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RESUMO

Introdução: A ortografia é uma modalidade de escrita criada pela sociedade e esse é o principal
fator que a difere da linguagem oral. Por ser algo formal, logo, ela é delineada por uma série de
regras e, ao longo do desenvolvimento é esperado que a criança domine todas elas. Objetivo: Este
estudo teve como objetivo traçar o perfil ortográfico dos alunos do 6º ano de uma escola pública de
Sergipe. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva quantitativa, realizada em uma escola
pública federal do município de São Cristóvão, no estado de Sergipe. Os sujeitos desta pesquisa
foram os escolares do 6º ano. Os dados foram coletados em campo e como instrumentos para a coleta
dos mesmos foram utilizados o Teste de Nomeação de Figura por Escrita (TENOFE) e um ditado
balanceado contendo uma lista de 50 palavras presentes no português brasileiro. Resultados: Na
análise do material coletado os erros por representações múltiplas foram aqueles que ocuparam o
primeiro lugar na amostra, seguidos pelos erros por acentuação. Os erros por letras parecidas foram
os únicos que não foram encontrados nesta pesquisa. Conclusão: Os resultados encontrados refletem
um perfil ortográfico que não deveria ser esperado para a série na qual se encontram os sujeitos desta
pesquisa, e nos levam a pensar a respeito do impacto que tais erros ortográficos podem causar na
vida desses adolescentes e o que pode ser feito para evitar que eles sejam encontrados com tanta
frequência.

ABSTRACT

Introduction: Spelling is a type of wrinting created by society and this is the main factor that differs
from oral language. Because it is formal, it is outlined by a series of rules and, throughout
development, the child is expected to máster them all. Goal: This study aimed to trace the
orthographic profile of elementary school students from a public school in Sergipe. Methodology:
This is a descriptive quantitative research conducted in a federal public school in the city of São
Cristóvão, in the state of Sergipe. The subjects of this research were the subjects of the 6 grade of
elementary school. Data were collected in the field and as instruments for their collection were used
the Written Figure Naming Test (TENOFE) and a balanced dictation containing a list of 50 words
present in Brazilian Portuguese. Results: In the analysis of the collected material the errors by
multiple representations were those that occupied the first place in the sample, folloewd by the errors
by accentuation. Similar letter errors were the only ones not found in this search. Conclusion: The
results reflect a spelling profile that should not be expected for the serie in which the subjects of this
research ore found, and lead us to think about the impact that such spelling errors can have on the
lives of these adolescents and what can be done for them prevent them from being encountered so
often.
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RESUMEN

Introducción: La ortografía es uma forma de escritura creada por la sociedad y este es el factor
principal que difiere del lenguaje oral. Debido a que es formal, está delineado por uns serie de reglas
y, a lo largo del desarrolo, se espera que el niño lãs domine todas. Objetivo: Este estudio tuvo como
objetivo rastrear el perfil ortográfico de los studiantes de primaria de uns escuela pública en Segipe.
Metodología: Esta es uma investigación cuantitativa descriptiva realizada em uma escuela pública
federal em la ciudad de São Cristóvão, en el estado de Sergipe. Los sujetos de esta investigación
fueron los Estudiantes del sexto grado de la escuela primaria. Los datos se recolectaron en el campo
y como instrumentos para su recolección se usaron la Prueba de nomeclatura de figuras escritas
(TENOFE) y um dictado equilibrado que contiene una lista de 50 palabras presentes en el protugués
brasileño.Resultados: En el análisis del material recogido, los errores por múltiples representaciones
fueron los que ocuparon el primer lugar en la muestra, seguidos de los errores por acentuación.
Errores de letras similares fueron los únicos que no se encontraron en esta búsqueda. Conclusíon:
Los resultados reflejan un perfil de ortografía que no debería esperarse para la serie em la que se
encuentran los sujeitos de esta investigación, y nos llevan a pensar sobre el impacto que tales errores
de ortografía puedem tener en la vida de estos adolescentes y qué se puede hacer por ellos evitar que
se encuentren com tanta frecuencia.

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/perfil_ortografico_de_alunos_do_6º_ano_um_estudo_preliminar_em_u.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



1. INTRODUÇÃO

Devido à capacidade comunicativa que tem a língua oral e a língua escrita, dominá-las é fator de
grande importância para uma efetiva inserção na sociedade. Diante disso, muito se tem discutido
sobre o desempenho escolar no ensino fundamental, principalmente no que tange à leitura e a escrita,
tendo em vista o aumento nos índices de repetência das primeiras séries no Brasil (BRASIL, 1997).

As dificuldades não se limitam a educação básica, mas perpassam por níveis mais avançados,
chegando às universidades, onde compreender os textos propostos e organizar ideias por escrito têm
se tornado um problema frequente, fazendo com que haja uma adaptação em algumas provas que
permitem o acesso dos estudantes a esse meio acadêmico. Tal adaptação fez com que questões
dissertativas passassem a substituir as objetivas e a redação a ter grande peso decisivo para o
ingresso nas universidades (BRASIL,1997).

Alguns trabalhos, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais , auxiliaram a forma de
enxergar o processo de alfabetização, proporcionando um olhar diferenciado sobre questões ligadas
ao ensino e a aprendizagem, buscando compreender o porquê que algumas crianças apresentavam
desempenho melhor que outras. Dentre os achados das pesquisas, destacamos o fato de se passar a
enxergar a aprendizagem da leitura e da escrita como um processo onde a criança possa compreender
como a linguagem é representada graficamente e não somente o que a escrita representa, apontando
para o fato de que a alfabetização não se trata de um processo que tem por base a memorização e a
percepção, sendo fruto da construção de um conhecimento de natureza conceitual.

A ortografia é uma modalidade de escrita criada pela sociedade e esse é o principal fator que a difere
da linguagem oral. Por ser algo formal, logo, ela é delineada por uma série de regras e, ao longo do
desenvolvimento é esperado que a criança domine todas elas.

Segundo Fernandéz et al. (2010) as dificuldades ortográficas podem ser decorrentes de alguns
fatores, sendo eles: problemas advindos do processo de alfabetização e transtornos de aprendizagem
específicos e globais, nos específicos se enquadram os casos das dislexias do desenvolvimento, já os
globais são referentes aos distúrbios de aprendizagem. Outro fator que pode vir a refletir na forma
como o sujeito grafa as palavras é o contato que ele tem com a leitura, logo, é possível dizer que
quanto menos experiências leitoras tiver, menor será a sua habilidade de grafar corretamente.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de língua portuguesa (BRASIL, 1998) na realização
de atividades de análise e reflexão da língua, voltadas para o 2º e 3º ciclos, que correspondem as
séries mais avançadas do ensino fundamental, os alunos precisam ser capazes de:

- “identificar e analisar as interferências da fala na escrita, principalmente em
contextos de sílabas que fogem ao padrão consoante/vogal;

- explorar ativamente um corpus de palavras, para explicitar as regularidades
ortográficas no que se refere às regras contextuais;

- explorar ativamente um corpus de palavras, para descobrir as regularidades
de natureza morfossintática, que, por serem recorrentes, apresentam alto grau
de generalização. Ao invés de sobrecarregar o aluno com pesada
metalinguagem (radical, vogal temática, desinências, afixos), deve-se insistir
no uso do paradigma morfossintático para a construção de regularidades
ortográficas;

- apoiar-se no conhecimento morfológico para resolver questões de natureza
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ortográfica;

- analisar as restrições impostas pelo contexto e, em caso de dúvida entre as
possibilidades de preenchimento, adotar procedimentos de consulta
(BRASIL, 1998, p.86)”.

Diante disso, este trabalho surgiu da necessidade de se compreender melhor qual o perfil ortográfico
dos alunos 6º ano, tendo em vista que diversos estudos (ZORZI, 1997; ROSA et al. 2012;
QUEIROGA et al. 2006; OLIVEIRA, SILVA, 2016) já foram desenvolvidos adotando como sujeitos
os escolares das séries iniciais.

Como critério para a seleção da escola, foi levado em consideração o fato de que já estava sendo
realizado na mesma instituição um trabalho com o 6º ano, referente às habilidades de leitura, através
do grupo de pesquisa “Fonoaudiologia Educacional: ação interdisciplinar entre saúde e educação”
desenvolvido pelo departamento de fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe.Nesse
trabalho foi observado que grande parte dos alunos não apresentavam resultados satisfatórios para o
ano escolar, o que veio despertar ainda mais o interesse em conhecer melhor qual o perfil desses
estudantes em relação à ortografia, tendo em vista que ambas, leitura e escrita, caminham juntas.

Foi utilizada uma abordagem descritiva quantitativa, tendo como instrumentos de coleta de dados o
Teste de Nomeação de Figura por Escrita (TENOFE), de Macedo et al. (2002) e o ditado balanceado
de Moojen (2009) apud Campos (2015), que serão descritos mais adiante.

1. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

• Traçar o perfil ortográfico de alunos do Ensino Fundamental II de uma escola pública de
Sergipe
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2.2 Objetivos Específicos

• Analisar o perfil dos participantes quanto ao sexo e idade;
• Descrever a tipologia dos erros encontrados;
• Identificar a prevalência dos erros ortográficos;

1. METODOLOGIA

Trata-se de uma abordagem descritiva quantitativa, com pesquisa realizada em campo, em um
colégio público federal do município de São Cristóvão, no estado de Sergipe.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, com
o protocolo de número

Trata-se de uma amostragem aleatória simples, que é quando todos os sujeitos têm a mesma
probabilidade de fazer parte da amostra, e do tipo intencional de acordo com Martins (2002), tendo
sido selecionado um grupo específico para compor o estudo, nesse caso a turma do 6º ano do ensino
fundamental.

Como critérios de inclusão o aluno precisava estar devidamente matriculado na série específica para
a idade e ter realizado mais de 90% dos testes aplicados. Os escolares com queixas de alguma
patologia de base (desordens neurológicas, motoras, orgânicas), déficit sensorial (auditivo, visual)
e/ou cognitivo, que pudessem interferir nos resultados desta pesquisa foram excluídos da amostra.

1. Coleta dos dados

Um dos instrumentos utilizados para a coleta de dados referentes à ortografia foi o Teste de
Nomeação de Figura por Escrita (TENOFE), de Macedo et al. (2002), composto por 36 itens
seguidos por um espaço em branco para o preenchimento do nome correspondente a cada um. Esse
teste faz parte da Bateria de Avaliação de Leitura e Escrita On-line (BALE On-Line). A BALE
On-line se trata de um instrumento computadorizado composto por subtestes que avaliam tais
habilidades.

Também foi utilizado o Ditado balanceado de Moojen (2009) apud Campos (2015), contendo 50
palavras, permitindo avaliar a ortografia de uma forma mais ampla, devido à possibilidade de maior
ocorrência das letras nas palavras do português brasileiro.

A coordenação da escola, bem como os adolescentes participantes desta pesquisa, foram
devidamente esclarecidos a respeito do objetivo da mesma e dos instrumentos a serem aplicados.
Para tanto, foi disponibilizada uma sala dentro do próprio ambiente escolar. A aplicação se deu de
forma coletiva, no turno ao qual pertencia a turma e teve duração média de quarenta minutos. Os
instrumentos foram aplicados pelas pesquisadoras e posteriormente analisados por elas.

Foi realizada uma análise quantitativa dos resultados por meio de tabelas de frequência simples,
contendo o número de sujeitos dos valores da variável em questão, sendo utilizado o programa
Excel, do pacote Microsoft®, versão 2007.

Para a análise dos resultados foi adotada a classificação dos erros ortográficos de Zorzi(1997), na
qual ele divide os erros nas seguintes categorias:

1. Representações múltiplas;
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2. Apoio na oralidade;
3. Troca surda/sonora;
4. Junção/separação;
5. Confusão entre as terminações am/ão;
6. Generalização de regras;
7. Omissões;
8. Inversões;
9. Acréscimo de letras;

10. Letras parecidas;
11. Outros.

A forma de grafar em que um mesmo som pode ser representado por diferentes letras é dado o nome
de “representações múltiplas”. Por exemplo: o fonema /s/ pode ser representado por s, ss, c ou ç.

Os erros por apoio na oralidade podem ser explicados pelo fato de que, segundo Zanella (2010), as
línguas alfabéticas não seguem o padrão de correspondência grafema-fonema em todas as palavras.
Por exemplo: a palavra “Pão” é escrita da mesma forma como é falada, já as palavras “Casa” e
“geladeira” são escritas de maneira diferente da que pronunciamos, exemplo: “Caza” e
“&7578;eladeira”.

A omissão de letras diz respeito, como aponta Zorzi (2010) a palavras que não são grafadas de
maneira completa, por exemplo: “comprou” – “compou”, “caminhão” – “aminhão”.

Os casos de junção ou separação indevida de palavras estão relacionados ao fato de que as palavras
faladas são apresentadas como que em blocos, e não de forma isolada, como unidades, o que difere
da escrita, que impõe limites entre uma palavra e outra. A criança quando se utiliza do apoio na
forma como ela fala para efetuar a escrita das palavras ou quando não sente segurança quanto ao
início e fim do segmento costuma ter tal tipo de alteração. São exemplos: “na_quele” e “euvim”.

As confusões entre as terminações am e ão estão relacionadas ao fato da forma como são
pronunciadas ser muito parecida, porém o fator que as diferencia é a posição da sílaba tônica, nesse
caso as que terminam em am são paroxítonas e as que terminam em ão são oxítonas. Os erros surgem
quando a criança leva em conta a fonética das palavras ao invés de sua tonicidade, exemplo:
encontraram – encontrarão; viajaram – viajarão.

As generalizações de regras se dão pelo fato de existirem algumas convenções na escrita, como nos
casos do fonema “e” que em determinadas palavras tem o som de “i” e o “u” que pode ser grafado
pelo fonema “l”. Essas alterações advém do uso inapropriado de tais regras, por exemplo: mentira -
mintira e esqueceu – esquecel.

As alterações caracterizadas por substituições envolvendo os fonemas surdos e sonoros ocorrem
quando um grupo de fonemas ou um elemento dele é substituído por outro, pertencente ao grupo
oposto. Tais grupos se diferenciam apenas no traço de sonoridade, ou seja, na vibração das pregas
vocais. No caso dos fonemas plosivos, apenas o /b/, o /d/, e o /g/ apresentam tal vibração, enquanto
que os seus respectivos pares /p/, /t/ e /k/ não. Já nos fonemas fricativos a sonoridade está presente no
/v/, no /z/ e o /&7578;/ e ausente em seus pares /f/, /s/ e / ∫/. São exemplos dessas alterações: “doutor
– toutor”, “faca – vaca”.

Os acréscimos de letras ocorrem quando a criança grafa a palavra com um número maior do que
aquele que ela realmente possui, por exemplo: Camisa – camisar; Briga – bringa.

As alterações por letras parecidas se dão pela semelhança que há entre a letra com a qual a palavra
deveria ser grafada e a letra utilizada pela criança, como nos casos de m e n no início de sílabas, nh,
ch, lh e cl.
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A inversão de letras caracteriza-se por grafemas que ocupam um lugar incorreto na sílaba ou em
sílabas diferentes da qual eles deveriam estar inseridos, por exemplo: tambor- tarmbo e abriu-
abiriu.

As alterações classificadas como “Outras” são aquelas mais relacionadas a maneira de escrever do
indivíduo, portanto, não é encontrada de uma forma uniforme em um número variado de pessoas.
Exemplo: sangue- jangue.

Sabemos que há um outro tipo de erro muito comum, e que não foi descrito por Zorzi (1997), que é o
erro por acentuação. Tal erro está relacionado à tonicidade das palavras, e que de acordo com Santos
e Navas (2010) um fator muito importante está ligado a esta tonicidade, que é a percepção auditiva.
Segundo as autoras, a dificuldade de percepção do som pode levar os indivíduos a apresentarem
dificuldades de acentuação por não perceberem os traços supra-segmentais da palavra. Por esse
motivo, acrescentamos aqui uma 12ª categoria: a categoria “erros por acentuação”

Para uma melhor visualização dos dados, nomeamos didaticamente a turma selecionada de “GI”.

A seguir, no capítulo 4, são apresentados os resultados e a discussão, onde buscamos correlacionar os
dados encontrados à teoria vista anteriormente.

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em um primeiro momento destacamos os dados referentes ao perfil da turma selecionada para esta
pesquisa, levantando aspectos como o quantitativo de sujeitos do sexo feminino e do sexo masculino
que compuseram a amostra e a idade dos mesmos.

Em um segundo momento, na análise dos resultados do material coletado referente à ortografia,
destacamos a tipologia e o quantitativo dos erros encontrados em cada material. Esses dados foram
dispostos em dois momentos: primeiro foi exposta a tabela dos erros ortográficos encontrados no
Teste de Nomeação de Figura por Escrita (TENOFE), e em seguida é apresentada a tabela dos erros
ortográficos encontrados no ditado balanceado. Essa divisão foi feita objetivando uma melhor
visualização das provas separadamente.

Inicialmente foram colhidos os dados de todos os sujeitos das turmas selecionadas, 6º A e B, para
esta pesquisa. Feito isso e seguindo os critérios de inclusão da amostra, chegamos a um quantitativo
final de 30 alunos. A seguir é possível ver, na tabela I, o número de sujeitos de cada sexo:

Tabela I – Total de alunos por sexo
Turma Feminino % Masculino % Total %
6º ano 15 50 15 50 30 100
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019

Podemos observar que temos o mesmo número de sujeitos do sexo feminino e sujeitos do sexo
masculino, sendo assim cada grupo representou 50% da amostra.

Abaixo, na tabela II, podemos ver a média por idade:

Tabela II – Média por idade
Turma Feminino Masculino Média geral
6º ano 11,26 11,46 11,36
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Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019

Os dados nos mostram que a média de idade dos sujeitos está dentro do esperado para o
ano no qual eles se encontram, apresentando no geral uma faixa etária de 11,36 anos.

Através da tabela III podemos observar o número de erros encontrados no TENOFE do GI.

TABELA III – Erros Ortográficos no TENOFE do GI

Classificação Feminino % Masculino %
TOTAL

181
1. Representações múltiplas 29 32,22 22 24,17 28,17

1. Apoio na oralidade 12 13,33 17 18,68 16,02

1. Omissões 13 14,44 17 18,68 16,57

1. Junção/separação 0 0 0 0 0

1. Confusão am/ão 0 0 0 0 0

1. Generalização 10 11,11 8 8,79 9,94

1. Troca surda/sonora 3 3,33 0 0 1,65

1. Acréscimo 8 8,88 10 10,98 9,94

1. Letras parecidas 0 0 0 0 0

1. Inversões 1 1,11 2 2,19 1,65

1. Outros 1 1,11 2 2,19 1,65

1. Acentuação 13 14,44 13 14,28 14,36

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019

Os dados expostos na tabela acima nos permitem perceber que houve um grande índice de ocorrência
de erros ortográficos nesse teste, totalizando 181 erros. Nesse grupo o 1º lugar é ocupado pelos erros
devido à possibilidade de representações múltiplas, os erros por omissões ocupam o 2º lugar, em 3º
estão aqueles devido ao apoio na oralidade, em 4º lugar ficaram os erros por acentuação, em 5º
dividem a colocação os erros por generalização de regras e por acréscimo de letras, em 6º os erros
por troca surda/sonora, inversão de letras e outros, por último os erros por junção/separação,
confusão am/ão e letras parecidas, que não foram encontrados nessa parcela da amostra. É
importante dizer que as figuras presentes no TENOFE não abriam a possibilidade de erros por
confusão entre as terminações am/ão, logo, esse tipo de erro ortográfico não apareceu aqui.

A seguir, na tabela IV, temos os erros encontrados no ditado desse grupo.

TABELA IV – Erros Ortográficos no Ditado do GI
TOTAL
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Classificação Feminino % Masculino %
289

1. Representações múltiplas 81 52,25 39 29,10 41,52

1. Apoio na oralidade 5 3,22 2 1,49 2,42

1. Omissões 7 4,51 6 4,47 4,49

1. Junção/separação 0 0 2 1,49 0,69

1. Confusão am/ão 2 1,29 1 0,74 1,03

1. Generalização 5 3,22 7 5,22 4,15

1. Troca surda/sonora 2 1,29 3 2,23 1,73

1. Acréscimo 10 6,45 14 10,44 8,30

1. Letras parecidas 0 0 0 0 0

1. Inversões 0 0 1 0,74 0,34

1. Outros 6 3,87 2 1,49 2,76

1. Acentuação 37 23,87 57 42,53 32,52

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019

Assim como no TENOFE, no ditado os erros devido à possibilidade de representações múltiplas
ocuparam o 1º lugar, apresentando um alto índice percentual dos erros encontrados. Além dele, os
erros por acentuação também ocuparam um valor bastante significativo na amostra, ficando em 2º
lugar, em 3º lugar os erros por acréscimo de letras, em 4º os erros por omissões, os erros por
generalização de regras ocuparam o 5º lugar, em 6º a categoria outros, em 7º os erros por apoio na
oralidade, os erros por troca surda/sonora ficaram em 8º lugar, em 9º as confusões am/ão, em 10º os
erros por junção/separação não convencional de palavras, em 11º os erros por inversão de letras, e
por último os erros por letras parecidas que, assim como no teste anterior, não foram encontrados no
ditado.

Ao comparar os dados coletados no TENOFE e no ditado do GI, podemos perceber que houve uma
diferença significativa em relação ao número total de erros encontrados nos dois instrumentos. Nesse
grupo, os erros no TENOFE totalizaram 181, enquanto que no ditado o número subiu para 289. Os
erros de representações múltiplas foram aqueles que predominaram nesse grupo. Tais erros são
comumente encontrados na escrita dos adultos e, como já citado anteriormente, eles podem ser
atribuídos ao fato de pertencerem a irregularidade ou opacidade ortográfica, que é quando diferentes
grafemas podem representar um único som.

Exemplos de erros por representações múltiplas encontrados no GI:

“Lápis – Lápiz”, “girafa – jirafa”, “xadrez – chadreis”, “amassar - amasar”, “exemplo - esemplo”
e “cachorrão – cachorão”.

Exemplos de outros erros encontrados nesse grupo:

“Lápis – Lapiz”(acentuação e representações múltiplas), “elefante – elevante”(troca surda/sonora),
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“abacaxi – abacachir”(representações múltiplas e acréscimo), “borboleta –
borboletar”(acréscimo), “abridor – abrido”(apoio na oralidade)”.

Ao realizar a soma dos erros encontrados, chegamos a um quantitativo total de 470 erros ortográficos
no material coletado dos 30 sujeitos desta pesquisa, sendo que 245 foram cometidos pelos sujeitos do
sexo feminino e 225 do sexo masculino.O número de erros que encontramos nos revelam que, em
algum momento desse processo houve uma “falha”, pois os mesmos não deveriam mais existir em
grande quantidade. Os erros os de representações múltiplas e acentuação e lideraram esse grupo.

Diante disso, sabemos que os erros de acentuação podem estar ligados a tonicidade das palavras e os
erros de representações múltiplas a fatores como o pouco contato com a leitura. Se correlacionarmos
esses dois tipos de erros àquilo que diz Férnandez et al. (2010), quando classifica os erros
ortográficos de acordo com a sua semiologia, podemos dizer que os erros por acentuação e
representações múltiplas se enquadram na categoria dos erros de ortografia arbitrária.

De acordo com o autor citado acima, dois tipos de erros podem dividir uma classificação dos erros
ortográficos que tem por base a semiologia dos mesmos: os de ortografia natural e os de ortografia
arbitrária. Os primeiros dizem respeito ao processamento da linguagem, tendo como exemplo os
erros de correspondência fonema-grafema, já os segundos estão ligados a fatores como o
conhecimento de regras ortográficas, a memória visual, o léxico e a morfologia.

Podemos inferir também que os erros de acentuação podem estar ligados a uma dificuldade na
percepção auditiva dos sons da palavra, essa percepção pode influenciar a escrita dos sujeitos. Muitas
vezes, o indivíduo até sabe que em determinada palavra existe acentuação, porém não dá conta de
saber em qual posição ele deve estar situado. Outro fator que acontece, além da ausência de
acentuação e da colocação do acento na sílaba incorreta ou em palavras que não são acentuadas, é a
troca do acento gráfico, isso pode se dar devido a um desconhecimento do estudante em relação às
regras de acentuação.

Os dados coletados nos permitem afirmar que o perfil ortográfico encontrado na série selecionada
para esta pesquisa se encontra diferente do que deveria ser esperado. Esperava-se que, de acordo com
Zorzi(1997), tais dificuldades ortográficas fossem sanadas no decorrer das série iniciais, porém a
grande maioria têm persistido até as séries mais avançadas, como mostra o estudo.

A escrita é uma atividade com grande nível de complexidade, pois o seu desempenho está ligado a
funções mentais e processos neuropsicológicos, de acordo com Pontes et al. (2013). Ainda segundo
os autores, há uma estimativa de que, no Brasil, 40% dos estudantes apresentem dificuldades de
escrita.
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1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados neste estudo nos impulsionam a refletir a respeito do que tem levado os
escolares a cometerem tamanho número de erros ortográficos, pois tais erros não deveriam estar
presentes na série na qual eles se encontram. Sua persistência pode gerar transtornos na vida adulta e,
de certa forma, corrobora com as pesquisas aqui citadas, as quais apontam as dificuldades que os
sujeitos dessa faixa etária e de idades mais avançadasencontram ao longo do processo de
aprendizagem, dentro da escola e mesmo fora dela.

Retomando as questões iniciais deste trabalho, vemos que a grande maioria dos sujeitos apresenta
um perfil ortográfico com predominância de erros por representações múltiplas e acentuação, que
fazem parte dos erros de ortografia arbitrária.

Pensar soluções que ajudem a minimizar essas ocorrências é algo fundamental em nossa sociedade,
pois sabemos que a ação gera resultados, mesmo que eles surjam a longo prazo.

É evidente que alguns erros, os de natureza extrínseca, são problemas latentes oriundos do sistema de
ensino que muitas vezes não consegue acompanhar o ritmo de todos os alunos, e aqui entramos em
um ponto que vem sendo estudado há anos por estudiosos ligados à educação. Sabemos também que
existem os erros de natureza intrínseca, os quais são vistos em uma parcela menor da sociedade, mas
também estão presentes na vida de nossas crianças, adolescentes e posteriormente adultos, como
mostra este mesmo estudo.

Nesses dois cenários que permitem o surgimento dos erros ortográficos é importante dizer que
quando se é realizado um trabalho em equipe se tem mais chances de obter sucesso. Hoje, com o
avanço da fonoaudiologia educacional, é possível ver que as profissões podem e devem caminhar
juntas visando uma melhoria na qualidade daquilo que é recebido pelo aluno e da demanda que ele
precisa posteriormente lidar e onde talvez surjam suas dificuldades.

Pensar estratégias em conjunto é, hoje, a forma mais eficaz de solucionar ou minimizar as
dificuldades que começam ainda na base do ensino básico, nas séries iniciais.
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