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Resumo:

O presente trabalho busca fazer uma discussão acerca da ortografia e suas implicações no processo de
ensino-aprendizagem, mas especificadamente objetivou-se adentrar no universo escolar para
compreender de que forma a ortografia vem sendo trabalhada em sala de aula e quais as reais
dificuldades encontradas pelos os alunos no processo de aprendizagem. Para tanto tomamos com
referência o Parâmetro Curricular de Língua Portuguesa, pesquisas de teóricos que tratam da temática
aqui explorada nesse estudo e analise de atividade de livros didáticos da língua portuguesa das séries
inicias e analise de produções textuais feitas por estudantes do 4º ano do ensino fundamental.

Palavras-chave: ortografia, dificuldades ortográficas, erros ortográficos, variações linguísticas.

Resumen:

Este estudio tiene como objetivo hacer una discusión sobre la escritura y sus implicaciones en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, sino específicamente destinado a entrar a la escuela en el universo para
entender cómo la ortografía se ha trabajado en el aula y cuáles son las dificultades reales que enfrentan
los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, tomar en relación con los parámetros currículo
de lengua portuguesa, los teóricos de investigación relacionados con el tema aquí explorado en este
estudio y analizar la actividad de los libros de texto de las iniciales de la serie portugueses y el análisis de
las producciones textuales realizadas por los alumnos de 4 º año de la escuela primaria .

Palabras clave: ortografía, problemas de ortografía, errores ortográficos, variaciones lingüísticas.
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A ortografia como processo de cristalização da escrita e sua importância no meio social.

O Brasil é um país com uma enorme diversidade cultural e linguística, uma vez que o mesmo foi habitado
por povos das mais diversas procedências, como por exemplo, pessoas vindas de Portugal, França,
Holanda, África entre outras localidades do mundo, trazendo assim, suas inúmeras características
peculiares de seus povos, seja no que diz respeito a costumes, valores, crenças, maneira de se expressar,
linguagem entre outras. A enorme variação linguística existente em nossa sociedade encontra-se atrelada
a forma como a mesma foi composta, fazendo assim com que o país possua uma enorme riqueza no que
diz respeito à variação linguística existente nas diversas localidades de nosso território nacional, mesmo a
língua utilizada padrão seja a portuguesa.

A variação linguística existente em nossa sociedade se apresente nas mais diversas formas e nos mais
diversos locais de nosso país, pois é muito comum encontrarmos sujeitos em nosso meio social que
possuem sotaques diferentes comparados a nossa maneira de falar e de se expressar, por exemplo, temos
alguns alimentos que são pronunciados de formas diferentes a depender de região para região, no Brasil
não existe nenhuma estudo cientifico que nos mostre qual é o sotaque mais correto a ser utilizado pela
sociedade. Perguntamos-nos qual é a relação existente entre a variação linguística e a ortografia

A ortografia é definida por Morais (2001, p. 4) como sendo:

Uma invenção relativamente recente. Línguas como o francês e o espanhol não
tinha ainda ortografia há cerca de trezentos anos. No caso da língua portuguesa,
apenas no século 20 foram estabelecidas normas ortográficas no Brasil e em
Portugal. Mas a ortografia não é exatamente igual nesses dois países, embora
seja muito parecida. Por isso, nos últimos anos vem sendo negociado um acordo
entre os vários países de língua portuguesa para unificar as normas ortográficas.

Especialistas da língua portuguesa tem buscado cada vez mais desenvolver estudos voltados para a
utilização e da padronização ortográfica entre os países que tem a língua portuguesa como oficial, Brasil,
Moçambique, Portugal, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Cabo verde, São Tomé e Principe e
Macau, totalizando assim um grupo de nove países com aproximadamente 250.000.000 falante sendo o 6º
idioma mais utilizado no mundo.

A ortografia tem-se apresentado como sendo uma forma de padronizar a maneira pela a qual são
realizadas as escritas, possibilitando assim a plena compreensão dos textos/escritos independentemente
de qual região o sujeito faça parte, seja ela norte, nordeste, sudeste, sul ou centro-oeste do país. Sabendo
que uma das finalidades da escola é proporcionar um aprendizado no qual forneça meios para formar
sujeitos sociais críticos e autônomos para lidar com a sociedade e que isso se torna cada vez mais
desafiador quando o mesmo não tem domine se quer com a utilização de sua língua nata, seja ela, escrita
ou falada.

A escola brasileira em geral, tem-se apresentado com inúmeros déficits no que concerne a uma educação
pública e de qualidade para o povo. A precarização das políticas públicas sem dúvida é um fator trivial
para que continuemos nesse quadro educacional, onde possuímos um grande número de analfabetos que
não tem ou não tiveram a oportunidade de frequentar a escola em seu período normal, sem falar daqueles
considerado a minoria da sociedade que chegam a ingressar em uma universidade, seja ela pública ou
privada que são considerados analfabetos funcionais: pessoas que tem o domínio da leitura, mas não
compreende o que está lendo, acarretando assim uma série de consequências como: dificuldade no
aprendizado, perca de autonomia da leitura, entre outras. Pois como afirma o PCN de língua portuguesa
(1997, p. 15):

O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social
efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à
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informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de
mundo, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a
responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes
lingüísticos, necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de
todos.

Deste modo nos perguntamos, o que a escola vem fazendo para mudar a realidade na qual nos deparamos
onde sujeitos das mais diversas idades e níveis de escolaridades não tem domínio na utilização da
ortografia

O professor de língua portuguesa em especial os das séries iniciais desenvolvem um papel crucial no
processo de aprendizagem dos seus alunos, principalmente no que diz respeito a utilização correta da
ortografia de nossa língua falada, visto que são nas séries iniciais que são construída toda a base da
aprendizagem, pois se a criança/adolescente não tiver uma base posteriormente o mesmo terá inúmeras
dificuldades no que se refere a temática proposta. Para tanto sabermos que o ensino da ortografia não é
nada fácil pelas suas inúmeras regras e peculiaridades para quem se coloca na condição de aprendiz, do
contrário não teriam um reflexo nos escritos da falta de domínio da mesma.

Diante tal complexidade o PCN de língua portuguesa alerta para algumas estratégias para o ensino da
mesma, a começar pela a distinção do que é produtivo e reprodutivo, no caso do produtivo a professor
deverá explicar toda as normas geradoras, regras que permitam justificar a utilização correta da palavra a
ser estudada, tratando-se de que é reprodutivo o mesmo deverá dizer que não há regra que justifique as
formas fixada pela mesma. Fazer distinção entre as palavras de uso freqüente e infreqüente na linguagem
escrita impressa, deste modo o PCN de Língua Portuguesa (1997, p. 57) diz que o ensino da ortografia
deveria organizar-se de modo a favorecer:

[...] a inferência dos princípios de geração da escrita convencional, a partir da
explicitação das regularidades do sistema ortográfico (isso é possível utilizando
como ponto de partida a exploração ativa e a observação dessas regularidades: é
preciso fazer com que os alunos explicitem suas suposições de como se escrevem
as palavras, reflitam sobre possíveis alternativas de grafia, comparem com a
escrita convencional e tomem progressiva-mente consciência do funcionamento
da ortografia); a tomada de consciência de que existem palavras cuja ortografia
não é definida por regras e exigem, portanto, a consulta a fontes autorizadas e o
esforço de memorização.

Se pararmos para fazer uma reflexão sobre a citação mencionada acima e as práticas pedagógicas iremos
perceber que embora tais documentos que norteiam o sistema de ensino nem sempre se encontra
presente no cotidiano escolar, vista que para o professor é mais cômodo transmitir o conhecimento de
forma que a didática de reprodução de conteúdos prevaleça no processo de ensino-aprendizagem, deste
modo não poderia ser diferente com o ensino da ortografia em especial nas séries iniciais, o que fazer para
mudar essa realidade

Segundo Morais (2001, p. 1):

A escola em geral cobra do aluno a correção do que escreve. Mas cria poucas
oportunidades para refletir com ele acerca das dificuldades ortográficas de nossa
língua. Cremos que é preciso superar esse desvio: em vez de se preocupar
basicamente em avaliar, verificando o conhecimento ortográfico dos alunos, a
escola precisa investir mais em ensinar, de fato, a ortografia.

Cabe ao professor está preparado para lidar e traçar estratégias eficazes que venham contribuir para o
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ensino da ortografia, pois os erros cometidos nas escritas dos alunos nem sempre são de mesma
procedência, entretanto o que podemos observar que muitos professores se utilizam de hábitos
ultrapassados no qual é pedido para o aluno reescrever inúmeras vezes a palavra errada fazendo assim
com que o mesmo decore tal palavra sem ao menos ter uma explicação lógica o porque de tal escrita ser
desta forma.

As dificuldades ortográficas se apresentam de duas maneiras: regulares e irregulares. Segundo Morais
(2001): na primeira situação das dificuldades regulares da por exemplo a palavra cidade e hoje quando
escrita “sidade” e “oje” ambas podem ser explicada pela sua etimologia ou não, ou seja, não se tem uma
regra especifica, já quando elas são irregulares como, por exemplo, a escrita da palavra “honra” e
“cachorro” ambas podem ser explicada a utilização do “r” e “rr” .

Análise de algumas dificuldades ortográficas em sala de aula, atividades e seus objetivos.

O emprego da letra “Z” costuma fazer parte das dificuldades ortográficas enfrentadas pelas crianças, e
pelos adultos também. O uso da letra “Z” acaba sendo confundido com o do “X” e com o do “S” entre as
vogais. Saber empregar uma dessas letras na hora de escrever é, em geral, uma decisão difícil.

Abaixo, faremos uma análise de algumas atividades realizadas em sala de aula, encontradas em livros de
Língua portuguesa do 4° e 5° anos. Na análise, trabalharemos os casos em que se faz confusão entre o
uso do S e do Z, e entre o X e o Z, para que diante das atividades as crianças possam ter elementos para
fazer sua escolha na hora de escrever as palavras, sendo construídas então as regras do uso correto
através de descobertas e observações.

Como a construção das regras serão realizadas diante das observações após as atividades para facilitar a
dinâmica de investigação e circunstâncias de uso da letra Z em língua portuguesa, segue em ordem as
atividades, em que estão organizadas em pesquisas e etapas distribuídas. Dessa forma, ela será objetiva e
eficiente.

Atividade 1:

• Image: clip_image001.gif

Fonte: Livro construindo a escrita
Fonte: Livro construindo a escrita
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Image: Descrição: Letra Z 1.jpg Image: Descrição: Letra Z 2.jpg

Nesta etapa o objetivo é que as crianças percebam que a letra Z pode ocupar qualquer posição na palavra
(primeira, última ou no meio) e á partir daí comecem á fazer a classificação, e á tirarem as suas
conclusões com o professor mediando as colocações pertinentes e esclarecendo as outras, lembrando que
toda colocação será válida, pois no conhecimento deve-se criar possibilidades para a construção.

Desta forma, a proposta do livro é bastante interessante, pois vemos o construtivismo presente, os jogos
também são estratégias para que o uso correto possa ser captado com mais facilidade. Solicitar que
encontrem em textos palavras com a letra S ou Z, estratégia como a brincadeira do “Soletrando”, bingo de
palavras com Z, S e X ajuda na sistematização do uso.

Normalmente, o trabalho desenvolvido com as crianças leva-as a constatar a existência de vários sons
para a letra X, sendo o recurso da memória o único utilizado para resolver a dúvida. A atividade abaixo
segue a linha do uso do Z, primeiramente é feita a pesquisa, com o intuito de ampliar as descobertas com
as letras que geram dúvidas. Assim sendo, confronta-se X, com Z, com CH e com S, observando aí
diferentes formas de se representar o som da letra. Todas as considerações feitas no uso da letra Z, serão
válidas para a análise da letra X.

Fonte: livro construindo a escrita
Fonte: livro construindo a escrita
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Image: Descrição: Letra x1.jpg Image: Descrição: letra x2.jpg

Para promover a sistematização das palavras, pode ser usado jogos dinâmicos, palavras cruzadas, jogo da
memória, bingo ortográfico, caça-palavras.

Fonte: Livro construindo a escrita

Image: Descrição: x4.jpg

Segundo Ferreiro (1986, p. 54): “...as dificuldades na ortografia – uma das causas da ‘expulsão encoberta’
– são mais freqüentes em crianças de classe desprivilegiada. Uma das razões importantes é o fato da
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forma escrita da língua estar mais próxima das variedades lingüísticas faladas pelas classes sociais
dominantes.” . Observemos dois textos abaixo ambos feito por alunos do 4º ano do ensino fundamental 1,
o primeiro é aluno de uma escola pública municipal de Maceió e o segundo texto de uma escola particular
localizada na Jatiúca. Vale ressaltar, que foi solicitado pelo professor que o mesmo fizesse um texto livre
ficando a sua escolha toda sua estrutura.

Texto 1: produção de um aluno da escola pública

Image: Descrição: C:UsersJhones StêffannyDownloadsProd. 1.jpg

Transcrição da produção:

“o que quero ser qumdo crescer

quero ser Rico muito

Rico i ter muita saube,

i uma Ferarii ser BoBeiru

▪

Suposta produção do aluno:

O que quero ser quando crescer.

Quero ser rico, muito rico.

E ter muita saúde.

E uma Ferrari, e ser bombeiro.

1.

Texto 2: produção de um aluno da escola particular
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Image: Descrição: C:UsersJHONES~1AppDataLocalTempRar$DI05.934Produção 1 CDI.jpg

Analisando os dois textos acima, observamos que no primeiro o aluno tem pouco domínio da escrita que
por sua vez acaba interferindo na sua ortografia, em geral na produção de escrita. Já no segundo texto
podemos observar que o aluno encontra-se com maior domínio na escrita, apresenta também algumas
dificuldades de ortografia, no entanto o seu texto segui uma sequencia lógica e que tais erros ortográficos
cometido pelo aluno alguns estão diretamente ligado a pronuncia da palavra e/ou semelhança no som da
palavra.

A ortografia e suas dificuldades de aprendizagem

Na educação nem sempre estamos cercados por sucessos e aprovações, algumas vezes, nos deparamos
com problemas que deixam os alunos e professores paralisadas diante do processo de desenvolvimento e
aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem é um problema presente e quando essas dificuldades não são
diagnosticadas geralmente a criança é taxada de preguiçosa.

Segundo Furtado (2007, p. 03):

Quando a aprendizagem não se desenvolve conforme o esperado para a criança,
para os pais e para a escola ocorre a “dificuldade de aprendizagem”. E antes que
a “bola de neve” se desenvolva é necessário a identificação do problema, esforço,
compreensão, colaboração e flexibilização de todas as partes envolvidas no
processo: criança, pais, professores e orientadores. O que vemos são crianças
desmotivadas, pais frustrados pressionando a criança e a escola.

Diante da citação acima podemos entender e buscar novas respostas para: Como o professor deverá
adequar metodologias de forma que facilitem a aprendizagem Observar, analisar e desenvolver formas
que facilitem o entendimento no processo de ensino e aprendizagem, mediando o conhecimento é das
muitas alternativas para resposta da pergunta acima.

Determinar uma metodologia que motive a aprendizagem é complexo e o professor deverá identificar os
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problemas, adaptando-os as aulas e motivando os alunos a serem mais participativos.

Segundo Antunes (2008, p. 30): “Ensinar quer dizer ajudar e apoiar os alunos a confrontar uma
informação significativa e relevante no âmbito da relação que estabelecem com uma dada realidade,
capacitando-o para reconstruir os significados atribuídos a essa relação.”. Com a ortografia surge a
necessidade de nos comunicarmos uns com os outros e as dificuldades dessa mesma necessidade de
comunicação. O convívio familiar e o não acompanhamento dos pais na vida escolar do aluno pode-se
estar relacionada ao fracasso escolar no ensino da ortografia, pois não acompanham a rotina dos filhos
não olham seus cadernos além, da condição social, psicológica e trabalho infantil.

Considerações finais

Em suma, conclui-se para tanto que o ensino da ortografia deve ser repensado pelos educadores em
especial os que lecionam nas séries iniciais, visto que os mesmos não devem apenas se preocupar em
avaliar seus alunos e puni-los com a retirada de pontos, pois como afirma Morais (2001) o ensino deve
estar voltado de modo que se “trate a ortografia como objeto de reflexão”.

Conforme obsevado no presente estudo percebemos que são inúmeros os fatores contribuir para a
utilização correta da ortografia pela sociedade dentre eles destacamos: a formação histórica e social de
nosso país, as variações linguística existente em nossa sociedade, entre outros fatores tidos como cruciais
para sua aplicação durante o processo de ensino-aprendizagem.

Inúmeras são as dificuldades encontradas durante o processo de aprendizado, seja pelo o contexto ao qual
o mesmo se encontra ou pela falta de recursos didáticos e pedagógicos eficazes que assegurem um
aprendizado contextualizado no qual o aluno faça e se sinta parte do processo de ensino. As dificuldades
regulares e irregulares são elementos fundamentais que merecem um olhar especial pelos docentes tendo
em vistas que ambas se trabalhada de modo correto poderão contribuir de forma significativa para a
promoção da aprendizagem.
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