4.2 – O DESENHO DA PALAVRA
Primeiros Escritos
A língua falada ou escrita é um mecanismo peculiar e predominante na expressão do pensamento humano.
Constantemente em uso, sofreu múltiplas evoluções desde seus primórdios. Para cada povo, região ou época existiu um
idioma correspondente, com diferenças e variações em sua representação. Os pensamentos tiveram na expressão da
escrita seu principal veículo de comunicação. A evolução da escrita artesanal foi sendo
sempre reformada com o objetivo de se conseguir maior legibilidade e facilidade para a
execução e compreensão. Desde o primeiro sinal gravado pelo homem primitivo nas
cavernas a escrita transportou aspectos próprios e dinâmicos em sua configuração,
independente da técnica de sua produção, seja com o buril, pincel, pena de ave, ou com as
tecnologias atuais. A representação da escrita através do alfabeto constituiu num veículo
básico nas relações humanas.
(A representação gráfica), principalmente no mundo ocidental, foi feita por meio do alfabeto de origem fenícia, que
passou à Grécia e a Roma, e pela sua simplicidade se constituiu no principal veículo de transmissão do conhecimento
humano. Anteriormente, essa comunicação era feita por meio do desenho, às vezes bem rudimentar, do homem
primitivo. Ou por meio de hieróglifos como no Egito ou no México, gravados ou esculpidos nos monumentos, ou por
meio dos caracteres ideográficos sino-japoneses. Algumas tribos primitivas se serviram de paus, pedras, fios tecidos,
colares, e com eles faziam palavras, compondo frases e expressando idéias. (RIBEIRO, s/d, p. 25)

A origem da escrita perde-se nos tempos. Se comparada ao desenvolvimento intelectual da
humanidade, ela data de um passado recente, pois não há qualquer sistema completo de escrita
antes de 4.000 e 3.000 a.C. Entre as mais antigas estão as escritas sumeriana, egípcia e chinesa.
De qualquer forma era considerada tão importante pelos antigos povos que estes atribuíam sua
invenção aos deuses e heróis. (MARTINS, 1992, p. 32)
Pinturas Rupestres
São figuras de animais, cenas de caça, modelos geométricos, várias
espécies de objetos, sem qualquer relacionamento com a escrita
sistemática, limitando-se a fixar idéias de forma estática. Esta fase
rudimentar da escrita remonta a 20.000 a.C. ou seja, ao Homem do

Paleolítico.
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PICTOGRAFIA
Escrita através de desenhos.
do latim pictus (pintura) e
do grego graphe (escrita).

Pictogramas
A evolução da escrita teve início por meio da pictografia, caracterizada como registro figurado, gravado
pelo homem primitivo nas paredes das cavernas. Através dos pictogramas registravam suas principais
realizações, cenas, utensílios, animais, etc. Esse mecanismo inicial de escrita restringia a linguagem gráfica
ao registro de fatos ou coisas materiais. Para expressar a palavra touro, desenhava-se o touro, se desejasse
expressar a palavra montanha, desenhava-se a montanha. Termos mais complexos, como caça, desenhava-se um
contexto com homens, armas e animais. A contínua evolução expressiva dos pictogramas conduziu a escrita ao terreno
da abstração, avançando na transmissão de pensamentos.
Com a pictografia só foi possível referir-se a uma seqüência de planos ou idéias de uma narrativa. Pois, a partir daí já se
pressupõe um processo de análise e abstração que estará presente adiante na escrita sistemática.
Ideogramas
A utilização contínua dos pictogramas fez com que a linguagem evoluísse também em sua
forma, transformando o registro gráfico figurativo em idéias. Os registros passaram a ser
feitos por meio de signos correspondentes a determinadas expressões, sugerindo idéias.
Signos que, em sua maioria, não significavam acontecimentos vividos. Cada desenho possuía
separadamente um significado, no qual uma idéia poderia ser representada. Por exemplo, o
mês era simbolizado pela lua; a vigilância tinha como representação o olho; o sol já não
designava o astro, mas o dia.

IDEOGRAFIA
Fixação das idéias
através de símbolos

tão luminoso como
o sol e a lua juntos

É uma linguagem simbólica em que cada palavra ou grupo de
palavras essenciais da frase têm simbologia individual ou fixo,
representando uma idéia abstrata, uma qualidade ou uma
ação. É o caso da figura do sol conotando calor, dia, luz.

Exemplos de
escrita ideográfica
na atualidade.
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Escrita Cuneiforme
Tendo origem na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme é o mais antigo
sistema silábico conhecido. Era executado em pequenas placas de
argila, por meio de um caniço talhado obliquamente com seção
triangular. Utilizava-se para escrever ou estilete de cana, osso,
madeira ou metal de ponta triangular, o stylus.
O nome cuneiforme deriva do fato do início de cada traço de seus
caracteres assemelharem-se à forma de uma cunha. Esse mecanismo
de registro não permitia aplicação livre de linhas curvas, obrigando à
utilização de um só elemento gráfico – o traço reto – nas posições
horizontal, vertical ou inclinada.

Placa de argila com
escrita cuneiforme

Acima: caniço utilizado para a escrita cuneiforme
Abaixo: Evolução do pictograma ovelha

A escrita em forma de cunha foi usada por vários povos do Oriente Médio. Era uma combinação de incisões
triangulares gravadas com regularidade em tabuinhas de argila, predominando desenhos de animais, plantas e utensílios.
É considerada a primeira tentativa de escrita do homem. A invenção foi dos sumérios, povo que viveu entre 5.000 e
4.000 anos a.C. no Oriente Médio. Nesses desenhos havia também sinais abstratos, talvez números. A maioria dos
desenhos e sinais representava objetos concretos.
Hieróglifos
“Alguns imprevistos surgem (...) para reativar no ser humano uma centelha. Foi o que ocorreu com as tropas do general
Bouchard, ao se defender das tropas inglesas, pouco antes de Napoleão empreender a retirada de suas tropas do Egito,
em 1799. Eis que um soldado, ao remover as terras da trincheira, resvala com uma pedra de basalto negro. Tratava-se
da Pedra de Roseta”. (MARTINS, 1992, p. 23). Ao ser estudada por vários pesquisadores, destacou-se Jean-François
Champollion que, em 1821, conseguiu decifrá-la e elucidar enigmas da história do Egito perdidos havia 1500 anos,
como prova da existência dos faraós no segundo milênio a.C. e a convicção de que, além dos ideogramas, usavam-se
também sinais alfabéticos como parte fundamental do sistema de escrita.
A Pedra de Roseta, encontrada pelas tropas francesas em 1799 apresentava uma inscrição em hieróglifo, demótico e
grego, tratando-se de um decreto do faraó Ptolomeu V Epifano (196 a.C.). Champollion a partir da decifração da Pedra
da Roseta lançou os fundamentos da moderna egiptologia.
Pedra de Roseta
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Os tempos revelaram que quanto mais a escrita se integrava às necessidades da vida
cotidiana, mais ela precisou abandonar a linha de imagens, pois as figuras se tornaram
insuficientes para a troca de idéias e caminhava para a padronização dos sinais – o que,
em termos práticos, corresponde à mudança da imagem para a letra, estágio final da
escrita figurativa.
HIERÓGLIFO
Ideograma figurativo
do grego:

hiero - sagrado

glifo – escrita (gravada)

Um pouco depois do aparecimento da escrita os egípcios desenvolveram uma nova
escrita, misturando ideogramas e sinais fonéticos. Mas, mesmo representando os sons,
esses sinais nunca chegaram a se desvincular da imagem, do signo icônico. Daí o nome
que lhes deram os gregos e que chegou até nós: hieróglifos, que quer dizer imagens
sagradas. Essa escrita era muito utilizada em livros sagrados e nas tumbas dos faraós.
Nos próprios hieróglifos encontramos vestígios da evolução da forma cursiva, simplificando a forma das figuras, Nessa
fase desapareceram as imagens dos objetos, passando o seu correspondente fonético ao sinal da escrita.
Esse importante aspecto ensejou um grande passo no sentido do que os estudiosos chamam de fonetização da escrita,
que permitiu que um mesmo sinal pudesse ser usado para diversas palavras. Entre o desenho do ícone para o desenho
da letra como símbolo, existiu um processo de transformação, partindo de uma relação imediata para uma relação
mediata na percepção do objeto. O que quer dizer que os símbolos passaram a ser uma norma, ou uma regra de
interpretação.

As linhas dos ideogramas foram se modificando e se tornaram sinais, que começaram a representar as sílabas das
palavras. Esses foram os primeiros escritos fonéticos correspondentes à fala.
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Sistema Fonético e Silábico
A escrita utilizada pela civilização egípcia, datada de cerca de 3000 a.C. continuou em processo evolutivo no Oriente
Médio. Depois de uma fase ideográfica e fonética, constituiu-se em alfabética, com 24 consoantes e sem vogais.
No decurso da evolução dos registros ideográficos os signos passaram a evocar sentidos, acrescidos agora de expressão
sonora própria. Como recurso de comunicação, a humanidade agora começava a elaborar o fonetismo. Assim, pássaro,
além de simbolizar rapidez, adquire um som próprio, isto é, adquire um equivalente sonoro.
BAIXA MESOPOTÂMIA
4000 AC

Algumas linguagens escritas sobrevivem até hoje mantendo traços de sua herança pictórica. Só que, com o tempo, a
maior parte da escrita moderna passou a representar apenas o som e a perder qualquer semelhança com o visível.
Diante da dificuldade em comunicar idéias mais complexas, o registro
pictórico/ideográfico encontrou uma representação para cada uma destas novas
palavras, separando-as em sílabas, tendo um desenho para cada uma. No campo
fonético também transformou a decomposição das palavras em sílabas, ou seja, num
conjunto de sons que se agrupam para criar novos significados.
Trata-se de um sistema em que cada sílaba tem sua representação própria,
como na escrita japonesa.

Alfabeto
O alfabeto é um sistema baseado em um conjunto de 20 a 30 letras indicativas dos sons mais
simples nos quais se pode decompor uma língua. Nesse sistema cada som tem seu símbolo
individual, chamado letra. É adotado em todas as línguas ocidentais e por algumas línguas
orientais. A escrita alfabética desenvolveu-se quase dois mil anos depois dos primeiros
pictogramas sumérios.
ALFABETO FENÍCIO
escrita da direita para a esquerda
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Em todas as línguas, o alfabeto representa um conjunto de letras convencionalmente organizadas. O mais importante
sistema alfabético apareceu na antiga Fenícia, atual Líbano, por volta de 1200 a.C. Simplificaram os complexos signos
gráficos que existiam à época. Inspirados nos caracteres egípcios ordenaram um total de 22 letras, que correspondiam às
articulações fundamentais de sua língua, dando origem às letras. Ao dispô-las convencionalmente, deram origem ao
alfabeto, possibilitando realizar a partir daí quaisquer combinações sonoras. A iniciativa dos fenícios foi imaginar uma
simplificação gráfica e sonora onde o mesmo símbolo representasse sempre o mesmo som, em qualquer palavra.
Os Fenícios
Foram grandes navegadores, construíram frotas numerosas, tinham intensa atividade comercial e fundaram colônias em
várias regiões. Com o desenvolvimento do comércio passaram a utilizar um veículo importante: a escrita. Criaram seu
alfabeto com o objetivo de ampliar e conservar o comércio. Simplificaram a escrita mediante o emprego de poucos sinais
com valor de consoantes.

O alfabeto foi o maior legado dos Fenícios. A forma das letras foram trazidas para o Ocidente em torno do séc. X. Deu
origem a outros alfabetos no Oriente: árabe, hebreu e siríaco.

O alfabeto é considerado um dos grandes acontecimentos do progresso humano, pois permitiu a universalização
do pensamento através da escrita. Como qualquer código verbal, o alfabeto fenício acabou sofrendo inevitáveis
modificações ao longo do tempo. Com as constantes invasões sofridas em seu território a Fenícia perdeu aos poucos o
que possuía. Sua cultura foi sendo destruída e acabou desaparecendo da região, perdendo o grande prestígio comercial
de que desfrutava. Inevitavelmente desapareceu também a prática de seu alfabeto, que se tornaria a base do alfabeto
grego. Por sua vez o alfabeto grego foi adotado pelos Romanos, com algumas alterações, e assim através do Latim
chegou até nós. Consequentemente o latim foi adotado como base de todos os alfabetos dos povos ocidentais.
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A Difusão do Alfabeto
Os gregos, ao empregaram os sinais fenícios, adaptaram-no conforme as circunstâncias locais. As alterações foram
decorrentes dos meios de difusão, da situação geográfica, de comunicação e pelo fato de que a escrita entre os gregos
não se restringir a uma só classe privilegiada, mas estendia-se a todos, adaptando-se segundo as características e
necessidades de cada classe.
Os primeiros símbolos gradualmente foram se afastando de qualquer semelhança com seu traço original, assumindo as
formas abstratas das linguagens modernas, até chegar ao nosso sistema totalmente abstrato baseado em som.

Tipos de serifas

Quanto mais tempo de existência tem uma forma de comunicação, mais símbolos ela
acumula. Dentro de uma determinada cultura, esses símbolos logo se tornam conhecidos por
todos. As palavras, mais do que qualquer símbolo visual, têm o poder de descrever
completamente o reino invisível dos sentidos e emoções. Elas podem capturar imagens
aparentemente neutras e vincular nelas uma infinidade de sensações e experiências.
Assim, o alfabeto ao ser introduzido na Grécia pelos navegadores fenícios, utilizou
inicialmente dezesseis letras rudimentares. Posteriormente, os gregos transformaram outras para
conseguir representações sonoras da língua, compondo ao final seu próprio alfabeto. Daí
passou rapidamente para o domínio público.
Poetas e filósofos em sua disciplina e organização, não cessaram de aprimorar o conjunto das
letras existentes. Acrescentaram novas letras, adotaram caracteres minúsculos e introduziram
vários novos sinais, compondo, ao final, um conjunto organizado de vinte e quatro letras.
Respeitadores da ordem e do equilíbrio, os gregos deram qualidade arquitetônica à escrita. Um reforço retangular
(serifa), necessário ao bom alinhamento dos textos, aparece nas extremidades das letras. Devido ao trabalho do
cinzelador na pedra, tornou-se ela triangular, de aparência nobre, menos dura, e assim passou para o latim, sendo
adotada em suas inscrições monumentais.
(...)
Quinhentos anos depois da fundação de Roma o alfabeto começou a se transformar e evoluir. As palavras passaram a
ser separadas, inicialmente, com um ponto e as letras começaram a apresentar forma acentuadamente quadrada. Com a
natural evolução da própria escrita e as necessidades impostas pelo progresso em geral, surgiram novas letras, como J,
U, Y e o Z, que foram colocadas no fim, completando-se assim o alfabeto latino, o mais usado em todo mundo até
hoje. (RIBEIRO, s/d, p. 27)
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A Escrita Grega
Inicialmente a escrita grega seguia da direita para a esquerda (grega
primitiva). Depois adotou no sistema Boustrophedon (séc. Vl a.C.)
escrevendo-se em linhas alternadas da esquerda para a direita e da
direita para a esquerda. O nome deriva da palavra grega bous (boi) e
strophé (virar; cf. estrofe), pois este tipo de escrita recorda os trilhos
abertos por um boi atrelado a um arado a trabalhar nas terras
agrícolas, que ao chegar ao fim de um campo dá meia-volta e regressa
para trás.

ESCRITA BOUSTROPHEDON
Alternava-se da direita para a
esquerda e na linha seguinte da
esquerda para a direita.

Os documentos oficiais eram gravados em pedra por meio da escrita chamada
monumental ou lapidária. No momento em que começam a aparecer materiais de escrita
mais acessíveis (pergaminho e papiro), passa a se escrever mais rapidamente e as letras
diminuem de tamanho, surgindo as minúsculas.

A escrita teve maior desenvolvimento com o governo de Constantino I no séc. IV, em
Roma, com a aceitação do Cristianismo, permitindo a divulgação da escrita em todas
as camadas sociais e com a propagação dos Evangelhos, promovida com a ajuda dos
catequistas.
Alfabeto Latino
Agora as palavras faladas ou escritas já são signos de natureza simbólica, não tendo nenhuma relação
necessária com o representado.

Com a queda do Império Romano, em 395, começava a Idade Média, e o cristianismo continuava a se
expandir e mantinha o interesse pela expansão da escrita.
No ano 1000 já quase toda a Europa era cristã, e nos mosteiros e conventos os monges se dedicavam
pacientemente à cópia de preciosos documentos antigos e à elaboração de novos textos. A exigência sempre
maior de textos aumentou o número de copistas, que, contudo, eram obrigados a executar as escritas, sempre
com maior rapidez, abandonando certos princípios clássicos, dando novo caráter e formas mais variadas às letras.
(RIBEIRO, s/d, p. 28)
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O Cristianismo difundiu o alfabeto latino no Ocidente e através da Bíblia fixou o latim. Dessa forma a religião foi
elemento fundamental para a fixação das línguas. Durante muito tempo o latim foi a língua literária universal,
permanecendo como língua oficial da Igreja Católica até o séc. XVll. Nesse período todas as obras científicas e filosóficas
foram escritas em latim.

(1)

Daí a origem da palavra
estilo como identificação
personalizada das
características gráficas
de um artista.

Até cerca do século XII a maiúscula romana foi utilizada em inscrições
monumentais, quando sua forma atingiu o máximo equilíbrio em
proporção e elegância. A partir daí, o alfabeto ganhou em legibilidade.
Agora a preocupação passou a ser de caráter estético. Algumas letras
aumentaram ou diminuíram de tamanho em benefício da
proporcionalidade do conjunto. Outras passaram a apresentar contrastes e
detalhes, como as cerifas triangulares.
O cinzel era o instrumento apropriado para gravar sobre suportes duros, como pedra e metal. Para gravar sobre
superfícies macias como argila, madeira ou cascas, utilizava-se uma ponteira de osso ou bronze, conhecido como estilete
(ou estilo). (1)
Nessa primeira transformação, a escrita foi chamada (...) quadrada, por suas letras apresentarem a largura igual à altura.
Era de construção severa, guardando muita relação com a arquitetura, possuindo partes vazias que apresentavam
harmoniosamente as proporções entre os claros e os cheios. Era um alfabeto de rara beleza, que soube encarnar a
expressão do pensamento aristocrático e imperial de Roma. Quando escrito sobre papiro ou pergaminho era traçado
com o bico do bambu ou caniço carregado de tinta com algumas inflexões devidas aos movimentos da mão. Teve seu
começo aproximadamente a 100 a.C. e seguiu tendo grandes transformações na sua forma e designações. (RIBEIRO,
s/d, p. 28)

No início da era cristã, ocorreu a primeira variação da quadrada, resultado
evolutivo na execução acelerada e tosca, de onde advém o nome rústica.
A configuração de seus caracteres é mais alta e era escrita com
transversais ligeiramente oblíquas.
Abandonando o rigor clássico, a escrita rústica demonstrava e permitia a independência do escritor em sua elaboração.
Era a letra de utilização vulgar do povo romano para anotações de uso comum. Também utilizada na transcrição dos
livros manuscritos (os códices). Uma escrita traçada principalmente em suportes macios e maleáveis, como o papiro e o
pergaminho, diferentemente das utilizadas em inscrições sobre suportes duros, como pedra e metal. Devido à rapidez de
seu traçado chegava a apresentar deformações de tal forma que, às vezes, sua leitura tornava-se de extrema dificuldade.
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Escrita Romana
Uncial (século IV d.C.)

Deriva desta época a mistura de
letra de escrita ereta dos
romanos (capital maiúscula)
com a escrita cursiva inclinada,
de uso mais corrente, com
predominância das minúsculas

Até então, as letras romanas não haviam sofrido alteração fundamental em sua forma. A letra Uncial foi a
primeira transformação real da grafia do alfabeto. Sua designação nominal é atribuída à palavra uncia (unha),
por possuir forma arredondada semelhante à unha. Devido à sua utilização fácil, tanto na escrita quanto na
leitura, essas letras mantiveram-se em uso por um longo tempo. Nos primórdios era composta
essencialmente em formato maiúsculo. Gradativamente, em torno do século IV, no período de decadência
do Império Romano, passou a apresentar formas peculiares, bem diversas das escritas anteriores. Era
apropriada para uma escrita manual. Foi o primeiro conjunto de letras manuscritas de traçado contínuo,
rápido e fácil, por possuir fatores essenciais para uma escrita confortável. Era largamente utilizada na
execução dos textos manuscritos dos livros e empregada freqüentemente em documentos e contabilidade
cotidiana. Assim, com poucas transformações, permaneceu em uso por aproximadamente 900 anos, até o
século XIII.
Devido à rapidez com que as unciais eram traçadas e
com o uso corrente do papiro e do pergaminho,
progressivamente
foram
diferenciando-se
das
maiúsculas utilizadas em inscrições lapidárias, cujo
interesse na aplicação era a perenidade, clareza,
estética e perfeição. Por não terem sido concebidos
originalmente, os caracteres minúsculos resultaram de
transformações e adaptações sofridas pela maior
rapidez com que eram traçadas as capitais
(maiúsculas).

Variações gráficasdo fonema A
ao longo dos séculos

“No século VIII a escrita manual passou a ser mais
ordenada, principalmente empregando as minúsculas.
Com a decadência de Roma sua escrita sofreu grande
influência dos caracteres de outras regiões que
cresciam e se desenvolviam” (RIBEIRO, s/d, p. 28).
Fonte: GOMES, 1998, p. 147

Aspectos formais da letra D
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Escrita Gótica
Já se observa no século XII a formação do caractere de estilo gótico. Com base nos caracteres de origem latina, os
franceses, ingleses, teutões e visigodos criaram suas próprias escritas que, em pouco tempo, logo se fundiram no gótico.
Devido à abundância de textos e pela escassez de materiais para a reprodução manuscrita dos livros, os copistas foram
obrigados a adaptar suas escritas aos espaços disponíveis:
(...) começam a apertar cada vez mais seus escritos, a fim de aproveitarem ao máximo os espaços disponíveis. Mantendo
a caneta perpendicular ao manuscrito, inovaram um grafismo apertado, anguloso, cujas conseqüências se fizeram sentir
até na ornamentação dos textos. As iniciais, conservadas redondas, passam a se adornar de pontas e espirais até então
desconhecidas.
No fim do século XV, (a escrita gótica) estava tão cheia de ornamentos que dificilmente era legível.
Nas minúsculas do gótico, os traços retos, uniformemente perpendiculares, nos dão uma letra muito mais negra e
muito mais maciça e angulosa que as romanas. Sua maior difusão se fez na Germânia, e o caractere mais genuinamente
gótico é o da letra alemã. (...) e por terem o temperamento de gravadores e escultores sobre madeira, fizeram-na de uso
nacional.
A versão gótica alemã é a mais vigorosa e autêntica (...). Seu nome provavelmente advém do grafismo empregado ou
atribuído aos godos. Há quem atribua a sua origem ao verticalismo e paralelismo característica da arquitetura, da
escultura e da pintura da época.
(...) A escrita gótica predominou durante quase três séculos nos países do ocidente europeu. Aos poucos foi sendo
abandonada, desaparecendo quase que totalmente no fim do século XVI”. (RIBEIRO, s/d, p. 30)

Com a criação do tipo móvel e a utilização da prensa para reprodução da palavra, a letra impressa inicia uma nova era.

99

