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A história da humanidade pode ser contada pelo desenvolvimento do conhecimento e pela história das formas de comunicação. Em algum ponto desta história, surgiu a necessidade das pessoas registrarem as idéias, usando símbolos e sinais de uma forma que pudessem ser comunicadas. Então, as civilizações criaram sistemas de escrita, em diferentes lugares, permitindo-nos saber o que foi pensado e dito.
A palavra é algo que se perde no tempo, pois é produzida em circunstâncias particulares diante do ouvinte. Ao contrário, a escrita existe mesmo sem a presença do autor e não se pode determinar a quantos será acessível, mesmo se originalmente ela foi destinada a apenas um. 
A escrita torna a linguagem visível por meio de formas diferentes, ou seja, torna visível um objeto, uma palavra, uma sílaba, um som ou “uma coisa da linguagem até então apenas audível e pronunciável” (HERRENSCHIMIDT, 1995, p.101).
Dentre os diversos sistemas inventados e suas variadas evoluções, o sistema alfabético permitiu ao homem fixar as formas orais no tempo e no espaço. Os gregos adaptaram o alfabeto semítico, utilizado anteriormente pelos fenícios. Muitos dos sinais silábicos do alfabeto semítico se ajustaram à língua dos gregos e passaram a ser usados diretamente, surgindo as consoantes. Mais tarde utilizaram caracteres semíticos para representar sons vocálicos, desmembrados em pares de consoantes e vogais, originando assim o alfabeto (OLSON, 1997). Em resumo, os gregos redefiniram um certo número de sinais para registrar as vogais e adaptar o silabário dos fenícios às características de sua língua.
Herrenschimidt (1995) refere-se ao alfabeto como algo descontextualizado em relação à língua, pois, segundo ela, a linguagem é gerada na obscuridade do aparelho fonador para “dizer o mundo, nomear, falar, pensar (...)” (HERRENSCHIMIDT, 1997, p.113). Em suma, a autora apresenta a idéia de um afastamento do contexto concreto.
Sobre o afastamento que o alfabeto fez do contexto imediato, Bottéro (1995) diz que o fonetismo permitiu um novo patamar de abstração. A evocação do escrito passou a ser feita por um simples som, cuja representação não remete mais à idéia direta da coisa representada, mas à representação dos componentes fônicos de uma palavra. Os signos do alfabeto grego, segundo este autor, não oferecem nenhum suporte gráfico para exprimir uma relação entre as coisas da linguagem e as do mundo. Ao contrário ele coloca o indivíduo no centro do ato de escrever.
Herrenschimidt (1995) resume esta questão, diferenciando o sistema alfabético dos outros, dizendo que é um signo puro e não um objeto do mundo, pois ele não se refere a uma “coisa do mundo” como nos sistemas pictográficos. 
A invenção da escrita alfabética pelos gregos, segundo Olson (1997), é um dos pontos altos da evolução cultural, tanto dos gregos quanto dos latinos, que passaram a utilizar e adaptar o sistema alfabético ao Latim. Para os latinos, segundo Desbordes (1995), a escrita alfabética, produzida de acordo com um código, permitiu o estabelecimento de uma equivalência entre letras e unidades orais, suficiente para constituir uma palavra, permitindo, dessa forma, o registro e a imortalização da palavra oral. Este autor destaca ainda que a excelência do alfabeto não garante uma uniformidade gráfica. Assim, foi necessária uma ortografia oficial. Em suma, conforme Desbordes, o alfabeto não é perfeito e temos que ter profunda consciência disso.
Para Morais (1996), o alfabeto tem um enorme poder de representar a língua, independente da complexidade de suas estruturas fonológicas, mas no que se refere à aprendizagem da escrita e da leitura alfabéticas, exige uma capacidade de análise da língua em fonemas e de síntese dos fonemas, desnecessária para aprender a ler e escrever em outros sistemas.
“Para compreender a aprendizagem do sistema alfabético, é preciso saber exatamente o que é o alfabeto, como ele se tornou capaz de representar a linguagem no nível dos fonemas, de que capacidades nós precisamos para aprender essa relação, e como a representação alfabética pode ser modulada por convenções ortográficas” (MORAIS, 1995, p.50).
Falar de um sistema de escrita é diferente de falar de ortografia. Uma língua pode utilizar o mesmo sistema de escrita alfabético, mas sob condições ortográficas distintas.  Morais (1996) faz a seguinte distinção: os sistemas de escrita caracterizam-se pelo nível de estrutura da linguagem que representam, ao passo que a ortografia se refere às convenções utilizadas em cada língua em particular.
Em resumo, a partir do que foi exposto acima, pode-se dizer que, na leitura, as letras são categorizadas e convertidas em unidades fonológicas, em um processo de conversão grafo-fonológico e não, simplesmente, de uma soletração. As representações das palavras, tanto na escrita como na leitura, não são apenas unidades lineares de letras, mas comportam uma estrutura interna organizada conforme o princípio alfabético. Sobre isso, Morais (1996, p. 127,128) diz que “além de decodificar corretamente a posição das letras na palavra, o leitor leva em consideração regras que governam a seqüência das letras”.
Para Morais (1996), ler é, inicialmente, ativar um mecanismo de conversão grafo-fonológica, isto é, decodificar unidades físicas, letras, em palavras, para então, termos acesso à compreensão. Desta forma, destaca-se o papel do conhecimento do alfabeto. Segundo este autor, as crianças expostas ao alfabeto “tomam gosto em tentar escrever palavras e, para isso, interrogam os pais sobre as correspondências fonêmicas das letras” (Morais, 1996, p.175).
 
O conhecimento das letras do alfabeto	
Ehri e Wilce (1985), baseados em estudos com crianças em idade pré-escolar, que conheciam e não conheciam letras, afirmam que as crianças que conhecem um número considerável de letras conseguem utilizar estratégias alfabéticas. Para Ehri (1997), dominar o princípio alfabético requer vários conhecimentos. Ela destaca que conhecer o nome das letras e saber como agrupá-las em unidades maiores que simbolizam as unidades silábicas, por exemplo, é muito importante. 
Cordeiro (1999) concorda também que conhecer letras é importante para a compreensão da escrita alfabética. Com base em seus estudos com crianças falantes em Português, Cordeiro (1999) verificou que, a partir da hipótese silábica, a criança começa a utilizar várias pistas para compreender o que está escrito. Estas pistas geram várias hipóteses, na tentativa de entender o que a letra representa na palavra.
A respeito desta mesma questão, Byrne (1992) realizou uma investigação sobre o conhecimento de letras relacionado à aquisição do princípio alfabético. Esta pesquisa foi realizada com crianças de cinco anos que não conheciam letras. O estudo consistia em uma atividade onde se mostrava a criança duas palavras escritas (Ex. FAT e BAT). Em seguida, o pesquisador certificava-se que elas reconheciam cada uma delas a partir de um treino. Após o treino, mostrava-se uma outra palavra, a qual permaneceria somente a inicial, com forma semelhante às anteriores (Ex. FUN) e era solicitado que dissesse se é “fun” ou “bun”. O objetivo era verificar se a criança conseguia deduzir a palavra a partir das pistas fornecidas pelas primeiras palavras, ou seja, utilizar e transferir o conhecimento anterior. A conclusão verificada foi que as crianças que não conhecem letras são incapazes de extrair das palavras antigas uma regra de representação fonêmica. 
Isto mostra que, se os fonemas das palavras usadas eram os elementos que permitiriam a distinção entre elas em nível abstrato, as letras eram pistas visíveis. O estudo mostrou que as crianças não tinham consciência disso, apesar de conseguirem distingui-las. O fato de “fun” e “bun” terem três letras e as mesmas letras, exceto a inicial, não permitiu que as crianças percebessem isso. 
Byrne realizou vários outros estudos desta mesma questão, relatados em Byrne e Fielding-Barnsley (1989), e chegou à mesma conclusão, que aprender a reconhecer palavras não garante à criança descobrir o princípio alfabético. Experimentos, relatados em Byrne e Fielding-Barnsley (1990), com 12 crianças que foram treinadas para relacionar letra a fonema e submetidas a uma tarefa de identificação de duas palavras com apenas os fonemas iniciais diferentes, obtiveram um resultado diferente. Seis dessas crianças tinham passado anteriormente por um teste com tarefas de consciência fonêmica. As outras, que não conseguiram resolver a contento este teste, demonstraram não ter nenhuma compreensão em relação ao princípio alfabético, apesar de terem adquirido o conhecimento letra-som do treinamento.
A partir do estudo acima, Byrne e Fielding-Barnsley (1990) concluíram que perceber a identidade dos sons nas palavras parece ser mais fácil do que segmentar a palavra em fonemas, ou seja, ser capaz de dividir palavras em segmentos não significa que a criança registrou a identidade dos sons isolados.
Este estudo, juntamente com os resultados de suas pesquisas anteriores, levou, Byrne e Fielding-Barnsley (1990) a concluírem que o conhecimento de letras e o conhecimento de estruturas fonológicas são necessários, mas não suficientes para aquisição do princípio alfabético.  Isso foi confirmado pelos resultados com as mesmas crianças na primeira e segunda série.
Os resultados obtidos por Bradley e Bryant (1983), em um estudo semelhante aos relatados acima, também mostraram que um treinamento sobre os valores sonoros das letras e o ensino das estruturas da fala faz com que a criança obtenha os melhores resultados na compreensão do princípio alfabético.
O estudo norte-americano de Tangel e Blachman (1992), com 77 crianças, avaliou o desempenho na leitura e na escrita, a partir da intervenção em consciência fonológica. Nos treinos, eram utilizadas figuras das palavras, jogos de rima e aliteração.
Os autores deste trabalho concluíram que, após onze semanas de intervenção (sessões de 15 a 20 minutos) em consciência fonológica na língua inglesa (segmentação fonêmica, identificação fonêmica de palavras e ainda o ensino de nome e sons de letras), pré-escolares ultrapassaram o desempenho de seus 72 colegas, do grupo de controle, na leitura e na escrita. Embora este estudo não discuta a importância do ensino de letras como variável nos resultados, isto pode se observado.
Os trabalhos relatados acima demonstraram a importância de destacar o conhecimento de letras como uma variável na aquisição da escrita alfabética, embora não confirmando se esta importância é a mesma nos diversos níveis dessa aquisição.
A aquisição desse sistema de escrita se constitui num processo de aprendizagem de um código e, sobretudo, de uma construção conceitual. 
Em suma pode-se se dizer que o conhecimento do nome das letras é necessário, mas não suficiente para a criança compreender a natureza do sistema alfabético. Diante do que foi exposto pergunta-se: 
Qual a relação entre conhecimento do nome das letras , tipo de produção escrita e o desempenho em consciência fonológica na aquisição inicial da escrita ?
Para investigar está questão foi realizado um estudo  quase experimental com 35 crianças de uma pré-escola pública , localizada em um bairro sócio- econômico baixo, do município de Itajaí, em Santa Catarina. Estas crianças estavam, na ocasião da pesquisa, com idades entre seis e sete anos. 
As crianças foram avaliadas (avaliação I, out/2000)  e pareadas conforme nível de escrita (tarefa de produção de escrita, segundo Ferreiro e Teberosky,1991) e nível de consciência fonológica (tarefa de pareamento fonológico, segundo Byrne,1995), conhecimento de letras 
Após o período de dois meses todas as crianças foram avaliadas novamente (avaliação II, dez/2000) em nível de escrita, conhecimento de letras e consciência fonológica, passado um período de três meses as crianças foram avaliadas novamente nos três fatores investigados (avaliação III, março/2001).
Esses dados foram recodificados, conforme quadros abaixo, e submetidos ao método de análise multidimensional conhecido como POSAC (Partial Order Scalogram Analysis with Base Co-ordinates) Para compreender melhor a concepção e funcionamento do Posac, vide Hox, Mellenberh e Swanborn,1995. Segundo Cordeiro (1999) o referido programa estatístico, possibilita organizar perfis de acordo com diversos itens ou facetas (consciência fonológica, nível de escrita e conhecimento de letras, neste caso) organizados em um escalograma. O escalograma é então projetado em um diagrama, de tal forma que é possível estabelecer participações de acordo com os valores obtidos em cada faceta. 
Os escores de consciência fonológica foram recodificados em três níveis, de acordo com a chance de acerto nos 16 itens da tarefa de consciência fonológica (para verificar o nível de chance foi usado o teste binomial).
QUADRO 1- Recodificação dos escores da prova de consciência fonológica em níveis
Nível I
Nível II
Nível III
Corresponde aos escores de 0 a 5 pontos
Corresponde aos escores de 6 a 8 pontos
Corresponde aos escores de 9 a 16 pontos
Probabilidade de acertos ao acaso é superior a 50% - foi atribuído o valor 1
Probabilidade de acerto ao acaso inferior a 50 % mas superior a 5% - foi atribuído o valor 2
Probabilidade de acerto ao acaso inferior a 5% - foi atribuído o valor 3

Os escores da tarefa de conhecimento de letras foram recodificados da seguinte maneira:
QUADRO 2 - Recodificação do número de letras conhecidas
Letras conhecidas
0-2
3-5
6-8
9-11
12-14
15-17
18-20
21-23
Valor atribuído
1
2
3
4
5
6
7
8


Para análise final dos níveis de escrita, foram mantidos os valores atribuídos aos diferentes níveis, variando de três a nove:
QUADRO 3 - Valores atribuídos aos níveis de escrita
Pré-sil. III
Siláb.I
Siláb. II
Siláb.III
Alfab. I
Alfab.II
Alfab III
3 pontos
4 pontos
5 pontos
6 pontos
7 pontos
8 pontos
9 pontos

O POSAC projeta os perfis de tal modo que é possível imaginar um eixo na direção sudoeste-nordeste, ao longo do qual se situam os perfis quantitativamente comparáveis. No sudoeste se localizam os perfis de menor valor e no nordeste os de maior valor. Por outro lado, ao longo do eixo noroeste-sudeste, estão situados os perfis não comparáveis quantitativamente, mas que apresentam diferenças qualitativas entre si.
Desta forma é possível considerar simultaneamente, tanto as diferenças quantitativas entre perfis comparáveis, quanto às diferenças qualitativas entre perfis não comparáveis. Diz-se que dois perfis não são comparáveis quando em um deles existe, pelo menos, uma variável com um valor maior e outra variável com um valor menor que o outro. Por exemplo: o perfil 235 não é comparável com 325, mas ambos são comparáveis com 335. Isto significa que, ao se considerar o aspecto quantitativo, 335 tem um valor mais alto que 235 devido ao resultado na primeira variável que tem um valor, também mais alto que 325, desta vez devido ao resultado na segunda variável. Entre 235 e 325 isso não acontece porque o primeiro é “melhor” na segunda variável enquanto o segundo é “melhor” na primeira variável. 
Sendo assim, foi possível analisar como cada criança se situa, em relação aos outros e em relação a si mesmo, em diferentes momentos.
QUADRO 4 Demonstrativo dos perfis obtidos no diagrama na avaliação II.
* quantidade de crianças com o mesmo perfil
Pré III (3)
Silábico I (4)
Silábico II (5)
Silábico III (6)
237*
245*
358**
165*
233*
348*
258**

234 ***
346***
155*

132***
347*
157*

134*
241*
353**

332*
344*
258*


246*
152*


343*
352*



354*



357**












QUADRO 5 Demonstativo dos perfis obtidos no diagrama obtidos na avaliação III.

Pré III (3)
Silábico I (4)
Silábico II (5)
Silábico III (6)
Alfabético I (7)
237***
247***
257**
267*
176*
234*
241*
356*
266**
277*
334*
347***
355*
367**
377*

246**
357***



242*
353*



142*




147*



* quantidade de crianças com o mesmo perfil


A seguir, apresentaremos as análises destes perfis conforme o nível de escrita. Vale ressaltar que os dois últimos níveis não foram encontrados, portanto, analisamos até o nível silábico II e superior (silábico III e alfabético I).

Pré-silábico III:

Este nível de escrita, como já descrito anteriormente, caracteriza-se pelo uso de letras, sem valor sonoro, porém com variação interna e externa.
Pode se esperar que os sujeitos que apresentaram uma escrita de nível pré-silábico III, possuem um nível baixo de consciência fonológica, ou seja, abaixo de chance ou acima de chance, mas não significativamente, e um conhecimento de letras limitado (no máximo 14 letras, inferior a 50%), pois estas crianças não procuram representar a pauta sonora das palavras em suas escritas.
 Esta relação pode ser observada nos dois diagramas, já que em ambos são repetidos os perfis registrados na avaliação I, onde todas as crianças, exceto três (perfis 257, 241 e 158), apresentavam escrita neste nível .
Silábico I:
O nível silábico é identificado por uma escrita sem antecipação da quantidade de sons emitidos, porém na leitura, a criança estabelece uma relação entre os segmentos sonoros e quantidade de letras. A Figura 1 mostra que as crianças que apresentaram uma escrita do tipo silábico I podem ou não, ter um conhecimento de letras limitado, ou seja, não parece haver uma relação entre este nível de escrita e o conhecimento de letras. Por outro lado, as crianças deste nível de escrita têm um nível de consciência fonológica um pouco mais elevado que as do nível pré-silábico III, geralmente atingiram um nível significativamente acima de chance (duas crianças apresentaram o perfil 348, três o perfil 346, e uma respectivamente nos perfis 347,343 e344).
Já na avaliação II, a relação entre escrita silábico I e consciência fonológica é mais consistente: das doze crianças que apresentaram este nível de escrita, sete teve desempenho acima de chance, mas não significativamente em consciência fonológica (crianças com o perfil 242,241,246,247). Parece, portanto, que a produção do nível silábico I supõe um certo nível de consciência fonológica e não apresenta relação com o conhecimento do nome das letras. 
Silábico II ou superior:
Na avaliação I, o nível máximo de escrita alcançado pelas crianças foi o silábico II. Este tipo de escrita caracteriza-se pela antecipação da quantidade de sons emitidos, embora as letras utilizadas não tenham valor sonoro estável. 
Já na avaliação II, foram observados níveis mais altos, do tipo silábico III (escrita com uma estabilização entre o valor sonoro e as letras utilizadas) e a do tipo alfabético I, ou seja, escrita com uma correspondência entre fonema e grafema, porém de alguns segmentos apenas.
A relação entre estes dois níveis de escrita e o conhecimento de letras e nível de consciência fonológica não difere muito da relação verificada no nível silábico II, por isso consideraremos esses níveis (silábico II, silábico III e alfabético I) juntos. 
A partir do nível silábico II, o conhecimento de letras parece desempenhar um papel importante na produção de registros escritos. No diagrama da avaliação I, pode ser observado que, das catorze crianças que apresentaram escrita neste nível, oito tinham um conhecimento considerável do nome de letras ,pelo menos quinze letras (duas crianças com o perfil 358, duas com o perfil 258, duas com o perfil 357 e uma criança respectivamente com o perfil 157,258). Esta relação entre conhecimento do nome das letras e produção de escritas de nível silábico II é significativa: (p<0,038).  No diagrama da avaliaçaoII, a necessidade do conhecimento de letras é confirmado. Das 18 crianças neste nível, apenas duas crianças conheciam menos de quinze letras.
É interessante verificar que, na avaliação I, a produção de escritas no nível silábico II parece estar relacionada com o desenvolvimento da capacidade de parear palavras com base na semelhança de segmentos sonoros, já que, das 14 crianças que produziram escritas nesse nível, apenas quatro crianças apresentaram um nível bastante baixo de consciência fonológica (nível I). Por outro lado, 9 crianças apresentaram consciência fonológica elevada, enquanto ainda produziam escritas no nível silábico I. Esta relação se confirma na avaliação II. Como pode ser observada na Figura 2, apenas uma das 18 crianças que apresentaram escrita no nível silábico II ou superior obteve escores bastante baixos em consciência fonológica. Por outro lado, apenas três das 12 crianças que demonstraram possuir um nível elevado de consciência fonológica produziram escritas no nível silábico I (duas crianças) ou pré-silábico III (uma criança).
É possível que a produção de escritas no nível alfabético I já esteja relacionada com um conhecimento elevado do nome das letras e com níveis altos de consciência fonológica, mas apenas quatro sujeitos atingiram esse nível, o que não permite que sejam tiradas conclusões a respeito. 
Em suma, a produção de escritas a partir do nível silábico II parece estar relacionada com o desenvolvimento da capacidade de parear palavras, com base na semelhança de alguns de seus segmentos sonoros, associada a um conhecimento de mais de 50% do nome das letras do alfabeto. Esta associação entre conhecimento de letras e consciência fonológica na produção de escritas silábicas, com antecipação, representa mais uma tendência do que um pré-requisito, já que algumas crianças conseguem produzir escritas desse nível demonstrando apenas um elevado conhecimento de letras, mas obtendo escores bastante baixos em consciência fonológica. Também foram observados alguns casos (três na avaliação I e apenas um na avaliação II) em que as crianças demonstraram um nível alto de consciência fonológica, mas um conhecimento de letras inferior a 50%.
Analisando a relação entre o conhecimento de letras, o desempenho em consciência fonológica e a produção de escrita -tendo como base o nível de escrita de todas as crianças participantes deste estudo- pode-se dizer que os sujeitos que, na ocasião da pesquisa, produziam escritas no nível pré-silábico, apresentavam um baixo nível de consciência fonológica e um conhecimento de letras limitado. Já os que produziam escritas no nível silábico I parecem não ter uma relação com o nível de escrita, pois demonstravam ter conhecimento de letras variado. No que se refere ao desempenho em consciência fonológica, as crianças que apresentavam hipótese silábica I, no pós-teste I, obtiveram desempenhos mais elevados (acima de chance) em consciência fonológica. Isto foi confirmado no pós-teste II. Por conseqüente, considera-se que a produção de escritas, neste nível, supõe um certo nível de consciência fonológica, não apresentando relação com o conhecimento do nome das letras do alfabeto. 
As crianças que apresentavam uma hipótese do tipo silábico II, no pós-teste I, demonstravam um considerável conhecimento de letras (pelo menos de 15 letras) e um bom desempenho em consciência fonológica. Este resultado foi confirmado no pós-teste II. Aqui é possível concluir que a antecipação dos segmentos grafo fonéticos que compõem as palavras se apóia no conhecimento do nome das letras e num bom desenvolvimento da consciência fonológica. Esta integração entre consciência fonológica e conhecimento do nome das letras parece ser necessária para se avançar além deste nível (silábico II).
Em relação ao efeito das diferentes intervenções no desempenho dos grupos em consciência fonológica, produção de escrita e conhecimento de letras, simultaneamente chegamos às seguintes conclusões:
O avanço do nível pré-silábico para qualquer nível silábico está associado à melhoria do desempenho em consciência fonológica ou no conhecimento do nome das letras, sendo que a possibilidade de refletir sobre a composição gráfica das palavras permite o desenvolvimento da consciência fonológica ou do conhecimento do nome das letras, ou, ainda, dos dois ao mesmo tempo.
Outro aspecto interessante, verificado neste estudo, é relativo ao conhecimento de letras que, aliado ao desempenho em consciência fonológica, conduz ao uso de estratégias de escrita mais sofisticadas, verificado também por Ehri (1997), Cordeiro (1999) e Byrne (1998).
A partir do exposto acima, pode-se dizer que, de modo geral, a relação entre consciência fonológica e a produção de escritas espontâneas cada vez mais próximas da escrita convencional se dá de forma paralela, não caracterizando uma interdependência total. Esta conclusão já tinha sido apresentada por Vernon (1998). O mesmo pode ser dito sobre a necessidade de conhecer as letras do alfabeto.
Isto nos faz chegar a uma conclusão uma tanto contraditória. Por um lado, pode-se dizer que o desenvolvimento da consciência fonológica, necessariamente, não afeta o desenvolvimento da produção de escritas espontâneas e vice-versa. Por outro lado, eles não são totalmente independentes, como demonstrado neste estudo. Verificou-se que, ao desenvolver um desses fatores, desencadeia-se a evolução de outros, sobretudo se a intervenção for sobre a consciência fonológica.
A ligação entre consciência fonológica e a produção de escritas espontâneas se dá conforme o desenvolvimento conceitual da linguagem escrita, ocorrendo preponderâncias de um sobre o outro em alguns níveis iniciais da escrita, ou seja alternâncias dos fatores. A partir do nível silábico III, começa haver uma interdependência entre esses dois fatores, ou seja, entre a capacidade de isolar e manipular os sons das palavras e a capacidade de produzir escrita, cada vez mais próximos da ortografia convencional. Isto sugere que a construção de representações ortográficas convencionais requer um nível elevado de consciência fonológica, e que a capacidade de detectar e manipular fonemas requer o acesso a formas de representação que tornem estes fonemas mais palpáveis. Estas formas de representação são as letras que, de unidades gráficas com um nome, vão se tornando unidades grafo fonética, conforme já descrito por Ehri (1997). Entretanto, a evolução deste processo de integração entre consciência fonológica e produções ortográficas é apenas sugerida neste estudo, já que poucas crianças avançaram além do nível silábico II. Outros estudos serão necessários para confirmar estas sugestões.
Em síntese, os fatores investigados estão ligados não pelo efeito de um sobre o outro, mas parecem conduzidos pela construção conceitual da criança. Desta forma, não caracteriza, de forma alguma, um pré-requisito do outro, como já discutido pelos autores que defendem o ponto de vista interativo entre escrita e consciência fonológica (ALEGRIA, LEYBAERT e MOUSTY, 1997; BERTELSON, 1986; CONTENT, 1984; TUNMER e BOWEY, 1984; PERFETTI et al. 1987).
Antes de pensarmos nas implicações deste estudo, é necessário refletir sobre a questão: até aonde é possível conciliar a construção conceitual da linguagem escrita com o ensino do sistema alfabético? Trata-se de ensinar e aprender um sistema de representação regulado por um sistema de escrita.	
Solicitar à criança a produzir ou interpretar uma palavra escrita, referente a um contexto social, é fundamental, mas não o suficiente para que se tenha autonomia na leitura e escrita de palavras novas, sobretudo na língua portuguesa. 
Sendo o sistema de escrita um objeto de conhecimento, a compreensão deste sistema não pode ser conseguida através de uma simples explicação ou por meio de exercícios mecânicos. É necessário submetê-las a atividades que provoquem a reflexão sobre a sua composição gráfica e sonora das palavras, que instigue questões sobre o como fazer para escrever tal palavra, quais letras utilizar, por que usar determinada letra e não outra. Atividades que, além de promover a compreensão do significado, possam promover também o interesse pela composição gráfica da palavra. Afinal, isto é importante para a autonomia da escrita e leitura de palavras desconhecidas.
Além de propor atividades que provoquem na criança o desejo de compreender a natureza da escrita alfabética, é importante estar atento quanto à freqüência em que estas atividades são realizadas, tomando-se um cuidado especial para que o efeito dessas atividades se mantenha e que, realmente, as pistas fornecidas em determinada atividade sirvam de ferramentas para a construção conceitual da língua escrita.
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