa do mosteyro Dachellas [...] ordyamos estabel-
lacemos e Comffyrmamos por nosso lydymo procurador. ffrey ffernã ffruytosso [...]

(Carta de emprazamento, IAN/TT, Chelas, 1292, ed. Martins 1994)

[…] e uoss ayadess o dyto canpo. en todoloss dyass de uossa ujda e de uossa mo-
lher e dũu uosso ffylho cõ entradass e cõ sseydas e cõ todoss sseuss dereytoss e
pertẽçass sso tal cõdyçõ que uoss chantedess o dyto canpo de ujnha […]

(Carta de arrendamento, IAN/TT, Chelas, 1294, ed. Martins 1994)

Sabbeã quantos este testamento uyrẽ […]

(Testamento de Pai Ares, Camba, Ourense, 1348, ed. Maia 1986)

Uma interpretação apressada desta repetição de letras pode escudar-se no argumento

da generalização: em todos os contextos ter-se-ia passado a usar uma grafia já autorizada

em latim, isto porque as letras geminadas são comuns na ortografia latina para a posição

interior de palavra.

Mas vejam-se, entretanto, alguns textos de suportes electrónicos. “Bárbaros” e “dis-

formes”, achá-los-ia João Pedro Ribeiro:

kOmuH t`Y XamaXxXX!? (Norm.: -Como te chamas?)

praxeer em kunhecer-te paulu*

muitissssssimo obrigada

telefona-me pliiiiize
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(Ribeiro 1860:197).
7 As letras sublinhadas correspondem a desenvolvimento de abreviatura.
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faUzZtuuU? (Norm.: - Fausto?)

poizZ poizZ (Norm.:Pois, pois…)

adiOzZ pedru**

(IRC e email 2001)

A leitura também apressada, espontânea, destas criações gráficas de 2001 leva-nos a

pensar em termos prosódicos. A entoação e o acento poderiam realmente estar a motivar

algumas duplicações e multiplicações de letras, o que não seria de estranhar, já que a ra-

pidez da comunicação por meios electrónicos cria uma ilusão de contacto oral.8

Mas se se avaliarem conjuntamente as ortografias das escritas individuais (as medie-

vais e as contemporâneas), vê-se também que os respectivos autores tendem a alongar-se

no espaço quando detectam a nível fonológico propriedades articulatórias em que a obs-

trução é menos reduzida, [+soante] ou [+contínua], ou em que o articulador tem mobili-

dade pronunciada, [labial]. As letras repetíveis (letras ff, xx, ss, ll, rr, pp e bb), e não só

repetíveis, também aliadas a outras sem valor convencionado, como o h, parecem ter al-

guma correspondência ora com consoantes fricativas, que contêm o traço [+contínuo],

ora com vogais e com consoantes não obstruintes, sobretudo as líquidas, que contêm o

traço [+soante], ora com consoantes bilabiais. Sendo a estratégia comum para todas estas

letras, pode conjecturar-se que, em vez de estarem em causa propriamente segmentos vo-

cálicos e segmentos consonânticos, está em causa, sim, um conjunto de traços relaciona-

dos com o modo e ponto de articulação.

A restrição alfabética que é constituída pelas letras discretas pode ser contrariada por

meio deste alto rendimento que se atribui à estratégia repetitiva. Por outro lado, quando

há realizações físicas que envolvam outros traços (caso das oclusivas velares e dentais),

é tendencialmente evitado o desdobramento, mesmo que a ortografia o imponha. A dis-

ponibilidade de letras estrangeiras (como o k) facilita a opção nos textos electrónicos:

[…] K tens feito malukinha? […]

Foram katado onde? Komo foi isso? Kem kataram? O k kataram? :)

tas bem? […]

Ahhhhhhhh...socorro!Tou aki no meu quarto com Limp Bizkit em

altos berros e inda csg ouvir britney spears no kuarto ao la-

do!e keriam vir paki brincar! :( xau***

(SMS 2001)

6.2. Soluções individuais: homogeneização de letras 

Uma estratégia alternativa à da repetição e combinação de letras (a qual, como se viu,

alonga o espaço convencional da escrita discreta) é a da homogeneização das letras que
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integram o elenco alfabético (o que simplifica o sistema ao destacar letras excepcio-

nalmente simbólicas). Na interpretação das grafias medievais, esta perspectiva torna ex-

plicável a alta incidência das letras i~j~y e u em contextos que pediriam, respectivamente,

e e o.

[…] nı̂  filu nı̃  fila nõ siia pudirusu du meu filar nim poucu nı̃  mutu. mius distu sijr 
pagadu. filu ou fila qi ista mãda qera brita siia malditu e cũ fusu
Trad: nem filho nem filha “nom” seja poderoso de o me o filhar, nem pouco nem muito,

“menos” de isto “seer” pagado. Filho ou filha que esta manda queira brita(r) seja maldito e

confuso.

(Notícia de manda, IAN/TT, Tarouquela,1ª metade do séc. XIII, ed. Martins 1999)

[…] possissom […] sinurio […] pertinzas […] igrigia […]

Trad: “possessom” / senhorio / pertenças / igreja.

(Carta de doação, Nendos, Corunha, 1262, ed. Maia 1986)

[…] subre […] Guzaluez […] míísmas […]

Trad: sobre / Gonçalves / “meesmas”.

(Carta de manda, Betanços, Corunha, 1262, ed. Maia 1986)

Conosçuda cousa syga qui eu Pedru Páez d’Esquadru […]

[…] et si alguén uier qui uola qyra contrariar aga eyra de Deus […]

Trad: “Conhoçuda” coisa seja que eu, Pedro Pais de Esquadro … e se alguém vier que vo-la

queira contrariar, haja ira de Deus.

(Carta de venda, A.C.O., Mosteiros,Ourense, 1267, ed. Ferro Couselo 1967)

[…] Dũ Nuno martíj́ z nobre barũ […] subre mal e forza que fezerũ […] e ssubre que
esses dauanditus fillus de Pedru brandũ ueeron ou Moesteiru de Pedruso e britarũ
a porta da Claustra […]

Trad: Dom Nuno Martins, nobre “varom” … sobre mal e força que “fezerom” … e sobre que

esses “davanditos” filhos de Pedro “Brandom” “vierom” ao Mosteiro de Pedroso e “brita-

rom” a porta da claustra.

(Carta de procuração, IAN/TT, Pedroso, 1273, ed. Martins 1994)

A abundância das grafias com i~j~y e u nestes textos tem merecido, por um lado,

uma explicação que opta por ver ali influências latinizantes. As vogais latinas /i/ e /u/,

quando breves, geraram realmente vogais portuguesas e galegas /e/ e /o/, e essa seria a

razão da confusão gráfica dos escribas (v., a título de exemplo, a interpretação latinizan-

te de Mariño Paz 1998:99-100). Mas, por outro lado, também já se supôs que aquela fos-

se uma estratégia gráfica para exprimir propriedades articulatórias (Maia 1986:351, 391-

394). Parece, com efeito, possível que os autores das escritas individuais tenham

identificado claramente dois traços articulatórios envolvendo a língua e os lábios, o

[–recuado] e o [labial], e lhes tenham atribuído, respectivamente, as letras i e u, simboli-

zando a primeira o avanço máximo da língua e a segunda o arredondamento máximo dos

lábios.
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A razão pela qual a interpretação trácica se poderá aceitar (no tipo particular de escri-

ta que aqui se está a observar) está no recurso frequente a letras iguais quando está en-

volvida uma classe fonológica natural. Consoantes que o alfabeto distingue, mas em que

só há uma diferença de vozeamento, [+/–vozeado], tendem a receber escrita idêntica (ve-

ja-se, abaixo, um exemplo da Notícia de torto, com equivalência das letras f e u, e o de

um testamento do século XIV, com a grafia morde para “morte”). Também as líquidas,

que partilham com as vogais a articulação [+soante], recebem às vezes uma escrita uni-

forme, reminiscente da das vogais, e que se pode também estender a elas (vejam-se as

mensagens IRC com recurso a w~u para simbolizar a presença de traços soantes). Quan-

to à grafia de vogal [+nasal], é também frequente que ela seja a mesma da da vogal oral

(veja-se o trecho da Anotação de despesas de Pedro Parada, com a forma secuda em

contexto de “pão (de) segunda”). Finalmente, vogais que partilham o traço [+alto] escre-

vem-se frequentemente da mesma maneira quer no telemóvel quer na Internet (ver mati-

matika em SMS)

[…] E isto fui de pois que furũ fı̃ı̃dos anto abade. E de pois que furũ ı̃ fiados por iui-
zo de illo re […]

Trad: E isto foi depois que foram vindos ante o abade. E depois que foram enviados por juí-

zo de el rei.

(Notícia de torto, IAN/TT, Vairão, ca. 1214, ed. Cintra 1990)

[…] commo eu P(ay) Ááres, jasendo doe(n)te 7 temendome de morde […]

(Testamento de Pai Ares, Camba, Ourense, 1348, ed. Maia 1986)

oh mawdawenaaaa e widicuwo (Norm.: - Oh Madalena, é ridículo!)

oh paa num seiwi (Norm.: - Oh, pá! Não sei!)

pisiguwixao (Norm.: - Perseguição.)

olha uindah vou bazar (Norm.: - Olha, linda, vou “bazar”.)

n towi piwiocupuwada (Norm.: - Não “tou” preocupada.)

(IRC 2001)

[…] dispesa de petro parada pam secuda. V.ij Modios […]

Trad: Despesa de Pedro Parada: pão [de] segunda, 7 moios.

(Anotação de despesas de Pedro Parada, IAN/TT, Rio Tinto,1175 ou anterior, ed. Martins 1999)

purakaZu zZa zZtou a zZtudar matimatika

(SMS 2001)

7. Limitações, conclusão e perspectivas

Os textos que integram a amostra aqui apresentada, só por si, bastam para concluir que

haveria comentários adicionais a fazer: – o jogo a que se sujeita o branco gráfico, por

exemplo, o recurso às abreviaturas, as estratégias de expressão entonacional, o alcance

pragmático das mensagens electrónicas, a fixação no léxico estrangeiro próprio da escri-

ta que se está a experimentar (latino e inglês, respectivamente, para as duas épocas refe-

ridas)...
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Também não chegou a ser abordada, neste texto, a relação entre escrita e leitura, a qual

se torna importantíssima se se pensar no período de duração destas escritas individuais.

Porque é um período curto, presumivelmente dependente da prática de leitura e escrita.

Quando os indivíduos se tornam leitores experientes desenvolvem um reconhecimento

ideográfico, holístico, compreensivo das unidades de texto escrito e fica aberto o caminho

para uniformizações normalizadoras de que eles mesmos serão agentes (v. considerações

do neurologista J. E. Azcoaga sobre “leitura compreensiva”, referidas em Emiliano

1995:15-17; ainda sem a fundamentação neurológica, Saussure presumia logo em 1910

que a leitura ideográfica nascia da familiaridade com os textos – Harris 2000:147).

Quanto aos dados, também ficam por referir os textos latino-romances que precede-

ram, na Idade Média, os documentos em língua vulgar e que com eles partilhavam pro-

priedades gráficas (Wright 1982, Emiliano 1995). Além destes, os corpora da aquisição

da escrita pela criança e da aprendizagem de ortografias estrangeiras adensariam igual-

mente as propostas que pretendi apresentar. E que correspondem, muito resumidamente,

a isto: 

– os intervalos em que ocorre uma mudança cultural (uma interrupção) na história do

indivíduo ou na da comunidade e do seu envolvimento com a produção escrita podem es-

timular a introspecção linguística. Geram-se então escritas individuais em que certos tra-

ços articulatórios mais dinâmicos são momentaneamente “espreitados”, e aparentemente

registados, numa agitação subversiva dos princípios alfabéticos.

Tal ponto de vista envolve consequências diversas:

– Teoricamente, a perspectiva fonológica autossegmental, segundo a qual um autos-

segmento é “um traço distintivo ou um conjunto de traços que funcionam de modo unitá-

rio relativamente aos processos fonológicos” (Andrade 1996:201) pode procurar neste ti-

po de fonte indícios de um conhecimento intuitivo desses mesmos autossegmentos e da

sua organização hierárquica. A consciência mais automática de articulações supra-larin-

gais do tracto oral, por exemplo, parece aqui bem testemunhada.

– Filologicamente, os editores de textos medievais vêem confirmada a necessidade

das edições paleográficas, uma vez que qualquer tipo de normalização vem impedir co-

mentários seguros em termos de fonética histórica (ex: R ser transcrito rr, como em Maia

1986:501, ou mesmo normalizar a separação de palavras).

– Grafematicamente, ficam comprometidas algumas datações recuadas para proces-

sos como o da elevação das vogais átonas baseadas nas grafias medievais u e i, uma vez

que parece questionável a sua correspondência imediata a articulações com o valor [+al-

to] (v., para a grafia u em posição final, Martins 1985); também se deverá manter caute-

losa a datação do processo de ensurdecimento das sibilantes galegas (ex: Mariño Paz

1998:115-117).

– Epistemologicamente, e uma vez que apresentei autores tão antigos como Ramón

Menéndez Pidal, Roman Jakobson ou Ferdinand de Saussure, os quais proferiram consi-
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derações básicas para a compreensão de fenómenos que hoje se mantêm interrogáveis,

prova-se que sobrevivem sempre as palavras sãs de Fernando Tato (Tato Plaza

1997:302), aqui homenageado, quando apelava à atenção “dos investigadores modernos

sobre os traballos dos que nos antecederon”.
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