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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar e comparar práticas pedagógicas 

para o ensino de Ortografia atualmente, além de oferecer subsídios 

psicopedagógicos para que os professores possam aperfeiçoar sua prática. O baixo 

rendimento ortográfico é fonte de fracasso na escola e discriminação na sociedade, 

podendo limitar o desenvolvimento e o desempenho no uso da língua escrita. É 

preciso repensar a forma de trabalho em sala de aula, pois é fato que as práticas 

tradicionais não têm garantido sucesso aos alunos.  

A escola apresenta e repete um conjunto de regras, impõe ditados e, em 

seguida, solicita que o aluno copie várias vezes as palavras que escreveu errado; 

Veremos que é preciso refletir sobre a maneira como o aluno aprende ortografia, a 

fim de planejar melhores situações de aprendizagem. Partiremos do seguinte 

princípio: O ensino das regras ortográficas deve acontecer através de uma prática 

pedagógica mais eficiente, baseada na reflexão do aluno. Essa prática deveria 

priorizar, por exemplo, a produção de textos significativos para os alunos. Com este 

material, o professor poderia investigar quais as dificuldades ortográficas mais 

urgentes de seus alunos para trabalhá-las uma a uma.  

Apresenta-se, ao fim, subsídios à prática dos professores para um trabalho 

sistemático baseado no ensino reflexivo da ortografia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Assim como a alfabetização, o ensino das regras ortográficas deve acontecer 

nas séries iniciais contemplando uma proposta de ensino que leve cada vez mais os 

alunos a refletirem e construírem seus conhecimentos. Mas, infelizmente, não é o 

que acontece. A queixa de muitos educadores consiste no fato de que estudantes 

chegam ao segundo segmento do Ensino Fundamental, muitas vezes, mal 

alfabetizados e com mínimos conceitos de Ortografia. 

 O domínio da expressão escrita está diretamente ligado à progressão da 

escolaridade, que, por sua vez, está diretamente ligada à cidadania. Porém, existe 

um nó na educação brasileira. Professores despreparados acabam por prejudicar a 

aprendizagem dos seus alunos. A especialista em educação e alfabetização Telma 

Weisz (2000) confirma esses dados: 

  “Durante os quatro primeiros anos do Ensino Fundamental, a maioria dos 
professores continua alheia às mudanças previstas nos Parâmetros 
Curriculares. Eles não ensinam os alunos a ler diferentes tipos de texto só 
martelam a cartilha. A partir da 5ª série, no entanto, a adaptação está sendo 
mais rápida e a escolaridade já depende da capacidade do aluno de aprender 
a aprender. Na vida real, o que se vê é um professor de História da 6ª série, 
por exemplo, distribuir um texto em sala. Os alunos leem, mas não entendem 
nada, e alguns são reprovados. Daí cria-se um jogo de empurra. O professor 
de História acha que não é obrigação sua ensinar o menino a ler e culpa o de 
1ª a 4ª. Esse, por sua vez, engana-se ao acreditar que não tem de ensinar a 
ler textos históricos. Enquanto isso, o pobre do estudante fica ao deus-dará.”  
 

Assim como a alfabetização, o ensino das regras ortográficas deveria 

acontecer nas séries iniciais, e contemplando uma proposta de ensino que leve cada 

vez mais os alunos a refletirem e construírem seus conhecimentos.  

 Nesta perspectiva, este trabalho discutirá questões especificamente ligadas a 

Ortografia, que muitas vezes serve como parâmetro de avaliação nas escolas 

brasileiras, sem que haja sistematização adequada em seu ensino. 

A escola atual não consegue ensinar e conscientizar sua clientela a respeito 

do uso dos conhecimentos ortográficos, insistindo apenas em cobrar regras e corrigir 

sem oferecer os subsídios necessários para a prática dos alunos.  

 Quando falamos de expressão escrita nas séries finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano), a situação fica ainda mais complexa, pois os níveis de 

cobrança de conhecimentos dos alunos são cada vez maiores. Alguns professores 

de Língua Portuguesa, na maioria das vezes, afirmam que este é um problema de 
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alfabetização e que nada podem fazer. Outros gostariam de melhorar o desempenho 

dos alunos, mas insistem em práticas que comprovadamente não surtem efeitos. 

Assim, com a certeza da importância deste assunto, tentaremos analisar algumas 

propostas para aperfeiçoar a prática pedagógica do professor, no intuito de que 

possa alcançar o sucesso da escrita padrão com seus alunos. 

Segundo Artur Gomes de Morais, autor do livro Ortografia: Ensinar e Aprender 

(2008), o conhecimento da ortografia refere-se a uma modalidade socialmente 

estabelecida de grafar as palavras.  

O baixo rendimento ortográfico é fonte de fracasso na escola e discriminação na 

sociedade, podendo limitar o desenvolvimento e o desempenho no uso da língua 

escrita. Assim, a escola deveria ocupar-se em ensinar este conteúdo tão amplo de 

forma a garantir o sucesso dos alunos. Porém, não é o que acontece. Vejamos o que diz 

a esse respeito os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa: 

 
 “De modo geral, o ensino da ortografia dá-se por meio da 
apresentação e repetição verbal de regras, com sentido de 
‘fórmulas’, e da correção que o professor faz de redações e ditados, 
seguida de uma tarefa onde o aluno copia várias vezes as palavras 
que escreveu errado. E, apesar do grande investimento feito nesse 
tipo de atividade, os alunos — se bem que capazes de “recitar” as 
regras quando solicitados — continuam a escrever errado.” (1997, p. 
52). 

 
 Assim, pensando na escola como principal local de aprendizagem da 

língua escrita, os educadores compromissados com a tarefa de ensinar questionam-

se: O que priorizar no ensino de ortografia? Como ajudar os estudantes com 

dificuldades de aprendizagem? Como fazer com que os alunos apliquem seus 

conhecimentos em situações reais e práticas? 

O ensino das regras ortográficas deveria acontecer através de uma prática 

pedagógica mais eficiente, baseada na reflexão e nas estratégias de trabalho 

psicopedagógico. Essa prática deve priorizar, por exemplo, a produção de textos 

significativos para os alunos. Com este material, o professor pode investigar quais 

as dificuldades ortográficas mais urgentes de seus alunos e trabalhá-las uma a uma.  

 Estudos e pesquisas feitas por Emilia Ferreiro e Ana Teberosky revelam a 

gênese do conhecimento alfabético e ortográfico dos alunos. Sabendo a forma como 

os estudantes aprendem, os professores têm o desafio de criar estratégias que 

possibilitem seu progresso através da construção de conhecimentos e não de 

simples transcrições de regras: 
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[...] Esta didática da língua – que trouxe os textos do mundo para dentro da 

escola e se preocupa em aproximar as práticas de ensino da língua das 

práticas de leitura e escrita reais – é a que vem sendo difundida. [...] (1985, 

p.IX) 

 Discorreremos, então, sobre os desafios dos educadores frente a turmas que 

não conseguiram assimilar os princípios ortográficos, refletindo sobre a maneira 

como o aluno aprende ortografia, a fim de planejar melhores situações de 

aprendizagem. 

No capítulo I deste trabalho serão apresentados pressupostos teóricos acerca 

da ortografia: um pouco de sua história e evolução no decorrer do tempo. Além 

disso, faremos uma análise do ensino da ortografia nas escolas atualmente. 

 Em seguida, o capítulo II discorrerá sobre uma nova forma de ensinar 

ortografia, com base em pesquisas do professor e especialista Artur Gomes de 

Morais (UFPE).  

Finalmente, o capítulo III apresentará insumos para a prática pedagógica em 

sala de aula, aplicáveis em quaisquer turmas, especialmente as que apresentem 

necessidades de intervenção psicopedagógica. 
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CAPÍTULO I 

HISTÓRIA E EVOLUÇÃO: A NORMA DA LÍNGUA 

 

“- Marcelo, todas as coisas têm um nome [...] senão, ninguém se entende...”. 

(Trecho de Marcelo, marmelo, martelo, de Ruth Rocha). 

 

Assim como o pai de Marcelo, personagem de Ruth Rocha, chama a atenção do 

filho para um aspecto arbitrário da língua falada - a necessidade de lançar mão de 

nomes comuns para a eficiência da comunicação -, trataremos, neste capítulo, de 

um aspecto relacionado à língua escrita: a arbitrariedade ortográfica. 

 

 

1.1 – HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA ORTOGRAFIA 

 
ORTOGRAPHIA ou ortografia, 100 s.f. (de orthógrapho). Arte e modo de escrever correctamente 
as palavras de uma língua: saber orthographia. Qualquer maneira de escrever as palavras, erro 
cometido no modo de escrever palavras com as letras fundamentais da língua mãe. 
Orthographia sônica, o modo de escrever as palavras empregando só as letras que 
correspondem aos sons [...]. 
  (Lello Universal – Novo Diccionario Encyclopédico Luso-Brasileiro, 

Pôrto, Pôrto e Irmãos Editores, s.d.). 

 

 A definição acima extraída do dicionário indicado, organizado por João Grave 

(da Academia de Sciencias de Lisboa) e por Coelho Neto (da Academia 

Brasileira de Lettras) data de meados do séc. XX. Os autores esclareciam ainda 

que o Diccionnario adotava a orthographia antiga por considerações justas, pois 

“na realidade, a maior parte dos livros compostos em língua portugueza estava 

escripta na orthographia vulgarmente chamada etymológica, que continuava a 

ser empregada por muitos auctores.” (MORAIS, 2007). 

 Tais autores ainda afirmavam que o modo de grafar as palavras seria “de 

muitos anos” por aqueles que escrevem e leem, pois ela possuía forte tradição 

em face da ortografia simplificada e adotada oficialmente; Daí pensarem “ser 

úteis à maioria dos consulentes do Diccionario, que também corresponderia às 
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exigências dos que preferissem a nova orthographia, visto ser essa incluída no 

trabalho mencionado. 

 A obra discutida em 4 volumes não possui indicação de data em que foi 

impressa e se pode deduzir que ocorreu entre 1911 – ano da reforma ortográfica 

que introduziu em Portugal uma norma em substituição à preferida pelos autores 

do Diccionario e pelos mesmos denominada Orthographia antiga – e 1943, ano 

em que a nossa Academia de Letras instituiu o Pequeno Vocabulário Ortográfico 

da Língua Portuguesa. 

Conclui-se, pois, fora a curiosidade histórica, que “ortografia é um tipo de 

saber resultante de uma convenção, de negociação social e que assume um 

caráter normatizador, prescritivo.” (MORAIS, 2007). 

 Evoluindo, o termo reveste-se de uma natureza arbitrária, pois se estabelece, 

a princípio, da opção contingente entre variadas alternativas e, ainda, de uma 

tentativa de se unificar a forma como escrevem os milhões de pessoas do 

planeta, em suas línguas próprias, onde se comunicam mais facilmente. 

 A ortografia portuguesa só foi instituída com normas ortográficas na 1ª 

metade do séc. XX, em Portugal e depois no Brasil, com regras diferentes e em 

momentos distintos. O que se vê de destaque na fala dos autores do Diccionario 

é que se continuaria a usar a “orthographia antiga”, tardando muito para que se 

fixasse uma maneira única de se escrever no país, ao passo que línguas como 

espanhol e francês fixaram suas ortografias antes do séc. XIX, devido, 

certamente, à universalização da obrigatoriedade escolar, à difusão do livro e ao 

avanço de outros meios de comunicação. 

 A partir dessa época é que se fortalece a noção de escrita unificada e que o 

“erro ortográfico adquire sentido de infração” ou, na escola, “de pecado que 

deveria ser punido”. 

 Morais (2007) vai além e afirma: “Hoje, para nós brasileiros, a ortografia 

aparece como ‘um dado’, cuja história em geral desconhecemos.” Não 

deveríamos aceitar ortografia como algo compulsório, exigido de todos: 

“Admitimos  que sua desobediência não é socialmente justificada por 

desconhecimento ou por “opções pessoais”. 

 Certamente não há variações na hora de notarmos uma língua. Temos todos 

que seguir “a norma”, sob o risco de sermos discriminados e penalizados caso 

não escrevamos as palavras como devem ser. 
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 O interessante é que as escritas alfabéticas são bem mais antigas que as 

normas ortográficas. Daí, por que, em cada língua, resolveu-se inventar algo que, 

para alguns, contraria o ideal alfabético puro? Por que não optamos por formas 

mais simples de escrever, e cada som fosse escrito por uma única letra e cada 

letra correspondesse um som? 

Na compreensão da complexidade atual de qualquer norma ortográfica, 

devemos lembrar que as formas de realização da linguagem, oral ou escrita, são 

históricas e refletem os percursos dos povos que a utilizam. 

 No Ocidente, a história da convivência dos povos e a dominação de uns pelos 

outros contribuiu para que a notação escrita apresentasse heterogeneidade das 

letras usadas na maioria das línguas escritas hoje. Houve incorporação de 

palavras do grego pelo latim através de “transliterações”- isto é, com a 

manutenção da grafia original – e também nas línguas romance (português, 

espanhol, italiano, francês, etc., resultantes da transformação do latim). Da 

tradição em se preservar a etimologia ou algumas formas arcaicas é que 

encontramos na escrita dessas línguas casos variados de formas múltiplas de 

notar um mesmo som. 

 Assim ocorre na incorporação de uma palavra estrangeira adotada em outra 

língua, e se exigia que a grafia fosse integralmente mantida: isso ocorreu no 

Brasil também. Vejamos, por exemplo, a palavra abajur, do francês ABAT-JOUR 

(transcrição literal: abater o dia); Num aspecto semântico, teríamos: “diminuir a 

claridade”, deixar o ambiente com iluminação menos intensa; Hoje temos a 

palavra luminária, que resolve o galicismo tão difundido no Brasil.  

Na Grécia e Roma antigas, já era este um dilema, o de como fixar a forma 

escrita das palavras de uma língua. O certo é que havia uma tendência histórica 

ao se criar ortografias mantendo-se um casamento: ideal fonográfico (uma escrita 

que refletisse regularmente uma forma de pronunciar) e o princípio ideográfico 

(que opta por manter a etimologia, a notação da palavra na língua original) 

(BENVISTE e CHEVEL – 1976, apud MORAIS, idem, 2008). 

O exemplo do “abaju” (como é pronunciado no Brasil) é modelo concreto do 

dilema fonográfico X ideográfico. Haverá ainda a possibilidade de se simplificar: 

escrever da forma como se fala. 

Morais salienta que não se nega a hipótese de se fazer mais reformas 

ortográficas, reformas simplificadoras de certas notações, mas enfatiza alguns 
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casos em que a duplicidade ou irregularidade nas correspondências letra-som 

passaram a constituir fontes de informação: PARTISSE  e CHATICE possuem o 

mesmo segmento sonoro no final, e apesar da distinção gráfica, veiculam 

informações diferentes: um é flexão verbal (aspectos de modo, tempo, pessoa...) 

e o outro identifica um tipo de substantivo que leva à ideia  de “qualidade de”. 

Encontramos aqui exemplos de palavras da Língua Portuguesa onde se 

aplicaram princípios gerativos com a mesma informação em todas as palavras 

onde aparecem: PEDISSE, CUMPRISSE, REDIGISSE...  e MESMICE, 

VELHICE, MENINICE... (ICE e ISSE= sufixos); Como assinala Catach (1989): 

 

   “Ao notar a linguagem, as atuais ortografias 
contêm princípios que vão alem da mera codificação de relações som-
grafema. As soluções historicamente construídas preservam, muitas 
vezes, relações de identidade (ou diferenciação) que correspondem a 
paradigmas morfológicos, sintáticos e semânticos. Por exemplo, a 
irregularidade ortográfica do C presente nas palavras “medicina” e 
“médico” (notando os fonemas diferentes /s/ e /k/), preserva a idéia de 
proximidade semântica entre aqueles dois vocábulos.” (In MORAIS, 
2007). 

 

Finalmente o autor conclui: “Não se pode ‘varrer’ a história para simplificar o 

português e se atingir um ideal fonográfico, pois não haveria consenso quanto à 

forma ideal de pronunciar que seria tomada como modelo. É preciso seguir a 

perspectiva científica da sociolinguística para nos despojarmos de velhos 

preconceitos e compreendermos as dificuldades em notar ‘fielmente’ as palavras da 

língua oral.” (cf. BAGNO, 1999, GNERRE, 1987, SOARES, 1986). 

Na próxima seção, passa-se a discutir a questão do ensino da ortografia nas 

escolas de hoje. 

 

 

1.2  O ENSINO E A ORTOGRAFIA 

 

O ensino e a aprendizagem da ortografia estão ligados a falsas crenças, dúvidas, 

sentimentos de insegurança e autoritarismo, seja por parte de quem ensina a língua 

escrita, seja por parte de todos que precisam usá-la dentro ou fora da escola. 

Ortografia leva a espaços de controvérsias, pois é marcada por preconceitos. Há 

educadores que dão a ela um peso desproporcional e, ainda, distorcido, penalizando 
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os alunos que cometem erros ortográficos. E há educadores que, defendendo um 

uso e aprendizado da língua escrita mais úteis e significativos, exageram na 

preocupação com a correção ortográfica, um sinal de conservadorismo.  E ainda há 

aqueles que, sentindo-se modernos em sua prática, deixam de ensinar, de fato, a 

ortografia, afirmando que, com o passar do tempo, seus alunos incorporarão 

sozinhos as normas ortográficas: 

 

“ Muitas vezes, quem não ensina ortografia, em 
nome de um suposto respeito ao aluno, continua 
cobrando que ele escreva corretamente. Muitos 
professores continuam decidindo a aprovação ou 
reprovação de seus alunos com base no seu 
rendimento ortográfico, o que em minha opinião 
constitui uma forma de crueldade pedagógica: 
cobrar o que não foi ensinado.” (Morais, 2008) 
 

 

Artur Gomes de Morais, (2008), afirma que as duas posturas anteriores lhe 

parecem equivocadas. Os professores, na verdade, sendo conhecedores da história 

e evolução da ortografia, precisam estar aptos a dar conta de seu papel: ajudar o 

aluno a “escrever certo”, de forma eficaz, evitando criar no educando “o sentimento 

de medo e o não gosto de escrever” por temer o erro. 

Há preocupação didática nesta posição do autor, salienta o desejo de contribuir 

para a inovação do ensino e do aprendizado da língua no tocante à norma 

ortográfica. E se fazem aqui algumas perguntas: 

Como anda a formação de professores? Os cursos instrumentalizam o professor 

para realizar um trabalho de qualidade? 

Há nas escolas um Projeto Político-pedagógico criado, discutido e recriado, pela 

equipe pedagógica no sentido de aperfeiçoar o trabalho realizado ao longo dos anos 

de escolaridade e especificando atitudes e ações voltadas para as turmas? 

 

Há ainda outra dimensão do problema: o COMO o objeto desse estudo – a 

norma ortográfica- é aprendido. Morais se reporta ao construtivismo e diz 

compreender que as decisões relativas aos encaminhamentos didáticos 

pressupõem que o professor tenha saberes de diferentes naturezas, constituindo 

um saber amplo ( a respeito do currículo, instituição escolar, etc.) e outro 

específico ( sobre os conteúdos curriculares.) Assim, o professor deve sempre 
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aprofundar o conhecimento a respeito do objeto/tema a ser ensinado, ajudando 

os alunos a construir saberes. 

Sabendo-se que o construtivismo é um referencial explicativo que “parte da 

consideração social e socializadora da educação escolar, integrando 

contribuições diversas com um denominador comum: um acordo em torno dos 

princípios construtivistas” (COLL, 1999), poderá ser utilizado como instrumento 

de análise das situações educativas e como ferramenta útil para tomar decisões 

inteligentes, inerentes ao planejamento, aplicação e avaliação do ensino. 

Resumindo: a concepção construtivista é um conjunto articulado de princípios em 

que é possível diagnosticar, julgar e tomar decisões fundamentais sobre o ensino 

do objeto aqui proposto: ortografia, de forma que o aluno possa construir seu 

próprio conhecimento refletindo sobre o objeto de estudo, e não apenas fazendo 

exercícios de cópia e repetição. 

Na próxima seção, faremos uma reflexão a respeito da ortografia levando em 

conta aspectos da aprendizagem desde a alfabetização. 

 

 

1.3 ALFABETIZAÇÃO E ORTOGRAFIA 

 

No processo de alfabetização, a criança se apropria do sistema alfabético 

gradativamente porque, segundo a psicogênese da escrita de Emília Ferreiro, ela 

aos poucos domina a “base alfabética” (FERREIRO e TEBEROSKY, 1985.) Não só 

aprende a forma das letras, a direção da escrita na linha, mas elabora diversos 

conhecimentos sobre o funcionamento da escrita. A criança aprende, por exemplo: 

Que é preciso haver uma variedade interna nas grafias que usamos numa 

palavra, quais são as letras permitidas em nossa língua e em que sequências elas 

podem ocorrer, que as letras representam partes sonoras menores que as sílabas e 

quais valores sonoros as letras podem assumir na escrita.  

Quando compreende a escrita alfabética e consegue ler e escrever seus 

primeiros textos, a criança já aprendeu o funcionamento do sistema de escrita 

alfabética, mas ainda desconhece a norma ortográfica. Esta é uma distinção 

importante para entendermos por que os alunos principiantes cometem tantos erros 

ao escrever seus textos e por que temos que ajudá-los na tarefa de aprender a 
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“escrever segundo a norma”. Segundo DIAS (2009), “Incorporar a norma ortográfica 

é consequentemente um longo processo para quem se apropriou da escrita 

alfabética. O erro deve ser visto como parte do processo e não como algo a ser 

penalizado.” 

Nesta fase inicial, os muitos erros ortográficos devem ser compreendidos como 

tentativas da criança de expressar o que sabe, e o professor deve tomá-los como 

base para ajudar seu aluno a superá-los. 

Assim, fica claro que o aluno ainda não domina a norma ortográfica nessa fase. 

Mas já pode perceber algumas irregularidades de nosso sistema alfabético – letras 

diferentes podem ter o mesmo som – porém não internalizou as formas escritas que 

a norma convencionou serem as únicas autorizadas. 

Então, incorporar a norma ortográfica é consequência de um longo processo 

para quem se apropriou da escrita alfabética. Não deve haver censura ou diminuição 

da produção textual no dia-a-dia: 

 

 “Se o trabalho da 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’” (MORAIS, 2008). 

 

 Cada vez que produzirem textos, os alunos devem viver oportunidades de 

registrá-los de forma mais correta. Não se deve esquecer que tudo em ortografia é 

arbitrário, convencionado, fruto de acordos sociais, mesmo quando existem regras 

que justificam por que em determinadas palavras temos que usar uma letra e não 

outra. 

Se a escola negligenciar o ensino ortográfico, contribuirá para a manutenção das 

diferenças sociais, com distinção entre bons e maus usuários da língua escrita. 

Um caminho possível é adotar a perspectiva construtivista e ensinar ortografia de 

forma sistemática, levando o aluno à reflexão sobre as dificuldades de nosso idioma. 

Ressaltamos, neste ponto, o trabalho psicopedagógico como alternativa de resgatar 

e entender como ocorrem (e se realmente ocorrem) bloqueios e dificuldades de 

aprendizagem, como explicam SILVA & ALFONSIN, 1999 : 
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“A compreensão dos resultados da produção ortográfica de 

uma criança ou adolescente não se dá de forma isolada. Há fatores, 

como estilo cognitivo, questões emocionais, padrões familiares, entre 

outros, que devem ser examinados com cuidado, a fim de que se 

possa decidir se há dificuldade de ortografar.” 

 

 

No próximo capítulo propõe-se a reflexão sobre o trabalho com ortografia nas 

escolas, proposto pelo professor e pesquisador Artur Gomes de Morais, da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 

 
CAPÍTULO II - REPENSANDO A PRÁTICA DE ENSINO DE 

ORTOGRAFIA 

 
“Um docente – constructivista o no – puede no corregir la ortografia. Pero tampoco puede eludir el 

problema. Em todo caso, podríamos decir que um docente que conoce a su alumno y que sabe 

cuáles son lãs características Del sistema ortográfico, debe intervenir  eficazmente para conseguir 

que, desde El momento mismo de la apropiación Del código, lós niños construyan lãs estrategias 

para lograr La escritura correcta.” 

(Graciela H. Pérez de Lois, 1999) 

 

 

2.1. Ensinando Ortografia: Proposta de Morais 

  

É necessário promover um trabalho didático sistemático com vistas a ensinar 

efetivamente ortografia, isto é, ajudar ao aluno a internalizá-la, em vez de exigir que 

ele não apresente erros ao escrever. 

 E, o mais importante, é refletir com o aluno sobre as dificuldades ortográficas 

de nossa língua e não cobrar apenas que se escreva certo. É investido mais em 

“ensinar ortografia” que a escola promove a compreensão deste aspecto da norma, 

exigida pelos defensores da “pureza do idioma” e sem os excessos também de um 

grupo mais “progressista”, para o qual nunca será tarde para se aprender os fatos da 

língua.  
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 O aprendizado da linguagem usada ao se escrever e o de notar as palavras 

de forma correta se complementam com o aluno avançando na apropriação daquela 

norma e na competência de produção de textos criativos, e SEUS.  

 “Parece infelizmente, que o ensino de ortografia pouco avançou nas últimas 

décadas”. (MORAIS, 1999). Segundo ele, outros eixos didáticos da língua 

avançaram, porém não foi o que aconteceu com a norma ortográfica. 

 Para chegar a conclusões precisas, o pesquisador/professor realizou um 

estudo no ano de 1998, junto a professores das séries iniciais, com 65 mestras de 

rede pública municipal do Recife, com respostas a um questionário (questões 

abertas e fechadas) visando obter informações sobre as estratégias utilizadas por 

aquelas profissionais para o ensino da ortografia e qual a concepção delas sobre 

“como se aprende este conteúdo da língua”. Conclusões: 

Na maioria delas, não havia metas especificadas para este ensino; 

contrariamente a esta primeira constatação, a maioria das professoras se mostrava 

favorável à definição de metas para suas escolas no tocante ao ensino-

aprendizagem; 

A maioria dos professores mostrava preocupação com o baixo desempenho 

ortográfico de seus alunos; 

A maioria justificava que metas prioritárias para tal desempenho e 

aprendizado seria bom para a orientação do seu trabalho e; 

Sobre o “como” ensinavam ortografia, a maioria informou que realizava 

exercícios (ditados de textos e palavras) e, a grande maioria, o fazia “uma vez por 

semana”. 

 Tal pesquisa, importante, revelou que há desejo dos professores de serem 

assessorados, orientados e, aqui vai a posição de quem defende um projeto político-

pedagógico da unidade escolar (U E) para que, entre tantas atitudes e atividades em 

prol da educação, o ensino da fase inicial (pré-escolar, alfabetização, 1ª, 2ª, 3ª 

séries) tenha um suporte especial, com envolvimento e metas definidas no início do 

ano e posto em prática, sendo cobrado e (re) adaptado a cada momento, dia, mês. 

 O certo é que “ditados de frases, textos pequenos e/ou listas de palavras” não 

ensinam ortografia. Tem-se que “ensinar a ensinar ortografia” para fazer o aluno 

descobrir os fatos linguísticos, sem silabação (como é de praxe nessa fase), sem 

artificialismo. O aluno precisa ser levado a entender o fato de que pode escrever “do 

seu modo” no início e que, depois, vai adquirir uma escrita mais “correta”. 
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 É preciso ensinar ortografia, mas fazê-lo de maneira a unir oralidade e escrita. 

Não se pode deixar de lado as características do dialeto que a criança traz para a 

escola, os aspectos especiais da fala do seu grupo social, do meio onde vive. Se 

antes se achava que a oralidade e a escrita possuíam uma relação de absoluta 

dependência, sendo a segunda subsidiária da primeira, hoje se sabe que elas 

cumprem funções distintas, com diferentes processos evolutivos e recursos 

diferentes ainda. 

 É esta, sem dúvida, a obrigação da escola hoje: adaptar, renovar, criar novas 

estratégias para o ensino dos fatos ortográficos da língua portuguesa. A próxima 

seção apresenta uma divisão de erros ortográficos em categorias, a fim de 

diagnosticar com mais facilidade as necessidades de intervenção junto aos alunos. 

 

 

2.2. As Categorias de Erros Ortográficos 

  

 

Para evitar desinteresse, desmotivação, baixa qualidade de aprendizagem, 

evasão e repetência, é preciso que a escola repense a prática pedagógica para não 

levar o aluno ao fracasso e/ou contribuir com o baixo patamar classificatório do 

nosso país em relação a países mais pobres, privados de recursos e ferramentas. 

 Então, como ensinar ortografia? “É partir do ponto de prática”. Assim, como 

se destacou no início, o professor Morais, um dos maiores especialistas do Brasil na 

área, na obra analisada – Ortografia: Ensinar e Aprender (2009) – organiza as 

regras ortográficas na nossa língua em categorias. Para ele, existem palavras que 

mostram a relação entre letra e som de maneira irregular. A forma de redigi-las é 

definida na maior parte das vezes pela origem e deve ser memorizada. As relações 

regulares podem ser compreendidas e são divididas em três tipos: 

 

Regulares Diretas: Incluem as grafias de P e B, T e D, F e V. Apesar de 

expressarem um único som, esses pares de letras são pronunciados de forma muito 

parecida, confundindo as crianças recém-alfabetizadas.  

Regulares Contextuais: Aqui o uso de uma letra ou outra para um determinado 

som vai se definido em relação à posição em que esta letra se encontra dentro da 
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palavra. Nestes casos, é preciso avaliar o contexto em que a letra será utilizada – se 

no começo, no meio, no final da palavra, entre vogais, antes ou depois de 

determinadas consoantes, etc. – para definir sua grafia. Isso ocorre, por exemplo, no 

uso de C ou QU com som /k/ em palavras como “cavalo” e “quiabo”.  

 

Regulares Morfológico-gramaticais: São as correspondências determinadas por 

aspectos gramaticais na formação de palavras por derivação e na flexão de verbos. 

Entre os exemplos, estão os adjetivos que indicam lugar de origem, como “francesa” 

e “portuguesa”, grafados com S (com som de Z). Também ocorrem com os verbos 

no infinitivo, que terminam com R (embora esse R não seja pronunciado em muitas 

regiões), ou na flexão da terceira pessoa do plural (em palavras como “fornecerão” e 

“forneceram”). 

Sobre as irregularidades, temos: 

 

Irregulares: Não há regras que ajudem o estudante a escrever corretamente. A 

única saída é memorizar a grafia ou recorrer ao dicionário. Eles se concentram 

principalmente na escrita:  

- do som do s (seguro, cidade, auxílio); 

- do som do j (girafa, jiló); 

- do som do z (zebu, casa); 

- do som do x (enxada, enchente); 

- o emprego do h inicial (hora, harpa); 

- a disputa entre e, i, o e u em sílabas átonas que não estão no final de palavras 

(seguro, tamborim);  

- ditongos que têm pronúncia “reduzida” (caixa, madeira, vassoura etc.). 

 

 O professor Morais afirma ainda que “a aquisição da ortografia é, enfim, 

impulsionada por diversos fatores, tais como a exposição do aprendiz à língua 

escrita (nas obras analisadas encontram-se várias exemplos de atividades onde a 

forma correta da língua aparece na forma de manuais, com cartazes, folders, 

revistas, livros diversos, jornais, na sala de aula e na escola), a frequência de 

aparecimento de palavras, a regularidade ou não da notação ortográfica”. 
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 E analisando-se a pesquisa de Dias, (2009), onde as autoras se “propõem 

analisar o processo de apropriação do sistema ortográfico durante as séries iniciais 

do Ensino Fundamental”, destaca-se: 

 

“... lidar com dificuldades na aquisição de linguagem escrita 

aproxima-nos de uma série de problemas da educação, em um 

sentido mais amplo. O número de alunos em escolas públicas 

com “dificuldades” de aprendizagem da escrita apresenta-se 

tão grande que nos leva a um questionamento: todas essas 

crianças são portadoras de distúrbios de aprendizagem, 

configurando uma espécie de epidemia, ou a maioria delas 

sofre as consequências de métodos e propostas que não 

condizem com sua realidade?” (DIAS, 2009. p.166-167). 

 

 Para elas “importante mesmo para os principais objetivos da educação, que 

são aquisição de escrita e leitura, é saber dominar com clareza o que significa 

“escrever e ler”, que conhecimentos de ordem linguística o professor deve obter, e 

ter, para realmente poder ensinar” (p.167).  

 Para tanto, pesquisar é primordial, aplicar resultado de pesquisas é relevante 

na obtenção de novas informações, de meios novos para tornar o processo de 

ensino atraente eficaz. Assim como a língua é uma ciência que evolui sempre, assim 

também é o conhecimento e a aprendizagem: evoluem, fluem, adaptam-se, 

transformam-se.  

 “Os professores precisam criar novas estratégias e metodologias para 

facilitarem o ensino da ortografia, para aulas mais dinâmicas, prazerosas e 

significativas, incluindo-se aqui aqueles do 2º segmento do Ensino Fundamental, 

que irão favorecer a construção efetiva do conhecimento das normas ortográficas”. 

(Idem, p.168). 

A próxima seção aprofunda a discussão a respeito dessas metodologias para 

a construção do conhecimento ortográfico. 
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2.3. Ensinando a Aprender Pela Reflexão 

  

 

Atualmente, a leitura e a escrita exigem níveis diferentes e superiores para 

que satisfaçam a demanda social. É necessário criar na escola condições para o 

desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem, tanto no cotidiano, na 

busca e transmissão de informação (ões) e no exercício da reflexão. Os textos 

criados a partir dessa linguagem é que favorecerão a reflexão crítica e imaginativa, o 

exercício de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, atributos vitais 

para a participação plena na sociedade letrada. 

 A escola deve então viabilizar o acesso do aluno ao texto, ensiná-lo a produzir 

e interpretar os mesmos. O trabalho deve ser contextualizado, com propostas 

definidas e bem planejadas, a fim de se evitar o desperdício de tempo com 

atividades inúteis, como cópias, por exemplo. A cópia sem fundamento é criticada 

por muitos especialistas em educação, como em uma matéria da revista Nova 

Escola, de 2010. 

 

"A cópia ocupa um lugar de destaque na prática dos 

alfabetizadores, mas na maioria dos casos é usada para fins 

que não contribuem para a aprendizagem e o avanço das 

crianças", afirma Najela Tavares Ujie, mestre em Educação e 

professora da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(Unicentro)”. 

 

Em uma de suas pesquisas, a professora constatou que em 81% dos casos, a 

atividade estava relacionada à exercitação mecânica (visando o treino ortográfico 

para memorização e redução de erros). 

 Assim, para uma aprendizagem eficaz, o aluno deve estar comprometido com 

seu objeto de estudo. Deve construir significados e impressões próprias, para que 

possa aprender e aplicar seus novos conhecimentos de forma prática. 

 Quando, por exemplo, o professor pede para que o aluno complete as 

lacunas das palavras com RR, não está promovendo reflexão. Talvez esse aluno 

complete as lacunas com todos os “RR” possíveis sem nem mesmo ler as palavras...  

Mas quando o professor desafia seu aluno a descobrir como se escreve 

“arriscar” partindo da observação de listas de palavras já estudadas, como “carroça”, 
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“carruagem”, “ferro”, “burro”, etc., esse aluno, com a ajuda do professor, vai 

descobrir que todas as palavras da lista cujo “R” tem som forte e está no meio da 

palavra, precisa ter RR. E todas as vezes que se deparar com uma situação onde 

precise escrever uma palavra cujo som do R seja forte e esteja no meio da palavra, 

este aluno não terá dificuldades em generalizar a regra que ele mesmo construiu, 

sem que precisasse copiar muitas vezes palavra alguma. 

 Assim, com o ensino baseado em propostas consistentes, aprendizagem 

ocorrida pela reflexão do aluno e com o uso eficiente do tempo didático, é possível 

rever as metodologias de ensino desde as séries iniciais do Ensino Fundamental até 

o ensino Médio. 

 Tratando de outro aspecto a respeito da reflexão como ferramenta eficaz para 

aprendizagem, há a necessidade de fazer com que os alunos pensem sobre a 

variedade linguística, pois, como já foi dito anteriormente, este fato traz múltiplas 

dificuldades para a escrita de alunos dos mais diferentes níveis. 

Sabe-se que a Língua Portuguesa possui muitos dialetos (variedades 

dialetais), quer pela localização geográfica quer pela posição social onde as pessoas 

são identificadas. A escola não pode, portanto, atribuir noções de inferior ou errado 

aos diferentes falares nem rotular esses modos peculiares de fala. A escola deve 

sim enfrentar o preconceito para chegar a uma das finalidades da educação: 

respeito a si e à diferença.  Para que se ensine a Língua Portuguesa, a escola e o 

professor precisam se livrar de alguns mitos: o principal é de que “existe uma única 

forma certa de falar e outra é de que a escrita é o espelho da fala”. Assim, deve-se 

“consertar” a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. 

 Muitos anos dessa posição equivocada levaram o ensino a um patamar 

inferior, “criaram a evasão e a repetência” como os culpados pelo fracasso escolar e 

tornaram a escola “chata”. Além disso, concebeu-se uma ideia de certa mutilação 

cultural quando se tornou a comunidade do aluno evadido/repetente num “reduto de 

incapazes”. 

 A questão simples é saber qual “forma” da fala utilizar, considerando o 

contexto de comunicação o objetivo da mesma e seu uso neste ou naquele 

ambiente e, como o ensino da língua Portuguesa é de suma importância e para 

todos os anos de escolaridade cabe à Escola determinar que “escrita ensinar”. 
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 Apoiado num planejamento proposto, discutido refeito a todo momento, 

(re)aplicado e sendo de responsabilidade de toda comunidade da U E, o estudo da 

língua materna basear-se-ia em “textos, leitura, fatos da língua oral e escrita”. 

 Para que o aluno possa aprender de uma forma reflexiva qual restrição 

normativa está violando e por que cometeu determinada falta, é preciso levá-lo à 

descoberta das regras geradoras e, também, à consciência de que estas não 

existem, isto é, ele precisa refletir sobre as causas do erro e que estas causas não 

existem: não há o que o faça errar.  

 A cópia repetitiva, os exercícios de complementação de listas de palavras e 

os mnemotécnicos levam, estes sim, à ortografia mecânica, de modo superficial, 

sem que o aluno tome sentido de seu próprio conhecimento. 

 Se o aluno escrever PEÇOA (pessoa) ou BRICZA (princesa) seria reprovado 

sem mais discussão. E ainda tem a ver esta questão com o que dizem os 

professores das séries mais avançadas: o aluno erra uma palavra comum (ex: casa) 

e logo o comentário é de que foi “mal alfabetizado” e o professor/alfabetizador é o 

culpado, até gestores emitem opinião semelhante. E ainda se reclama dos 

“transtornos” que tais alunos causam em outras atividades, em séries avançadas. O 

aluno tal, na maioria das vezes, não encontra quem o auxilie, é hostilizado pelos 

colegas, senta no “final da sala”, o professor geralmente se irrita com ele; enfim, 

tudo piora para este. Talvez a escola devesse avaliar se vale à pena reprovar e/ou 

tirar pontos do aluno com certo tipo de erro ortográfico. Se, na verdade, seria bom se 

a escola invertesse a posição de procurar culpados, de se omitir e até de cruzar os 

braços. Se a ortografia da língua vai ter diminuído o peso e a importância no 

aprendizado geral do aluno caso se aprove alguns dele com “erros de escrita”. 

 Não há dúvidas de que eles precisam “decorar” a ortografia irregular das 

palavras mais comuns, porém seria mais interessante se eles puderem recorrer a 

fontes de consultas variadas, em todas as aulas, quando surgissem dúvidas 

ortográficas. Seria bom ainda que o dicionário pudesse ser usado em provas e 

testes. 

 “Na verdade a ortografia não deveria ser objeto de avaliação” (Cagliari, 2002). 

Pessoas acostumadas a escrever possuem dúvidas sobre a escrita de palavras que 

já escreveram antes. Assim como a sociedade cultiva desprezo e preconceito contra 

quem fala uma variedade da língua muito diferente da norma culta, trata do mesmo 

modo quem escreve sem seguir a norma ortográfica. É mais comum o 
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estranhamento ante o erro ortográfico do que a um texto mal estruturado ou uma 

ideia mal apresentada. 

 A ortografia não deve ser cobrada com tanto rigor, nem se adotar posição 

extremada entre deixar de lado ou “jogar para o futuro”. 

 Conclui-se que a Ortografia deve levar o professorado a refletir sobre o que o 

que corrigir, o que avaliar, o que julgar, como fazer. Como diz Morais (1999), “É 

preciso reconhecer que corrigir e ensinar não são sinônimos.” Portanto, releva-se o 

planejamento didático-pedagógico do trabalho a ser realizado, e as discussões para 

criação de meios para se chegar a uma proposta de atividades novas, estimulantes, 

participativas e sistemáticas. Destacamos que a língua escrita só se adquire quando 

se escreve e lê e que os professores devem rever as questões relativas à 

transmissão desse conhecimento e às avaliações que se fazem. É preciso, porém, 

que os professores conheçam a questão a fundo, sob o risco de cair na 

superficialidade. Como afirma Lois (1999):  

 

 “Sabemos que o construtivismo é uma teoria de 

aprendizagem bastante mais complexa que implica certa 

atitude do docente a respeito do sujeito que aprende e do 

objeto de conhecimento.” 

 

O desenvolvimento linguístico do aluno fará dele um cidadão consciente e 

devido ao saber adquirido nos anos de escolaridade e da ajuda que recebeu de seus 

professores quando estes forem, realmente, seus orientadores. 

 No próximo capítulo serão apresentados subsídios para um trabalho 

sistemático baseado no ensino reflexivo da ortografia. 

 

 

 

CAPÍTULO III: O ENSINO DA ORTOGRAFIA – COMO 

TEM SIDO FEITO? 
"Vemos, frequentemente, que a escola cobra do aluno que ele escreva certo, mas 

cria poucas oportunidades para refletir com ele sobre as dificuldades ortográficas da nossa 

língua. Creio que é preciso superar esse duplo desvio: em vez de se preocupar mais em 
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avaliar, em verificar o conhecimento ortográfico dos alunos, a escola precisa investir mais 

em ensinar, de fato, a ortografia.” 
(Artur Gomes de Morais, 2008). 

 

O ensino da ortografia tem sido marcado por dois extremos, ambos 

inadequados. De um lado, estão os professores que consideram que as 

regularidades e irregularidades devem simplesmente ser decoradas e, portanto, 

treinam seus alunos por meio de exercícios mecânicos de memorização de regras e 

de cópias dos termos. No outro polo, estão os profissionais que adotam a mera 

exposição dos alunos a textos diversos. Eles acreditam que o contato em longo 

prazo é suficiente para demonstrar a ortografia padrão. Há ainda outra grande 

vertente: a de que os alunos não aprendem como deveriam por falta de um trabalho 

adequado, conforme explica ZORZI (2003):  

 

“Embora, de fato, possamos encontrar uma série de 

crianças com reais dificuldades de aprendizagem, elas 

correspondem, felizmente, a uma minoria. Por outro lado, 

e infelizmente, a grande maioria não aprende por falta de 

propostas e condições educacionais mais apropriadas, 

caracterizando o que podemos chamar de “pseudo” 

distúrbios de aprendizagem: projetam – se no aprendiz as 

deficiências do ensino.” 

 

3.1. Trabalho efetivo em sala de aula 

 

           As pesquisas mais recentes indicam que grande parte da ortografia, mesmo 

sendo regida por regras, pode ser compreendida por meio de exercícios de reflexão 

- o que é muito diferente de apenas copiar. Segundo Morais (2008), “Por ser um 

conhecimento de tipo convencional, normativo, não devemos apostar na ideia de 

que o aluno vá descobri-lo sozinho.” 

Assim, a primeira atitude a ser tomada por um professor que queira 

sistematizar o ensino de ortografia é preparar um teste diagnóstico a fim de planejar 

o trabalho inicial:  
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“A partir dessa sondagem inicial é que ele pode planejar quais 

questões crê possível priorizar em seu trabalho com a turma 

durante certo período escolar.” (MORAIS, 2008) 

 

Segundo SILVA & ALFONSIN (1999), “Além de fatores cognitivos, que podem 

estar envolvidos, há também fatores afetivos”. A ortografia, como já foi visto, é uma 

norma e como tal deve ser observada. Não raro, crianças com dificuldades de acatar 

normas de convivência têm problemas para obedecer à ortografia, submeter-se à 

ela. Acrescente-se a isso o fato de que, ao escrever, seguimos a norma para que 

outra pessoa nos entenda. Por isso, um trabalho voltado à superação de limites, 

resgate da autoestima e à construção de regras pelos próprios alunos é essencial. 

Para começar, o mais indicado é propor a escrita de um texto conhecido de memória 

pelos alunos. É importante que o aluno saiba o texto de cor – pode ser uma parlenda 

folclórica, música ou adivinha. – porque não precisa elaborar a trama textual, 

preocupando-se apenas com que palavras e com quais letras vai escrever. 

Analisando estes textos, podemos identificar as dificuldades e o trabalho 

seguinte é eleger quais serão trabalhadas primeiramente, criando um plano de 

trabalho para o ano letivo. 

        Dentro do planejamento, podem ser incluídas sequências didáticas específicas 

para trabalhar determinadas questões ortográficas.  

 Vejamos dois exemplares do teste diagnóstico, imitando situações muito 

comuns à escrita das crianças em sala de aula, supondo a utilização de uma 

parlenda folclórica já trabalhada: 

 

 

 

“Hoge é domimgo 

Pé de cachinbo 

O cachinbo é te ouro 

Bate no toro 

O toro é valemte 

Bate na gente...”   

 

 

“Hoje é domingo 

Pé de caximbu 

O caximbu é de ourro  

Bati no toru 

O toru é valemte 

Bati na jenti...”  
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Verde = Irregulares: G/J, H inicial, X/CH, marcas da oralidade. 

Vermelho = regulares diretas: T/D. 

Azul = regulares contextuais: M antes de P e B, R/RR 

Laranja = regulares morfológico-gramaticais: Terminações verbais 

 

Além destas categorias, também pode-se observar muitas marcas da 

oralidade, ou seja, quando os alunos escrevem do jeito como pronunciam. 

 Com os resultados da primeira análise, o professor pode chegar a 

algumas conclusões: muitos alunos apresentarão algum tipo de dificuldade 

ortográfica, e alguns, muitas ao mesmo tempo.  

  Atenção: O primeiro teste com certeza não contemplará todas as 

questões ortográficas. 

Sem dúvida os resultados podem variar, e muitas causas podem ser 

atribuídas: evasão dos alunos nos anos anteriores, fracasso escolar, trabalho 

sem foco na recuperação dos alunos, entre outros. O próximo item traz as 

propostas de trabalho a serem executadas com os alunos  

 

 

3.2. Encaminhamentos Metodológicos: Atividades 

 

Segundo Cagliari (1999), é imprescindível explicar aos alunos o que é 

ortografia e como fazemos para resolver dúvidas ortográficas. Assim, os alunos 

podem ser convidados a expressar o que entendem por ortografia. As 

respostas darão uma noção de como o assunto foi trabalhado ultimamente. 

Muitos alunos podem se remeter aos exercícios do livro didático, ou aos 

famosos ditados. Isso nos revela o caráter avaliativo, classificatório e exclusivo 

a que foram atribuídos à ortografia. 

Posteriormente, sabendo que a ortografia é uma convenção na escrita, 

os alunos devem ser incentivados a participar de novas experiências para esta 

aprendizagem. 
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Todas as atividades sugeridas devem partir de textos previamente 

selecionados pelo professor e encaminhadas com desafios a serem resolvidos 

pelos alunos, com graus crescentes de dificuldades. Estas atividades 

normalmente vêm acompanhadas de um intenso trabalho de leituras de 

diferentes materiais, como poesia e narrativas, e de produções textuais.    

Damos destaque a essas iniciativas, uma vez que observamos que muitos 

alunos acabam por diminuir sua produção textual, restringindo seu vocabulário, 

pelo fato de apresentarem dificuldades ortográficas. 

Abaixo estão descritas diferentes estratégias de trabalho, de acordo com 

o que se quer ensinar, propostas por Morais (2008):  

A comparação de listas de palavras, onde os alunos discutem a 

presença – ou ausência - de uma regra ortográfica; 

A focalização de determinadas palavras, debatendo a forma correta de 

escrevê-las; 

A correção de transgressões quando, numa fase mais avançada do 

conhecimento de cada princípio ortográfico, o aluno é desafiado a escrever 

uma palavra inventada e; 

A revisão de textos já conhecidos (com transgressões produzidas pelo 

professor) e, posteriormente, nos textos produzidos pelos próprios alunos.   

 Para o sucesso desta proposta, destacamos alguns pontos importantes: 

Em primeiro lugar, o trabalho deve ser cuidadosamente planejado e 

inserido no planejamento anual, e a sequencia didática, (modalidade 

organizativa em que os níveis de dificuldade vão aumentando à proporção dos 

conhecimentos adquiridos) vem sendo a mais adequada a este tipo de 

intervenção. 

O professor deve estar o tempo todo realizando as tarefas junto com os 

alunos, estimulando-os e desafiando-os; Assim, com certeza a participação dos 

alunos acontecerá com mais empenho e a indisciplina e desinteresse serão 

diminuídas. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de os alunos terem a chance 

de revisar textos ou palavras escritos pelos colegas, trabalhando ora como 

escritor, ora como leitor. Os alunos terão a oportunidade de participar das 
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etapas de produção do texto como escritores profissionais (esboço, escrita, 

revisão, etc.), além de praticar o respeito devido com a produção dos outros. 

O uso do dicionário para resolver dúvidas a respeito de palavras com 

ortografia irregular é extremamente importante, criando um novo hábito para os 

alunos, além de desenvolver a autonomia para escrever. Um cartaz poderá ser 

criado a cada irregularidade aprendida, como uma espécie de “combinado” das 

palavras que não se podem mais errar. Por exemplo: Uso do “H” no início das 

palavras homem, hora, hipopótamo, hoje, humano, história e hélice. 

Notemos que, no exemplo acima, constam apenas palavras 

propositalmente pensadas como as mais utilizadas pelos alunos em suas 

produções, e isso deve ser respeitado pelo professor. A palavra “holofote”, por 

exemplo, pode ficar para ser pesquisada no dicionário ou vista em algum texto. 

A ideia é que os alunos não sejam massacrados com listas intermináveis de 

palavras para decorar em livros didáticos, mas que tenham a liberdade de 

eleger para aprender aquelas que mais utilizam. 

Outras sondagens diagnósticas podem ser realizadas com os alunos 

que demonstrarem novas dificuldades e quando houver necessidades de 

replanejamento do trabalho, retorno a alguns pontos já estudados, enfim, tudo 

aquilo que é comum no trabalho pedagógico e só é feito se houver um olhar 

atento do educador. 

O trabalho certamente será árduo. Trabalhar com discussões abertas na 

turma não é e nunca será tarefa fácil, mas pode revelar resultados 

surpreendentes. É por isso que acreditamos ser possível ensinar e aprender e 

é isso que nos move na direção do fazer melhor: a sensação inexplicavelmente 

prazerosa do dever cumprido. 

 

 

3.3. Considerações Finais 

  

Compreendemos que, embora grandes avanços possam ocorrer, os 

alunos não se tornarão gênios da ortografia, escrevendo tudo de forma 

impecável. Mas o fato de incorporarem a reflexão e a autoconfiança na 
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aprendizagem fará toda a diferença. Sabemos que o aprendizado da ortografia 

ocorre ao longo da vida escolar, e novas sequências didáticas devem ser 

criadas nos próximos anos de escolaridade, com novas dificuldades a serem 

trabalhadas, de forma gradual. 

O fato é que todos podem avançar em seus conhecimentos, 

experimentando uma forma diferente de aprender ortografia e exercendo 

diferentes papéis: observadores, escritores, revisores, leitores, instrutores e 

outros; Assim, a autoestima de crianças marcadas pelo fracasso será 

trabalhada. Reafirmamos aqui a importância de um trabalho psicopedagógico 

com foco no resgate da autonomia e da autoconfiança dos alunos, 

incentivando-os a cooperar e participar das etapas do trabalho de sala de aula.  

Ao final do trabalho, outra sondagem diagnóstica deve ser feita, assim 

como durante todo o período. O professor terá condições de avaliar o 

crescimento da turma e, como foi mencionado acima, novas sequências com 

outras questões ortográficas devem ser construídas, dando continuidade ao 

aprendizado. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

Por fim, fica a questão: será que só podemos realizar este tipo de 

trabalho nas séries iniciais? Nas séries mais avançadas, tudo estará perdido e 

os alunos condenados ao fracasso? 

Este estudo mostra que não. Porém, adaptações serão necessárias. Nas 

séries mais avançadas pode-se optar pela escrita de outros tipos de textos, 

como músicas em vez de parlendas folclóricas.  Mas as intervenções seriam 

basicamente as mesmas.  A escolha do melhor jeito de abordar o assunto vai 

depender da sensibilidade do professor. 

Por fim, estas sugestões de trabalho com ortografia, baseado em uma 

proposta de ensino através da reflexão do aluno com atividades mediadas pelo 

professor revela que é possível elaborar intervenções psicopedagógicas para 

qualquer série ou etapa de escolaridade, mobilizando professores, partindo das 

dificuldades, retrocedendo e avançando, entristecendo e vibrando, mas com 

confiança na seguinte afirmação: Só podemos melhorar a Educação com um 

trabalho pedagógico de qualidade, com compromisso e respeito ao direito 

principal do aluno: Aprender. 
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