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Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com o objetivo identificar a prevalência das dificuldades de escrita em
escolares do ensino fundamental. Para tanto, foi selecionada uma escola pública de Aracaju/SE, cujos familiares
consentiram e assinaram termo para que os escolares do quinto ano do ensino fundamental realizassem prova de
escrita ( Teste de Nomeação de Figura por Escrita (TENOFE), que também faz parte da BALE – MACEDO et al, 2002).
Procedeu-se com análise estatística descritiva considerando-se o valor absoluto e a frequência simples das ocorrências,
sendo que 72% dos escolares do quinto ano falharam no teste de escrita. Sendo assim, surge a necessidade da
reflexão de ações que promovam a saúde escolar em sua base, que é o Ensino Fundamental.
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It is a descriptive, cross-sectional study, with the objective to identify the prevalence of difficulties in writing in elementary
school. To do so, has been selected a public school of Aracaju/SE, whose relatives have consented and signed for the
school term of the fifth grade of elementary school perform written proof (test Figure naming for writing (TENOFE), which
is also part of the BALE-comp-M et al, 2002). Proceeded with descriptive statistics analysis considering the absolute
value and the frequency of occurrences, with 72% of the schoolchildren of fifth year failed the test. Thus, the need for
reflection of actions that promote school health at its base, which is the elementary school.
 
 Keywords: 1. Speech therapy, 2. Speech Therapy, 3. Prevalence 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo Zorzi (2003), para aprender a escrever uma língua que tem por base um sistema alfabético, a criança precisa
compreender que as letras, enquanto símbolos gráficos obedecem a segmentos sonoros que não têm significados em si
mesmos. Aprender a escrever abarca níveis mais complexos de conhecimentos fonológicos no que se denomina
consciência fonológica.
“A consciência fonológica tem sido considerada como uma capacidade metalinguística que permite refletir sobre as
características estruturais da fala, assim como manipulá-las.” (LYON et al, 1999apud ZORZI ,2003, p.28).
Aprender a língua é um grande desafio no processo de aquisição da linguagem, ou seja, no ler e no escrever. Segundo
Zorzi (2003), a apropriação do sistema ortográfico ocorre de forma progressiva, sendo alguns aspectos mais facilmente
assimilados do que outros. Desta forma, entendemos que alguns destes são de fácil compreensão e internalizados mais
rapidamente que outros, que requerem maior tempo e conhecimento para que sejam plenamente dominados.
A evolução desta habilidade de aprender a escrever requer uma compreensão de uma série de processos que
permeiam o sistema ortográfico, sendo assim, é necessário entender quais são esses aspectos que Zorzi (2006)
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destaca como sendo em diferenciar o traçado das letras, saber a que sons elas correspondem, estabelecer
correspondências quantitativas, identificar a posição da letra dentro da palavra e compreender que uma mesma letra
pode representar vários sons e vice-versa.
É senso comum que as habilidades ortográficas melhoram com o aumento da escolaridade. Zorzi (1998) atestou este
fato em seu estudo realizado com alunos do 2º a 5º ano do Ensino Fundamental de escolas particulares da cidade de
São Paulo. Zorzi (2005) ressalta que a aprendizagem da ortografia não se dá de modo linear, porque depende das
características próprias da língua escrita. Desta forma, as atividades ortográficas podem apresentar maior ou menor
grau de complexidade a serem entendidas pelo escolar. O autor destaca ainda que todo o processo deve ser analisado
cuidadosamente e de modo progressivo, sendo que os erros apresentados são inerentes a este processo.
As variedades dos erros ortográficos ficam mais evidentes no decorrer do processo que a criança passa
progressivamente a compreender a ortografia, sendo que quanto mais ela for evidente, maior conhecimento e
complexidade linguística deve ser dominado, desta forma cria-se um parâmetro de hierarquização até o apoderamento
efetivo desta habilidade.
Qualquer problema ou restrição que gere a não compreensão, dos aspectos em questão, irá se evidenciar na forma de
alterações ou erros, onde, irão caracterizar os desvios ortográficos. Tendo em vista o modo como os erros surgem no
decorrer das séries iniciais, pode-se traçar uma espécie de ordem dessas aprendizagens, que vão das mais
complicadas, e que serão dominadas mais tarde, até as mais simples, cujo domínio será mais evidente.
Zorzi (2006) fala que de posse de conhecimentos a criança pode começar a detectar situações ou palavras passíveis de
conflitos até chegar à estabilização da forma correta.
Sua consolidação dependerá do uso de estratégias a partir de sua estabilização e formação de memória, como a
habilidade de recorrer a uma palavra conhecida para decidir se escrita da palavra desconhecida lhe é familiar. Utilizando
dessa forma a habilidade perceptiva visual, que já está pré-estabelecida, a criança poderá decidir qual a melhor forma
de se escrever a partir da observação e acesso a sua memória que esta em processo de internalização.
Santos e Befi-Lopes (2013) realizaram um estudo com o objetivo analisar e caracterizar a ortografia de alunos de 4º ano
do Ensino Fundamental de escolas públicas e particulares e desenvolver ferramenta de fácil aplicação tanto para o
contexto clínico como educacional. Os resultados evidenciaram que os erros fazem parte do processo de
desenvolvimento da escrita, e que os escolares podem apresentar variações durante o percurso de aprendizagem desta
habilidade, e que para ser alcançado, devem ser estimulados a analisar as palavras em seus aspectos fonológicos,
morfológicos e semânticos.
 
 
 

1.  
 
OBJETIVO GERAL:

• Identificar a prevalência de dificuldades na escrita em escolares do ensino fundamental.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Compilar e analisar revisão de literatura;
• Selecionar a população que será estudada obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão;
• Avaliar a escrita caracterizando o nível de proficiência ortográfica de acordo com o ano escolar;
• Realizar a devolutiva das avaliações aos responsáveis dos sujeitos investigados, bem como orientar quanto á

intervenção fonoaudiologica quando houver necessidade;
• Realizar a devolutiva das avaliações aos professores e orientá-los quanto aos resultados.

 
MATERIAL E MÉTODO:
A proposta de pesquisa foi apresentada aos gestores, educadores e responsáveis, que concordaram com sua
execução. Em particular, os familiares, leram e assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
A instituição de ensino participante localiza-se na zona norte do município de Aracaju, Sergipe e comporta 145
escolares, 12 professores, 4 técnicos e uma gestora.
Para a triagem de Escrita foi utilizado o Teste de Nomeação de Figura por Escrita (TENOFE), proposto por MACEDO et
al. (2002). Este teste avalia o desenvolvimento da competência de produção escrita livre para nomear figuras e objetos
e animais conhecidos. É um teste de competência de produção escrita de palavras que correspondem a figuras
respeitando as regras ortográficas e semânticas do português brasileiro. Este é composto por 36 itens, e cada item é
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composto de uma figura e uma caixa de texto abaixo dessa, na qual o sujeito deve digitar o nome da figura.
Após a aplicação da triagem os dados foram analisados quantitativamente podendo apresentar dois resultados ao final
das provas que são: “passou” e “falhou”. De acordo com os autores, a pontuação máxima da triagem é de trinta e seis
pontos.
O desempenho dos escolares foi classificado como: 75 a 100% - muito bom, 50 a 74% - bom, 25 a 49% - razoável e
abaixo de 25% como ruim.
Em dia e horário previamente agendados e acordado com gestores e educadores, os escolares cujos familiares
concordaram em participar da triagem foram chamados para a realização das provas de escrita supracitadas, em local
arejado, com boa iluminação, limpo e silencioso.
Foi explicado oralmente ao escolar sobre cada tarefa de escrita que deveria realizar e caso não compreendesse a
ordem, nova orientação foi fornecida. Crianças com deficiência auditiva, visual, intelectual e motora foram excluídas da
amostra. Aqueles que também não quiseram participar, mesmo que com a anuência dos familiares, de alguma prova,
também foram excluídos. Participaram da amostra 36 escolares.
Foi considerado como “falhou”, os escolares que apresentaram um desempenho abaixo de 50%. Para análise dos
resultados foi realizada análise quantitativa utilizando as tabelas de frequência simples, as quais apresentam de forma
concisa o número de sujeitos (absoluta e relativa) dos valores da variável em questão. Para tanto, foi utilizado o
programa Excel, do pacote Microsoft®, versão 2008.
 
RESULTADOS COMENTADOS
 
A habilidade de escrever corretamente uma palavra, respeitando a organização ortográfica de uma determinada
gramática depende de uma análise consciente das estruturas da língua. A essa reflexão consciente sobre regras que
regem a escrita denomina-se habilidade metalinguística. Sendo assim, entendemos que a aprendizagem das regras
ortográficas está estreitamente vinculada ao processo de aprendizagem explícita. A ortografia está diretamente
relacionada a diferentes níveis de análise linguística exigindo do aprendiz conhecimentos específicos entre a
consciência metalinguística e a aquisição das regras ortográficas.
Desta forma, é esperado que ao final do Ensino Fundamental I, os alunos tenham competência para ler e escrever
gradativamente de forma convencional produzindo textos com domínio da separação em palavras, regras ortográficas e
utilizando aspectos gramaticais estudados. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o aluno do 5º ano
deveria ter se apropriado da maioria das regras ortográficas, ou seja, adquirido as competências mínimas em seu
conhecimento ortográfico.
Os resultados encontrados neste estudo mostraram que 72% dos alunos do 5º ano, falharam na triagem de escrita,
apresentando um conteúdo insuficiente para a ortografia quando comparadas às competências esperadas para este
nível de escolaridade. Esse resultado é extremamente preocupante.
É essencial frisar que vários alunos mesmo não sendo aptos a passar de séries, acabam sendo aprovados para a série
seguinte sem terem atingido o grau necessário para a mesma. Isso gera uma classe de alunos defasada no que diz
respeito aos aspectos gerais da aprendizagem, interferindo também em sua proficiência ortográfica.
Nos últimos tempos não temos visto pesquisas suficientes que mapeiem a situação das desordens fonoaudiológicas no
país, com isso fica claro que pesquisas nesta área devem ser aprofundadas.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É na escola que começa a fase de alfabetização, sendo que refletir sobre a linguagem escrita e pensar sobre o código
alfabético são pré-requisitos para essa fase. O Fonoaudiólogo, profissional que atua especificamente com a linguagem,
portanto, é o indicado para realizar um estudo evolutivo da criança, sendo fundamental dentro da escola. A importância
do mesmo é levar adiante, juntamente com os educadores, propostas de ensino ajustadas às diferentes realidades da
população, principalmente daquelas de ordem linguística. Com esse estudo, a partir dos resultados, o fonoaudiólogo
pode intervir junto com a escola através de prevenção para os alunos, garantindo condições, de modo que os problemas
possam ser evitados e minimizados.
Diante dos resultados apresentados, fica latente a necessidade de refletir sobre novas estratégias que tenham função
de suprimir e reverter esse quadro ainda em sua base, que é o Ensino Fundamental.
Com isso pretende-se oferecer subsídios para a ampliação do conhecimento na área da aquisição do sistema
ortográfico em todos os alunos com dificuldades na escolarização, contribuindo, assim, para o planejamento de
metodologias mais eficazes para o ensino da ortografia, auxiliando o docente nas questões referentes ao
desenvolvimento das habilidades linguísticas do aluno.
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Com relação ao ensino da ortografia, destacamos a necessidade de o professor aprofundar seu conhecimento de como
a criança internaliza as regras ortográficas e sua estreita relação com a língua, podendo criar estratégias facilitadoras
para a aprendizagem.
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