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O domínio das convenções da escrita por alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental: o que eles sabem e o que ainda não sabem 

 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivos principais investigar os problemas de 
escrita apresentados por alunos no 6o ano do Ensino Fundamental e apresentar uma 
proposta para promover a atenuação desses problemas. E objetivos específicos: i) 
identificar os níveis de escrita dos alunos sujeitos da pesquisa; ii) categorizar os 
problemas de escrita diagnosticados na escrita dos alunos sujeitos da pesquisa; iii) 
identificar a prática docente da professora no que se refere ao ensino das 
convenções ortográficas; iv) identificar as propostas de ensino de ortografia nos 
livros didáticos do 6o ano das coleções aprovadas no PNLD 2017; v) promover o 
ensino das convenções ortográficas articulado ao trabalho com a produção textual, a 
partir da elaboração de sequências didáticas. Para tanto, foi realizado um breve 
histórico sobre alfabetização e letramento; a análise de documentos como 
Parâmetros Curriculares Nacionais e o Programa Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa que tratam tanto do ciclo de alfabetização quanto do Ensino 
Fundamental. Buscou-se assim, primeiramente, conceituar alfabetização e 
letramento, considerando as acepções de autores como Soares (2009) e Kleiman 
(1995), Morais (1998, 2012) que abordam o ensino-aprendizagem da ortografia, 
Oliveira (2005), que propõe uma categorização dos problemas de escrita dos alunos 
e Freire (1997), que discute a condição do professor pesquisador. O estudo sobre o 
tema foi feito por meio de pesquisa-ação, tendo como sujeitos da pesquisa um 
professor de Língua Portuguesa e uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental. A 
pesquisa foi desenvolvida a partir da observação participante na sala de aula, 
questionário para traçar o perfil do aluno e uma avaliação diagnóstica para identificar 
o nível de dominio de escrita do aluno. A proposta de atividades dos módulos que 
compõem a sequência didática foi pensada a partir do diagnóstico realizado com a 
turma, pois, de nada adiantaria coletar dados para classificar os alunos em 
adiantados ou atrasados. A metodologia foi desenvolvida sem a pretensão de 
encerrar as possibilidades para resolução do problema, mas, de buscar uma 
proposta de diálogo com outras investigações possíveis, uma forma de contribuir 
para a reflexão e a discussão sobre a aquisição e apropriação da leitura e escrita. 
 

Palavras-chave: Alfabetização, letramento, formação de professores, práticas 
pedagógicas. 
 

 

 

 

 

 



The domain of appropriate writing by students from the 6th year of elementary 
school: what they know and still don’t know 

 
 

ABSTRACT 
 

This paper had as main objectives investigate the problems of writing faced by 
6th year students of elementary school and present a proposal to promote 
attenuation of these problems. The specific objective: i) identify the levels of writing of 
students that are part of this research; ii) categorize the writing problems diagnosed 
on the student’s writing from the research iii) identify the teacher’s job related to 
orthographic rules  iv) identify the proposals of orthographic topics in the textbooks 
from the 6th year of the collection approved in PNLD (National program of textbooks) 
2017; v) promote the teaching of orthographical rules connected to the text 
production, from the elaboration of teaching sequences. Therefore, was performed a 
brief historical about alphabetization and literacy; the analysis of documents such as 
the National Curricular Parameters and the National Program of Alphabetization in 
the Right Age that deal with the cycle of alphabetization and primary school. The aim 
was, firstly, conceptualize alphabetization and literacy, considering the meaning fo 
authors like Soares (2009) and Kleiman (1995), Morais (1998, 2012) that approach 
the teaching-learning of orthography, Oliveira (2005), that proposes a categorization 
of the writing problems of the students and Freire (1997) that discusses the condition 
of the teacher researcher. The study about this theme was done by  research-action, 
having as part of this research a teacher of Portuguese in a class of 6th year of 
Elementary school. This research was developed from the participant observation in 
the classroom, survey to trace a profile of the students and a diagnostic evaluation to 
identify the level of writing knowledge. The idea from the books activities that follow a 
didactic sequence was thought from the diagnostic done with the students, because, 
that would be pointless collect the information to classify the learners according their 
knowledge. The methodology was developed without the aim of conclude the 
possibilities to solve the problem, however, look for a proposal of dialogue with 
others possible investigations, a way to contribute to the reflection and discussion 
related to acquisition and appropriation of reading and writing. 
 
 

Keywords: Alphabetization, literacy, teacher’s graduation, pedagogical practice. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CD-ROM – Disco Compacto de Memória Apenas de Leitura (Compact Disc Read-       

Only Memory) 

Ceale – Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita 

CME – Conselho Municipal de Educação 

LA - Livro do aluno 

MEC – Ministério da Educação e Cultura  

MP - Manual do professor 

PNAIC – Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa  

PNLD - Programa Nacional do Livro Didático 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais  

SEA – Sistema de Escrita Alfabética  

TALE – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 – Organização da proposta de sequencia feita pelos estudiosos 

genebrinos 

FIGURA 2 – Esquema de construção da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01 – Quadro 01. Análise dos livros didáticos aprovados no PNLD 2017. 

Quadro 02 – O que se anuncia no manual do professor e o que se realiza no livro do 

aluno sobre o ensino de ortografia. 

Quadro 03 – Aspectos observados na sala de aula. 

Quadro 04 – Exemplo de rotina. 

Quadro 05 – Bloco 1 do questionário do perfil do aluno. 

Quadro 06 – Bloco 2 do questionário do perfil do aluno. 

Quadro 07 – Bloco 3 do questionário do perfil do aluno. 

Quadro 08: Apresentação do perfil do aluno 01. 

Quadro 09: Apresentação do perfil do aluno 02. 

Quadro 10: Apresentação do perfil do aluno 03. 

Quadro 11: Apresentação do perfil do aluno 04. 

Quadro 12: Incorreções diagnosticadas pela pesquisadora na análise do ditado de 

uma frase. 

Quadro 13: Incorreções diagnosticadas pela pesquisadora na análise do ditado de 

palavras. 

Quadro 14. Texto ditado pela professora. 

Quadro 15: Incorreções recolhidas pela pesquisadora na análise do texto ditado. 

Quadro 16. Classificação dos problemas de escrita do grupo 1. 

Quadro 17. Classificação dos problemas de escrita do grupo 2. 

Quadro 18. Classificação dos problemas de escrita do grupo 3. 

Quadro 19. Classificação dos problemas de escrita do grupo 4. 

Quadro 20. Classificação dos problemas de escrita dos alunos. 

Quadro 21. Palavras, frase e texto ditados na avaliação de diagnóstico. 

Quadro 22. Ditados realizados pelo aluno 01. 

Quadro 23. Ditados realizados pelo aluno 02. 

Quadro 24. Ditados realizados pelo aluno 03. 

Quadro 25. Ditados realizados pelo aluno 04. 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 INTRODUÇÃO..................................................................... 14 

1. A APRENDIZAGEM DA ORTOGRAFIA NO CONTEXTO 
DE ALFABETIZAR LETRANDO........................................... 

 
18 

 1.1. Revisitando conceitos de Alfabetização e Letramento.... 18 

 1.2. Os conhecimentos e as experiências vão definindo as 

práticas docentes............................................................  

 

24 

 1.3. O ensino de ortografia que defendemos e as práticas 

docentes de ensino da ortografia..................................... 

 

27 

2. OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, A ESCOLA E 
OS SUJEITOS DA PESQUISA.............................................. 

 
38 

 2.1. Caracterização da escola............................................... 38 

 2.1.1 Breve histórico da escola........................................ 38 

 2.1.2 Estrutura organizacional da escola......................... 39 

 2.1.3 Estrutura física da escola........................................ 39 

 2.2 Perfil dos estudantes......................................................... 40 

 2.3 Os procedimentos metodológicos..................................... 40 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS E DAS 
ATIVIDADES DE ENSINO...................................................... 

 
44 

 3.1 Análise e discussão da observação participante.............. 45 

 3.2 Análise e discussão do questionário do aluno.................. 50 

 3.2.1 Análise e discussão dos dados individuais de 

alguns alunos................................................................... 

 

53 

 3.3 Análise e discussão da avaliação diagnóstica.................. 60 

 3.3.1 Levantamento dos problemas de convenções 

ortográficas nas escritas dos alunos................................ 

 

62 

 3.3.2 Categorização dos problemas de escrita................ 68 

 3.3.3. Análise das atividades feitas pelos alunos............. 71 

 3.4 Duas propostas de ensino de tópicos de ortografia.......... 78 

 3.4.1 Proposta 1............................................................... 78 

 3.4.2 Proposta 2............................................................... 82 

 3.5 Ainda algumas palavras.................................................... 87 

 REFERÊNCIAS...................................................................... 89 



14 
 

INTRODUÇÃO 
 

Esta introdução cumpre um papel especial neste trabalho. Nela, pretendo 

explicitar os erros que cometi pela falta de conhecimento para realizar um 

diagnóstico dos níveis de alfabetização de alunos do 6o ano. Conhecimento que, 

espero, foi sendo construído ao longo do Mestrado Profissional em Educação. 

Conhecimento que me obrigou a rever objetivos e passos metodológicos deste 

trabalho. 

Há muito tempo, os níveis de alfabetização e letramento dos brasileiros têm 

demandado atenção especial da academia, da escola básica, da mídia. Na tentativa 

de responder a essas demandas, o Brasil tem implementado, principalmente ao 

longo das duas últimas décadas, programas para alfabetizar crianças, jovens e 

adultos. Entretanto, em função de hipóteses que pretendemos discutir ao longo 

deste trabalho, esses programas nem sempre têm alcançado os resultados 

pretendidos.  

Na condição de professora de Língua Portuguesa e articuladora da área de 

linguagens da Rede Municipal de Ensino da cidade de São José da Vitória/BA, 

venho refletindo sobre os níveis de alfabetização e letramento nas salas de aula dos 

anos finais do Ensino Fundamental. Eu e meus colegas, com formação em Letras, 

não tivemos a oportunidade de refletir na formação inicial sobre questões da 

alfabetização e do letramento e, não raro, concluímos que podíamos fazer muito 

pouco pelos alunos que, a despeito de estarem no Ensino Fundamental II, eram 

analfabetos. Pelo menos era assim que nós os considerávamos: analfabetos.  

Movida por esse diagnóstico de analfabetismo, meu objetivo, no âmbito do 

Mestrado Profissional, não poderia ser outro se não promover ações que pudessem 

auxiliar professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II a atuar em 

suas aulas no sentido de colaborar na superação desse problema. Para darmos 

conta desse objetivo principal, propusemos, inicialmente, dois objetivos específicos: 

i) identificar, por meio de diagnóstico, as capacidades do eixo da aquisição do 

sistema de escrita já dominadas pelos alunos e as que eles ainda não dominavam; e 

ii) propor atividades que auxiliassem na alfabetização e na ampliação do grau de 

letramento dos alunos.  

Elaborei o instrumento para a realização do diagnóstico e, para minha 

surpresa, me vi compelida a concluir, a partir das leituras de pesquisadores do tema 
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e da realização da qualificação, que seria impróprio afirmar que os alunos, embora 

apresentassem problemas significativos de escrita, eram analfabetos.  

Com as mudanças realizadas, este trabalho passou a tratar da apropriação 

das convenções ortográficas por jovens aprendizes de um 6o ano de uma escola 

pública, situados no nível alfabético de aquisição da escrita. 

A ortografia da língua portuguesa é um sistema convencional de 

representação que prescreve a forma correta de se escreverem as palavras e as 

letras. Também fazem parte das convenções ortográficas a acentuação gráfica e a 

segmentação das palavras.  

Se é verdade que a ortografia facilita a vida do leitor, permitindo que um 

mesmo texto seja lido independentemente das variações na fala, também é verdade 

que ela pode complicar a vida dos usuários da escrita, que precisam conhecer suas 

convenções, tendo em vista que não se escreve do mesmo jeito que se fala.  

O sistema ortográfico usado, hoje, no Brasil, baseia-se em um acordo firmado 

em 1943, que vem sofrendo, desde então, pequenas mudanças. Em 1971, por 

exemplo, determinou-se, entre outras coisas, o fim dos chamados acentos 

diferenciais. Em 1990, foi firmado um acordo, envolvendo os sete países lusófonos. 

Em linhas gerais, o que mudou com esse acordo? i) As letras “k”, “w” e “y” foram 

incorporadas ao alfabeto da língua portuguesa, que passou a ter 26 letras, cada uma 

delas com uma minúscula e outra maiúscula; ii) os monossílabos tônicos, com ou 

sem acento gráfico, passaram a ser classificadas como oxítonos; iii) algumas 

palavras paroxítonas perderam o acento gráfico, embora continuem a ser 

pronunciadas como antes; iv) a acentuação das vogais tônicas grafadas “i” e “u” das 

palavras oxítonas e paroxítonas; v) o trema não será mais usado em palavras 

portuguesas; vi) o hífen em compostos, locuções, sequências de palavras, 

formações com prefixos e sufixos. 

As convenções ortográficas preveem que todo usuário da língua: reconheça o 

alfabeto como sistema de representação gráfica de sinais sonoros; escreva 

ortograficamente palavras com correspondências regulares diretas entre letras e 

fonemas; conheça e faça uso das grafias de palavras com correspondências 

regulares contextuais, entre letras ou grupo de letras e seu valor sonoro; conheça e 

faça uso das grafias de palavras com regularidades morfológico-gramaticais, 

presentes, por exemplo, em substantivos derivados de adjetivos (terminados em –

eza), em adjetivos  que indicam lugar de origem (terminados em –esa), em flexões 
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verbais (formas da 3a pessoa do singular do passado escritas com “u” final; formas 

da 3a pessoa do plural no futuro que se escrevem com “ão”, enquanto nos outros 

tempos verbais se escrevem com “am”; todos os infinitivos terminados em “r”, 

embora no padrão falado aconteça, geralmente, a sua redução).  

Além das regularidades diretas, contextuais e morfológico-gramaticais, os 

usuários da língua precisam dominar também a grafia de palavras com 

correspondências irregulares, mas de uso frequente, sabendo recorrer ao dicionário 

sempre que surgir dúvida quanto à escrita de determinada palavra. 

O foco deste trabalho passou, então, a ser a ortografia. E por que a 

ortografia? Porque, por se tratar de um problema visível, que fica à mostra na 

superfície do texto, escrever de acordo com as normas ortográficas é fundamental 

para se evitarem manifestações de preconceito contra aquele que escreve. 

No nosso entendimento, é importante ressaltar, desde a introdução deste 

trabalho, que as convenções ortográficas não devem ser transmitidas aos jovens 

aprendizes ou ser apresentadas sem atividades explícitas de sistematização. Desde 

já, afirmamos que não defenderemos, aqui, a aprendizagem da ortografia cuja 

essência é a repetição, com base em atividades de fixação. Isso tampouco deve 

implicar que defenderemos uma aprendizagem espontaneísta que aposta que, com 

o passar do tempo e a prática da leitura, os alunos vão “naturalmente” se apropriar 

das regras do sistema ortográfico. Em síntese, não é por meio da listagem de regras 

que o domínio das convenções será garantido. 

Defenderemos a aprendizagem da ortografia no bojo do trabalho com a 

produção textual escrita, a partir de atividades que promovam de forma planejada e 

sistemática, a observação e a análise reflexiva. Como bem assinala Luckesi (2011, 

p. 19), “Na ação espontânea, o que ocorrer será satisfatório ou frustrante; na ação 

planejada, há um desejo claro e definido de sucesso, que expressa a meta aonde se 

quer chegar”. Em síntese, não há dúvida de que as convenções ortográficas 

precisam ser aprendidas, mas a aprendizagem precisa acontecer a partir da reflexão 

e das práticas sociais de uso. 

A despeito das mudanças na orientação e na organização do trabalho, a 

questão inicial foi mantida: quais são os problemas de escrita apresentados por 

alunos de um 6o ano de uma escola pública da cidade de São José da Vitória, em 

princípio, considerados analfabetos pela professora da turma? 
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Ao definir os objetivos deste trabalho, é muito relevante considerar que ele foi 

desenvolvido no contexto do Mestrado Profissional. Isso nos encaminhou para a 

eleição de dois objetivos gerais: investigar os problemas de escrita apresentados por 

alunos no 6o ano do Ensino Fundamental e apresentar uma proposta para promover 

a atenuação desses problemas. Os objetivos específicos são: 

1. Identificar os níveis de escrita dos alunos sujeitos da pesquisa;  

2. Categorizar os problemas de escrita diagnosticados na escrita dos alunos 

sujeitos da pesquisa; 

3. Identificar a prática docente da professora no que se refere ao ensino das 

convenções ortográficas; 

4. Identificar as propostas de ensino de ortografia nos livros didáticos do 6o ano 

das coleções aprovadas no PNLD 2017;  

5. Elaborar propostas de ensino das convenções ortográficas articulado ao 

trabalho com a produção textual, a partir da elaboração de sequências 

didáticas. 

Para o desenvolvimento deste estudo, buscamos aporte metodológico na 

pesquisa-ação, metodologia de pesquisa que promove o envolvimento do 

pesquisador com os sujeitos da pesquisa, favorecendo o estabelecimento de uma 

relação de cooperação, à medida que coloca todos na condição de sujeitos ativos, 

corresponsáveis pelo processo. Assim, os fundamentos metodológicos defendidos 

por Thiollent (2003) e Dionne (2007) foram de fundamental importância na definição 

dos novos caminhos percorridos. 

Para nos auxiliar na compreensão desse assunto complexo, recorremos, 

dentre outros, aos estudos de Soares (2009) e Kleiman (1995), que propõem uma 

ressignificação dos conceitos de alfabetização e letramento, vistos pelas duas 

estudiosas como indissociáveis e complementares. Essas duas características – 

indissociabilidade e complementaridade – impõem que a alfabetização e o 

letramento sejam trabalhados concomitantemente. Também foram fundamentais os 

trabalhos de Morais (1998, 2012), que discutem o ensino-aprendizagem da 

ortografia, e o de Oliveira (2005), que propõe uma categorização dos problemas de 

escrita encontrados em textos de alunos. Para discutirmos a condição de professor 

pesquisador, recorremos a Freire (1997).  
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1. A APRENDIZAGEM DA ORTOGRAFIA NO CONTEXTO DE ALFABETIZAR 

LETRANDO 

 
A partir de agora, apresentaremos um breve diálogo com os trabalhos dos 

pesquisadores que, direta ou indiretamente, ajudaram-nos a construir o nosso.  

 

1.1 Revisitando conceitos de Alfabetização e Letramento 

 
Morais e Albuquerque (2005, p. 208) sinalizam que é necessário reconhecer 

que, no Brasil, não há consenso entre os estudiosos da linguagem e da didática da 

língua materna quanto às formas “mais adequadas de didatizar a alfabetização”, 

sobretudo no caso do ensino do SEA. Por que isso ocorre?  

Dentre vários fatores, essa falta de consenso pode ser atribuída aos 

diferentes graus de adesão dos especialistas às várias correntes teóricas que tratam 

desse assunto. O estudo mostra também que três linhas teóricas assumiram o que 

os dois pesquisadores chamam de “hegemonia e legitimidade” na academia: a teoria 

da psicogênese da língua escrita, as pesquisas que tratam das relações entre 

consciência metafonológica e alfabetização e os estudos de letramento.  

Em nosso trabalho, defendemos que se deve combater a hegemonia de uma 

ou de outra; isso implica que, ao contrário de marcar território, defendemos que os 

pesquisadores da área devem se empenhar na tarefa de solidarizar os 

conhecimentos construídos por essas três correntes teóricas, inegavelmente 

importantes. O que defendemos nos faz concordar com Soares (2009), para quem a 

alfabetização é um processo que envolve múltiplas facetas. Como abrir mão dos 

estudos sobre a psicogênese da língua escrita ou dos estudos sobre a consciência 

fonológica ou dos estudos do letramento?  

Desenvolvidos por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, os estudos sobre a 

psicogênese da língua escrita demonstraram que “as crianças se apropriam do 

sistema alfabético de escrita através de um processo construtivo, interagindo com a 

escrita por meio de práticas significativas” (SILVA, 2016, p. 83).  

Essa compreensão traz implicações para a prática pedagógica: os 

professores devem promover a reflexão sobre o código linguístico em meio a 

atividades que também promovam a compreensão sobre a organização e o 
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funcionamento dos gêneros textuais (ALBUQUERQUE; MORAIS; FERREIRA, 2008; 

FERREIRA et al, 2009). 

Segundo Ferreiro (1985), no processo de aprendizado da escrita, o 

alfabetizando passa por alguns níveis: i) nível pré-silábico, no qual o aluno ainda não 

descobriu que a escrita nota ou registra no papel a pauta sonora, ou seja, a 

sequência de pedaços sonoros das palavras que falamos; o nível silábico, no qual 

ao ler o que escreve, o aluno tende a pronunciar a palavra dividindo-a em sílabas e 

busca fazer corresponder as letras ou marcas colocadas aos segmentos silábicos 

orais que pronuncia; o nível silábico-alfabético, no qual o aluno já descobriu o que a 

escrita alfabética nota, em lugar de achar que se escreve colocando uma letra para 

cada sílaba, descobriu que é preciso colocar mais letras; e, por ultimo, mas não 

menos importante, o nível alfabético, no qual o aluno coloca, na maioria dos casos, 

uma letra para cada fonema que pronuncia. Ao alcançar esta fase do processo de 

apropriação da escrita alfabética, o aluno resolve as questões “o que as letras 

representam e como as letras criam representações” da mesma forma que nós 

adultos, mas cometem ainda muitos erros ortográficos. 

Os estudos de Ferreiro evidenciaram que, para aprender como o sistema de 

escrita alfabética funciona, a criança vivencia um complexo trabalho conceitual, 

através do qual busca desvendar duas questões fundamentais. A primeira é o que é 

que as letras notam, isto é, registram: as letras registram características dos objetos 

que a palavra substitui, como o tamanho e a forma, ou as letras registram a 

sequência de partes sonoras da palavra? A segunda é como as letras criam 

notações, isto é, palavras escritas: as letras criam notações colocando letras em 

função do tamanho ou de outras características do objeto que a palavra designa, ou 

as letras criam notações colocando letras conforme os pedaços sonoros da palavra 

que pronunciamos? Se a última possibilidade for a verdadeira, há ainda mais uma 

pergunta a ser respondida: colocando uma letra para cada sílaba oral ou colocando 

letras para os “sons pequenininhos” que formam as sílabas orais? 

 Para responder a essas duas questões centrais, o aluno vai precisar 

compreender as propriedades do sistema notacional. Assim como a numeração 

decimal e a moderna notação musical, a escrita alfabética é um sistema notacional. 

Esses sistemas apresentam não só um conjunto de caracteres ou símbolos – 

números, notas musicais, letras), mas apresentam também um conjunto de regras 

ou propriedades que definem rigidamente como esses símbolos funcionam para 
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substituir os elementos da realidade que notam ou registram. Em outras palavras, 

como bem assinala Morais (2012), o aprendiz terá de compreender pelo menos dez 

características fundamentais desse sistema: 

 

1. Escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que têm um 
repertório finito e que são diferentes de números e de outros símbolos. 2. As 
letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças na 
identidade das mesmas (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos 
variados (P, p, P, p). 3. A ordem das letras no interior da palavra não pode 
ser mudada. 4. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em 
diferentes palavras, ao mesmo tempo em que distintas palavras 
compartilham as mesmas letras. 5. Nem todas as letras podem ocupar 
certas posições no interior das palavras e nem todas as letras podem vir 
juntas de quaisquer outras. 6. As letras notam ou substituem a pauta sonora 
das palavras que pronunciamos e nunca levam em conta as características 
físicas ou funcionais dos referentes que substituem. 7. As letras notam 
segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos. 8. As 
letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor 
sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra. 9. Além 
de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, algumas marcas 
(acentos) que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas 
onde aparecem. 10. As sílabas podem variar quanto às combinações entre 
consoantes e vogais (CV, CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVC...), mas a 
estrutura predominante no português é a sílaba CV (consoante – vogal), e 
todas as sílabas do português contêm, ao menos, uma vogal. (MORAIS, 
2012, p. 51) 

 

A partir do momento que o aluno já compreende como o sistema de escrita 

alfabética funciona, ou seja, que existe uma relação entre letras e fonemas, é 

preciso ainda dar mais um passo, agora, em direção à compreensão dos aspectos 

ortográficos. Isso se faz necessário porque a definição do funcionamento do sistema 

alfabético não se esgota nessa relação, principalmente porque não há uma 

correspondência biunívoca entre letras e fonemas. A arbitrariedade dessas relações 

manifesta-se em muitos casos e o único modo de dominá-las é a aplicação de 

convenções apontadas pela ortografia. Podemos tomar como exemplo a letra “h” no 

início de palavras: a referência à cadeia sonora não vai indicar qualquer pista para 

legitimar a escolha da grafia, mesmo a escrita da língua portuguesa estando sob a 

lógica do princípio fonográfico, já que o “h” inicial é mudo.  

Embora a referência à cadeia sonora não seja suficiente para explicar todas 

as escolhas para se grafarem as palavras, a fim de garantir que o aluno transite de 

alfabético para alfabetizado, é necessário um trabalho cuidadoso e sistemático com 

o desenvolvimento da consciência fonológica. 
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Nas últimas três décadas, foi publicado um número significativo de estudos 

sobre consciência fonológica. Pesquisadores da relação entre o desenvolvimento da 

consciência fonológica e a alfabetização apontam que, para que o aluno se aproprie 

do SEA, é fundamental que ele “compreenda que a escrita representa/nota a pauta 

sonora das palavras e que isso se dá por meio da relação fonema-grafema” 

(FERREIRA et al, 2009). De acordo com Morais (2012),  

 

Hoje, existe um relativo consenso de que aquilo que chamamos 
“consciência fonológica” é, na realidade, um grande conjunto ou uma 
“grande constelação” de habilidades de refletir sobre os seguimentos 
sonoros das palavras. A consciência fonológica não é uma coisa que se tem 
ou não, mas um conjunto de habilidades que varia consideravelmente. 
(MORAIS, 2012, p. 84) 
 

 

Esse conjunto de habilidades apresenta diferentes níveis de complexidade no 

processo de alfabetização: separação oral e contagem de sílabas na palavra, 

separação e contagem de fonemas nas palavras, identificação e produção de 

palavras de tamanhos diversos, identificação e produção de palavras que começam 

com a mesma sílaba e, progressivamente, com o mesmo fonema. Segundo Morais 

(2014, p. 71), “Não se trata de treinar a consciência fonológica das crianças, 

artificialmente, mas permitir que brinquem com as palavras”. Ainda segundo o 

pesquisador pernambucano, 

 

Desde a década de 1980, existe um consenso de que as relações entre a 
escrita alfabética e a consciência fonológica são de interação. Assim se 
para avançar na compreensão do SEA o aprendiz precisa desenvolver 
algumas habilidades fonológicas, a notação escrita torna mais “visíveis” ou 
mais observáveis os segmentos sonoros das palavras. Por isso, é 
importante que as crianças vejam escritas as palavras com as quais estão 
brincando. (MORAIS, 2014, p. 71-72) 
 
 
 

Em síntese, podemos dizer que a consciência fonológica envolve a 

capacidade de segmentar, de modo consciente, as palavras em unidades menores, 

sílabas e fonemas. Assim sendo, podemos falar em consciência fonológica em dois 

níveis: a consciência silábica e a consciência fonêmica. De acordo com Ferreiro 

(2013, p. 195), “é possível segmentar facilmente as palavras em sílabas; tanto 

crianças pré-alfabetizadas como os adultos não alfabetizados o fazem. No entanto, 
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somente aqueles que aprenderam a ler em um sistema alfabético são capazes de 

segmentar as palavras em fonemas”.  

O trabalho que visa ao desenvolvimento da consciência fonológica deve 

ocorrer, simultaneamente, e articulado ao trabalho de leitura e produção de textos 

orais e escritos. 

O letramento, na acepção que é utilizada neste trabalho, é um termo mais 

recente. Uma das primeiras citações, no Brasil, foi feita por Mary Kato, em 1986 no 

livro “No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística” da editora Ática. A 

partir da metade dos anos 80, o termo foi longamente discutido por Magda Soares, 

Leda Tfouni, Ângela Kleiman, dentre outros pesquisadores. Os estudos do 

letramento definem a alfabetização “como o processo de aprendizagem do sistema 

alfabético e de suas convenções, ou seja, a aprendizagem de um sistema notacional 

que representa, por grafemas, os fonemas da fala” (SOARES, 2014a, p. 22). Já o 

letramento, segundo Soares, deve ser compreendido como o 

 

Desenvolvimento das habilidades que possibilitam ler e escrever de forma 
adequada e eficiente, nas diversas situações pessoais, sociais e escolares 
em que precisamos ou queremos ler ou escrever diferentes gêneros e tipos 
de textos, em diferentes suportes, para diferentes objetivos, em interação 
com diferentes interlocutores, para diferentes funções. (SOARES, 2014b, p. 
181) 

 

A alfabetização é um processo que, idealmente, deve ser iniciado no primeiro 

ano e concluído no terceiro ano do ensino fundamental – o chamado Ciclo de 

Alfabetização. O letramento, por sua vez, tem início antes de o aluno chegar à 

escola e, ao contrário da alfabetização, não tem um prazo para acabar. Os eventos 

de letramento, segundo Street e Castanheira (2014), 

 

Ocorrem em diferentes espaços sociais, assumem diferentes formas e têm 
funções variadas. No cotidiano de uma sala de aula, por exemplo, podem 
ser identificados em situações em que o professor e alunos conversam 
sobre um livro lido pela turma ou sobre uma notícia de jornal comentada por 
um aluno. O mesmo ocorre nas situações em que o professor registra no 
quadro o nome dos aniversariantes, a agenda de trabalho do dia ou os 
nomes dos alunos “bagunceiros”. As pessoas também se envolvem em 
vários eventos de letramento fora da escola quando, por exemplo, 
participam de um ritual religioso, leem um livro para os filhos, anotam 
compras em uma caderneta, leem e escrevem cartas e e-mails ou leem 
pequenos anúncios em busca de emprego. (STREET e CASTANHEIRA, 
2014, p. 259) 
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Uma pessoa pode ser alfabetizada e não ser letrada, se domina o código 

escrito, mas não faz uso social desse código. Podemos dar o exemplo de uma 

pessoa que saber ler e escrever, mas não consegue seguir instruções em um caixa 

eletrônico de um banco. De acordo com Soares (2013), 

 

Em seu sentido pleno, o processo de alfabetização deve levar à 
aprendizagem não de uma mera tradução do oral para o escrito, e deste 
para aquele, mas à aprendizagem de uma peculiar e muitas vezes 
idiossincrática relação fonemas-grafemas, de um outro código, que tem, em 
relação ao código oral, especificidades morfológica e sintática, autonomia 
de recursos de articulação do texto e estratégias próprias de 
expressão/compreensão. (SOARES, 2013, p. 17) 

 

Em outras palavras, Soares aponta um elemento muito importante para que 

uma pessoa seja considerada alfabetizada: deve compreender que escrever é, 

relativamente, diferente de falar, pois cada uma das modalidades de uso da língua 

envolve uma lógica própria. 

Um conceito de alfabetização em seu sentido abrangente deve levar em 

conta, então, o ato mecânico de ler e escrever (decodificar e codificar), a expressão 

e compreensão (que diz respeito a especificidades morfológicas, sintática e 

semântica, pois não se escreve do jeito que se fala), e os determinantes sociais, 

culturais, econômicos e tecnológicos (o conceito de alfabetização não é o mesmo 

em todas as sociedades).  

Se, em seu sentido amplo, a alfabetização já comportaria a dimensão do uso 

do sistema de escrita, por que falar em letramento? Nesse ponto, juntamo-nos 

novamente a Magda Soares. Ela argumenta que o emprego do termo é justificável 

para dar visibilidade à importância de a escola trabalhar, concomitantemente, com a 

apropriação do SEA e seus usos. Enquanto essa prática não fizer parte da rotina de 

trabalho no Ciclo de Alfabetização, acreditamos ser indispensável a utilização dessa 

terminologia. 

No próximo tópico, vamos abordar como os conhecimentos sobre o trabalho 

com a alfabetização e o letramento vão constituindo as práticas docentes de 

professores tanto dos anos iniciais como dos anos finais do Ensino Fundamental. 
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1.2 Os conhecimentos e as experiências vão definindo as práticas docentes  

 

Refletir sobre a alfabetização e o letramento implica, entre outras coisas, 

debruçar-se, criticamente, sobre as práticas de ensino; o que traz para o centro das 

discussões aspectos como as alegadas faltas de motivação dos alunos e de 

formação adequada dos docentes, além da precária infraestrutura das escolas 

públicas.  

Enquanto respostas não surgem a contento, os alunos continuam com 

dificuldades, de natureza diversa, na aprendizagem da escrita: problema que 

gestores e docentes têm dificuldades para enfrentar. No entanto, o fato de não 

termos encontrado respostas suficientes não invalida a busca.   

Ao longo dessa busca, conceitos vão se modificando. Morais (2012), por 

exemplo, assinala que, 

 

As concepções de alfabetização e de estar alfabetizado são históricas e 
variam ao longo do tempo. Nas seis últimas décadas, mudamos 
radicalmente nossas concepções sobre esses temas. Se nos anos 1951, 
em nosso país, ainda tomávamos por alfabetizado quem sabia assinar o 
nome, hoje cobramos que os recém-alfabetizados sejam capazes de ler e 
compreender pequenos textos, além de conseguir produzir pequenos 
textos. (MORAIS, 2012, p. 14) 

 

Assim sendo, a ação docente deve considerar que não basta se ater ao 

domínio do código escrito e a métodos de ensino, precisa ir além, estimulando os 

alunos não só a construir conhecimento, mas também a pensar e refletir sobre o 

processo de formação e construção da linguagem. Construir o maior número de 

capacidades para o desenvolvimento do pensamento autônomo e crítico. Tendo 

consciência de que  

 

Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; 
alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo 
letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que 
sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, 
pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais 
de leitura e de escrita (SOARES, 2009, p. 40). 

 

Partindo deste pressuposto, pode-se dizer que ensinar é desenvolver um 

trabalho que provoque, no aluno, a observação, a percepção, a descoberta, a 
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reflexão. Para tanto é essencial que o aluno decodifique, interprete e compreenda os 

textos que circulam na sociedade, como afirma Kleiman:  

 

Há cem anos, para ser alfabetizado era suficiente ter domínio do código 
alfabético, mas hoje se espera que, além de dominar esse código, o aluno 
consiga se comunicar, por meio da escrita, numa variada gama de 
situações (KLEIMAN, 2005, p. 21). 

 

Hoje, uma sala de aula do Ciclo de Alfabetização precisa ser palco da 

atenção de diferentes demandas, sinalizadas, dentre outros documentos, pelo Pacto 

Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que elenca cinco eixos 

sintetizadores dos direitos de aprendizagem dos alunos: oralidade, leitura, produção 

de textos escritos, análise linguística (discursividade, textualidade e normatividade) e 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética - SEA. Nesse contexto, espera-se que 

os professores se apropriem de teorias e metodologias que subsidiam uma prática 

docente que considere esses direitos.  

Para Freire (1997, p. 22), “não se pode separar a prática da teoria, autoridade 

de liberdade, ignorância de saber, respeito ao educador de respeito aos educandos, 

ensinar de aprender”. Animar o processo de ensino-aprendizagem é dever e função 

que cabe aos docentes desempenhar. Em outras palavras, os professores precisam 

ser competentes, investigadores, possuir certos conhecimentos de forma a 

desenvolverem atividades que promovam a reflexão e a criticidade do aluno.  

Moraes (1997) convida-nos a refletir sobre o papel do professor: 

 

Se a aprendizagem decorre de processos reflexivos e dialógicos que 
traduzem os movimentos existentes no processo educacional, qual será o 
papel do educador nesse contexto? Sob esse enfoque, o educador deverá 
colaborar para garantir a ocorrência desses processos, a manutenção de 
diferentes tipos de diálogo e as transformações que envolvem essas 
relações. Ele será a ponte entre o texto, o contexto e o seu produto. 
(MORAES, 1997, p. 151) 

 

Contudo, em muitas salas de aula consideradas contemporâneas, resistem 

práticas pedagógicas ancoradas na “educação bancária”. Por isso, são importantes 

as palavras de Freire, (1997, p.43): “é pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a própria prática”.  Se o educador não repensar a sua 

prática, com certeza, ele não propiciará ao aluno a oportunidade de se tornar um 

sujeito ativo, crítico.       
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Se o educador deseja se adaptar às novas demandas que a educação e a 

sociedade sinalizam, ele precisa estar disposto a assumir sua condição de 

pesquisador: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Fala-se hoje, com 
insistência, no professor pesquisador. No meu entender o que há de 
pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou 
atuar que se acrescente a de ensinar. Faz parte da natureza da prática 
docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em 
sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma como 
professor, como pesquisador (FREIRE, 2001, p. 32). 

  

Na condição que, segundo Freire, deveria ser intrínseca ao exercício da 

docência, de pesquisador, o professor saberá que não vai encontrar fórmulas 

prontas, devendo estar aberto ao conhecimento de novas teorias, permitindo-se 

refletir sobre sua prática, num movimento de ação-reflexão-ação. Freire afirma ainda 

que é importante que “[...] desde o começo do processo, vá ficando cada vez mais 

claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e 

quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 1997, p. 25). A partir 

de Freire, podemos dizer que a formação docente é uma ação contínua e 

progressiva, fruto, dentre outras coisas, da experiência que o professor vai 

construindo ao longo do exercício da docência. 

Segundo Libâneo (2012, p. 79), “Não basta aprender o que aconteceu na 

história, é preciso pensar historicamente. Pensar matematicamente sobre 

matemática, biologicamente sobre biologia, linguisticamente sobre português, e 

assim por diante”. Portanto, entender a atividade de ensino das disciplinas 

específicas requer do professor o domínio de “o que ensinar”, “quando ensinar” e 

“como ensinar”. Isso envolve não apenas o ensino do conteúdo, mas também de 

procedimentos investigativos da disciplina que está sendo ministrada e de 

habilidades de pensamento que proporcionem uma reflexão sobre a metodologia do 

conteúdo que está sendo ensinado ao aluno. Ainda segundo Libâneo, o professor 

tem um papel fundamental: “o de ajudar o aluno a interiorizar os modos de pensar, 

de raciocinar, de investigar e de atuar da ciência ensinada” (p. 80). Em outras 

palavras, o que Libâneo defende é que o professor deve ajudar o aluno a utilizar os 

conceitos como ferramentas para atuar na realidade, com os outros, consigo 

mesmo.  
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O que dissemos até agora nos autoriza a dizer que, para que o professor 

desempenhe bem o seu papel, é preciso que ele tenha uma formação inicial sólida e 

que busque, no decorrer de sua carreira, uma formação continuada que o oriente 

para um trabalho que atenda às demandas da sala de aula. Em síntese, os 

conhecimentos e as experiências vão definindo as práticas docentes. 

O professor do 6o ano, em geral, é formado em Letras, com habilitação em 

língua portuguesa – essa, inclusive, é a formação da professora do 6o ano no qual 

desenvolvemos nossa pesquisa. É comum que professores dos anos finais do 

Ensino Fundamental não vejam como parte de sua responsabilidade o planejamento 

de atividades que promovam a consolidação dos estudos sobre o sistema alfabético 

da escrita e o sistema ortográfico. Entretanto, um número significativo de alunos tem 

chegado aos anos finais do Ensino Fundamental sem ter um domínio pleno da base 

alfabética e um domínio satisfatório das convenções que regem a ortografia. 

Nesse contexto, interessa-nos perguntar sobre as práticas docentes de 

ensino da ortografia e sobre o ensino de ortografia que pode conduzir a um maior 

sucesso dos alunos.  

 

1.3 O ensino de ortografia que defendemos e as práticas docentes de ensino 
da ortografia 
 

Trazendo a reflexão para a discussão sobre o ensino-aprendizagem da 

ortografia para alunos do 6o ano do Ensino Fundamental, cabe-nos, então, 

perguntar: quais conteúdos ortográficos ensinar? Quando ensiná-los? Como ensiná-

los? 

Quais conteúdos? Defendemos que ninguém melhor do que o professor para 

decidir isso, a partir, evidentemente, de um diagnóstico de sua turma. Esse tópico é 

particularmente importante para o nosso trabalho, pois, no caso do 6o ano, é comum 

que o professor considere que boa parte dos problemas de ortografia que os alunos 

apresentam já deveriam ter sido superados e, por isso, não fazem parte do 

planejamento para aquela etapa escolar.  

Quando ensinar esses conteúdos? Esse item está relacionado com o anterior, 

pois, a nosso ver, fora de uma pedagogia tradicional, fundamentada, sobretudo, num 

olhar estático a respeito do educando, cabe ao professor definir quando ensinar: o 

tempo certo é aquele sugerido pelos diagnósticos que o professor realiza ao longo 
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do processo. Diagnosticado um problema, não há razão para ignorá-lo sob a 

justificativa de que ele já deveria ter sido superado pelos alunos. 

Como ensinar esses conteúdos? Vamos defender, junto com Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), que a ortografia deve ser trabalhada no interior de uma 

sequência didática para o ensino da escrita. Inicialmente, é oportuno esclarecer que, 

em ortografia, os problemas encontrados pelos alunos ao escreverem não estão 

relacionados a um gênero textual específico, já que as regras ortográficas são as 

mesmas em todos os textos. Isso, entretanto, não deve significar que a ortografia 

deva ser trabalhada desarticulada do ensino da produção escrita. Os erros 

encontrados nas produções dos alunos são, como assinalam os pesquisadores do 

Círculo de Genebra, “uma fonte de informação preciosa para o professor” (p. 98). 

Eles assinalam que 

 

Um levantamento dos erros mais frequentes pode servir como base para a 
escolha das noções a serem estudadas ou revistas nos momentos 
consagrados unicamente à ortografia. Evidentemente, não se trata de 
retomar tudo de uma só vez, mas de determinar as intervenções prioritárias. 
Um tal levantamento permite também diferenciar o trabalho com a 
ortografia: em função da frequência de erros, alguns pontos deverão ser 
abordados com todos os alunos; outros, apenas com um pequeno grupo; e 
outros, ainda, com alunos que necessitam de atenção individual. (DOLZ, 
NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004, p. 98) 
 

 

A sequência proposta pelos estudiosos genebrinos apresenta a seguinte 

organização: 

 

 

 

 Figura 01. Organização da proposta de sequencia feita pelos estudiosos genebrinos. 
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Na primeira etapa da sequência, Apresentação da situação, define-se o projeto 

de comunicação (o gênero, o objetivo, o tema, os leitores) e ajuda-se o aluno na 

preparação dos conteúdos. Metaforicamente, pode-se dizer que, na definição do 

projeto de comunicação, definem-se as regras do jogo. Esse momento é essencial 

no processo, pois não é possível ser bem-sucedido em um jogo sem que se saibam 

suas regras. A preparação dos conteúdos também é fundamental no processo, já 

que não se escreve sobre um assunto desconhecido, embora conhecer o assunto 

não seja condição suficiente para se escrever um bom texto. 

Na segunda etapa, o aluno escreve o texto, segundo as regras definidas na 

apresentação da situação. Mesmo que alguns alunos digam que não sabem fazê-lo, 

é importante que todos realizem a primeira produção, por duas razões: a primeira é 

que essa produção inicial explicitará para o aluno o que ele já domina e o que ele 

ainda não domina sobre o gênero que terá de produzir; a segunda é que ela servirá 

como diagnóstico para o professor, revelando o que a turma já sabe e o que ainda 

não sabe e que, por isso mesmo, ele precisará ensinar. 

Na terceira etapa, dos módulos, são desenvolvidas as atividades de ensino, 

organizadas a partir do diagnóstico realizado na etapa anterior. Segundo os 

pesquisadores genebrinos, devem ser preparados entre três e seis módulos por 

sequência. Cada módulo trabalha com um problema a ser superado na produção 

final. No nosso entendimento, o último módulo pode apresentar um conjunto de 

atividades encadeadas, caso o tópico de ortografia seja regido por regra; em caso 

de se tratar de uma irregularidade ortográfica, o recomendável é que o último 

módulo seja dedicado a ensinar os alunos a consultarem os dicionários, o que 

permitirá a eles o desenvolvimento de uma maior autonomia para lidar com esses 

casos de irregularidades. 

Na quarta etapa, o aluno é convidado a reescrever seu texto, a partir do que 

foi ensinado nos módulos, inclusive fazendo as correções de problemas ortográficos 

que foram trabalhados no decorrer da sequência. Nesse momento, caso queira, o 

professor pode atribuir uma nota ao texto, desde que os critérios de avaliação 

tenham como base o que foi ensinado nos módulos. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly defendem que a ortografia, a despeito de sua 

importância, deve ser tratada, no final sequência. Isso, a nosso ver, procede, por 

duas razões. A primeira é que, tradicionalmente, a ortografia é confundida com um 

problema textual e, como já assinalamos, como são problemas de fácil identificação 
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pelo professor, não raro um texto avaliado como bem escrito é aquele que não 

apresenta problemas de natureza ortográfica – essa crença não é só dos 

professores, ela se estendeu também para os alunos, o que faz com que ambos se 

“descuidem” de questões relacionadas a outros níveis.  A segunda é que o 

tratamento da ortografia no módulo final evita que os alunos fiquem sobrecarregados 

com a correção de palavras que podem, eventualmente, ser suprimidas do texto.  

A partir de agora, passaremos a discutir as práticas docentes no ensino de 

ortografia no Ensino Fundamental. 

Em livro que se tornou uma referência importante sobre o ensino-

aprendizagem de ortografia, Morais (2002) diz acreditar que o ensino de ortografia 

não evoluiu, quando comparado ao ensino da leitura e da produção escrita: 

 

Na maioria das vezes, as escolas continuam não tendo metas que definam 
que avanços esperam promover nos conhecimentos ortográficos dos 
aprendizes a cada série do ensino fundamental. Nesse espaço de 
indefinição, a ortografia continua sendo mais um objeto de avaliação, de 
verificação, que de ensino. Em lugar de criar situações de ensino 
sistemático, a atitude de muitos educadores parece revelar mais uma 
preocupação em verificar se o aluno está escrevendo corretamente. Isso 
fica muito claro, por exemplo, no modo como tradicionalmente se realizam 
os ditados na escola. (MORAIS, 2002, p. 53) 

 

Embora a 1a. edição da obra a qual nos referimos seja de 1998, em nosso 

entendimento, Morais tem razão e não nos parece que as coisas tenham mudado 

significativamente. Nessa publicação, Morais refere-se a uma pesquisa realizada 

junto a professores de 2a, 3a e 4a séries da rede pública municipal de Recife, a qual 

levou à constatação de que quase todos os professores elegiam o ditado como 

atividade preferida para “ensinar” ortografia. Os procedimentos de “ensino” 

recorrentes eram: o ditado de pequenos textos ou de listas de palavras; a correção, 

colocando a palavra no quadro-negro; solicitação aos alunos que corrigissem o que 

erraram no caderno. A pesquisa evidenciou ainda que muitos professores 

mantinham a prática de pedir aos alunos que copiassem algumas vezes as palavras 

que tinham errado. Ainda que alguns aspectos com relação à ortografia dependam 

de memorização, é preciso admitir que seria impossível aprender a escrita de 

inúmeras palavras por meio dessa estratégia – a nosso ver, exaustiva, enfadonha e 

improdutiva para o aluno. 
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Embora tenhamos realizado a nossa pesquisa em uma turma, o que não nos 

autoriza a fazer uma generalização, identificamos prática similar da professora, no 

que se refere ao “ensino” da ortografia. 

Outro procedimento nos permitiu verificar que Morais tem razão em dizer que 

o trabalho com a ortografia não evoluiu de forma significativa: analisar, ainda que 

brevemente, os modos como os livros didáticos recém aprovados no Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD-2017) tratam essa questão. 

Morais (1998) traz exemplos do trabalho com a ortografia que apareciam em 

livros didáticos da década de 1990. Segundo ele, as atividades propostas não 

passavam de treino ortográfico.  

No PNLD 2017, foram aprovadas seis coleções didáticas de língua 

portuguesa para os anos finais do Ensino Fundamental. Optamos por não nomear 

essas coleções: elas serão identificadas por números, em ordem alfabética. 

Também é importante dizer que, como nossa pesquisa aconteceu em uma turma do 

6o ano, só analisamos livros para essa etapa. A seguir, apresentamos um quadro 

que sintetiza nossa análise. 

 

COLEÇÃO CONTEÚDOS METODOLOGIA OBSERVAÇÕES 

1 Letra e fonema; 
encontro consonantal 
e dígrafo; separação 
de sílabas; 
acentuação das 
oxítonas, 
paroxítonas, de 
hiatos e ditongos; 
emprego do “g” e do 
“j”. 

O foco está na 
metalinguagem, 
oscilando entre a 
transmissão e a 
reflexão: em algumas 
atividades, depois de 
uma breve observação, 
o conceito é 
apresentado ao aluno, 
que deve mostrar que 
se apropriou dele em 
seguida. 

O trabalho é 
realizado em uma 
subseção de 
capítulo, intitulada 
“Questões da 
escrita”, sem 
articulação com os 
eixos da leitura 
e/ou da produção 
textual. 

2 Fonema e letra; 
dígrafo e encontro 
consonantal; 
encontros vocálicos; 
divisão silábica; 
acentuação das 
oxítonas, dos 
monossílabos 
tônicos, das 
paroxítonas e das 
proparoxítonas. 
 

O foco está na 
metalinguagem, com 
amplo predomínio da 
transmissão: exposição 
da regra ou do 
conceito, apresentação 
de exemplos, 
realização de 
atividades de 
aplicação. 

O trabalho é 
realizado em uma 
subseção de 
capítulo, intitulada 
“De olho na 
escrita”, sem 
articulação com os 
eixos da leitura 
e/ou da produção 
textual.  
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3 Grafia das palavras 
com –r ou –rr; Grafia 
das palavras com  
–ão ou –am; Grafia 
das palavras com “s” 
ou “z”; acentuação 
das oxítonas, das 
paroxítonas e das 
proparoxítonas. 

O foco está na 
epilinguagem, com 
amplo predomínio da 
reflexão: observação, 
análise, elaboração da 
regra, aplicação, 
sistematização.  

O trabalho é 
realizado em uma 
subseção intitulada 
“Ortografia”, parte 
de um caderno 
específico 
intitulado “Estudos 
de língua e 
linguagem”. 
Embora as 
palavras 
trabalhadas sejam 
extraídas de um 
texto, não se pode 
dizer que há uma 
articulação com o 
eixo de leitura. 

4 Grafia do “porque”, 
“porquê”, “por que”, 
“por quê”; uso do “s” 
em sufixos para a 
formação de 
adjetivos; acentuação 
de oxítonas, 
paroxítonas e 
proparoxítonas. 

O foco está na 
metalinguagem, com 
amplo predomínio da 
transmissão: exposição 
da regra ou do 
conceito, apresentação 
de exemplos, 
realização de 
atividades de 
aplicação. 
 

O trabalho é 
realizado em uma 
subseção de 
capítulo, intitulada 
“De olho na 
ortografia”, sem 
articulação com os 
eixos da leitura 
e/ou da produção 
textual. 

5 Conceito e história da 
ortografia; grafia do 
som /ã/; separação 
de sílabas; uso da 
letra “h”; os sons e as 
letras; acentuação de 
oxítonas, paroxítonas 
e proparoxítonas. 

As atividades são 
marcadas pela 
ausência de 
sistematização, com 
amplo predomínio da 
transmissão: é o que 
mais se aproxima do 
trabalho de 
“verificação”, para o 
qual Morais chamou a 
atenção.  

O trabalho é 
realizado em um 
caderno intitulado 
“Unidade 
suplementar”, sem 
articulação com os 
eixos da leitura 
e/ou da produção 
textual. 

6 Emprego do “u” ou do 
“l” no final de 
palavras; grafia das 
palavras com  
–ão ou –am; uso do 
hífen; grafia de 
palavras com o som 
/s/; influência da fala 
na escrita de 
palavras paroxítonas; 
uso da letra “m” antes 

O foco está na 
epilinguagem, com 
amplo predomínio da 
reflexão: observação, 
análise, elaboração da 
regra, aplicação, 
sistematização. 

O trabalho é 
articulado ao eixo 
da produção 
textual: a ortografia 
é sempre o último 
módulo de uma 
sequência didática 
para o ensino de 
um gênero textual, 
embora nem 
sempre o conteúdo 
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de “p” e “b”.  de ortografia esteja 
atrelado ao gênero 
estudado. O 
trabalho com a 
ortografia também 
é articulado ao 
trabalho com o eixo 
da análise 
linguística. 

Quadro 01. Análise dos livros didáticos aprovados no PNLD 2017. 

 

Essa breve descrição sinaliza que, embora duas coleções didáticas 

proponham um ensino de ortografia mais reflexivo, uma oscile entre a transmissão e 

a reflexão, a maioria ainda opta pela metodologia, predominantemente, transmissiva.  

A informação sobre os conteúdos é particularmente importante para o nosso 

trabalho, pois nos permitirá checar se os conteúdos selecionados pelos livros 

didáticos são adequados à realidade diagnosticada na turma de 6o ano na qual 

realizamos nossa pesquisa.  

A seguir, apresentamos um quadro com informações sobre o que as coleções 

didáticas abordam no manual do professor (MP) sobre o ensino de ortografia e uma 

análise crítica que fizemos a partir da comparação entre o que se anuncia no manual 

do professor e o que se realiza no livro do aluno (LA). 

 

 
COLEÇÃO 

 
O QUE DIZ SOBRE O ENSINO 
DE ORTOGRAFIA 

 
ANÁLISE  
CRÍTICO-COMPARATIVA  
ENTRE O QUE DIZ  
O MP E O LA 
 

1 ------------------------------------------- Embora recomende, aos 
professores, a leitura do livro 
Ortografia: ensinar e aprender, 
de Morais, o Manual do 
Professor não faz qualquer 
referência ao ensino da 
ortografia na escola. Em função 
disso, é impossível analisar se 
há coerência entre o que se 
declara no manual do professor 
e o que se realiza no livro do 
aluno. 
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2 No manual, a obra anuncia que 
a ortografia recebe uma atenção 
especial, “com trabalho contínuo 
e sistematizado”. A obra declara 
uma opção pelo método 
indutivo, já que o aluno deverá 
inferir as regras do sistema e 
colocá-las em prática. 

A obra não oferece elementos 
suficientes para que os alunos 
infiram as regras do sistema 
ortográfico: ela é de orientação 
claramente transmissiva. Ao 
trabalhar com o conteúdo 
fonema e letra, por exemplo, o 
livro pede ao aluno que 
compare o som da letra “s” em 
duas palavras e, a partir daí, 
expõe os conceitos de fonema 
e letra, dando exemplos. 
 
 

3 A obra anuncia, no manual, que 
optou por uma abordagem 
metodológica mais reflexiva, 
que possibilitasse aos alunos a 
observação e a análise de 
“pequenos corpora” de 
ocorrências do aspecto 
ortográfico selecionado, de 
modo a conduzi-los à 
formulação de conclusões sobre 
esses aspectos. 

A obra propõe atividades que 
proporcionam, de fato, a 
reconstrução, por parte do 
aluno, das regras que orientam 
o sistema ortográfico. O passo 
a passo dessa escolha 
metodológica está 
materializado nas atividades 
sobre o uso do “r” ou do “rr”, por 
exemplo, pela presença dos 
seguintes verbos nos 
enunciados: observe, compare, 
releia, analise, identifique, 
explique.    
 

4 No manual, esta coleção 
anuncia uma proposta 
interacionista de ensino da 
ortografia, aconselhando o 
professor a aproveitar “todas as 
chances proporcionadas pela 
coleção, para trabalhar a grafia 
dos vocábulos, evitando 
exercícios mecânicos de siga o 
modelo, pois a contribuição 
deles para a aprendizagem é 
nula, visto que não têm nenhum 
significado para o estudante por 
não estarem baseados nas 
experiências de leitura”. 

Ao contrário do que anuncia, a 
obra realiza um trabalho 
centrado sobretudo na 
transmissão de regras e 
apresentação de exemplos, 
como acontece com o estudo 
dos porquês: o livro pede ao 
aluno que leia o trecho de um 
diálogo em que aparecem três 
diferentes porquês; em seguida, 
abre com uma exposição sobre 
as diferentes grafias, a partir de 
frases; e, por último, traz 
atividades de aplicação, nas 
quais o aluno deve completar 
frases, usando os porquês. 
 

5 No manual do professor, esta 
coleção afirma que é muito 
comum que nos anos finais do 
Ensino Fundamental o 

No livro do aluno, a obra não se 
mostra inovadora com o 
trabalho com a ortografia, ao 
contrário. No nosso 
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pressuposto de que o aluno já 
domine plenamente a base 
alfabética da língua e já esteja 
com domínio satisfatório das 
convenções que regem a escrita 
das palavras. O manual 
continua, afirmando que, no 
entanto, não é esse domínio 
que muitas vezes se verifica e 
que, apesar disso, geralmente, 
não há, do 6o ao 9o ano, uma 
prática sistemática voltada para 
os conteúdos de ortografia. A 
coleção diz assumir que “faz 
parte da educação básica a 
sistematização e a consolidação 
dos estudos sobre o sistema 
alfabético da escrita o sistema 
ortográfico, inclusive para suprir 
possíveis defasagens que o 
aluno apresente até em relação 
à base alfabética. 
 

entendimento, entre as 
coleções aprovadas, esta 
coleção é a que traz uma 
proposta mais parecida com o 
que Morais chama de 
“verificação”, como acontece no 
caso da atividade com a qual se 
pretende que os alunos 
percebam que é possível 
deduzir regras com base na 
observação das regularidades 
existentes: pede-se ao aluno 
que observe as regularidades 
em uma lista de palavras, 
destacando como o som /ã/ é 
grafado; depois disso, pede ao 
aluno que deduza regras. 

6 No manual do professor, a obra 
informa que o trabalho com a 
ortografia será articulado ao 
trabalho com a produção 
textual. A coleção destaca que 
“A ortografia é importante, pois 
não é comum que se publiquem 
textos que não tenham passado 
por uma cuidadosa revisão 
ortográfica”. Além disso, afirma 
que, embora os problemas de 
ortografia não estejam 
diretamente relacionados aos 
gêneros textuais, as regras de 
ortografia podem ser ensinadas 
no contexto de atividades 
significativas de escrita.  

No livro do aluno, as atividades 
de ortografia estão, de fato, 
articuladas ao trabalho de 
produção escrita, como 
acontece na proposta de 
produção de uma notícia: o 
último módulo da sequência 
didática é dedicado ao estudo 
da grafia de verbos com –ão ou 
–am, sob a justificativa de que 
verbos no passado são muito 
utilizados no gênero trabalhado 
A atividade se inicia, pedindo 
aos alunos que leiam em voz 
alta duas frases e identifiquem 
os tempos em que os verbos 
estão flexionados. Depois, pede 
aos alunos que comparem os 
verbos (dois, no passado; dois, 
no futuro) e indiquem o que é 
diferente na escrita deles. Por 
fim, pede aos alunos que 
formulem uma regra para 
explicar a escrita dos verbos no 
passado e no futuro. 

Quadro 02. O que se anuncia no manual do professor e o que se realiza no livro do aluno sobre o 
ensino de ortografia. 
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Como já assinalamos, o professor de português dos anos finais do Ensino 

Fundamental supõe, muitas vezes, que os alunos, nessa etapa da escola básica, já 

dominam a base alfabética e as regras de ortografia. Entretanto, também como já 

assinalamos, nem sempre essa é a realidade que se constata: há incontáveis 

reclamações de professores sobre as dificuldades de os alunos escreverem 

corretamente as palavras, isto é, grafarem as palavras de acordo com as 

convenções ortográficas do português. 

Segundo Morais (2014), é desejável e viável que as regularidades 

ortográficas sejam dominadas nos cinco primeiros anos da educação básica e que, 

no trabalho com as irregularidades, os professores sejam seletivos e priorizem 

palavras de uso frequente.  

As pesquisas têm mostrado que, no geral, os professores: atribuem um peso 

excessivo à questão ortográfica, assumindo postura preconceituosa contra os que 

cometem erros dessa natureza; tendem a considerar as convenções ortográficas 

como mais importantes do que os saberes textuais; tendem a considerar a 

apropriação das convenções  ortográficas um aprendizado natural, que acontece 

através do contato com livros ou com materiais escritos. Morais (2002) destaca que 

“não se deve confundir competência textual com conhecimento ortográfico” (p. 20). 

Ele enfatiza ainda que se devem criar momentos específicos para que o aluno reflita 

sobre a escrita das palavras. Em síntese, Morais defende que é necessário tornar o 

aprendizado da ortografia um objeto de estudo a ser trabalhado sistematicamente e 

que seria ingenuidade apostar que o conhecimento ortográfico é algo que o aluno 

pode descobrir sozinho, sem a mediação do professor. 

O domínio da base alfabética, mais enfatizado nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, sobretudo no Ciclo de Alfabetização, é uma das condições para o 

desenvolvimento da compreensão das bases da ortografia. Sabe-se que nem todos 

os alunos chegam aos anos finais do Ensino Fundamental com esse saber 

incorporado e consciente. Este é, muito provavelmente, um dos grandes desafios 

tanto para a escola em seu projeto pedagógico quanto para o professor de língua 

portuguesa do 6o em diante: detectar se esse saber foi apropriado pelos alunos e 

buscar estratégias para suprir as possíveis defasagens. 

No Ensino Fundamental II, o aluno deveria distinguir entre as possibilidades 

que a língua oferece – escrita alfabética – e as convenções que regem o sistema de 

escrita. Mesmo que não dominasse todas as convenções, deveria ter a consciência 
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de que nem sempre se escrever da forma como se fala, bem como para que serve 

escrever ortograficamente. Como bem explica Morais (2014, p. 240), “como a forma 

de pronunciar as palavras varia conforme a região e o grupo sociocultural, se 

fôssemos escrever tal como falamos, haveria grandes variações e a tarefa de ler 

seria dificultada”. 

Vamos encerrar este item, valendo-nos, mais uma vez, de Morais (2002), 

para quem, 

 
Incorporar a norma ortográfica é consequentemente um longo processo 
para quem se apropriou da escrita alfabética. Não podemos nos assustar e, 
em nome da correção ortográfica, censurar ou diminuir a produção textual 
no dia a dia. Enfatizo que o ensino sistemático da ortografia não pode 
transformar em “freio” as oportunidades de a criança apropriar-se da 
linguagem escrita pela leitura e composição de textos reais. Se o trabalho 
de reescrita e produção de textos é fundamental para nossos alunos 
avançarem em seus conhecimentos sobre a língua escrita, não podemos 
por outro lado esperar que eles aprendam ortografia apenas “com o tempo” 
ou “sozinhos”. É preciso garantir que, enquanto avançam em sua 
capacidade de produzir textos, vivam simultaneamente oportunidades de 
registrá-los cada vez mais de forma correta. (MORAIS, 2002, p. 22-23)  
 

   

As observações de Morais vão ao encontro do que defendemos. Não se pode 

esperar que, primeiro, os alunos se apropriem das regras do sistema ortográfico, 

para, depois, iniciar o trabalho com a escrita de textos. Esse trabalho precisa 

acontecer concomitantemente: enquanto se apropriam de conhecimentos sobre a 

organização e o funcionamento da ortografia, o jovem aprendiz deve, também, se 

apropriar de conhecimentos sobre a organização e o funcionamento dos gêneros 

textuais. 
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2. OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, A ESCOLA E OS SUJEITOS DA 
PESQUISA 
 

Consideramos fundamental apresentarmos uma descrição caracterizadora da 

escola e dos sujeitos envolvidos na pesquisa: a professora e os alunos de um 6o ano 

do Ensino Fundamental. 

 

2.1 Caracterização da escola 

 

Essa caracterização envolverá os seguintes tópicos: histórico da escola, 

estrutura organizacional e estrutura física. 

 

2.1.1 Breve histórico da escola 

 

A escola onde ocorreu a pesquisa foi criada em 2001, sob a Portaria nº 09 de 

1º de outubro de 2001, em caráter de emergência, para atender a demanda escolar 

do município, provocada pelo crescimento populacional. No período da criação, a 

escola recebeu o nome provisório da gestora municipal em exercício.  

Em 2008, o nome da escola foi alterado, pois, de acordo com a Lei Federal Nº 

6454 de 24 de outubro de 1977, em seu Artigo 1º, “É proibido em todo território 

nacional atribuir nome de pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, 

pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta”.  Essa lei é 

referendada pela Constituição Federal de 1988, que, no Artigo 37, estabelece o 

princípio da impessoalidade na administração pública. Esse artigo afirma que é 

imoral e ilegal nomes de pessoas vivas em órgãos públicos, pois caracterizar-se-ia 

como uso de dinheiro público para promoção pessoal. 

 Assim, a escola passou a ser conhecida com o nome atual, autorizada pela 

Resolução nº 013/2008 do Conselho Municipal de Educação (CME), sendo 

sancionada pelo Secretário da Educação em exercício na época, em 26 de setembro 

de 2008. Contudo, só foi efetivamente registrada no Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) e publicada no Diário Oficial do Município no ano de 2009.  
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2.1.2 Estrutura organizacional da escola 

 

A escola apresenta uma estrutura organizacional composta por uma diretora e 

duas vices; a primeira vice, com a carga horária de quarenta horas para os turnos da 

manhã e tarde, e a outra, com uma carga horária também de 40 horas, distribuída 

em vinte horas em sala de aula e vinte na vice direção do noturno.   

Também fazem parte da equipe gestora: dois coordenadores pedagógicos – 

um para acompanhar as séries iniciais do Ensino Fundamental e outro, 

exclusivamente, para a Educação de Jovens e Adultos –; e três articuladores de área 

para as séries finais do Ensino Fundamental – um para a área de linguagens, um 

para a área de exatas e outro para a área de humanas. 

Quanto ao tempo de atuação na gestão, a diretora encontra-se no cargo desde 

2005, tendo sido escolhida por indicação do poder público municipal. As vice-

diretoras foram nomeadas em 2013, por decreto do prefeito.  

Para desenvolver o trabalho educativo, a escola conta com o trabalho de 57 

professores, todos com formação em nível superior, uma psicopedagoga e uma 

assistente social. Para o trabalho administrativo, a escola conta com o apoio de uma 

secretária escolar, cinco auxiliares de secretaria, sete zeladores, onze merendeiras, 

três porteiros e uma fiscal de limpeza. 

 

2.1.3 Estrutura física da escola 

 

Inicialmente, a escola funcionava em um galpão com sete salas de aula, oito 

banheiros, uma secretaria, uma sala para diretoria, uma cozinha e um corredor para 

eventos. Era tudo improvisado, pois o galpão foi erguido rapidamente, com vigas 

pré-moldadas, paredes baixas com cobertura de zinco, que, no período de chuvas, 

produzia muito barulho. Além do barulho dos pingos da chuva, o zinco do telhado 

ajudava a propagar o eco das vozes de alunos e professores.  

Em 2007, a escola foi ampliada, com a construção de outro pavilhão. Na 

oportunidade, substituiu-se o telhado de zinco por telhas de cerâmica, ampliou-se a 

quantidade de salas de aulas e banheiros, construíram-se nova secretaria, salas 

para direção, coordenação e professores, ampla área de lazer e muro de proteção.  
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Atualmente, a escola está fisicamente estruturada com dezesseis salas de 

aula, oito banheiros para alunos e um para professores, sala para gestores, 

secretaria, sala de professores, sala de informática, cozinha, área de lazer, pátio 

coberto, canteiro para área verde, rampa, muro externo e portão de ferro. 

Apesar de ter passado por essa reforma, a escola ainda precisa de serviços, 

tais como: a cobertura da área de lazer, construção de espaços para implementar a 

biblioteca e funcionamento adequado da sala de informática.    

 

 2.2 Perfil dos estudantes 

 

A maioria dos estudantes é oriunda das fazendas circunvizinhas. Alguns vêm 

de outros municípios, geograficamente próximos a São José da Vitória.  São filhos 

de trabalhadores rurais que vivem da lavoura cacaueira, do pequeno comércio ou de 

trabalhos informais, quando não desempregados.  

A maioria dos pais desses alunos não concluiu o Ensino Fundamental. Alguns 

sobrevivem de recursos provenientes dos programas do governo federal. Alguns 

alunos são criados apenas pelas mães; outros, pelos avós ou tios, que também são 

pobres.  

Muitos moram longe da escola e dependem do transporte escolar. Por isso, 

diversas vezes são obrigados a se ausentarem das aulas, pois, caso o tempo esteja 

chuvoso, o escolar não consegue ir às fazendas. Mencionamos esse fato por 

considerar que é um fator que contribui para o aumento das dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes.  

Outro aspecto relevante para as dificuldades de aprendizagem dos educandos 

é a falta de acompanhamento dos familiares, que, em geral, não têm condições de 

ajudar nas atividades escolares.  

 

2.3 Os procedimentos metodológicos 

 

O trabalho proposto foi realizado por meio de procedimentos metodológicos 

da pesquisa-ação, que proporciona o envolvimento da comunidade em torno do 

problema que a aflige.  
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Por ser uma metodologia coletiva, a pesquisa-ação favorece as discussões e 

a produção cooperativa de conhecimentos específicos sobre a realidade vivida pelos 

alunos dentro e fora da escola, a inserção do pesquisador no meio da pesquisa, a 

transformação da realidade, a construção de uma nova concepção de sujeito e de 

grupo e princípio ético.  

A base teórica da metodologia foi pautada em Thiollent (2005): 

 

Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo. (THIOLLENT, 2005, p. 16) 

 

Comungando do mesmo pensamento, Dionne (2007) acrescenta: 

 

A pesquisa ação não se reduz a uma simples metodologia de pesquisa. 
Implicada em tantas dimensões reflexivas e ativas, pessoais e coletivas, 
singulares e objetivas, ela não se restringe a uma única linha metodológica. 
Além de nos confrontar com nossos marcos epistemológicos de 
objetividade, a prática da pesquisa-ação nos confronta com suas próprias 
finalidades de ação e com as possibilidades endógenas de 
desenvolvimento. Ela é, ao mesmo tempo, ferramenta de mudança e de 
formação. (DIONNE, 2007, p. 21) 

 

Desse modo, aplicar os procedimentos da pesquisa-ação significou planejar, 

observar, agir e refletir de maneira mais consciente, sistemática e rigorosa sobre o 

tema. Com o propósito de produzir mudanças (ação) e compreensão (pesquisa) em 

toda a comunidade escolar, pois sabíamos que a consideração dessas duas 

dimensões, mudança e compreensão daria uma importante contribuição na 

elaboração de uma intervenção mais apropriada.  

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola municipal da cidade de São José 

da Vitória/BA, que atende a alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, em uma 

sala de aula do 6º ano. 

Os critérios para a seleção da professora participante foram: ser licenciada 

em Letras/Português, ser professora de Língua Portuguesa no 6o ano do Ensino 

Fundamental, ser professora efetiva da rede de ensino e possuir experiência de no 

mínimo 3 anos nas classes de 6° ano. Esses critérios foram necessários pelo fato de 

na escola campo da pesquisa existirem professores contratados ministrando aula de 

língua portuguesa (o que causa uma rotatividade de professores), e professores que 
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não são graduados em Letras atuando como professores de língua portuguesa no 6º 

ano.  

Antes de iniciarmos a pesquisa, o referido projeto foi apresentado à direção 

da escola. Em seguida, houve uma conversa com os professores de Língua 

Portuguesa que lecionam nas classes do 6º ano, para a escolha da turma e da 

professora, considerando os critérios de inclusão apresentados. 

Ainda nesta etapa, os pais dos alunos do 6º ano, bem como os alunos do 6º 

ano com idade entre 16 e 18 anos estavam presentes, pois foram convidados 

antecipadamente pela equipe gestora para que assistissem à apresentação do 

projeto. Nesse encontro, esclarecemos aos presentes do que se tratava a pesquisa 

e o que seria feito em todas as fases de sua realização.   

Após a explicação dos termos constantes no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido/TCLE e no Termo de Assentimento Livre e Esclarecido/TALE (feito 

especialmente para alunos com idade entre 16 e 18 anos), abrimos espaços para 

que tanto pais quanto professora e alunos tirassem dúvidas a respeito da pesquisa. 

Sanadas as dúvidas, perguntamos a professora se a mesma aceitava participar da 

pesquisa, aos pais presentes perguntamos se os mesmos permitiam a participação 

de seus filhos na pesquisa, em seguida solicitamos à professora, aos alunos 

presentes e aos pais que assinassem o TCLE. Como nesse primeiro encontro 

alguns pais faltaram, a diretora da escola fez um novo convite, a fim de que 

esclarecêssemos o processo investigativo para aqueles que não se fizeram 

presentes.  

Pelos referidos termos de consentimento, os sujeitos da pesquisa foram 

avisados de que não seriam obrigados a participar do estudo, tendo total liberdade 

para desistir no momento em que desejassem, mesmo depois de ter assinado o 

TCLE ou o TALE, e não sofreriam, por isso, qualquer penalização. 

Esclarecemos que os alunos que não foram autorizados por seus pais ou que 

não quiseram participar da referida pesquisa (alunos com idade entre 16 e 18 anos) 

e, portanto, não tiveram o TCLE e/ou o TALE assinado, permaneceram na sala de 

aula e participaram de todas as atividades. No entanto, seus dados não foram 

computados na pesquisa. Os dados coletados no processo investigativo foram 

analisados e foram armazenados em CD ROM e pendrive. Eles serão incinerados 

após cinco anos da pesquisa. 
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Os procedimentos de pesquisa foram divididos em três etapas. Na primeira, 

refletimos, historicamente, sobre o processo de alfabetização e letramento no Brasil. 

Também analisamos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino 

fundamental, documentos do Programa Pacto Nacional da Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC). Segundo Ludke e André (1986, p. 38), “a análise documental pode 

se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novos de um tema ou problema”.  

Na segunda fase, foi realizada a observação participante em sala de aula e a 

aplicação dos instrumentos de diagnóstico, para identificar os níveis de escrita dos 

alunos e os modos como a professora lidava com as dificuldades de escrita 

apresentadas por esses alunos. Esse diagnóstico foi de fundamental importância 

para ancorar a elaboração de uma proposta de ensino que pudesse minimizar os 

problemas na escrita dos alunos. Haydt (2000) destaca a importância do diagnóstico 

para o processo de ensino-aprendizagem: 

 

Não é apenas no início do período letivo que se realiza a avaliação 
diagnóstica. No início de cada unidade de ensino, é recomendável que o 
professor verifique quais as informações que seus alunos já têm sobre o 
assunto, e que habilidades apresentam para dominar o conteúdo. Isso 
facilita o desenvolvimento da unidade e ajuda a garantir a eficácia do 
processo ensino-aprendizagem (HAYDT, 2000, p. 20). 

 

Para a coleta de dados, aplicamos, com os alunos, um questionário com 

perguntas abertas e fechadas. Segundo Gil (1999), se bem aplicadas, as perguntas 

podem revelar conteúdos sobre fatos, atitudes, comportamentos, sentimentos, 

padrões de ação, comportamentos presentes ou passados, entre outros. Ainda na 

segunda etapa da pesquisa, foi realizada a análise dos dados e a elaboração de 

uma proposta de Ação para a promoção do domínio das convenções ortográficas na 

perspectiva de alfabetizar letrando.  
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS E DAS ATIVIDADES DE ENSINO 

 

A análise de dados configura-se numa fase importante no empreendimento de 

pesquisar, já que possibilita: a compreensão dos dados coletados; a confirmação ou 

não dos pressupostos; a elaboração de respostas à questão formulada e a 

ampliação do conhecimento sobre o assunto pesquisado. A nossa pesquisa 

apresenta configuração conforme a figura 1: 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 02. Esquema de construção da Pesquisa 

 

A primeira etapa foi composta pela observação participante, a aplicação do 

questionário do aluno e a avaliação diagnóstica, e a segunda etapa, por sua vez, foi 

composta pela análise dos dados e pela elaboração de uma proposta de ação no 

que se refere ao ensino da ortografia.  
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3.1 Análise e discussão da observação participante 
 

A observação participante foi a primeira ação a ser desenvolvida na escola. 

Ludke e André (1986) ressaltam que a utilização da observação como um 

instrumento de investigação científica implica antes de tudo que essa seja 

controlada e sistemática, portanto, necessita de planejamento cuidadoso e de 

preparação rigorosa do observador. 

  

Planejar a observação significa determinar com antecedência o quê e o 
como observar. A primeira tarefa, pois, no preparo das observações é a 
delimitação do objeto de estudo. Definindo-se claramente o foco da 
investigação e sua configuração espaço-temporal, ficam mais ou menos 
evidentes quais os aspectos do problema serão cobertos pela observação e 
qual a melhor forma de captá-los. Cabem ainda nessa etapa as decisões 
mais específicas sobre o grau de participação do observador, a duração das 
observações, etc. (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 25-26).  

 

Com base nessas orientações, a observação participante foi desenvolvida em 

um período de quatro aulas. Para sistematizar as informações coletadas, 

organizamos uma ficha de observação, que teve como objetivo identificar como era 

a organização dos alunos no espaço da sala de aula, bem como a prática 

pedagógica desenvolvida pela professora no referido espaço. A sistematização e o 

planejamento da observação foram desenvolvidos conforme os itens da ficha 

apresentada a seguir: 

  

 
 
 
 

01 

O trabalho com a leitura contemplou a importância  

 de se organizarem os alunos para a tarefa?  

 de se utilizarem estratégias específicas para o ensino a partir dos 
gêneros?  

 de se definir o objetivo de leitura para o aluno?  

 de se ativarem os conhecimentos prévios dos alunos?  

 de se ler em voz alta, para melhorar a fluência? 

 de o professor apresentar a sua leitura como modelo para os alunos? 
Etc. 
   

 
 
 
 
 

02 

O trabalho com o sistema de escrita alfabético-ortográfico propôs atividades 

 de exploração da relação fonema-grafema? 

 com listagem de palavras para leitura e dedução da regularidade a 
ser observada? 

 de ampliação da visão sobre as formas de marcar a nasalização? 

 de ampliação da reflexão sobre a regularidade do som da letra “s” 
depois de consoantes ou da letra “s” com som de /z/? 
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 de separação silábica com palavras em textos, a fim de tornar o 
exercício mais significativo? 

 de localização, por meio da leitura oral, da sílaba tônica, para 
desenvolver a percepção da tonicidade sem artificializar a pronúncia? 

 de consulta orientada ao dicionário para descobrir como se grafam 
palavras cuja escrita não é regida por regra? 

 de trocas de fonemas na escrita para observar o que acontece? 

 de percepção de que o acento gráfico marca o que não é regular na 
língua, o que pode ser pronunciado de forma não indicada pela 
convenção? Etc. 
 

 
 

03 

O trabalho com a produção textual  

 definiu o projeto de comunicação para os alunos?  

 promoveu atividades de ensino após a primeira produção e antes da 
reescrita? 

 solicitou a reescrita do texto? 
 

04 O trabalho com a oralidade se manifestou  

 pelo trabalho com os gêneros textuais orais formais?  

 pela comparação entre os modos de falar e de escrever?  

 por atividades de oralização do texto escrito?   
 

 Quadro 03 – Aspectos observados na sala de aula. 

 

Inicialmente, é importante relembrar que foram apenas quatro aulas 

observadas. Nesse período, não houve atividades com os eixos da produção textual 

escrita e de apropriação do sistema de escrita alfabético-ortográfico.  

Não identificamos uma organização sistematizada dos alunos para a leitura: o 

trabalho parece ter sido realizado de forma improvisada e sem a definição de um 

objetivo de leitura para o aluno. Na 1ª e 2ª aula, foi feita a leitura de “causos”. A 

professora utilizou dois tipos de leitura: a silenciosa e a leitura em voz alta. Ela 

distribuiu cópias de textos diferentes para grupos de três alunos e pediu que 

fizessem a leitura silenciosa dos textos, estipulou um tempo de meia hora, e solicitou 

que os alunos fizessem a leitura, um a um, em voz alta; a professora não leu para 

servir como modelo. Embora a maioria lesse silabando, a professora se limitou a ler 

corretamente as palavras que os alunos tinham dificuldades. Não houve exploração 

de conhecimentos prévios no momento antes da leitura. Muitos alunos ficaram 

dispersos por não conseguirem acompanhar a leitura; outros permaneceram alheios 

à atividade, pois não tinham em mãos a cópia do texto; e outros, mesmo com o texto 

em mãos, não leram e conversaram bastante com os colegas. Quando alunos que 

não sabiam ler com desenvoltura tentavam ler, os colegas conversavam, brincavam 
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ou brigavam. Quatro alunos leram com desenvoltura, quatro não conseguiram 

realizar a tarefa e onze leram com dificuldades, silabando. Depois da leitura, a 

professora conversou com os alunos sobre uma apresentação oral para a próxima 

aula e liberou a turma. 

A terceira e a quarta aula observadas foram destinadas à apresentação dos 

causos lidos pelos alunos na aula anterior, uma atividade de oralização do texto 

escrito. A professora chegou à sala e conversou com os alunos sobre os causos que 

foram lidos na aula anterior, relembrou o acordado sobre as apresentações e 

solicitou que os grupos se organizassem para apresentar. Um dos alunos do 

primeiro grupo pediu para eu narrar o causo enquanto eles faziam a apresentação. 

O segundo grupo também realizou a dramatização de uma peça. Durante toda a 

aula, a professora permaneceu sentada, observando, pois, de acordo ela, o trabalho 

era para nota e as considerações seriam feitas apenas no final, depois que todos os 

grupos tivessem apresentado.  

De seis grupos, apenas dois fizeram a atividade. Os outros grupos 

permaneceram sentados e calados, por mais que a professora insistisse para que 

fizessem a apresentação. Eles alegaram que não se organizaram, que não tiveram 

tempo de ensaiar fora da escola, que estavam com vergonha, e outros que não iriam 

fazer porque não queriam. A professora parabenizou os grupos que apresentaram, 

reprimiu os que não cumpriram o acordado, avisou que os mesmos haviam ficado 

sem a nota da apresentação e encerrou a aula. Percebi que os alunos não deram 

muito importância ao fato de ficar sem uma das notas da unidade.  

A observação das aulas revelou que não existe uma rotina para o 

desenvolvimento das atividades, os alunos parecem não compreender o que estão 

fazendo na sala de aula. Muitos alunos entravam e saíam da sala a todo instante, 

outros permaneciam alheios ao que a professora falava e uns poucos prestavam 

alguma atenção. De acordo com Leal (2004), as rotinas são importantes no 

processo de ensino-aprendizagem: 

 

As crianças aprendem, através dessas rotinas, a prever o que fará na 
escola e a organizar-se. Por outro lado, a existência dessas rotinas 
possibilita ao professor distribuir com maior facilidade as atividades que ele 
considera importantes para a construção dos conhecimentos em 
determinado período, facilitando o planejamento diário das atividades 
didáticas. (LEAL, 2004, p. 2)  
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Parece ser consenso entre os pesquisadores que a existência da rotina na 

sala de aula é importante para o bom desenvolvimento da aula. Segundo Cruz; 

Manzoni; Silva (2012, p. 17), “o estabelecimento de rotinas na alfabetização contribui 

tanto para a prática de ensino como para o processo de aprendizagem da criança”.  

A rotina é uma sequência de ações que situa o sujeito no tempo, propiciando-

lhe uma referência e uma organização. Ao planejar e organizar rotinas, é necessário 

ter em mente os objetivos e as habilidades que se pretende atingir, levando em 

conta os sujeitos envolvidos e os contextos de ensino e aprendizagem. A definição 

de atividades – o que fazer, como  e com que frequência – pode ser estabelecida a 

partir do diálogo entre professores e alunos, e ser revista sempre que necessário, 

garantindo que todos conheçam as atividades e se apropriem da dinâmica do 

trabalho, participando ativamente de cada proposta. Não nos parece que esses 

elementos importantes no estabelecimento de uma rotina tenham sido considerados 

pela professora sujeito do nosso estudo. 

Muitos professores alegam que o estabelecimento de rotinas pode conduzir a 

uma excessiva previsibilidade da aula, tornando-a enfadonha e monótona tanto para 

o professor como para o aluno. Os argumentos de Souto e Souza (2014) se 

contrapõem a essa crença: 

 

Ao contrário de monotonia e simples repetição, a rotina supõe dinamismo e 
precisa ser construída a partir de dois aspectos fundamentais: (a) ser 
variada, isto é, possibilitar aos alunos experiências diversificadas de 
trabalho, criando várias oportunidades de aprendizagem e ampliação de 
habilidades, conhecimentos e contextos de aplicação; (b) ser sistemática e 
bem estruturada, ou seja, possibilitar a presença frequente e previsível de 
certas atividades, consolidando habilidades e experiências dos alunos. 
Assim, as rotinas possibilitam às crianças a compreensão da noção de 
tempo, conduzem a certa regularidade de suas ações e lhes permitem 
perceber a escola e a sala de aula como espaços em que as atividades 
podem ser planejadas, previsíveis e autocontroladas, com maior ou menor 
grau de autonomia. (SOUTO e SOUZA, 2014, p. 293) 

 

A rotina, portanto, pode ser organizada com atividades permanentes, 

atividades sequenciadas, projetos e atividades ocasionais. Com objetivos claros, 

desenvolvidas a partir do que os alunos já sabem e o que precisam aprender, e 

como a professora poderá conduzir e intervir durante o desenvolvimento da 

atividade e após o término da atividade.  

A seguir, apresentamos um modelo de rotina, elaborado a partir da sequência 

didática como forma de organização do trabalho escolar, que, no nosso 
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entendimento, pode ser aplicado à realidade do 6o ano no qual desenvolvemos a 

pesquisa. A ideia é que, a partir da rotina estabelecida para o trabalho com a 

produção textual, os alunos internalizem o passo a passo do processo de escrita e 

consigam construir, com autonomia, textos adequados nos níveis discursivo, 

semântico, linguístico e ortográfico, quando precisarem escrever na escola ou 

mesmo fora do contexto escolar. 

 

 
Segunda-feira 
1a e 2a aulas 

Duração: 100 minutos 
 

 Conversa para apresentar a situação, com a definição do projeto de 
comunicação.  

 
Gênero: Resenha 
Tema: Um filme do qual o aluno goste muito 
Objetivo da produção final: Compor um jornal mural de resenhas para 
convencer os leitores a assistir aos filmes indicados 
Leitores: Pessoas da comunidade escolar que gostam de cinema  
Tipo de produção: Em dupla; o texto final deve caber em uma folha de papel A4 

 

 Leitura de um exemplar do gênero que será produzido, para garantir um 
primeiro contato com o modelo, sem que seja dada explicação sobre a 
estrutura composicional e a organização linguística do gênero. 
 

  Assistir novamente ao filme para a preparação dos conteúdos da 
resenha. 

 
Quarta-feira 

3a aula 
Duração: 50 minutos 

 

 Escrita da primeira produção. 

 
Sexta-feira 

4a e 5a aulas 
Duração: 100 minutos 

 

 Realização das atividades dos módulos de ensino. 
 
Módulo 1: Estudo da forma composicional (estrutura) da resenha 
Módulo 2: Estudo de recursos linguísticos importantes em resenhas: o uso dos 
adjetivos e advérbios no gênero “resenha”. 
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Segunda-feira 
6a e 7a aulas 

Duração: 100 minutos 
 

 Realização das atividades dos módulos de ensino. 
 
Módulo 3: Ortografia – atividade para ajudar o aluno a solucionar dúvidas 
ortográficas decorrentes da influência da oralidade sobre a escrita das palavras. 

 
Quarta-feira 

8a aula 
Duração: 50 minutos 

 

 Escrita da produção final. 

 
Sexta-feira 

9a e 10a aulas 
Duração: 100 minutos 

 

 Avaliação da produção inicial e reescrita. 
Quadro 04 – Exemplo de rotina. 

 

 No final deste trabalho, apresentaremos o desenvolvimento da sequência 

didática prevista nessa rotina, com destaque para o módulo 3, que traz atividades 

com um conteúdo das convenções ortográficas. 

 

3.2 Análise e discussão do questionário do aluno 
 

O questionário foi aplicado na pesquisa por ser considerado uma técnica que 

serve para coletar informações relevantes da realidade do aluno, tanto da vida 

pessoal quanto da vida escolar. O questionário, segundo Gil (1999, p. 128), pode ser 

definido “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc.”. 

O questionário aplicado foi dividido em cinco partes: na primeira, pretendeu-

se investigar dados sobre a vida pessoal do aluno; na segunda, as condições de 

moradia e de renda; na terceira, a vida familiar; na quarta, os interesses pessoais e 

projetos de vida; e na quinta, a apropriação de conhecimento pelo aluno.  
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 Quanto à faixa etária, dez alunos têm treze anos, cinco têm quatorze anos, 

quatro têm quinze anos e um aluno tem dezesseis anos de idade. Quanto às 

condições de moradia, onze alunos moram em casa própria e quitada, um aluno 

mora em casa própria em pagamento, quatro moram em casa cedida, e outros 

quatro moram em casa alugada. Sobre os aspectos familiares, nove são filhos de 

pais não separados, nove são filhos de pais separados e um é filho de pai falecido e 

mãe ausente. Quanto ao nível de escolaridade do pai, três alunos responderam que 

o pai nunca estudou, treze disseram que o pai não terminou o nono ano, um aluno 

disse que o pai concluiu o ensino fundamental, dois disseram que o pai terminou o 

ensino médio e um aluno que o pai concluiu a faculdade. Quanto ao grau de 

escolaridade da mãe, nove alunos disseram que a mãe não terminou o ensino 

fundamental, quatro responderam que a mãe terminou o ensino fundamental, dois 

disseram que a mãe terminou o ensino médio, um aluno declarou que a mãe 

concluiu a faculdade e quatro alunos não souberam informar. Dentre os sonhos 

declarados pelos alunos, merecem destaque as profissões de policial, caminhoneiro 

e jogador de futebol, que apareceram mais de uma vez nas respostas.  

A quinta e última parte do questionário foi dividida em três blocos. As 

questões do primeiro bloco verificaram com que idade o aluno entrou na escola, o 

principal meio de comunicação que ele utiliza para se informar e como ele 

compreende o conteúdo ministrado pelo professor. 

 

BLOCO – 01 

1) Quando você entrou na escola? 

Na creche – 0 a 3 anos. 7 

Na pré-escola – 4 a 5 anos. 7 

Na primeira série ou primeiro ano – 6 a 7 anos. 2 

Depois da primeira série 3 

2) Qual o principal meio de comunicação que você utiliza  
para se informar? 

Televisão 15 

Internet 4 

Rádio 0 

Revistas-jornais 0 

3) Na sala de aula, você compreende melhor 

O que o professor fala? 2 

O que o professor escreve? 6 

Os exercícios aplicados pelo professor? 11 
            Quadro 05 – Bloco 1 do questionário do perfil do aluno. 
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Os dados sinalizam que, embora a maioria dos alunos tenha frequentado a 

pré-escola, muitos deles, mesmo estando no sexto ano do ensino fundamental, não 

usam a escrita no seu dia-a-dia para se informar (zero leem revistas ou jornais, até 

pela dificuldade de acesso a esses suportes, e apenas quatro declararam se 

informar mais pela internet) ou têm dificuldade em usá-la no contexto de sala de aula 

(apenas seis declararam compreender melhor aquilo que o professor escreve).  

As questões do segundo bloco verificaram a trajetória escolar dos alunos, 

com o propósito de saber se eles estudam em outro horário além do horário escolar, 

se já foram reprovados e se já abandonaram a escola em algum momento da vida. 

 

BLOCO – 02 

1) Estuda em outro horário além do horário escolar? 

Sim, sempre. 3 

De vez em quando. 12 

Nunca, ou quase nunca. 4 

2) Você já foi reprovado? 

Não.  3 

Sim, uma vez.  10 

Sim, duas vezes ou mais. 6 

3) Você já abandonou a escola em algum momento da vida? 

Não. 12 

Sim, uma vez. 5 

Sim, duas vezes ou mais. 2 
                 Quadro 06 – Bloco 2 do questionário do perfil do aluno. 

 

É significativo o número de alunos, doze, que estuda apenas de vez em 

quando fora do horário escolar. Somados aos que declararam nunca, ou quase 

nunca, são dezesseis. Isso nos faz pensar que esse pode ser um dos fatores que 

colaboram para a aprendizagem insatisfatória de parte dos alunos. Outra hipótese, 

que o cruzamento das respostas às perguntas 2 e 3 pode apontar, é que o 

abandono da escola pode mesmo estar relacionado com a reprovação, já que, dos 

dezessete que foram reprovados pelo menos uma vez, oito abandonaram a escola 

em algum momento da vida. 

As questões do terceiro bloco verificaram o que os alunos pretendem fazer 

quando terminarem o ensino fundamental, e como eles estudam fora da escola.  
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BLOCO – 03  

Quando você terminar o ensino fundamental, você pretende: 

Somente continuar estudando. 2 

Somente trabalhar. 2 

Continuar estudando e trabalhar. 10 

Ainda não sei. 5 

Você gosta de estudar língua portuguesa? 

Sim. 17 

Não. 2 

Você faz o dever de casa de língua portuguesa? 

Sempre ou quase sempre. 5 

De vez em quando. 12 

Nunca ou quase nunca. 2 

Seus pais te ajudam nas tarefas de casa? 

Sempre ou quase sempre. 5 

De vez em quando. 6 

Nunca ou quase nunca. 8 
               Quadro 07 – Bloco 3 do questionário do perfil do aluno. 
 

  

A principal sinalização desse bloco refere-se ao pouco tempo que os alunos 

dedicam ao estudo fora do horário de aula e à pouca ajuda que têm em casa. Esses, 

muito provavelmente, são fatores importantes para os maus resultados. Temos que 

ser cuidadosos com a interpretação das respostas à pergunta se os pais ajudam nas 

tarefas de casa. A maioria, quatorze, respondeu que de vez em quando ou nunca. 

Entretanto, é preciso cruzar esses dados com os obtidos com a aplicação do 

questionário do aluno, no que diz respeito ao nível de escolaridade de pais e mães: 

dezessete pais e nove mães não concluíram o ensino fundamental, o que pode 

sinalizar falta de conhecimento para ajudar os filhos em suas tarefas escolares. 

 

3.2.1 Análise e discussão dos dados individuais de alguns alunos 

 

Esse tópico engloba as respostas dadas pelos alunos que apresentaram 

diferentes dificuldades no uso das convenções da escrita. Para a análise, foram 

escolhidos quatro alunos, os mesmos foram denominados numericamente como 01, 

02, 03 e 04 – essa denominação foi necessária para preservar a identidade dos 

alunos.     

O aluno 01, no período em que ocorreu a pesquisa, estava com quatorze 

anos de idade, morava em uma casa cedida em uma fazenda na zona rural do 
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município, vivia com os pais, e começou a frequentar a escola no Ensino 

Fundamental. Segundo ele, o pai nunca estudou e a mãe estudou apenas até a 

quarta série do ensino fundamental. O fato de nunca fazer as tarefas de casa de 

língua portuguesa talvez se deva ao fato de os pais não o ajudarem e não o fazem 

provavelmente por não possuírem conhecimento suficiente para ajudar o filho. 

Embora já tenha sido reprovado, em função, muito provavelmente, das muitas 

condições adversas, o aluno, até então, nunca havia abandonado a escola. Também 

chama a atenção o fato de o aluno ter respondido que não sabe se continuará 

estudando quando terminar o Ensino Fundamental. 

 

ALUNO  – 01  

Dados do aluno 
Nome: __________________________________________ 
Data de nascimento: 05/05/2001 
Endereço do aluno: 

_______________________________________________ 
Bairro:                                     Cidade:                                                     

Estado: 

Condições de moradia 
Você mora com quem? Meus pais 
Sua moradia é: (   ) Própria e quitada        (   ) Própria em pagamento 

               (   ) Alugada                      ( X) Cedida 

Família (Informações sobre os pais) 
( X) Pais não separados                         (   ) Pais separados 
(   ) Pai falecido                                       (   ) Mãe falecida   
(   ) Pai ausente                                       (   ) Mãe ausente 
Qual o nível de instrução do seu pai? Ele não estudou 
Qual o nível de instrução de sua mãe? Ela estudou a 4ª série 
  

Quando você entrou na escola? 

Na creche – 0 a 3 anos.  

Na pré-escola – 4 a 5 anos.  

Na primeira série ou primeiro ano – 6 a 7 anos. X 

Depois da primeira série  

Qual o principal meio de comunicação que você utiliza para se 
informar? 

Televisão X 

Internet  

Rádio  

Revistas-jornais  

Na sala de aula, você compreende melhor: 

O que o professor fala?  

O que o professor escreve? X 

Os exercícios aplicados pelo professor?  

Estuda em outro horário além do horário escolar? 
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Sim, sempre.  

De vez em quando.  

Nunca, ou quase nunca. X 

Você já foi reprovado? 

Não.   

Sim, uma vez.  X 

Sim, duas vezes ou mais.  

Você já abandonou a escola em algum momento da vida? 

Não. X 

Sim, uma vez.  

Sim, duas vezes ou mais.  

Quando você terminar o ensino fundamental, você pretende: 

Somente continuar estudando.  

Somente trabalhar.  

Continuar estudando e trabalhar.  

Ainda não sei. X 

Você gosta de estudar língua portuguesa? 

Sim. X 

Não.  

Você faz o dever de casa de língua portuguesa? 

Sempre ou quase sempre.  

De vez em quando. X 

Nunca ou quase nunca.  

Seus pais te ajudam nas tarefas de casa? 

Sempre ou quase sempre.  

De vez em quando.  

Nunca ou quase nunca. X 
Quadro 08: Apresentação do perfil do aluno 01. 

 

 Quando da realização da pesquisa, o aluno 02 tinha treze anos, os pais 

eram separados, morava com a avó em uma casa própria e quitada, o pai 

estava fazendo faculdade e a mãe já havia concluído um curso universitário. 

Apesar do nível de instrução elevado dos pais, os mesmos não são presentes 

na vida familiar do aluno, ficando a incumbência de educá-lo à avó. Apesar de 

ter sido matriculado na escola desde a creche, aos três anos de idade, o 

aluno 02 não conseguiu escapar de uma reprovação. Quando terminar o 

Ensino Fundamental, os planos são continuar estudando e trabalhar. 

 

ALUNO  – 02  

Dados do aluno 
Nome 
Data de nascimento: 18/09/2002 
 Endereço do aluno: 
Bairro:                       Cidade:                                               Estado: 
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Condições de moradia 
Você mora com quem?Avó 
Sua moradia é: ( X ) Própria e quitada         (   ) Própria em 
pagamento 

               (   ) Alugada                         (   ) Cedida 

Família (Informações sobre os pais) 
(   ) Pais não separados                          (X) Pais separados 
(   ) Pai falecido                                       (   ) Mãe falecida   
(   ) Pai ausente                                       (   ) Mãe ausente 
Qual o nível de instrução do seu pai? Ele está fazendo faculdade 
Qual o nível de instrução de sua mãe? Minha mãe já terminou a 
faculdade 
   

Quando você entrou na escola? 

Na creche – 0 a 3 anos. X 

Na pré-escola – 4 a 5 anos.  

Na primeira série ou primeiro ano – 6 a 7 anos.  

Depois da primeira série  

Qual o principal meio de comunicação que você utiliza para se 
informar? 

Televisão X 

Internet  

Rádio  

Revistas-jornais  

Na sala de aula, você compreende melhor: 

O que o professor fala?  

O que o professor escreve?  

Os exercícios aplicados pelo professor? X 

Estuda em outro horário além do horário escolar? 

Sim, sempre. X 

De vez em quando.  

Nunca, ou quase nunca.  

Você já foi reprovado? 

Não.   

Sim, uma vez.  X 

Sim, duas vezes ou mais.  

Você já abandonou a escola em algum momento da vida? 

Não. X 

Sim, uma vez.  

Sim, duas vezes ou mais.  

Quando você terminar o ensino fundamental, você pretende: 

Somente continuar estudando.  

Somente trabalhar.  

Continuar estudando e trabalhar. X 

Ainda não sei.  

Você gosta de estudar língua portuguesa? 

Sim. X 

Não.  

Você faz o dever de casa de língua portuguesa? 
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Sempre ou quase sempre. X 

De vez em quando.  

Nunca ou quase nunca.  

Seus pais te ajudam nas tarefas de casa? 

Sempre ou quase sempre.  

De vez em quando. X 

Nunca ou quase nunca.  
Quadro 09: Apresentação do perfil do aluno 02. 

 

 Quando a pesquisa foi realizada, o aluno 03 tinha quinze anos de idade, 

morava com a avó em uma casa própria e quitada, os pais eram separados, o pai 

terminou o ensino médio e a mãe concluiu o ensino fundamental. O aluno em 

questão foi reprovado uma vez, abandonou a escola também uma vez, faz o dever 

de casa de língua portuguesa de vez em quando e nunca tem ajuda dos pais nas 

tarefas de casa. Apesar de já ter sido reprovada e ter abandonado a escola uma 

vez, o aluno 03 pretende dar continuidade dos estudos e trabalhar, quando terminar 

o Ensino Fundamental. 

 

ALUNO  – 03  

Dados do aluno 
Nome 
Data de nascimento: 23/05/2000 
 Endereço do aluno: 
Bairro:                       Cidade:                                               Estado: 

Condições de moradia 
Você mora com quem? Com minha avó 
Sua moradia é: ( X ) Própria e quitada         (  ) Própria em 
pagamento 

                (   ) Alugada                        (   ) Cedida 

Família (Informações sobre os pais) 
(   ) Pais não separados                         ( X) Pais separados 
(   ) Pai falecido                                       (   ) Mãe falecida   
(   ) Pai ausente                                       (   ) Mãe ausente   
Qual o nível de instrução do seu pai? Meu pai terminou o 2º grau 
Qual o nível de instrução de sua mãe? Terminou o 8º ano 
 

Quando você entrou na escola? 

Na creche – 0 a 3 anos. X 

Na pré-escola – 4 a 5 anos.  

Na primeira série ou primeiro ano – 6 a 7 anos.  

Depois da primeira série  

Qual o principal meio de comunicação que você utiliza para se 
informar? 

Televisão X 
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Internet  

Rádio  

Revistas-jornais  

Na sala de aula, você compreende melhor: 

O que o professor fala?  

O que o professor escreve?  

Os exercícios aplicados pelo professor? X 

Estuda em outro horário além do horário escolar? 

Sim, sempre. X 

De vez em quando.  

Nunca, ou quase nunca.  

Você já foi reprovado? 

Não.   

Sim, uma vez.  X 

Sim, duas vezes ou mais.  

Você já abandonou a escola em algum momento da vida? 

Não.  

Sim, uma vez. X 

Sim, duas vezes ou mais.  

Quando você terminar o ensino fundamental, você pretende: 

Somente continuar estudando.  

Somente trabalhar.  

Continuar estudando e trabalhar. X 

Ainda não sei.  

Você gosta de estudar língua portuguesa? 

Sim. X 

Não.  

Você faz o dever de casa de língua portuguesa? 

Sempre ou quase sempre.  

De vez em quando. X 

Nunca ou quase nunca.  

Seus pais te ajudam nas tarefas de casa? 

Sempre ou quase sempre.  

De vez em quando.  

Nunca ou quase nunca. X 
Quadro 10: Apresentação do perfil do aluno 03. 

 

 O aluno 04 tinha treze anos quando a pesquisa foi realizada, morava com os 

pais em uma casa cedida, o pai nunca frequentou a escola e a mãe estudou apenas 

até a terceira série do Ensino Fundamental – apesar disso, de vez em quando, ela 

ajuda o filho nas atividades de casa. Embora tenha começado a frequentar a escola 

desde a creche, aos três anos, e nunca ter abandonado a escola, o aluno 04 

também não conseguiu escapar da reprovação. Esse aluno não sabe se pretende 

continuar estudando quando concluir o Ensino Fundamental. 
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ALUNO  – 04  

Dados do aluno 
Nome 
Data de nascimento: 03/05/2002 
 Endereço do aluno: 
Bairro:                       Cidade:                                               Estado: 

Condições de moradia 
Você mora com quem? Com minha mãe 
Sua moradia é: (    ) Própria e quitada         (    ) Própria em 
pagamento 

               (    ) Alugada                        ( X ) Cedida 

Família (Informações sobre os pais) 
( X ) Pais não separados                        (   ) Pais separados 
(   ) Pai falecido                                       (   ) Mãe falecida   
(   ) Pai ausente                                       (   ) Mãe ausente    
Qual o nível de instrução do seu pai? Nunca estudou 
Qual o nível de instrução de sua mãe? Estudou até a terceira série 

Quando você entrou na escola? 

Na creche – 0 a 3 anos. X 

Na pré-escola – 4 a 5 anos.  

Na primeira série ou primeiro ano – 6 a 7 anos.  

Depois da primeira série  

Qual o principal meio de comunicação que você utiliza para se 
informar? 

Televisão  

Internet X 

Rádio  

Revistas-jornais  

Na sala de aula, você compreende melhor: 

O que o professor fala?  

O que o professor escreve? X 

Os exercícios aplicados pelo professor?  

Estuda em outro horário além do horário escolar? 

Sim, sempre.  

De vez em quando. X 

Nunca, ou quase nunca.  

Você já foi reprovado? 

Não.   

Sim, uma vez.  X 

Sim, duas vezes ou mais.  

Você já abandonou a escola em algum momento da vida? 

Não. X 

Sim, uma vez.  

Sim, duas vezes ou mais.  

Quando você terminar o ensino fundamental, você pretende: 

Somente continuar estudando.  

Somente trabalhar.  

Continuar estudando e trabalhar.  

Ainda não sei. X 
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Você gosta de estudar língua portuguesa? 

Sim. X 

Não.  

Você faz o dever de casa de língua portuguesa? 

Sempre ou quase sempre.  

De vez em quando. X 

Nunca ou quase nunca.  

Seus pais te ajudam nas tarefas de casa? 

Sempre ou quase sempre.  

De vez em quando. X 

Nunca ou quase nunca.  
Quadro 11: Apresentação do perfil do aluno 04. 

  

 Os quatro alunos têm em comum o fato de já terem sido reprovados. A nossa 

hipótese é de que, considerando-se os fatores relacionados à escola, a reprovação 

pode ser explicada pelas dificuldades de escrita que esses alunos manifestaram na 

avaliação diagnóstica.  

 
 
3.3 Análise e discussão da avaliação diagnóstica 
 

A avaliação diagnóstica é um instrumento de investigação, que tem como 

objetivo contribuir para a construção de um olhar diferenciado para o processo de 

ensino e aprendizagem. Luckesi (2011) fala sobre a importância desse instrumento: 

 
Na prática escolar, nosso objetivo é que nossos educandos aprendam e, 
por aprender, se desenvolvam. A avaliação da aprendizagem está a serviço 
desse projeto de ação e configura-se como um ato de investigar a qualidade 
da aprendizagem dos educandos, a fim de diagnosticar impasses e 
consequentemente, se necessário, propor soluções que viabilizem os 
resultados satisfatórios desejados. Significa investigar e, com base nos 
conhecimentos produzidos, tomar decisões de intervenção quando 
necessário. (LUCKESI, 2011, p. 175) 

 

Em nosso estudo, a avaliação diagnóstica foi de suma importância, pois, a 

partir dela, identificamos os níveis de domínio das convenções ortográficas pelos 

alunos. A única informação que tínhamos antes da aplicação do diagnóstico era a 

fala da professora de que os alunos não estavam alfabetizados. 

De acordo com Luckesi (2011, p. 197), “o ato de avaliar é diagnóstico e o de 

examinar é classificatório”. O primeiro é dinâmico, o segundo é estático. O 
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diagnóstico auxilia o professor na tomada de decisões no que diz respeito à melhoria 

da qualidade do ensino. Ele assinala que, 

 
Como o ato de avaliar é construtivo, não se vincula somente ao instante 
atual, mas considera as variáveis presentes na situação avaliada, assim 
como a perspectiva de construir resultados mais satisfatórios no futuro. Tem 
um compromisso com o passado (como vinha ocorrendo o desempenho?), 
com o presente (o que está ocorrendo agora, como resultado de um 
passado?) e com o futuro (o que poderá ocorrer amanhã ou depois, a partir 
de possíveis intervenções nessa situação?). (LUCKESI, 2011, p. 195) 

 

A avaliação diagnóstica1 foi um instrumento que nos permitiu observar e 

conhecer o que os alunos já sabiam e o que precisavam saber. Os dados 

sinalizaram que, dos dezenove alunos do 6º ano que realizaram a atividade, apenas 

quatro leem de “carreirinha”. Os demais apresentam dificuldades em níveis variados. 

Em relação à escrita, um aluno estava no nível silábico-alfabético e dezoito alunos 

no nível alfabético. Sabemos que estar alfabético não é estar alfabetizado. Estar 

alfabético significa que o aluno já compreendeu como funciona o sistema de escrita, 

mas que, por vezes, ainda não o domina no nível convencional, como no caso de 

um aluno que escreve CAZA; nesse exemplo, o aprendiz está alfabético, mas ainda 

não se apropriou de uma convenção do sistema ortográfico.  

A seguir, apresentamos o levantamento das incorreções ortográficas na 

escrita dos alunos e a categorização dos problemas de escrita diagnosticados. A 

categorização foi feita a partir da classificação dos problemas de escrita proposta por 

Oliveira (2005), para quem, embora a classificação proposta não pretenda ser uma 

classificação definitiva. Oliveira esclarece a importância de se fazer uma 

classificação: 

 
A vantagem de se ter uma classificação dos problemas de escrita é 
exatamente a de se poder separar esses problemas segundo a sua 
natureza. Isto feito, torna-se muito mais eficaz qualquer proposta de 
intervenção pedagógica. (OLIVEIRA, 2005, p. 49) 
 

  

Ainda segundo Oliveira (2005, p. 49), “(...) essa classificação deverá ser 

utilizada com prudência e não deve ser tomada como uma receita para todos os 

                                                 
1
 As atividades utilizadas no instrumento de coleta de dados foram retiradas do caderno Avaliação diagnóstica 

da alfabetização, terceiro volume da coleção “Instrumentos da Alfabetização”, publicada em 2005 pelo Centro 

de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale), da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). 
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problemas de escrita”. Esse esclarecimento é importante, pois sentimos 

necessidade de fazer pequenas adaptações na classificação proposta por Oliveira. 

O levantamento dos problemas de escrita dos alunos foi elaborado a partir do 

ditado de palavras, do ditado de uma frase e do ditado de um texto, realizados pela 

pesquisadora e pela professora da classe. Em princípio, é possível argumentar, com 

razão, que o ditado do texto seria suficiente para a realização do levantamento. 

Entretanto, a decisão de realizar o ditado de palavras e de frase foi importante, por 

permitir a seleção de palavras específicas. Os três ditados permitiram diagnosticar 

problemas: de escrita alfabética com correspondência trocada por semelhança de 

traçado e pela mudança de sons; de violações das regras invariantes que controlam 

a representação de alguns sons, da relação entre os sons e os grafemas por 

interferência das características estruturais do dialeto do aprendiz e das formas 

dicionarizadas. A escrita da frase e a escrita do texto permitiram diagnosticar 

problemas de escrita relacionados: ao uso de letra maiúscula no início de frase, à 

segmentação dos espaços em branco e à utilização de letra maiúscula depois de 

ponto final. 

 

3.3.1 Levantamento dos problemas de convenções ortográficas nas escritas 
dos alunos 
 

A frase ditada pela professora foi “Eu gosto de brincar.” A seguir, 

apresentamos uma quadro que permite a identificação dos erros. 

 

Devia ter escrito Escreveu Análise da incorreção 

 
Gosto 

 
costo / gorto / gonto  

Substituição dos grafemas (<g> por 
<c>), do grafema (<s> por <r> ) e do 
grafema (<s > por <n>) 
 

De Di Substituição do grafema (<e> por 
<i>) 
 

Brincar bica / brinca / brica Omissão do grafema ( <n>), 
omissão do grafema (<r>) 
 

Quadro 12: Incorreções diagnosticadas pela pesquisadora na análise do ditado de uma frase. 

 
As palavras ditadas pela professora foram: “caneta, apontador, queijo, 

galinha, churrasco, folha, prego, casa, coração, ombro, muquirana, deblaterar”. 
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Entre as palavras ditadas, há algumas bastante usuais, outras menos usuais, e uma, 

muito provavelmente, desconhecida dos alunos – deblaterar. A seguir, 

apresentamos uma quadro que permite a identificação dos erros. 

 

Devia ter escrito Escreveu Análise da incorreção 

Caneta caneda  Substituição do grafema (<t> por <d>) 

 
Queijo 

 
Qejo / quijo / quejo / 
qeijo 

Omissão do grafema (<u>), omissão 
do grafema ( <i>) e omissão do 
grafema (<e>) 
 

 
Galinha 

 
Galia / galimha 

Omissão do grafema (<n>), omissão 
do grafema (<h>) e substituição do 
grafema (< m> por <n>) 
 

 
 
 
Churrasco 

 
 
Curaco / churasco / 
fruraco / suraisco / 
chusco 

Omissão do grafema (<h>), 
substituição dos grafemas (<rr> por 
<r>), substituição dos grafemas (<ch> 
por <fr>), omissão do grafema (<s>), 
substituição do grafema (<c> por 
<s>), omissão do grafema (<h>), 
adição do grafema (<i>), omissão dos 
grafemas ( <rra>) 
 

 
Folha 

 
Fora / folhar / foilha / 
fonha 

Substituição dos grafemas (<lh> por 
<r>), adição do grafema (<r>), adição 
do grafema ( <i>) e substituição do 
grafema (<l> por <n>) 
 

 
Prego 

 
Pego / preço / pregu 

Omissão do grafema (<r>), 
substituição do grafema (<g> por 
<ç>) e  substituição do grafema (<o> 
por <u>) 
 

Casa   

Coração   

 
Ombro 

 
Obo / onbro / honbro / 
obrou / obro / hombro  

Omissão do grafema (<m>), omissão 
do grafema (<r>), substituição do 
grafema (<m> por <n>), adição do 
grafema (<h>), adição do grafema 
(<u>) 
 

 
 
 
 
 
 
Muquirana 

 
 
 
 
Mucirania / mugilana /  
munejuirana / 
muqiranda / nucurana / 

Substituição dos grafemas (<qu> por 
<c>), adição do grafema (<i>), 
substituição dos grafemas (<qu> por 
<g>), adição dos grafemas (<ne>), 
substituição dos grafemas (<qu> por 
<ju>), omissão do grafema (<u>), 
adição do grafema (<d>), substituição 
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nuquirana/ muquerana 
/ muguiranda /  
muquiraga / 
munquirana 

do grafema (<m> por <n>), 
substituição dos grafemas (<qu> por 
<cu>), omissão do grafema (<i>), 
substituição do grafema (<i> por 
<e>), substituição dos grafemas 
(<qu> por <gu>), substituição do 
grafema (<n> por <g>), adição do 
grafema (<n>) 
 

 
 
 
Deblaterar 

 
 
Depladera / debatera /  
delelaterar / debraterar 
/ 
debartere /  
 

Substituição do grafema (<b> por 
<p>), substituição do grafema (<t> 
por <d>), omissão do grafema (<r>), 
omissão do grafema ( <i>), adição 
dos grafemas (<le>), omissão do 
grafema (<b>), substituição do 
grafema (<l> por <r>), omissão do 
grafema ( <l>), substituição do 
grafema (<ar> por <e>) 
 

Quadro 13. Incorreções diagnosticadas pela pesquisadora na análise do ditado de palavras. 

 

O texto ditado pela professora foi:  

 

O menor cão do mundo 
 

O menor cachorro que já existiu no mundo era do tamanho de uma fita 
cassete. Quando ficou adulto, ele media seis centímetros de altura e dez 
centímetros de comprimento. Era da raça terrier, em vez de caçar gatos, fugia deles. 
Pensavam que era um camundongo. 
Quadro 14. Texto ditado pela professora. 

 

A seguir, apresentamos uma quadro que permite a identificação dos erros. 

 

Devia ter 
escrito 

Escreveu Análise da incorreção 

 
 
Fita cassete  

 
 
Fitacaçete, fita casete, fita 
caseti, fita cacete, fita 
cachete, fita cacetre 

Junção de grafemas (escreve 
como ouve), substituição do 
grafema (<ss> por <s>), 
substituição do grafema (<e> por 
<i>), substituição do grafema 
(<ss> por <c>), substituição do 
grafema (<ss> por <ch>), adição 
do grafema (<r>) 

 
 
 

 
 
 

Substituição do grafema (<c> por 
<s>), omissão do grafema (<s>), 
substituição do grafema (<e> por 
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Centímetros 

 
Sintimetro, setimitos, 
setimentro, setemoto, 
semtinetro, setinoito, 
cetrimetor, centrimento, 
cimtinertos, mentrimetro, 
sitimed 

<i>), omissão do grafema ( <r>), 
adição do grafema (<n>), 
omissão do grafema ( <n>),  
substituição do grafema (<i> por 
<e>), substituição do grafema 
(<e> por <o>), substituição do 
grafema (<n> por <m>), 
substituição do grafema (<m> por 
<n>), adição do grafema (<i>), 
substituição dos grafemas (<tros> 
por <tor>), substituição dos 
grafemas (<tros> por <d>) 

 
 
No mundo 

 
 
No mudo, nu mudo, munto 

Omissão do grafema (<n>), 
substituição do grafema (<o> por 
<u>), omissão do grafema (<no>), 
substituição do grafema (<d> por 
<t>) 

Já Ja Incorreção relacionada a 
acentuação 

 
 
 
 
Existiu 

 
 
 
 
Esistiu, ezistiu, essistiu, 
esistio, enzente, esistau, 
isistio, eszistiu 

Substituição do grafema (<x> por 
<s>), substituição do grafema 
(<x> por <z>), substituição do 
grafema (<x> por <ss>), 
substituição do grafema (<x> por 
<s>), substituição do grafema 
(<u> por <o>), adição do grafema 
(<n>), substituição do grafema 
(<i> por <e>), omissão do 
grafema ( <u>), substituição do 
grafema (<i> por <a>), 
substituição do grafema (<e> por 
<i>), substituição do grafema (<x> 
por <sz>) 

media Medida, meinha Adição do grafema (<d>), 
substituição do grafema (<dia> 
por < inha >) 

Dez Deis Substituição do grafema (<z> por 
<eis>) 

 
 
 
 
De 
comprimento 

 
 
 
De conprimeto, 
deconprimento, de 
caprinerto, de comprimoto, 
comprimetor, diconprinetos, 
de compimendo 

Substituição do grafema (<m> por 
<n>), omissão do grafema (<n>), 
junção de grafemas (escreve 
como ouve), substituição do 
grafema (<o> por <a>), 
substituição do grafema (<m> por 
<n>), substituição do grafema 
(<n> por <r>), substituição do 
grafema (<e> por <o>), adição do 
grafema (<r>), substituição do 
grafema (<e> por <i>), omissão 
do grafema ( <r>), substituição do 
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grafema (<t> por <d>) 

 
 
Da raça 

 
 
Da rasa, da reca, da rassa, 
darasa 

Substituição do grafema (<ç> por 
<s>), substituição do grafema 
(<a> por <e>), substituição do 
grafema (<ç> por  
<ss>), junção de grafemas 
(escreve como ouve) 

 
Terrier 

 
Terie, rer, terer 

Substituição do grafema (<rr> por 
<r>), omissão do grafema (<r>), 
omissão do grafema ( <ter>), 
omissão do grafema ( <i>) 

 
Caçar 

 
Casa, çaca, casar, çacã 

Substituição do grafema (<ç> por 
<s>), omissão do grafema ( <r>), 
substituição do grafema (<c> por 
<ç>), substituição do grafema 
(<çar> por <cã>) 

 
O menor 

 
Ameno, omenos, omeno 

Substituição do grafema (<o> por 
<a>), Junção de grafemas 
(escreve como ouve), substituição 
do grafema (<r> por <s>) 

 
 
Cachorro 

 
 
Cachoro, caxorro, caxoro, 
canhoco 

 
Substituição do grafema (<rr> por 
<r>), substituição do grafema 
(<ch> por <x> ), substituição do 
grafema (<ch> por <nh>), 
substituição do grafema (<rr> por 
<co>) 

 
Já existiu 

 
Jaesistiu 

Junção de grafemas (escreve 
como ouve), substituição do 
grafema (<x> por <s>) 

 
Do tamanho 

 
Duta maho, do tamanhu 

Junção de grafemas, omissão do 
grafema (<n>), substituição do 
grafema (<o> por <u>) 

De Di Substituição do grafema (<e> por 
<i>) 

 
 
Adulto 

 
 
A duto, adlto, aduto, adunto, 
atuto, aldulto, adruto, a tudo 

Junção de grafemas, omissão do 
grafema (<u>), omissão do 
grafema (<l>), substituição do 
grafema (<l> por < n>), 
substituição do grafema (<d> por 
< t >), adição do grafema (<l>), 
adição do grafema (<r>), 
separação de grafema 

 
 
 
Camundongo 

 
 
Camondongo, camogo, 
camuldongo, camudongo, 
camundabo, camudogo, 
canudongo, camuindogo 

Substituição do grafema (<u> por 
<o>), omissão do grafema 
(<don>), substituição do grafema 
(<n> por <l>), omissão do 
grafema (<n>), substituição do 
grafema (<o> por <a>), 
substituição do grafema (<g> por 
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<b>), substituição do grafema 
(<m> por <n>), adição do 
grafema (<i>) 

 
De altura 

 
De atura, diautura, de atura 

Omissão do grafema (<l>), 
substituição do grafema (<e> por 
<i>), junção de grafemas 

Fugia Figia Substituição do grafema (<u> por 
<i>) 

 
Que era 

 
Queram 

Junção de grafemas, omissão do 
grafema (<e>), adição do 
grafema (<m>) 

 
Do mundo 

 
Domudo 

Junção de grafemas (escreve 
como ouve), omissão do grafema 
(<n>) 

 
 
Em vez 

 
 
Enves, de veis, em veis 

Junção de grafemas (escreve 
como ouve), substituição do 
grafema (<m> por <n>), 
substituição do grafema (<em> 
por <de>), substituição do 
grafema (<z> por <is>) 

Deles Delis Substituição do grafema (<e> por 
< i >) 

 
Pensavam  

 
Pencavam, pecava, 
pessavam, pençavão 

Substituição do grafema (<s> por 
<c>), omissão do grafema (<n>), 
substituição do grafema (<s> por 
<ss>), substituição do grafema 
(<am> por <ão>) 

 
Quando  

 
Condo, quendo, quadro, 
caudo,  

Substituição do grafema (<q> por 
<c>), substituição do grafema 
(<a> por <e>), omissão do 
grafema (<n>), adição do 
grafema (<r>), substituição do 
grafema (<ua> por <au>) 

 
Que era 

 
Que erra, queelam 

Substituição do grafema (<r> por 
<rr>), junção de grafemas, 
substituição do grafema (<r> por 
<l>), adição do grafema (<m>) 

Tamanho Tamalho Substituição do grafema (<nh> 
por <lh>) 

 
Fugia 

 
Fijia, fogiam 

Substituição do grafema (<u> por 
<i>), substituição do grafema 
(<g> por <j>), substituição do 
grafema (<u> por <o>), adição do 
grafema (<m>) 

Cão Cãou, cau Adição do grafema (<u>), 
substituição do grafema (<ão> 
por <au>) 

Ele Eli Substituição do grafema (<e> por 
<i>) 

Quadro 15: Incorreções recolhidas pela pesquisadora na análise do texto ditado. 
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3.3.2 Categorização dos problemas de escrita  

 

 Como já assinalamos, os problemas na escrita dos alunos foram 

categorizados a partir da proposta de Oliveira (2005). A classificação proposta por 

Oliveira contempla três grupos; nós avaliamos que seria importante acrescentar mais 

um grupo.  

No grupo um (G1), foram incluídos os problemas mais visíveis na escrita. 

Pertencem a esse grupo os problemas que violam a natureza da escrita alfabética. 

Esses problemas podem ter uma aparência muito assustadora, mas, de acordo com 

Oliveira (2005, p. 49), “são os que são contornados mais facilmente”. Vejamos a 

definição e os exemplos seguintes: 

 

GRUPO 1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA EXEMPLOS DO PROBLEMA 
 

 
G1A 

 
Escrita pré-alfabética. 
 

Os alunos apresentam escritas 
como: mviaemba (= minha vizinha 
é muito boa) 
amnaeboa (= a minha mãe é boa) 
 

 
G1B 

Escrita alfabética com 
correspondência trocada por 
semelhança de traçado. 

Muitos alunos confundem, durante 
um certo tempo, a grafia de 
algumas letras como: m e n, p e q, 
b e d. 
 

 
G1C 

 
Escrita alfabética com 
correspondência trocada pela 
semelhança de sons. 

Ao ouvir as palavras ditadas, os 
alunos as repetem sussurrando, os 
sons se ensurdecem e, como 
consequência, vem a troca de 
letras. Eles escrevem ‘cheito’ no 
lugar jeito, ‘cato’ no lugar de gato, 
‘papa’ no lugar de baba. 
 

Quadro 16. Classificação dos problemas de escrita do grupo 1. 

 

 No grupo dois (G2), foram incluídos os problemas que Oliveira considera 

realmente importantes. 
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GRUPO 2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA EXEMPLOS DO PROBLEMA 
 

 
G2A 

 
Violações das regras 
invariantes que controlam a 
representação de alguns sons. 

Neste grupo, entram os casos de 
escritas que se baseiam na pauta 
sonora e que, ao mesmo tempo, são 
regidos por regras. Se um aluno 
grafa gato corretamente, mas grafa 
‘gera’ no lugar de guerra. 
 

 
G2B 

 
Violações da relação entre os 
sons e os grafemas por 
interferência das 
características estruturais do 
dialeto do aprendiz. 

Como os dialetos do português não 
são idênticos, também não são 
idênticos os problemas encontrados 
neste grupo. Se um aluno da região 
de Ilhéus grafar “Eu gosto di leiti”, a 
razão é simples: é desse modo que 
falam os moradores da referida 
cidade. 
 

 
G2C 

 
Violação de formas 
dicionarizadas. 

Os casos desse grupo são 
aprendidos um a um, e somente a 
consulta ao dicionário ou a 
familiaridade da palavra podem 
resolver o problema da grafia. São 
de dois tipos:  

 As formas X e Y existem, mas 
remetem a conceitos diferentes. 
cesta-feira (sexta); cinto (sinto) 
muito). 

 Só a forma X existe, embora a 
forma Y seja tecnicamente 
possível. Jelo (gelo); xoque 
(choque). 

Quadro 17. Classificação dos problemas de escrita do grupo 2. 

 

 O grupo três (G3) é composto por casos em que a ortografia exige o controle 

de fatores que ultrapassam a relação entre sons e letras. Oliveira (2005, p. 52) 

afirma que “Esse grupo é necessariamente heterogêneo e, aqui, vou apontar apenas 

alguns casos”. Nós decidimos ficar apenas com o caso em que havia problemas de 

escrita de alunos sujeitos da pesquisa. 

 
 

GRUPO DEFINIÇÃO DO PROBLEMA EXEMPLOS DO PROBLEMA 

 
G3 

 
Violação na escrita de sequências 
de palavras. 

A partição da fala não corresponde à 
partição da escrita. Opatu (o pato); 
meleva (me leva); javai (já vai). 
 

Quadro 18. Classificação dos problemas de escrita do grupo 3. 
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O grupo quatro (G4) foi criado por nós. Nele, foram incluídos os problemas 

referentes ao uso de letra maiúscula. 

 

GRUPO 4 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA EXEMPLOS DO PROBLEMA 

 
G4A 

 

 
Ausência de letra maiúscula no 
início de frase. 
 

O uso de letra maiúscula é 
obrigatório no início de frases, o que 
não ocorre a seguir: eu gosto de 
brincar. 
 

 
G4B 

 
Ausência de letra maiúscula 
depois do ponto final. 
 

O uso de letra maiúscula é 
obrigatório depois do ponto final o 
que não ocorre a seguir: Eu gosto de 
brincar. minha brincadeira preferida 
é pular corda. 
 

 Quadro 19. Classificação dos problemas de escrita do grupo 4. 

 
O diagnóstico revelou que, dos dezenove alunos avaliados, um aluno ficou no 

G1A, sete alunos ficaram no G1B, três alunos ficaram no G1C, cinco alunos ficaram 

no G2A, oito alunos ficaram no G2B, quinze alunos ficaram no G2C, cinco alunos 

ficaram no G3, nove alunos ficaram no G4A, quinze alunos ficaram no G4B. Para 

facilitar a leitura, os resultados são apresentados, mais didaticamente, no quadro a 

seguir. 

 

ALUNO G1A G1B G1C G2A G2B G2C G3 G4A G4B 

1 X X X X X X X X X 

2   X X  X X  X 

3   X   X   X 

4     X X X X X 

5  X   X X  X X 

6  X  X      

7  X    X    

8     X X    

9    X   X X X 

10      X  X X 

11     X X  X X 

12  X   X   X X 



71 
 

13  X    X   X 

14      X X  X 

15     X X  X X 

16     X X   X 

17  X  X     X 

18     X X    

19      X  X X 

TOTAL 1 7 3 5 9 15 5 9 15 

G1A = Escrita pré-alfabética 
G1B = Escrita alfabética com correspondência trocada pela semelhança de traçado 
G1C = Escrita alfabética com correspondência trocada pela semelhança de sons 
G2A = Violações das regras invariantes que controlam a representação de alguns sons 
G2B = Violações da relação entre os sons e os grafemas por interferência das características 
estruturais do dialeto do aprendiz 
G2C = Violação de formas dicionarizadas 
G3 = Violação na escrita de sequências de palavras 
G4A = Letra minúscula no início de frase 
G4B = Letra minúscula depois do ponto final 
 

(Quadro 20. Classificação dos problemas de escrita dos alunos) 

 

3.3.3. Análise das atividades feitas pelos alunos 
 

Nesta subseção, apresentamos “imagens” da escrita de alguns alunos, 

seguidas de análise. Para facilitar o trabalho do leitor, decidimos repetir as palavras, 

a frase e o texto que foram ditados pela professora e pela pesquisadora.  

Como se pode verificar, o ditado é composto por palavras com sílabas 

canônicas e não canônicas. Também foram selecionadas palavras que, 

provavelmente, são desconhecidas pelos alunos, como “muquirana” e “deblaterar”. 

Batista et al. (2005, p. 57) justifica a escolha dessas palavras supostamente 

desconhecidas pelos alunos: “Sabemos que essas duas palavras não fazem parte 

do universo das crianças. Mas é justamente por isso que foram escolhidas, pois, 

assim, permitem verificar se a criança é capaz de escrever palavras novas”. 

Segundo Batista et al. (2005, p. 58), “A avaliação da compreensão dos 

princípios e das regras ortográficas do sistema de escrita pode se dar por meio da 

análise de textos produzidos pelas crianças em situação de menor controle das 

palavras a serem escritas”. Entretanto, como a avaliação que aplicamos faz parte de 

uma pesquisa, optamos por atividades que pudemos ter um controle maior das 
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palavras. Por isso, foi utilizado a escrita de um ditado de um pequeno texto. A fim de 

evitar que o ditado se transformasse numa atividade mecânica e sem sentido, lemos 

primeiro o texto para os alunos e explicamos palavras desconhecidas pela maioria, 

como “fita cassete” e “terrier”. 

 

PALAVRAS DITADAS: 

caneta – apontador – queijo – galinha – churrasco – folha – prego – casa – coração 
– ombro – muquirana – deblaterar 
 

FRASE DITADA: 

Eu gosto de brincar. 

 

TEXTO DITADO: 

O menor cão do mundo 
 

O menor cachorro que já existiu no mundo era do tamanho de uma fita cassete. 
Quando ficou adulto, ele media seis centímetros de altura e dez centímetros de 
comprimento. Era da raça terrier, em vez de caçar gatos, fugia deles. Pensavam que 
era um camundongo. 
 
Quadro 21. Palavras, frase e texto ditados na avaliação de diagnóstico. 

 

Agora, vamos às escritas dos alunos e as análises que fizemos. 

 

ALUNO 01 

a) DITADO DE PALAVRAS 

 

 
b) DITADO DE FRASE 
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c) DITADO DE TEXTO 

 

Quadro 22. Ditados realizados pelo aluno 01. 

 

O aluno 01 demonstra problemas de aquisição de escrita classificados em 

todos os grupos. No ditado de palavras, ele e os demais erraram menos; a nossa 

hipótese é de que, talvez, isso tenha ocorrido pelo fato de a professora ter 

pronunciado as palavras do ditado várias vezes e silabando.  Entretanto, o texto 

produzido por ele seria indecifrável se não houvesse a referência do que foi ditado – 

consideramos que o aluno ainda está em transição entre o nível silábico-alfabético e 

o nível alfabético (G1A). Podemos tomar como exemplo disso a escrita da palavra 

“camundongo”: ele escreve “camogo” – embora tenha escrito corretamente a 

primeira e a última sílaba, o jovem aprendiz parece ainda não ter consolidado um 

conhecimento sobre a relação fonema-grafema, pois usa apenas uma letra, a 

consoante “m”, para registrar a segunda sílaba, e também apenas uma letra, a vogal 

“o”, para registrar a terceira sílaba. Um outro problema recorrente no texto do aluno 

1 e que, praticamente, inviabiliza o trabalho do leitor diz respeito à violação na 

segmentação das palavras (G3). Na escrita da frase, destacamos um dos problemas 

mais recorrentes nos textos dos alunos do 6o ano no qual realizamos a pesquisa: a 

violação da relação entre os sons e os grafemas por interferência das características 

estruturais do dialeto do aluno, como no caso de “di” no lugar de “de” – a tendência é 

de se escrever como se fala. 
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ALUNO 02 

a) DITADO DE PALAVRAS 

 

 

b) DITADO DE FRASE 

 

 

c) DITADO DE TEXTO 

 

 

Quadro 23. Ditados realizados pelo aluno 02. 

 

O aluno 02 demonstra problemas de aquisição de escrita classificados nos 

grupos G1C, G2A, G2C, G3 e G4B. A análise da escrita desse aluno autoriza a dizer 

que o problema mais recorrente é a troca de letras que acaba redundando em 

mudança de sons, como no caso de “munto” no lugar de “mundo” ou “a tudo” no 

lugar de “adulto”, no ditado do texto. Essas trocas são comuns em ditados, pois, ao 

ouvir as palavras do ditado, o aluno as repete baixinho, sussurrando: os sons se 



75 
 

ensurdecem e, como consequência, vem a troca de letras – a letra “d” é sonora e a 

letra “t” é surda. No entanto, esse aluno também faz a troca inversa, colocando uma 

consoante sonora no lugar de uma surda, como em “fida casidi” no lugar de “fita 

cassete”. Como são da mesma região, assim como a escrita do aluno 01, a escrita 

do aluno 02 sofre interferência das características estruturais do dialeto, como em 

“casidi” no lugar de “cassete”. Um outro erro no texto do aluno 02 bastante 

recorrente nos textos dos colegas é o uso de letra minúscula depois de ponto final. 

 

ALUNO 03 

a) DITADO DE PALAVRAS 

 

 

b) DITADO DE FRASE 

 

 

c) DITADO DE TEXTO 

 

Quadro 24. Ditados realizados pelo aluno 03. 
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Embora apresente problemas categorizados em três grupos, G1C, G2C e 

G4B, a escrita do aluno 03 tem problemas ortográficos menos sérios do que a 

escrita dos alunos 01 e 02. Destaca-se, por exemplo, o uso da letra “r” no final de 

palavras como um acerto importante, já que, como ele, muitas vezes, não é 

pronunciado, muitos aprendizes costumam omiti-lo na escrita. Um problema que 

pode ser resolvido com alguma facilidade aparece na escrita das palavras “caseti” 

no lugar de “cassete”, “casar” no lugar de “caçar, e “rasa” no lugar de “raça”: a 

escrita dá pistas para o professor de que a aluna ainda não aprendeu que entre 

vogais a letra “s” representa o som /z/. É importante dizer que isso é diferente do 

erro cometido na escrita da palavra “esistiu”, pois essa forma, embora errada, seria 

possível. 

 

ALUNO 04 

a) DITADO DE PALAVRAS 

 

 

b) DITADO DE FRASE 

 

              c) DITADO DE TEXTO           
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Quadro 25. Ditados realizados pelo aluno 04. 

 
A escrita do aluno 04 apresenta erros categorizados em G2B (“tamanhu” no lugar de 

“tamanho”), G2C (“cacete” no lugar de “cassete”), G3 (“em veisde”), G4A e G4B. 

Vamos destacar os problemas do uso inadequado de letra maiúscula: ele deixar de 

usar a maiúscula em duas situações obrigatórias – tanto no início de frases como 

depois do ponto final. 

Como se pode observar, a escrita dos alunos do 6o ano da escola onde 

realizamos a pesquisa apresenta problemas variados. A questão é: como enfrentar 

os problemas e escrita dessa turma?  

Acreditamos que o ponto de partida é a conscientização do professor, pois ele 

(professor) precisa conscientizar-se de que o estudo sistemático das convenções 

ortográficas tem de fazer parte da rotina dessa turma, pois isso garantiria à 

ortografia um lugar no planejamento.  

O segundo ponto é que não dá para enfrentar todos os problemas de uma 

vez. É preciso eleger um problema para trabalhar a cada momento. Defendemos 

dois critérios para nortear a escolha do professor: a recorrência do problema na 

escrita dos alunos e / ou o quanto o problema atrapalha a leitura do texto do jovem 

aprendiz da escrita. 

Como já assinalamos, consideramos a sequência didática de produção textual 

proposto por Dolz, Schneuwly e Noverraz como a melhor forma para trabalhar os 

conteúdos ortográficos. Entretanto, consideramos que há outras formas possíveis, 

como a elaboração de uma sequência didática para trabalhar com um aspecto 

ortográfico específico. 

Como o nosso trabalho é produzido no contexto do mestrado profissional, 

apresentaremos, na próxima subseção, no lugar das tradicionais “considerações 

finais”, duas propostas para o ensino da ortografia no 6o ano em que fizemos a 

pesquisa.   
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3.4 Duas propostas de ensino de tópicos de ortografia 

 

As atividades a seguir foram pensadas a partir do diagnóstico realizado com a 

turma do sexto ano. Temos ciência de que de nada nos adiantaria utilizar os 

resultados coletados para classificar os alunos em “atrasados” ou “adiantados”. A 

classificação que propusemos, com base em Oliveira (2005), orientou a busca pela 

resolução dos problemas detectados. 

Assim, na atividade 1, organizada segundo o modelo de sequência didática do 

Círculo de Genebra, apresentamos uma proposta para atenuar os problemas de 

aquisição da escrita dos alunos, a partir da produção de uma resenha, como previsto 

na rotina apresentada anteriormente. Na atividade 2, apresentamos uma sequência 

didática com variados contextos de uso da letra “r”: no nosso entendimento, a 

atividade 2 deve ser aplicada na turma do 6o ano, na qual foi realizada a pesquisa, 

em grupos heterogêneos. O professor pode formar grupos que reúnam alunos com 

mais dificuldade e com menos dificuldade na construção das convenções 

ortográficas. Como parte significativa dos alunos ainda não lê de “carreirinha” nesse 

6o ano, optamos por usar a letra bastão no registro das atividades. 

 

3.4.1 Proposta 1 

 

 
1. APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

 
1.1 Definição do projeto de comunicação 

 
Gênero: Resenha 
Tema: Um filme do qual o aluno goste muito 
Objetivo da produção final: Compor um jornal mural de resenhas para 
convencer os leitores a assistir aos filmes indicados 
Leitores: Pessoas da comunidade escolar que gostam de cinema  
Tipo de produção: Em dupla; o texto final deve caber em uma folha de papel A4 

 

 Leitura da resenha “O vampiro virou emo”, de Rodrigo Turrer, que 
recomenda ao leitor que assista ao filme “Crepúsculo”. 
 
1.2 Preparação de conteúdos 
 
a) Converse com um colega e escolham um filme de que gostem para 

escrever a resenha sobre ele. 
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b) Para entender um pouco mais sobre cinema, procure na internet um texto 

que fale sobre os elementos essenciais do cinema: cenário, figurino, 
fotografia, roteiro, trilha sonora. Essas explicações ajudarão você e seu 
colega a analisar o filme e, depois, fazer a resenha. 

c) Assistam ao filme escolhido, fazendo as anotações do que consideram 
mais atraente nele. 

 
2. Primeira produção 

 
Escreva, com seu colega, a primeira versão da resenha. Por enquanto, faça 
como souber! 

       
 

3. Módulos de atividades 
 
3.1 A estrutura da resenha 
      (...) 

  
 
3.2 O uso dos adjetivos e dos advérbios na construção da resenha 
      (...) 
 

3.3 A seleção das imagens e a construção de legendas 
      (...) 
 
3.4 O uso da Ortografia: é com “i” ou com “e”, é com “u” ou com “o”? 
Tem “r” no final? 
 
Para ser divulgado, seu texto não pode ter erros ortográficos. 
 
1. Elabore, juntamente com o professor e os colegas, uma cruzadinha 

ortocinematográfica e divirta-se enquanto aprende um pouco mais a 
ortografia da nossa língua. Para fazer a cruzadinha, use os itens abaixo: 
 
HORIZONTAIS: 
1. ? sonora: conjunto de músicas que tocam no filme. (6 letras) 

trilha 

2. Ao pé da letra, significa “desenhar com luz”; foi essencial para a 
invenção do cinema. (10 letras) 
fotografia 

3. Aquilo a que se assiste no cinema. (5 letras) 
filme 

4. Aquele que assina uma obra cinematográfica. (7 letras) 
diretor 

5. Segunda guloseima mais consumida nos cinemas. (9 letras) 
chocolate 

6. Traje usado por uma personagem de um filme. (8 letras) 
figurino 

7. Aquele que interpreta. (4 letras) 
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ator 

 
VERTICAIS: 
1. bilhete que dá acesso à sala de cinema. (8 letras) 

ingresso 

2. Herói mexicano mascarado que fez muito sucesso na telona. (5 letras) 
zorro 

3. Dispositivo que tem a função de registar as cenas. (8 letras) 
claquete 

4. Profissional que fica na catraca do cinema. (8 letras) 
porteiro 

5. Como era o cinema quando foi criado. (8 letras) 
mudo 

6. Gênero ao qual pertence o filme “Brinquedo assassino”. (6 letras) 
terror 

7. Texto escrito que contém a história, a descrição das cenas e os 
diálogos de um filme. (7 letras) 
roteiro 

 
ANÁLISE DA PARTE 1 DA ATIVIDADE ORTOGRÁFICA: 

 Como os alunos escreveram uma resenha de um filme, é provável que algumas das 

respostas da cruzadinha (trilha, filme, fotografia, mudo, claquete, ator, roteiro, 

figurino, terror, diretor etc) tenham sido utilizadas por eles: isso justifica a escolha de 

um vocabulário pertencente ao campo semântico do cinema. 

 Essa cruzadinha é uma forma divertida para solucionar dúvidas ortográficas advindas 

da influência da oralidade na escrita de palavras. Por influência da fala, muitos 

aprendizes do sul da Bahia tendem a escrever “rotero” no lugar de “roteiro” e 

“portero” no lugar de “porteiro”. Como na cruzadinha, as respostas devem ter sete e 

oito letras, respectivamente, o aluno reflete sobre a possibilidade de colocar a letra “i”. 

Também por influência da oralidade, os aprendizes da nossa região tendem a escrever 

“roteiru” no lugar de “roteiro” e “filmi” no lugar de “filme”. Por isso, seria importante, 

por exemplo, que, na cruzadinha, a última letra da palavra “roteiro” cruzasse com o  

“o” de “ator”: assim, torna-se provável que o aluno opte por escrever “roteiro” e não 

“roteiru”, já que não há dúvidas sobre o “o” de “ator”. Já a última letra da palavra 

“filme”, pela mesma razão, poderia cruzar, por exemplo, com o primeiro “e” da 

palavra “claquete”. Em síntese, para que a cruzadinha seja, na escola, algo mais do 

que mero passatempo, é necessário que ela promova o confronto da dúvida com aquilo 

que, em tese, o aluno já sabe. 

 

2. Antes de fazer as atividades seguintes, converse com o professor e os 
colegas para relembrar a classificação das palavras de acordo com a 
sílaba tônica.  

 

ANÁLISE DA PARTE 2 DA ATIVIDADE ORTOGRÁFICA: 

 A tonicidade é fundamental para que os alunos sejam capazes de elaborar uma das 

regras do sistema ortográfico que o ajudará a decidir se a palavra, ao final, deve ser 

grafada com “o” ou com “u”, com “e” ou com “i”. 

 Em geral, a tonicidade é estudada na escola apenas na perspectiva da metalinguagem e 

os alunos acabam não descobrindo a importância de saber classificar as palavras em 

oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas.  
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3. Organize dois grupos com as palavras das linhas e colunas da cruzadinha 
indicadas a seguir. 
 
Grupo 1 – verticais 1, 2, 4, 5 e 7, e horizontal 6. 
Ingresso – Zorro – porteiro – mudo – roteiro – figurino  

 
Grupo 2 – vertical 3, e horizontais 3 e 5. 
Claquete – filme – chocolate  

 
a) Quanto à sílaba tônica, o que os grupos 1 e 2 têm em comum? 

São formados por palavras paroxítonas. 

 

b) Qual é a última letra das palavras de cada grupo? 
Letra “o” no grupo 1 e letra “e” no grupo 2. 

 

c) O que é possível observar em relação à pronúncia e à escrita da vogal 
da última sílaba dessas palavras? 
Embora pronunciemos, respectivamente, “u” e “i”, escrevemos a última sílaba 

dessas palavras com “o” e “e”. 

 

4. Agora, observe estes dois outros grupos de palavras. 
 
Grupo 3 – urubu, chuchu, angu, umbu. 
 
Grupo 4 – Parati, sapoti, abacaxi. 
 
a) Quanto à sílaba tônica, o que os grupos 3 e 4 têm em comum? 

São formados por palavras oxítonas. 

b) Qual é a última letra das palavras de cada grupo? 
Letra “u” no grupo 3, letra “i” no grupo 4. 

 

c) O que é possível observar em relação à pronúncia e à escrita da vogal 
da última sílaba dessas palavras? 
Pronunciamos a vogal dessas sílabas como “u” e “i”, respectivamente, e 

também grafamos “u” e “i”. 

 

5. O que se pode concluir sobre a relação entre a pronúncia e a escrita das 
palavras vistas nos grupos 1, 2, 3 e 4? 
Palavras paroxítonas, mesmo com pronúncia “u” ou “i” no final, são escritas com 

“o” ou “e”, respectivamente; já as oxítonas são escritas com “u” ou “i”, da mesma 

maneira como se fala. 

 
ANÁLISE DAS PARTES 3, 4 E 5 DA ATIVIDADE ORTOGRÁFICA: 

 A atividade privilegiou o uso, a partir de um movimento construtivo-reflexivo: os alunos 
observaram, compararam, identificaram e elaboraram a regra ortográfica. 
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3.4.2 Proposta 2 

 

MÓDULO 1 – CRIANDO ANEDOTAS COM A LETRA “R”  

 

HOJE, A TURMA VAI CRIAR SUAS PRÓPRIAS ADIVINHAS! VEJA COMO. 

 

1. PENSE EM UMA LETRA. POR EXEMPLO, A LETRA R. 

 

2. PENSE EM PALAVRAS QUE TÊM A LETRA R NO COMEÇO, NO MEIO E NO 

FIM. EXEMPLOS: RUA, CARA, MAR.  

 

3. CRIE SUA ADIVINHA COM AS PALAVRAS QUE VOCÊ PENSOU. VEJA O 

EXEMPLO. 

 

            

O QUE É QUE ESTÁ NO COMEÇO DA RUA,  

NO MEIO DA CARA E NO FIM DO MAR? 

 
 

 

4. DESAFIE UM COLEGA A RESPONDER A SUA ADIVINHA.  

 

5. OBSERVE AS ADIVINHAS CRIADAS PELA TURMA. ESCOLHA CINCO 

ADIVINHAS PARA COPIAR NO CADERNO.  

 

6. PRONTO! SE QUISER, VOCÊ JÁ PODE FAZER UM DESAFIO DE ADIVINHAS 

COM SEUS FAMILIARES E AMIGOS!  

 
 
MÓDULO 2 – A LETRA R NO INÍCIO DAS PALAVRAS  
 
VAMOS ESCREVER PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA R? 
 
1. LEIA O POEMA “A PORTEIRINHA” QUE A PROFESSORA TROUXE NO 
CARTAZ E COPIE AS PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA R. 
RATO, RECATO, RETRATO. 
 
2. COMBINE AS LETRAS DE MESMA COR E FORME PALAVRAS QUE 
COMEÇAM COM R. ESCREVA AS PALAVRAS QUE DESCOBRIR. 
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E      

N O      

A I R     

R U B A    

C E R A H   

A L B R A O U 

T R A N E T E 
 

 

 
RATOEIRA 

 
 
REBANHO  

 

 
 

RABANETE 
 

 
 
RÚCULA 

 
 

 
 
EM INÍCIO DE PALAVRA, ESCREVEMOS APENAS UMA LETRA R. 

 
 
MÓDULO 3 – A LETRA R NO FINAL DAS PALAVRAS  
 
 
A LETRA R PODE FAZER A DIFERENÇA. DESCUBRA COMO! 
 
A ATIVIDADE 1C É ORAL! 
 
1. RETOME O POEMA “A PORTEIRINHA” E SIGA AS INSTRUÇÕES.  
 
A) NA COLUNA DA ESQUERDA DA TABELA, COPIE DUAS PALAVRAS DO 
POEMA QUE TERMINAM COM R.  
 
B) NA COLUNA DA DIREITA DA TABELA, FORME NOVAS PALAVRAS 
RETIRANDO A LETRA R DAS PALAVRAS QUE VOCÊ JÁ ESCREVEU. 
 

PALAVRAS TERMINADAS EM R PALAVRAS NÃO TERMINADAS EM R 

 
Possibilidades de resposta: 
VISITAR, OLHAR, FICAR, 
TIRAR. 

 
Possibilidades de resposta: VISITA, 
OLHA, FICA, TIRA. 

 
C) LEIA TODAS AS PALAVRAS EM VOZ ALTA. O QUE MUDOU NO MODO DE 
FALAR AS PALAVRAS COM OU SEM O R NO FINAL? 
 
Nas palavras com r no final, a sílaba mais forte é a última. Nas palavras sem o r no 
final, a sílaba mais forte não é a última. Se quiser, o professor pode ajudar os alunos 
a perceber que as palavras têm sílabas mais fortes e sílabas mais fracas, pedindo a 
eles que brinquem de chamar as palavras em voz alta, como se estivessem 
chamando alguém, para perceber a diferença na tonicidade das palavras com ou 
sem r no final – por exemplo: ao chamar as palavras visitar (“visitaaaaaaar!”) e 
visita (“visiiiiiiita!”), as sílabas tônicas são tar e si, respectivamente. 
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2. COM UM COLEGA, ESCREVA UMA FRASE COM CADA PALAVRA DA 
ATIVIDADE 1. 
 
MÓDULO 3 – A LETRA R ENTRE VOGAIS  
 
QUANDO ESCREVER AS PALAVRAS COM R OU COM RR? VAMOS 
DESCOBRIR! 
 
A ATIVIDADE 1B É ORAL! 
 
1. RELEIA ESTE TRECHO DO POEMA “A PORTEIRINHA”.  
 

“SETE ANOS JÁ FIZESTE. 
QUANDO FUI TE VISITAR 
FIQUEI ENCANTADO A OLHAR 
– COM O SORRISO QUE ME DESTE – 
UMA LINDA PORTEIRINHA EM TEUS DENTES DE RATO.” 

 
A) COPIE AS PALAVRAS QUE TÊM A LETRA R ENTRE DUAS VOGAIS. 
SORRISO, PORTEIRINHA. 
Esta atividade estimula os alunos a perceber que, na ortografia da língua 
portuguesa, a letra r pode representar sons distintos – o som de uma consoante 
vibrante simples (como em porteirinha) e o som de uma consoante vibrante múltipla 
(como em sorriso).  
 
B) COMO É O SOM REPRESENTADO PELA LETRA R ENTRE VOGAIS EM CADA 
UMA DESSAS PALAVRAS? CONVERSE COM A TURMA. 
Na palavra sorriso, o som do r é forte; na palavra porteirinha, o som do r é fraco. O 
professor deve pedir, primeiro, aos alunos que falem as palavras em voz alta. É 
importante que eles construam um critério de diferenciação desses sons com base 
na própria percepção, de modo que a classificação faça sentido para eles – em vez 
de “forte” e “fraco”, a nomenclatura pode ser “soprado” e “tremido”, por exemplo. 
Essa classificação também pode variar em função da variação linguística.  
  
2. COMPLETE A EXPLICAÇÃO, DE ACORDO COM O QUE FOI DISCUTIDO PELA 
TURMA. 
 

NA PALAVRA SORRISO, O SOM REPRESENTADO PELA LETRA R ENTRE 
VOGAIS É _______________. JÁ NA PALAVRA PORTEIRINHA, O SOM 
REPRESENTADO PELA LETRA R ENTRE AS VOGAIS É _______________.  

Possibilidades de resposta: forte / fraco; soprado / tremido; entre outras.  
 
3. COM A TURMA E O PROFESSOR, LEIA ESTAS PALAVRAS EM VOZ ALTA. 
Esta atividade estimula os alunos a perceber a regularidade do uso do dígrafo rr 
para representar a consoante vibrante múltipla entre vogais na ortografia da língua 
portuguesa (como em arranha, carro,  barro). 
 

ARANHA         ARRANHA         CARO       CARRO         
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A) SEPARE AS PALAVRAS EM DOIS GRUPOS, CONFORME O SOM 
REPRESENTADO PELA LETRA R ENTRE AS VOGAIS. DÊ UM TÍTULO PARA 
CADA GRUPO. 
Possibilidade de resposta: Grupo 1: Palavras com som de r fraco (ou tremido); grupo 
2: Palavras com som de r forte (ou soprado). 
 
 

 
GRUPO 1: 

  
GRUPO 2:  

 
ARANHA 

CARO 
 

 
ARRANHA 

CARRO 
 

 
B) CONTORNE AS LETRAS R QUE APARECEM ENTRE VOGAIS NESSAS 
PALAVRAS. O QUE VOCÊ OBSERVOU? CONVERSE COM A TURMA. 
As palavras do Grupo 1 têm apenas uma letra r entre as vogais; as palavras do 
Grupo 2 têm duas letras r entre as vogais. 
 
4. COM A TURMA E O PROFESSOR, ESCREVA UMA REGRA PARA EXPLICAR 
COMO USAR A LETRA R ENTRE VOGAIS NA ESCRITA DAS PALAVRAS. 
É importante que os alunos tenham oportunidade de tratar a ortografia como objeto 
de conhecimento. A reflexão sobre as regularidades ortográficas permite a 
compreensão das regras de forma mais consistente.  

Possibilidade de resposta: Para escrever palavras com som de r forte entre vogais, 
usamos rr. Para escrever palavras com som de r fraco entre vogais, usamos 
apenas uma letra r. 
É importante que, ao escrever a regra, o professor faça uso das conclusões dos 
alunos sobre o som representado pela letra r – inclusive a nomenclatura por eles 
adotada –, observando a variante linguística. 
 
 

 
MÓDULO 4 – A LETRA R ENTRE UMA CONSOANTE E UMA VOGAL  
 
NÃO TRAVE A LÍNGUA! O R TAMBÉM APARECE NO MEIO DAS SÍLABAS! 
 
1. LEIA AS PALAVRAS. 
 

TRISTE   RETRATO 
 
A) PINTE AS LETRAS QUE ESTÃO ANTES E DEPOIS DA LETRA R. 
 
 
B) A LETRA R APARECE  
 
(    ) NO INÍCIO DAS PALAVRAS. 
(    ) NO FINAL DAS PALAVRAS. 
(    ) ENTRE VOGAIS. 
( X ) ENTRE UMA CONSOANTE E UMA VOGAL. 
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2. FORME NOVAS PALAVRAS! ACRESCENTE A LETRA R NA PRIMEIRA SÍLABA 
DE CADA PALAVRA, ENTRE A CONSOANTE E A VOGAL. 
 
TIO      _________________ TRIO   
 
TATO    _______________ TRATO  
 
TOCA   _______________ TROCA 
 
TOQUE   ______________ TROQUE 
 
 
 
3. SIGA AS PISTAS E DESCUBRA AS PALAVRAS NA CRUZADINHA!  
 
 

  P 

   F  A 

 I T 

B R O T O 

F  O    

P R A T O 

 I  O   

O  
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3.5 Ainda algumas palavras 

 

Este estudo teve como objetivo primeiro promover ações que pudessem 

auxiliar o professor de Língua Portuguesa do 6º ano da escola onde trabalho a atuar 

em suas aulas no sentido de colaborar na superação dos problemas de escrita  

nesse nível de ensino, possibilitando aos educandos inserção e efetiva participação 

na sociedade letrada.   

O conjunto de dados analisados – questionário do perfil do aluno, a 

observação participante, a avaliação diagnóstica, as propostas de atividades – 

mostra que, embora a escola em questão cumpra formalmente com os conteúdos 

estabelecidos na matriz curricular para o 6º ano do ensino fundamental, parte dos 

alunos não constrói conhecimento suficiente para consolidar a apropriação do 

sistema de escrita no nível ortográfico.  

Da análise dos dados da observação participante, depreende-se que, muitas 

vezes, a professora ainda tem dúvida a respeito de suas funções, sente dificuldades 
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e, além disso, se vê sozinha na responsabilidade de conduzir o processo de 

aprendizagem do aluno que chega ao 6º ano com muitos problemas de escrita.  

Para finalizar, cabe pensar que as dificuldades de aprendizagem dos alunos 

da escola pública da educação básica pressupõem um novo modelo de formação 

para professores licenciados e, consequentemente, um novo modelo de escola. 

Nesse cenário, a escola precisaria se constituir como um espaço de transformação 

social e, sendo assim, formar um movimento que deve ter por preceito a construção 

de um espaço mais humano. 
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