
 
 

SOBRE  A LEGIBIL IDADE  NA  E SCRITA INFAN TIL 
(On legibility o f th e child’s writing) 
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ABSTRA CT: This paper proposes a  reflection on the writing composed by letters of 
the child”s o wn nam e. Th e legibility of theses writings are not supported by the 
fragments themselves , but it comes out as an effect of the textual assembly, i.e. from the 
relation of the  elements of the significant chain. 
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0. Introdução 
 

O objetivo deste trabalho é apres entar u ma discussão sobre as diversas escritas co m 
as letras  do nome produzidas por crianças de faixa etária entre 3  e 5  anos, em u m 
momento cru cial de sua relação co m a  escrita. Dizemos crucial por ser a ocasi ão em 
que emergem as pri meiras produ ções escritas realizad as co m letras; pri meiras letras que, 
no universo d e traços  produ zidos pelas crianças, co meçam a s er reconhecidas co mo tais. 

Um estudo sobre o t ema justi fica-se porque ess as mes mas letras, além de compor 
blocos em que se lê o no me da criança em su a produção escrita, vão surgir co mo 
elementos constitutivos de verd adeiras montagens t extuais em resposta ao  pedido da 
pro fessora por produções escritas, sejam elas leg endas de objetos desenhados, histórias 
contadas por escrito pelas crianças e até mes mo cópias ou ditados pro feridos pela 
pro fessora, quando supostament e a relação oral/escrito é colocada em jogo. Assi m, u ma 
discussão impõe-se: sobre o estatuto da escrita do próp rio no me no percurso da relação 
da crian ça co m a escrita, tema que compõe as refl exões de noss a tese de doutorado, em 
andamento no  IEL/Uni camp. 

Vale lembrar a grande expectativa que envolve a escrita do no me p ela criança, que 
significa, aos olhos dos pais e d a escol a, o p rimeiro grande triunfo nas letras. É, então, 
com ess a escrita que a cri ança se defront ará em algu m mo mento no início de sua  
escolari zação.  E m fun ção  disso, grande ên fase é colocada pela escol a, cujos trabalhos 
aco mpanh amos, em busca d e viabilizar essa escrita. 

E m todas as  salas de aula da pré-escola, u m p ainel co m os no mes  de todas as 
crianças da turma, ao l ado de suas respectivas fotografias , é fi xado p ara ser 
contempl ado e fun cionar co mo “banco de dados ”. Cartões individuais com o no me da 
criança são fo rnecidos e sempre estão acessíveis a elas. Todo o mat erial escolar t em 
grafado o no me d e cada u ma d elas e são gu ardados em sacolinhas individuais, que são 
distribuídas entre as crian ças po r elas p róprias, buscando nelas id entifi car seu no me ou 
de u m amigo . Nas atividades escol ares diárias, cad a dia uma das crian ças tem o seu 
nome escrito pela pro fesso ra n a lousa, durante a brincadeira de escolha do ajudante 
daquele dia. O  no me do  ajudant e sort eado tem suas  letras  nomeadas e contadas. 
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No decorrer das atividades, as letras do nome escolhido são embaralhadas e 
dispostas não linearmente n a lousa para que as crian ças des cubram o no me escrito a 
partir d e seus  elementos , juntando-os  na seqüên cia correta. N esse mo mento, as 
semelhanças e di ferenças dessas  letras co m outras  são identi fi cadas  e apontadas para a 
criança p ela professora, sendo esta atividade apoiada nos no mes  das  cri anças  da turma. 

Ao iniciar ou finalizar as produções gráficas , é solicitado à criança que es crev a o 
seu nome “do seu jeito”, co mo dizia a pro fessora da turma, nu m espaço distinto na folha 
de papel: o verso. É, pois,  no verso da folha  o espaço destinado à escrita do no me pela 
criança; é este, também, o espaço da escrita realizada posteriormente pela pro fessora, 
quando anotará a d ata e os dizeres d a cri ança sob re o des enho realizado , além do no me 
da criança, buscando g arantir a identi ficação  correta dos trabalhos.   

No acompanhamento em sal a de aula, pudemos observar que, assi m co mo os traços 
do desenho entretecem-se com os da letras e reciprocament e, as letras do no me revel am 
outras letras (Bos co, 2002 ); fragmentos co mposto co m as letras do nome da crian ça 
enodam-se co m frag mentos d e outros textos escritos, condens ando e deslocando 
materiais verbais , reco mbinando -os em fo rmas inusitadas, regul ados por uma lógica que 
ext rapola a língua enqu anto sistematicidade formal . No entanto, esses frag mentos são 
lidos, ora co mo nome da crian ça, ora co mo outro escrito qualquer que tenh a sido 
solicitado à crian ça pela pro fessora. 

Entendemos que a possibilidade de uma certa leitura dos frag mentos escritos co m 
as letras do nome não depend e, em princípio, nem da quantidade dos termos, nem da 
(des)org anização d e sua forma empíri ca. Note-se, po rém, qu e a legibilidade dos 
frag mentos não acont ece instant aneamente, mas i mplica u ma certa temporalidade 
marcada p ela entrada de novos elementos na cadeia, constituindo u ma possibilidade 
míni ma de leitura. E tão logo se torne possível identi ficar a criança pelos traços 
realizados pela mes ma, a professora dei xa de escrever o no me da criança, transferindo a 
esta últi ma a responsabilidade por sua id enti ficação. 

Como tratar, então , ess es jogos de letras que constituem u ma es crita frag mentada e 
heterogên ea; formas gráficas não categorizáveis , justamente por n ão i mplicarem u ma 
relação de fonetização co m a oralidade? Buscaremos nos expor à opacidad e dessa 
escrita residual, que se co mpõ e por u m jogo com as letras do nome da criança, e 
apontaremos p ara a existên cia d e u ma certa ordem na desord em, que permit e a leitura 
desses fragmentos , ap arentemente sem s entido, co mo u m todo . 
 
1. Algu mas  consideraçõ es sobre a l egibilidade na es crita 
 

Num pri meiro mo mento, ch amamos a at enção para a especi fi cidade da escrita em 
questão, que, a nosso ver,  exige u ma discussão sobre o   estatuto do no me próprio. E, 
embo ra esteja longe d e ser objeto de consenso entre aquel es que sobre ele se ind agam, 
sabemos que o no me p róprio inspira discussões em do mínios de conheci mento variados 
e ext eriores  à lingüística: a filosofi a, a lógica, a semiologia, a antropologia, a 
psicanálise, d entre outros.  Percorrer u ma séri e de autores que p ermitam apontar a 
especi fi cidade do no me próprio é uma tarefa que faz parte de nosso trab alho de 
doutorado.  

Para os objetivos deste mo mento, porém, li mit amo -nos a considerar a escrita do 
nome d a criança co mo u m enun ciado dotado d e u ma especificidad e tal qu e pode 
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aparecer em qu alquer texto , realizando u ma relação particular com esse texto , já que vai 
conceder a autoria da p rodução textual àquele que nel e enunci a o seu no me por escrito, 
que grafe sua marca na sup erfície do papel. Co mo assinatura, marca em que o no me 
próprio está investido, é p róprio deste enun ciado transitar de u m texto para outro, 
colocando-se em todos os textos que a crian ça produ z; mas, ao enunciá-lo, alguém é 
particulari zado, enunciado  como um suj eito.  

Interess a-nos, neste mo mento, focalizar os blocos escritos co m as letras do no me 
que ora apresent am-se co mo  assinatura da criança, ora respond em pela escrita de 
diversos textos, tais co mo legend as dos desenhos, histórias contadas por es crito ou 
mes mo ditados, confo rme já mencionamos aci ma, e colocar em discussão a constituição 
de sua legibilidade. Se, co mo já dissemos, há u m certa possibilidade de leitura desses 
frag mentos, ap esar da (des)organização de sua fo rma empí rica, ou seja, há u ma leitura 
que aparentemente não se faz letra a letra, o que, então , estari a em jogo no 
reconheci mento desses frag mentos escritos co mo no me da criança ou outro escrito 
qualquer? 

Observe-se que, enqu anto assinatura, o frag mento escrito co m as letras do no me 
aco mpanh a o texto ao qu al se justapõe. Sua aposição na folha não se faz, porém, 
aleatoriamente. Há um lugar esp ecí fi co para ele nos textos qu e o  exigem, assi m co mo 
existe u m espaço pred eterminado p ara o título ou para a aposição do termo “ fi m” ao 
finalizar um texto escrito. No plano da p ágina, a assinatura est abelece uma certa  
“divisão intertextual”, dando-s e a ler, não co mo um outro texto, mas como u m t exto 
outro, que, ao mes mo tempo, faz p arte do corpo do texto escrito e deste se destaca. Por 
essa perspectiva, podemos p ensar qu e u m dos elementos considerados contextu ais, que 
contribui co m a signi ficação  desse fragmento escrito, é o  lugar em que este é 
visualizado.   

Nessa via d e abordagem, entende-se que, por um l ado, quando um frag mento 
escrito co m as letras do nome da crian ça ocupa o verso da folha, espaço determinado 
pela pro fessora para a assinatura, co mo tal seria reconhecida;  fora dess e lugar, o 
frag mento indicia outros es critos – legendas, histórias , ditados. A determin ação do que 
esse frag mento designa depend e, então, d e certas relações cont extuais na qual o espaço 
na folha de p apel insere-s e, possibilitando situar d e que es crito se trata. Nesse sentido, 
podemos  dizer qu e o contexto contribui com a legibilidade  do frag mento es crito.  

Mas , por outro lado, se considerarmos que a es crita e a leitura de u m frag mento  
qualquer, independ ente de sua extensão , coloca em cena o sujeito, a i mprevisibilidade, 
então,  está em jogo (cf. Lemos , 2000). Neste sentido, co mo determinar o contexto , se 
há sujeito em cena? Como assegurar os li mites e a saturação do cont exto, se, co mo 
sujeito, semp re s e est á atravessado  pelo funcionamento lingüístico-discursivo? 
Buscando  en caminhar nossas questões, trazemos  Derrida (1991). 

Para ess e autor, cabe ao escrito ser legív el, mes mo qu e não tenhamos mais acesso 
ao momento de sua produ ção ou que não saib amos o que seu autor quis dizer no 
momento em que escreveu. Ou s eja, é preciso que o escrito “ seja repetitível – iterável – 
na ausên cia absoluta do d estinatário”.  Em virtude de sua iterabilidade, diz Derrida, 
“pode-se sempre realçar u m sintag ma escrito fora do encad eamento no qual foi tomado 
ou dado, sem fazê-lo perder toda possibilidade d e ‘co municação’, p recisamente. Pode-
se eventu almente reconhecer outros, inscrev endo-o ou  en xertando-o em outras cadeias. 
Nenhum cont exto pode en cerrar-se sobre el e.” (Derrida, 1991: 19-21 ). 
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Para que um escrito exerça sua fun ção , é necessário, ainda segundo D errid a, sua 
localização quanto a u m certo código, e uma certa identidade consigo desse elemento 
(marca, signo , etc) dev e p ermitir s eu reconh eci mento e rep etição . Essa possibilidade 
estrutural de s er dest acada do referente, do signi ficado, en fim do contexto, faz parte de 
toda marca. Dessa forma, diz o autor, “ o verde é ou” e “ abracad abra” não constituem  
seu contexto em si mesmos e, no entanto, nada i mpede que funcionem nu m outro 
contexto como marca signifi cativa. A possibilidade de destaque ou enxerto citacional é, 
pois, constitutiva de toda marca co mo escrita, e, por isso, “ pode romp er co m todo 
contexto dado, engend rar ao in finito novos contextos, de modo absolutamente não 
saturável . Isso supõe n ão que a marca v alha fora do contexto mas , ao contrário, que só 
existam contextos s em nenhum centro d e ancoragem” (op .cit.:23-26 ).  

Essas colocações  de Derrida v êm contribuir co m u ma concepção de escrita que 
pretendemos reto mar em outro mo mento de nosso trabalho. Por ora, nossa intenção é 
apenas fo rtalecer noss a discussão sobre a co mplexidad e da questão do contexto, no que 
diz respeito à assinatura, u ma das produções es critas co m as letras do nome pelas 
crianças observadas. Co mo, então, podemos interpret ar os traços realizados como sendo 
a assinatura d e alguém?  Co mo  se constitui sua legibilidade? 

Por u m lado , a assinatura obrig a a pensar a identidade e o p ertenci mento a u m 
grupo. Aquele que assina é convocado  a se situar em relação a este grupo e, neste 
momento, “son paraphe est un miroir où il se reflète et s’absorbe” (Bouillier, 1994:143). 
Reconhecida na maio r part e das culturas es critas co mo um signo míni mo de 
alfabetização, a assinatura con firma o  pert enci mento a uma co munidade que sabe 
escrever, cheg ando ser, às  vezes, o único escrito d e toda u ma vida. 

Por outro lado, se a assinatu ra es crev e o no me próprio de alguém, ela não d eixa de 
fazê-lo ilegível, indeci fráv el. Mas , mes mo que, em p rincípio, “ilegível”, a assinatura 
revelar-se-á t estemunho  de uma singularidad e, po r “ colar-se” n aquele que a det ermin a. 
“ Indécidable, trouble, indivisible, elle est un  bloc qui  ne p rend sens qu’à la considérer 
comme ‘jeu san fin’” (op. cit.: 146). 

Enfatizando-o ou rasurando-o , toda assinatura trabalha o no me. Para constituí-la, 
aquele que assina está autori zado a jogar com o arbitrário de seu no me, revelando -se u m 
lugar em que, ao menos n esse momento, se pode literalmente, parafras eando Bouillier, 
tomar seu no me nas  mãos co mo a uma coisa. Há u m fato, porém, que se mantém:  
assinar é escrever o no me de u ma certa maneira, “ do seu jeito”, co mo dizia a pro fessora 
das crianças observadas;  “uma certa maneira” em qu e se busca en contrar u ma 
con figuração única e singular daquilo que é a marca de identificação do sujeito na 
escrita. E essa man eira particular muitas vezes apont a para um aparente con flito entre a 
forma pessoal do traço es crito e sua significação pública. Mas Derrida permite-nos 
refletir sobre essa suposta ilegibilidade. 

Por u m lado, i mplicada em su a possibilidade de rep etição , está a necessidade da 
validação reclamada pela contra-assinatura, que segue a assinatura e que exige a 
sub missão à mes ma estrutura de princípio. Mas, note-se, ao mes mo tempo que a cont ra-
assinatura en contra sua validad e na repetição, pela necessária homoními a em jogo nessa 
repetição, a “ primeira assinatura” só ganh a seu estatuto a p artir da contra-assinatura, ao 
engajarem-se mutuamente: para validar-se, a (contra-)assinatura remet e, por ret roação, à 
originalidade da “ primeira”, validando a si mesma e, ao mesmo tempo , à “ primeira”. A 
legibilidade da “ primeira” está, pois, i mplicad a na da “ segunda” e recip rocamente, 
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numa relação de assinaturas que subv erte a suposta linearidad e da leitura. É neste 
sentido que Bennington & Derrida afi rmam qu e a contra-assinatura já estava em 
andamento n a “pri meira” assinatura. Não  há, pois, assinatura total ment e ilegível. 

Por outro lado, é preciso reconh ecer que, co mo todo escrito, a assinatu ra convo ca a 
leitura, exigindo, pois, a p articipação do  leitor, permitindo “ pensar no que u m t exto 
permanece essen cialmente aberto ao outro (à leitura)”. A  assinatura  reclama, então, a 
contra-assinatura do leitor, ou seja, reclama a contra-assinatura de u m outro . Nesta 
constatação, v eri fica-se o papel determinant e da interpret ação do outro, na constituição 
da subjetividade:  é a “alteridade que, só ela, permite a constituição de alguma coisa 
como  um sujeito”( Bennigton & Derrida, 1996:117). 

De nossa parte, entend emos que u m t exto escrito nunca é fechado em si mes mo; 
tornar u m texto absolutamente p róprio a si i mplica em barrar qualquer possibilidade de 
leitura. Por essa perspectiva, toda assinatura, para ser reconhecida co mo assinatura de 
alguém, necessita da autenticação do outro, de que o outro a reconh eça como assinatura 
de u m sujeito; mes mo  que esse “ outro” seja aquele mes mo que assina. 

Observando-se a série het erogênea que se constitui pelas diversas realizações 
escritas co m as let ras do no me pelas  cri anças , notamos qu e a cad a mo mento u m bloco 
se constitui co m algu mas variações na s eqüên cia do elementos grafados . Mas, co mo já 
men cionamos, uma seqüên cia é sempre lida como seu no me – GUILHE RME LUIS, por 
exemplo – quando localizada no verso da folha. O que permit e que esses agrupamentos 
de letras aparentemente sem sentido sejam lidos co mo nome d a criança?  

Lemb ramos que u m agrup amento semelhante dessas letras, quando colocadas 
próxi mas de u ma figura, é lido como legend a. Se, no entanto, essas letras são g rafadas 
respondendo ao pedido de u ma história ou u m ditado , consid era-se qu e esse arranjo de 
letras co mpõe a produ ção solicitada. Co mo u m bloco composto co m letras do no me da 
criança, g rafadas a cada vez d e maneira divers a e em lugares diferentes, pode ser 
significado t ão distintamente, se em nenhu m mo mento algo está real ment e escrito da 
man eira em que prev ê a língua constituída? Dizer si mpl es mente que o cont exto 
explicita-os não é sufi ciente, já que, co mo aponta Derrida, o próprio contexto constitui-
se, ele mesmo , co mo ponta de u m iceberg  lingüístico-discursivo. 
 
2. Algu mas  consideraçõ es acerca dos  dados 
 

As realizaçõ es escritas d as crianças da pré-escol a que observamos não se 
apres entam para u ma leitura que resulte d a fon etização das p artes g rafadas. Por esta 
perspectiva, n ada há p ara ser lido, uma vez que os es critos dess as crianças  não se 
sub metem à linearidad e desse modo de ler. Mas, s e situarmos essas realizaçõ es escritas 
em termos de contexto  prag mati camente con cebido, podemos, de início , afi rmar que o 
espaço na folh a contribui para sua signi ficação. Assi m, se localizad as no verso da folha, 
lê-se co mo a escrita do no me d a crian ça. Se os frag mentos escritos co m as letras do 
nome encont ram-se ao  lado d e uma figura, lê-se co mo l egenda, co m os frag mentos 
adquirindo u ma certa  legibilidade em função da figura. 

No entanto, essa remissão ao contexto i mediato v ai tendo o seu alcan ce 
complicado, n a medid a em qu e as  realizações escritas produzid as co m essa man eira 
singular de escrever – com as letras do nome – vão ganhando extensão . A possibilidade 
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de u ma certa legibilidade não encontra mais suporte no contexto i mediato e revel a-se 
prejudicad a. 

No que se refere à questão das diversas escritas com as letras do no me de 
Guilherme Luís, por exemplo, apresent adas em Bosco (2002), por um lado, é possível 
concluir que o blo co GUILHE RME LUIS tenh a servido de “ man equi m”, permitindo 
u ma duplicação, u ma repetição , uma ap arição do mes mo na figura do di ferente (a partir  
de Starobinsky, 1971:43). Por outro lado, apontar para alguns desses escritos co mo 
sendo a escrita do no me d a criança só foi possível ao se pens ar, co m Derrida, sobre a  
articulação dess as assinaturas co m outras (contra-)assinaturas, e a retroação , que 
permite a projeção e a signifi cação d aqueles  blocos es critos co mo sendo o no me 
“ Guilherme Luís”. A legibilidade da “primeira” assinatura é dada, então, pela “segunda” 
e reciprocamente: ao se signifi car p ela “ segunda”, a “ primeira” signi fica a si própria e a 
“segunda”. A legibilidade se faz pela articulação e retroarticul ação entre assinaturas , e 
não em função de u ma mera rep etição de elementos configu rada no espaço e no tempo.  

Sabemos que as realizaçõ es escritas co m as letras do nome colocam-se para a 
leitura de um outro, assim como todo dizer, oral ou escrito. Entre sujeito e outro, ambos 
sub metidos ao  funcion amento da língua, está subent endido que h á ali u ma escrita p ara 
ser lida,  há u ma escrita que p ede interpret ação. E , ao lê-l a o outro , co mo  instância do 
Outro, san ciona aquele jogo d e letras co mo u m escrito, fazendo-o pass ar pelo “ moinho 
da linguagem, ou  pelo Outro, tesouro  dos significant es” (Lemos , 2001). 

Por essa persp ectiva, entend emos qu e a legibilidade d esses es critos não se sustenta 
nos segmentos co mpostos com letras do no me da criança  to mados em si , mas  adv ém 
como  efeito da montagem textual, da relação que se estab elece entre os elementos, 
presentes  e ausent es, na cad eia signi ficante. 
 
RESUMO: Este trab alho propõ e-se a refletir sobre a escrita co mposta po r let ras do 
nome da criança. A legibilidade dessas escritas não se sustenta  nos frag mentos to mados 
em si , mas advém co mo efeito da montag em textual , da rel ação entre elementos da 
cadei a signi ficant e. 
 
PALAVRAS-CHA VE: aquisição d e linguagem, escrita, l eitura, signi ficante. 
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