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Assim como os romanos começaram sua escrita alfabética pelas captulares, para depois criarem a minúscula e a cursiva, é
também nesta ordem que as crianças em alfabetização são introduzidas ao mundo das letras. As diferentes estruturas com
que uma mesma letra pode ser representada gera também diferentes graus de legibilidade.
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Children being alphabetized are introduced to the world of the letters in the same sequence that the Romans developed their
writing: First the capital block letters, then the small caps block ones and finally the handwritten letters.

Ninguém pode discordar: A leitura do mundo é antes de tudo visual e não verbal, como disse Nojima (1999), no
artigo Comunicação e Leitura Não Verbal, exemplificando com ocorrências da antigüidade, em que placas
pictóricas evocavam o que os comerciantes tinham para oferecer. A autora segue com a afirmação de que a
prática exige do homem, mesmo o analfabeto — que não domina a linguagem verbal escrita —, que leia (...)
imagens. Para sobreviver é preciso ler o mundo (...). Finalmente, vem uma citação de Freire (1983), uma visão
mais abrangente sobre ver/ler o mundo: Ler o mundo é ter consciência dos processos que interferem na sua
existência como ser social e ser político (...)

Paulo Freire e sua obra Pedagogia do Oprimido são a principal referência brasileira de educação. Para ele, a
alfabetização não se restringe a aprender a ler e a escrever, a codificar e decodificar sinais e repetir
mecanicamente palavras, mas deve capacitar o indivíduo a dizer sua própria palavra, contextualizada e
interpretativa.

Esta pretensão maior não existe sem a ação menor. Aquela que começa com sinaizinhos que já foram chamados
de alfa e beta, a alfabetização propriamente dita. Ela se fundamenta em duas vivências: o código alfabético (que
representa as unidades da língua) e a linguagem (expressão do pensamento).

Vamos tratar aqui especificamente do código alfabético, da ligação de sons a grafismos — que, acreditamos,
pode ser uma experiência rica, mágica e estimulante para as crianças. (Consideraremos aqui ser a alfabetização
um aprendizado da infância). E também o papel do desenho das letras — da tipografia — nesta história.

1967. Lembro-me bem do meu pré-primário. A professora mostra um cartaz com a palavra menina, em letras
cursivas, e nós a copiávamos infinitas vezes. Depois viriam as sílabas (ma, me, mi, mo, mu) e as letras (m+a,
m+e…). Não faço a menor idéia, porém, de como se dava a passagem da grafia manuscrita para a letra de
imprensa das nossas cartilhas…

1983. Já formada em Desenho Industrial, só então começo a perceber que a letra é tudo num projeto gráfico.
Letra é palavra. Letra é imagem. Letra é mensagem. Cada família tipográfica tem algo a dizer e pode sustentar
sozinha qualquer peça gráfica, seja ela um outdoor, um cartaz, uma capa de CD, um cartão de visita…



Fui me interessando cada vez mais pela tipografia, seu uso, sua história, sua classificação. Agora, com dois
filhos em alfabetização (processo que hoje já começa nas turmas de Jardins I, II e III), observo que, na
metodologia de hoje, o processo de reconhecimento das letras, pelas crianças, passa pelos mesmos estágios (em
termos de estilo) da evolução histórica do alfabeto latino. Ou seja: primeiro a capitular quadrada (maiúscula
bastão ou de imprensa), depois sua versão em minúscula (para as crianças, letra nova) e finalmente a cursiva
(manuscrita), que elas chamam de letra de mãos dadas.

Hoje contamos com centenas de fontes disponíveis nos micros domésticos. Mas foi uma longa história. Escrita
cuneiforme sumeriana (bem simples), hieróglifos egípcios (sistema de símbolos já bastante elaborado), escrita
fenícia (cada símbolo significando um som)... Finalmente, na Grécia, nosso alfabeto estava praticamente pronto.
Os gregos se aproveitaram do alfabeto aramaico, transformando em vogais os sinais das consoantes que não
existiam na língua grega. Assim surgiram A (alfa), E (epsilon), O (omicron), Y (upsilon) e o I (iota), que foi uma
invenção deles.

Acredita-se que a Grécia não teria desencadeado tanto florescimento cultural nem projetado tanto seus
conhecimentos (que se estendem ao longo do abecedário — da astronomia e da biologia até a xilografia e a
zoologia) se não tivesse inventado o próprio alfabeto — invenção que fixou seus escritos.

Os etruscos da península italiana levam então até os romanos, entre outros elementos da cultura grega, o
alfabeto. As letras A, B, E, I, K, M, N, O, T, X, Y e Z foram adotadas sem alterações. Já as letras D, G, L, S, P e
R são resultados de modificações de caracteres gregos. E as letras F, Q e V, mesmo caindo em desuso na língua
grega, foram incorporadas pelos romanos.

Os romanos também evoluíram esteticamente as letras, que na Grécia ainda eram sinais rústicos e irregulares.
Inicialmente o alfabeto romano era só de letras maiúsculas, em geral escavadas na pedra de prédios e
monumentos e responsáveis pela essência do desenho da maioria das letras que temos até hoje, padronizando
essas proporções por mais de 2 mil anos.

Estas letras ancestrais foram perfeitas para inscrições em monumentos. Porém, para os documentos comerciais e
legais, a literatura, a correspondência, uma simples lista de compras ou tantas outras necessidades da
comunicação, por serem letras de forma, requeriam muito tempo para serem escritas, cada uma representada
isoladamente. Assim, para melhor atender a esses usos mais corriqueiros, as letras começaram a mudar. Três
diferentes estilos (mais manuscritos) emergiram no cotidiano da comunicação gráfica, ficando conhecidas como
Capitular (ou maiúscula) Quadrada, Capitular (ou maiúscula) Rústica e Cursiva Romana.

Ainda que apresentando mais fluidez e um resultado final significativamente diferente, as Capitulares Quadradas
podem ser consideradas uma tentativa de se copiar as letras das inscrições arquitetônicas. Mantendo precisão e
regularidade em suas formas, precisavam ser desenhadas devagar e cuidadosamente. Por isso, este estilo foi
usado apenas na produção dos livros e documentos mais formais.

Em conseqüência de essas capitulares serem muito largas e o material em que eram inscritas, preparado com pele
de bezerro, muito caro, surgiu a Capitular Rústica, mais estreita e de desenho mais fácil — o que economizava
tempo e material, reduzindo os custos de produção de livros e documentos.

Um outro estilo de escrita mundana diferia bastante das capitulares. Era a Cursiva Romana, usada
ordinariamente em Roma até, mais ou menos, 500 d.C., para registrar transações e contas, rascunhar
correspondências e outras coisas do dia-a-dia, como as informações colocadas em paredes, anunciando jogos
públicos e casas para alugar. Era usada para textos que não tinham a intenção de durar eternamente e por isso
eram escritos em pranchas de cera, barro ou papiros — às vezes com tão pouco cuidado e com tanta pressa que
resultavam ilegíveis. Uma de suas características era manter a caneta sobre o papiro o máximo de tempo
possível. Assim surgiu o termo cursivo, que significa “correndo” e reflete o movimento da mão. Sua inovação



foi a criação de ascendentes e descendentes que seriam um marco na história da tipografia — provavelmente
porque, quando se escreve rapidamente, é mais fácil fazer hastes longas do que as letras pequenas e precisas dos
documentos formais.

Além de sua força militar e política, os romanos logo revelaram sua importância para a literatura. Peças e
poemas foram escritos, teses filosóficas foram publicadas e o fato de o Cristianismo ter-se tornado a religião do
Estado fez com que surgisse demanda para a Bíblia e outros textos religiosos. Estes grandes volumes, redigidos
pelos escribas e monges, foram gerando aos poucos outros estilos, mais caligráficos. Letras como A, D, E, H e
M, foram arredondadas, na tentativa de fazê-las rapidamente e num único movimento, criando-se a semente do
que viria a ser a letra minúscula.

I - Capitular Quadrada                                                                  II - Uncials

III - Capitular Rústica                                                                   IV - Half Uncials

V - Cursiva Romana                                                                      VI - Carolíngea

No início do século VI, a escrita já está mais condensada e caracterizada por letras pequenas, (estilo que ficou
conhecido como Half Uncial). Para muitos autores, é com ela que se dá o início da caixa baixa. O alfabeto latino
já estava definido nesta época — exceto pelos J, U e W —, mas ainda não existia uma uniformização para as
letras pequenas. Na verdade, toda a uniformização que existia começa a desaparecer junto com a desintegração
do Império Romano.

Missionários se espalhavam pela Europa, levando livros que eram copiados nos diversos mosteiros por onde
passavam. Os estilos dos originais eram, então, transformados de acordo com os padrões artísticos e os gostos
decorativos do local. Até que, no século VIII (cerca de 789), o imperador romano Carlos Magno organizou o
sistema escolar de seus domínios e, entre outras coisas, promoveu a padronização de um estilo para as cópias da
Bíblia, tentando criar uma estética mais limpa que as diversas existentes. Um dos resultados foi a criação do tipo
Carolíngeo (Caroline Minuscules), a primeira versão oficial da caixa baixa. Essa escrita, além de criar a
diferença entre as maiúsculas e minúsculas, eliminou as formas cursivas e as ligaduras entre letras, encorpou o
alfabeto e criou o espaço entre as palavras. Todas estas características foram facilmente adaptadas à invenção do
tipo móvel por Guttemberg, em meados do século XV.

Como detalhe ilustrativo, cabe dizer que na caixa onde eram guardados os tipos (caracteres) da imprensa de
Guttemberg, as letras maiúsculas ficavam na parte de cima da mesma, recebendo por isso o nome de caixa alta,
e as letras minúsculas ficavam na parte de baixo, por isso denominadas caixa baixa.



Percebendo que existe um mundo das letras. Reconhecendo letras. Diferenciando letras. Letras maiúsculas.
Assim começa hoje o processo de alfabetização. Primeiro, a inicial do próprio nome da criança, a inicial do
melhor amigo, a letra de mamãe... Aos poucos todas as letras de seu nome, e por aí vai indo... Percebi que meu
filho mais velho estava sendo alfabetizado quando, aos 3 anos, reconheceu no Caderno B, do Jornal do Brasil, a
letra do personagem Banana de Pijamas.

Pode-se dizer que aos 4 anos a criança já estabeleceu uma distinção muito importante entre o universo gráfico
próprio do desenho e o universo gráfico próprio da escrita. De acordo com pesquisa realizada por Ferreiro e
Teberosky (1991), para a criança reconhecer que algo “serve para ler” não basta que possua caracteres
identificados como letras. É preciso uma quantidade de caracteres variável entre dois e quatro (para a maioria
das crianças, entre três e quatro) e desde que o caractere não se repita muitas vezes, pois neste caso caracterizará
um desenho.

Assim como os romanos, as primeiras letras que as crianças fazem são as maiúsculas. A grande diferença é que
os sofisticados romanos inscreviam em seus monumentos letras serifadas. Em geral, apesar de não aprender a
desenhar as letras com estas terminações, as crianças continuam a reconhecê-las, pois, em suas proporções, elas
não diferem muito das letras sem serifa. Outra vez a observação do meu filho me chamou a atenção: quando viu
numa sacola de compras um logotipo inscrito com letras muito finas e condensadas, mas também serifadas, ele
perguntou o que eram aqueles “risquinhos” nas letras que ele reconhecia.

Certamente o que ele estranhou foram as proporções das letras finas e alongadas, e depois percebeu a existência
da serifa. Faço, então, uma observação à qual retornarei no final: a leitura que as pessoas leigas fazem dos
desenhos ou estilos das letras não se enquadra na classificação primária — serifadas e não serifadas — como
muitas vezes acreditamos.

Não restam muitas dúvidas de que as letras da caixa alta são mais fáceis de ser desenhadas por crianças de 3 a 4
anos, que ainda não têm sua coordenação fina apurada. É só pensar no A e no a, no E e no e, no F e no f... Além
da confusão que começará a surgir a partir de letras tão parecidas como b, d, q e p.

Depois de familiarizadas com as letras “grandes”, as crianças entrarão no mundo das letras “novas”, as
minúsculas, que não são necessariamente uma versão menor das maiúsculas e nem guardam muita relação
formal com elas, como se pode observar: A-a, E-e, G-g, M-m, N-n, R-r. Ou seja: são dois alfabetos. Isto por
causa dos diferentes conceitos de escrita (conseqüentemente, diferentes estilos), de épocas distintas em contextos
específicos da história da tipografia, que evoluíram no Renascimento para uma combinação de letras minúsculas
e maiúsculas — a caixa baixa e a caixa alta —, consolidando-se com a imprensa de Guttemberg.

VII - Uma mesma letra pode apresentar  desenhos estruturais tão diversos



quanto o de 3 letras diferentes.
Obs 1:o a redondo, típico da Futura, apesar de presente em poucas fontes,
é comumente ensinado para as crianças na “letra nova”, por ser mais fácil
de desenhar e se aproximar do a da letra manuscrita.
Obs 2: as duas letras g são de famílias sem serifa, e mostram a mesma
relação de simetria como a existente entre um b e um d.

A essa altura a criança vai estar lendo letras (ainda não necessariamente palavras) em todo o seu redor. Ela
começa a questionar se o 3 é a mesma letra que o E. Tenta interpretar algumas letras redesenhadas para
logotipos e embalagens. Vai-se perguntando (e perguntando aos adultos também) quantas letras diferentes
existem..

Primeiro, a criança reconhece algumas letras pelo seu desenho — por exemplo, a letra do próprio nome. Depois,
reconhece e nomeia: O meu nome começa com Pe. Num terceiro estágio, nomeia corretamente todas as vogais e
algumas consoantes. E, finalmente, conhece as letras e seus valores sonoros: o C é ce e ca.

Magda Castro Roberto, nossa professora entrevistada, chamou a atenção para a importância da emoção e do
meio como estímulos para a criança, que aprende as letras dos nomes dos amigos, dos nomes dos pais e daquilo
de que gostam ou com que convivem. Algumas crianças vão ter interesse em aprender a escrever carro, outras
carroça ou vala, dependendo do seu próprio meio. Constantemente as crianças de classe média perguntam sobre
a grafia de game ou de outras palavras estrangeiras que fazem parte do seu cotidiano.

Magda chama a atenção também para a linguagem. Se a criança conversa, adquire vocabulário, sabe estruturar
períodos, passa a pronunciar as palavras corretamente e a observar os sons. Tudo isso facilitará o ato de escrever
(ao contrário do videogame e do computador, que isolam muito a criança).

A seguir, as crianças estarão aprendendo um terceiro alfabeto (o das cursivas), com signos bastante diferentes. A
escrita cursiva começa a ser aprendida quando as crianças já têm um certo domínio dos valores sonoros das
letras. Magda questiona o fato de as escolas tradicionais darem tanta ênfase a esta escrita, já que nada do que a
criança vê escrito ao seu redor está nesta grafia. Para ela, a criança deve ter a oportunidade de escrever, de se
expressar com qualquer que seja a letra. Nas escolas não tradicionais, em geral classificadas como
construtivistas, é permitido às crianças escreverem em letra de imprensa. Porém, a professora exalta também a
felicidade das crianças ao conseguir fazer as voltinhas da letra cursiva. Tradicionalmente, entende-se que este
exercício é fundamental para o desenvolvimento da coordenação motora da criança.

Além disso, os romanos já tinham provado que as letras cursivas são mais rápidas. Não é à toa que todos as
usamos quando queremos agilidade, ainda que misturando letras de imprensa — principalmente as maiúsculas,
além de alongar e rabiscar a grafia.

No começo, as crianças confundem letras e números. Não só porque alguns são efetivamente parecidos, mas
principalmente porque o que ela apreendeu foi a diferenciar desenho de escrita — e os números são efetivamente
escritos. Depois ela aprende que letra é para ler e número é para contar.

A origem e a evolução do nosso alfabeto (greco-romano), nada tem a ver com a origem e a evolução dos nossos
algarismos (arábicos). Enquanto Grécia e Roma se projetavam nos estudos de história e literatura, a matemática
estava centrada na Ásia (principalmente na Índia e no Oriente Médio) — incluindo-se aí, no século VI, o
conceito do zero, que seria a base da matemática moderna. Em função de seus negócios com aquela região, os
árabes adotaram este conceito e se sofisticaram na matemática. Seus numerais já eram bem parecidos com os que
usamos hoje, porém não foram incorporados imediatamente aos alfabetos ocidentais. Como todos sabemos, os
números romanos eram combinações de suas próprias letras, ou seja, usava-se um mesmo signo com dois
significados.



Mesmo depois de incorporados à cultura ocidental, os algarismos arábicos não eram considerados como
caracteres de uma família tipográfica e seu desenho não levava em consideração as proporções das letras. O
próprio Guttemberg, ao inventar sua imprensa, desenhou um set de números, totalmente independente das
características de desenho das letras de seu tipo. Foi Garamond, em 1531, quem teve a preocupação de que o
desenho dos números combinasse com o desenho das letras. Também pensou que os números deveriam estar em
harmonia com o texto, que era em caixa alta e caixa baixa. Os números como aparecem hoje, na maioria das
fontes — alinhados pela caixa alta —, foi uma modernidade do século XX — segundo dizem, para servir melhor
aos textos publicitários.

VIII - Os algarismos de Garamond repetiam as ascendentes
e descendentes da caixa baixa.

Quando as crianças começam a aprender os algarismos, depararam também com grafias diferentes para o mesmo
caractere. Como o 2, que pode ser desenhado de forma mais cursiva (como é ensinado para as crianças) ou como
letra de imprensa.



IX -
• É comum a confusão entre o I (CA) e o l (cb), por isso é permitido às
  crianças usarem pingo no I maiúsculo.
• Pela confusão entre a letra l e o número 1, este é muitas vezes serifado,
  mesmo em famílias sem serifa, como a Franklin.
• O 2 mesmo nas famílias manuscritas não costuma ser desenhado com a voltinha
  que aprendemos na escola, assim como o 7 não costuma ser representado cortado.
• O 4 tem versões abertas e fechadas.
• O 3 dificilmente aparece com a parte de cima reta.
• A última família apresentada não se propõe a ser estética, mas justamente
  a representar as manifestações vernaculares.

Com estes dados em mente, percebe-se que não existe muito rigor na preparação de livros ou rótulos de produtos
destinados às crianças em idade de alfabetização — muitas vezes eles se utilizam de caracteres com cara
infantil, mas não necessariamente mais adequados para a leitura. Aliás, escolhas de tipografias inadequadas
constantemente ocorrem em peças destinadas a qualquer  público. Um pouco de conhecimento histórico, um
pouco de conhecimento dos sistemas de classificação pode ajudar a contextualizar...

A história da tipografia caracterizou-se por sucessivas voltas ao modelo romano, intercaladas por
experimentalismos estéticos. Existem vários sistemas de classificação para as famílias de letras — critérios de
separá-las em grupos, de acordo com sua época ou com suas características formais. Falar sobre a eficiência
destas classificações seria uma longa discussão, que não cabe neste espaço. Mas, como foi dito, cabe-nos,
enquanto projetistas do meio gráfico, não nos deixarmos contaminar por retóricas prontas. Na procura de uma
letra elegante e sutil, entre as serifadas, pode-se encontrar a Clarendon, mais pesada que a Grotesca. Farias
(1988) mostra que só entre os estilos contemporâneos surgidos a partir do final dos anos 1980, que muitos
autores classificam genericamente como pós-modernos, desconstruídos, ou até mesmo fora de classificação,
existem tendências bem distintas como: interpretação crítica das formas históricas, exploração do meio digital e
incorporação de formas vernaculares. Na qualidade de designers, cabe-nos adequar a escolha tipográfica de um
projeto ao seu público e/ou ao conceito que se pretende transmitir.
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