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Neste artigo, tratarei de aspectos relativos à aquisição/aprendizagem da
ortografia. Os erros ortográficos extraídos de textos espontâneos produzidos por
crianças que cursam as primeiras séries do ensino fundamental são os dados analisados
neste estudo. Tais erros, interpretados como índices capazes de revelar as hipóteses
formuladas pelas crianças ao longo do processo de apropriação do sistema ortográfico,
estão divididos em dois grandes grupos: um que engloba erros decorrentes da
organização do sistema ortográfico; e outro que abrange erros relacionados a aspectos
lingüísticos estruturais. Antes, porém, começo este texto tratando de um binômio
bastante conhecido daqueles que trabalham com a educação: o binômio ‘ensinoaprendizagem’, um termo composto ao qual podem ser atribuídos diferentes sentidos.
Para finalizar o artigo, serão feitas algumas reflexões acerca da aprendizagem e do
ensino da ortografia, conteúdo importante para a formação dos nossos alunos, tanto no
que diz respeito ao desenvolvimento da competência ortográfica como para que
aprendam a pensar sobre a língua e sejam capazes de explicitar seus pensamentos acerca
do funcionamento do sistema ortográfico.

1. O binômio ‘ensino-aprendizagem’
Em um binômio, palavra definida no dicionário como sendo ‘um composto
constituído por dois nomes’, pressupõe-se que os termos que o integram sejam
indissociáveis, ou seja, que um não possa prescindir do outro para ser interpretado. A
fim de focalizar o composto ‘ensino-aprendizagem’, levarei em consideração dois
aspectos: um referente à sintaxe; outro, ao significado associado aos termos.
Relativamente à sintaxe do composto, é importante considerar que, estando o
termo ‘ensino’ linearmente à frente do termo ‘aprendizagem’, se estabelece entre eles
uma relação hierárquica. Esse tipo de relação, celebrizada por Machado de Assis na

passagem de Memórias Póstumas de Brás Cubas1 na qual o narrador utiliza dois
substantivos para construir dois binômios -‘autor defunto’ e ‘defunto autor’-, coloca em
evidência o primeiro termo, que passa a assumir o lugar do ‘foco’, e empresta, ao
segundo, a função adjetiva. Basílio (2004), ao tratar de composições dessa natureza,
reforça essa idéia quando chama a atenção para o fato de haver uma ‘hierarquia de
foco’, pois, de acordo com a autora, por via de regra, um dos termos é tomado como
principal e o outro o modifica.
No caso do binômio ‘ensino-aprendizagem’, uma vez que o papel de
modificador do segundo termo não se observa em muitas situações, especialmente
naquelas em que há uma dissociação entre as práticas de ensino e os processos de
aprendizagem, apenas a afirmação referente ao fato de o termo ‘ensino’ estar sendo
tomado como principal parece ser verdadeira. O termo ‘aprendizagem’, ao deixar de ser
imprescindível ao composto, incapaz de caracterizar o termo principal, é esvaziado de
sua função e o binômio se desfaz e se desdobra em um ensino sem aprendizagem.
A tendência à cristalização dos compostos que passam a se comportar como
lexias simples, confundindo-se com um vocábulo, talvez possa ser uma explicação
plausível para o fato de esse binômio perder as suas características, a ponto de chegar à
dissolução. Ao ser tomado como um lexema, um binômio passa a ser interpretado com
base no sentido de apenas um dos termos que o constitui: o primeiro; aquele que, de
acordo com a hierarquia de foco, assume o papel principal em uma seqüência sintática.
Se considerarmos o sentido atribuído ao termo ‘ensino’, podemos observar que
ele está, em suas raízes, associado à transmissão de conhecimentos, informações ou
esclarecimentos úteis ou indispensáveis à educação ou a um fim determinado;
instrução, como diz a definição da palavra em estado de dicionário2. Essa conotação
behaviorista, ainda hoje, encontra-se fortemente vinculada ao termo ‘ensino’,
repercutindo, obrigatoriamente, sobre a acepção do segundo.
Com essa reflexão inicial, pretendo chamar a atenção para o fato de haver uma
tendência, especialmente àqueles estudos voltados à formação de professores, a
enfatizar o ‘ensino’ e os métodos, sem que se dê o devido destaque à ‘aprendizagem’
ou, melhor dizendo, aos processos de aprendizagem, que deveriam ser os protagonistas
da história.
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No meu entender, o ensino da escrita nas séries iniciais precisa ser radicalmente
pensado, planejado e executado a partir dos conhecimentos produzidos acerca dos
processos de aprendizagem. Ainda que de forma preambular, ao focalizar o composto
‘ensino-aprendizagem’, referindo a aspectos relacionados à sua sintaxe e aos efeitos
sobre o significado da expressão, bem como à conotação que ela vem ganhando ao
longo do tempo, quero apontar para a urgência de que ambos os conceitos contidos no
binômio sejam ressignificados. Quem sabe, o começo dessa nova percepção poderá vir
da dissolução do composto ou, ainda, de uma possível inversão de seus termos, como
sugiro no título deste trabalho inspirada no diálogo de Alice com o Chapeleiro Maluco3,
segundo o qual, dizer ‘eu vejo o que como’ não significa o mesmo que dizer ‘eu como o
que vejo’.
Considerando que os compostos se assemelham a frases como as de Lewis
Carroll, na medida em que fazem parte de construções sintáticas, penso que uma
inversão de termos poderá trazer novos efeitos de sentido, contribuindo para que a
aprendizagem assuma uma posição central, a posição ‘foco’.

2. Os estudos sobre a aquisição/aprendizagem4
Os estudos sobre a aquisição/aprendizagem da linguagem oral ganharam novos
rumos após as publicações de Chomsky (1957, 1959), as quais provocaram o
desenvolvimento da Psicolingüística, uma área de estudos interdisciplinar que discute o
papel da linguagem na cognição e se interessa pelos processos mentais relacionados
com o uso e a aprendizagem da fala, além de procurar explicações para a aquisição das
estruturas lingüísticas pelas crianças (SLOBIN, 1980).
O ‘Problema de Platão’, formulado como uma questão a ser respondida pela
teoria lingüística – “Como podemos saber tanto se temos tão poucas evidências?” –,
também denominado “Problema lógico da aquisição”, impulsionou as pesquisas sobre
aquisição da linguagem a buscarem explicações à capacidade das crianças para construir
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gramáticas. De acordo com Kiparsky e Menn (1979:75), em relação ao componente
fonológico da língua, a criança se depara com dois importantes problemas nos seus
primeiros anos de vida: o limite de sua capacidade fonética à qual o output adulto deve
se adequar; e a aprendizagem de regularidades abstratas do sistema fonológico. No
entanto, esses problemas encontram solução graças à habilidade cognitiva para a
construção de gramáticas que é comum a todas as crianças.
Inspirado, em parte, pelos avanços dos estudos sobre aquisição da linguagem, o
trabalho de Ferreiro e Teberosky (1982) recorre ao legado construtivista piagetiano,
buscando ali implicações para uma teoria de aquisição da escrita. De acordo com
Landsmann (1995:168), três postulados básicos da teoria de Piaget servem de base ao
desenvolvimento da Psicogênese, a saber: i) o sujeito é ativo, busca e seleciona para
aprender; ii) nenhum conhecimento começa do zero; iii) todo conhecimento deve ser
reconstruído pelo sujeito que aprende, pois não é possível conhecer sem transformar. As
transformações produzidas geram erros construtivos, no sentido de que servem para que
se possa entender como o sistema funciona. Para a autora, as implicações desses
postulados para a escrita podem ser sintetizadas como: i) o sujeito não esperará que
alguém decida o que vai lhe ensinar, se a escrita fizer parte de seu meio; ii) para
entender a escrita é preciso entender a forma como ela se desenvolve; iii) ao estudar seu
desenvolvimento, encontraremos modificações das regras do sistema feitas pelo
aprendiz, as quais só podem ser entendidas se considerado o processo de aprendizagem.

3. O erro ortográfico como um dado
Nossos trabalhos sobre aquisição ortográfica têm tomado o erro ortográfico
como um dado que se manifesta através de grafias heteróclitas e pode revelar um pouco
do conhecimento da criança a respeito da estrutura da sua língua e também sobre os
conhecimentos que ela possui relativamente ao sistema notacional. Em uma perspectiva
psicolingüística, os erros encontrados nas produções das crianças são janelas para as
estratégias (modo de processamento) daquele que aprende (KATO, 1997:80). Nesse
sentido, é um dado que desvela o desenvolvimento, aqui entendido como um processo
de análise e reorganização, e pode auxiliar aqueles que estudam a aquisição da
linguagem a investigar o saber construído pelas crianças a partir da sua experiência

lingüística, além de oferecer pistas para que possamos compreender as hipóteses
formuladas por elas a respeito do sistema de escrita de sua língua.
A partir da análise dos erros ortográficos encontrados nos textos de aquisição
da escrita, temos desenvolvido duas linhas de investigação: uma que analisa os erros
relacionados às dificuldades advindas da organização do próprio sistema ortográfico e
procura observar os processos e as estratégias utilizadas pelos aprendizes durante o
período em que estão adquirindo a escrita, os chamados erros contextuais e arbitrários
(GUIMARÃES, 2005; MIRANDA et alii, 2005); e outra que pretende, através de
análises qualitativas e da exploração de dados singulares, captar as manifestações do
conhecimento

fonológico

infantil,

evidenciando

aspectos

de

sua

construção

(ROMBALDI, 2003; CUNHA, 2004; CUNHA e MIRANDA 2006; MIRANDA, 2006,
2008a e b; ADAMOLI, 2006).
Nas seções seguintes, apresentarei algumas considerações sobre o sistema
ortográfico do português e, após, resultados já obtidos em estudos que vêm sendo
desenvolvidos desde 2001 na Faculdade de Educação da UFPel, a partir da análise de
textos espontâneos pertencentes ao Banco de Textos de Aquisição da Escrita, os quais
foram coletados em duas escolas da cidade de Pelotas, uma pública e outra particular,
em turmas de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. O Banco de onde foram extraídos os
dados que estarão sendo referidos nesse artigo é composto por, aproximadamente, 2000
textos.

4. O sistema ortográfico – algumas considerações
As relações que se estabelecem entre o sistema de sons da língua e o sistema
ortográfico, ou entre fonemas e grafemas, foram sistematizadas por Lemle (1987) e se
caracterizam por serem de dois tipos: biunívocas e múltiplas. A relação biunívoca é
observada quando um fonema tem apenas uma representação gráfica e uma
representação gráfica corresponde a apenas um fonema. A seguir podemos observar os
casos em que tal relação se verifica:
fonema

grafema

exemplos

/p/

‘p’

‘pena’, ‘capa’, ‘pluma’

/b/

‘b’

‘bota’, ‘cabo’, ‘bruma’

/f/

‘f’

‘fato’, ‘café’, ‘frevo’

/v/

‘v’

‘vaso’, ‘nove’, ‘livro’

Quadro 1 – Exemplos de relações biunívocas

No Quadro 1, estão exemplos de relações biunívocas entre alguns fonemas
consonantais do português, seus respectivos grafemas e exemplos que ilustram algumas
das posições na palavra e na sílaba em que eles podem ser encontrados, a saber: em
início e meio de palavra, em sílabas simples (CV) e em encontros consonantais (CCV).
Nos casos em que um grafema pode representar vários fonemas ou um fonema
ser representado por vários grafemas, observa-se o que Lemle denomina relações
múltiplas. Os exemplos estão apresentados a seguir, nos quadros 2 e 35.

grafema

fonema

exemplos

‘r’

/x/

‘rato’, ‘enrolado’

/r/

‘era’, ‘prato’, ‘tambor’

/k/

‘casa’, ‘macaco’, ‘cravo’

/s/

‘cena’, ‘macio’

‘c’

Quadro 2 – Exemplos de relações múltiplas: um grafema representando
vários fonemas, de acordo com a posição.

fonema

grafema

exemplos

/s/

‘ss’

‘passado’

‘sc’

‘nascer’

‘sç’

‘nasça’

‘xc’

‘exceção’

‘s’

‘semente’, ‘urso’

‘c’

‘cinema’, ‘ócio’

‘ç’

‘moço’, ‘março’

‘x’

‘experiência’

‘j’

‘jato’, ‘caju’, ‘jibóia’

‘g’

‘geléia’, ‘mágico’

/ž/

Quadro 3 – Exemplos de relações múltiplas: um fonema representado por
mais de um grafema
5
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Nos quadros 2 e 3, os exemplos de relações múltiplas não levam em
consideração o contexto em que tais relações se estabelecem. É importante mencionar,
no entanto, que, dependendo do contexto em que o grafema se insere, pode haver a
redução do número de alternativas para grafia de certos fonemas. No caso do fonema
/s/, por exemplo, ainda que oito grafemas estejam disponíveis no sistema para
representá-lo, existem limitações para o uso de alguns deles. O ‘ss’ assim como os
demais dígrafos, ‘sc’/‘sç’ e ‘xc’, por exemplo, só podem ser utilizados entre vogais, o
que, conseqüentemente, reduz as opções de grafias disponíveis.
Essa amostra referente ao tipo de relação que se estabelecem entre fonemas e
grafemas no sistema ortográfico da língua revela um pouco da complexidade da tarefa
imposta à criança durante o processo de aquisição da ortografia. Os erros encontrados
na escrita, na verdade, decorrem, na maioria das vezes, desse não-isomorfismo entre
letra/som/fonema.

5. Os erros decorrentes de dificuldades advindas do sistema ortográfico

O estudo de Miranda et alii (2005) analisou os erros ortográficos encontrados
em, aproximadamente, 1000 textos espontâneos produzidos por crianças, que
freqüentavam as quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, considerando a relação
fonema-grafema. De um lado foram computados os casos em que a grafia é irregular,
isto é, definida arbitrariamente; de outro, os casos em que a grafia é regular, pois pode
ser descrita por regra contextual. Dentre as relações múltiplas, exemplificadas nos
quadros 2 e 3, observa-se relações que expressam tanto regularidades como
irregularidades. De acordo com Miranda et alii (2005:20),
enquanto as relações irregulares entre grafemas e fonemas criam dificuldades
que podem acompanhar o aluno ao longo de toda sua vida escolar, as relações
regulares podem ser (re)conhecidas desde que se identifique o princípio gerativo
que justifica o uso de um grafema para representar graficamente uma dada
palavra.

Os erros encontrados, decorrentes de irregularidades do sistema, assim como
mostrado por Guimarães (2005), envolvem, sobretudo, a grafia das consoantes fricativas
/s/, /z/, /š/ e /ž/, encontradas em palavras como ‘selo’, ‘mesa’, ‘chato’ e ‘jato’,
respectivamente. Ao ter de grafar esses fonemas, o aprendiz, por ter diante de si várias
opções, não tem como prever o uso de um ou outro grafema em contextos competitivos.
A solução, de acordo com Scliar-Cabral (2003, p. 207), seria lançar mão de um
conhecimento etimológico, ou seja, seria necessário conhecer a forma da palavra na sua
origem.
O resultado relativo à computação dos erros envolvendo a grafia dos fonemas
fricativos mostrou que, nas duas escolas estudadas, o desempenho ortográfico das
crianças foi bastante semelhante em termos da distribuição dos erros, a diferença
encontrada é relativa à quantidade de erros, sempre maior na escola pública. A seguir,
está apresentada uma síntese dos resultados encontrados6:
a) não se verificou uma diminuição do índice de erros da primeira para a quarta
série em nenhum dos grupos estudados;
b) há um predomínio de erros relacionados à grafia do fonema /s/, acima de
70%, o que se explica, pelo fato de ser esse o fonema que possui uma maior
diversidade de formas gráficas disponível no sistema ortográfico,
oferecendo, conseqüentemente, maior dificuldade para o aprendiz.
Observou-se, em maior quantidade, trocas de ‘z’ por ‘s’ e de ‘s’ por ‘c’ ou
‘ç’, isto é, em vez de escreverem ‘vez’, ‘sentar’ e ‘pensar’, por exemplo,
escrevem ‘ves’, ‘centar’ e ‘pençar’;
c) há uma tendência ao uso de ‘s’ para a grafia do fonema /z/, especialmente
em posição intervocálica, o que pode ser explicado se observada a alta
freqüência de uso desse grafema em posição intervocálica e em palavras
bastante conhecidas como ‘mesa’, ‘casa’ e ‘rosa’, por exemplo;
d) há poucos erros envolvendo a grafia do fonema /ž/ devido a sua baixa
freqüência nos textos das crianças estudadas e também no léxico da língua;
e) há, dentre os casos de trocas entre ‘x’ e ‘ch’, 80% de grafias que mostram a
opção pelo ‘ch’, o que mostra a influência da freqüência de uso de ‘x’ e ‘ch’
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na decisão do aprendiz, pois há, no léxico, muito mais palavras com ‘ch’ do
que com ‘x’.
Os erros referentes à não-observância de regras contextuais envolvem a
representação gráfica do /s/, do /x/ e da coda7 nasal, contexto exemplificado em palavras
como ‘massa’, ‘carro’ e ‘bamba’, respectivamente. Nesse tipo de palavra, os erros
envolvem grafias não admitidas pelo contexto, mas escolhidas pela criança. No primeiro
exemplo, o ‘s’ intervocálico corresponde ao som [z], no segundo, para grafar o ‘r-forte’,
quando o contexto é intervocálico, como em ‘erro’ e ‘murro’, por exemplo,
necessariamente tem de ser usado o dígrafo ‘rr’; e, por fim, no caso de grafia das codas
nasais, a regra ortográfica contextual é simples: antes de ‘p’ e ‘b’ usa-se ‘m’, nos outros
contextos, o ‘n’ deve ser utilizado.
Os resultados da análise de Miranda et alii (2005) mostraram que:
a) há predominância de erros envolvendo a coda nasal. A troca do ‘m’ pelo ‘n’
e do ‘n’ pelo ‘m’ no final da sílaba, na posição de coda dentro da palavra,
ocorreu com bastante freqüência nos dados estudados e esse erro está
presente em todas as quatro séries, tanto na escola pública como na
particular.
b) há baixa incidência de erros envolvendo o uso de dígrafo para a
representação do ‘r-forte’ intervocálico; dos erros analisados, apenas dois
casos de uso de ‘rr’ no início da palavra foram verificados. Nas segundas e
terceiras séries de ambas as escolas há um leve aumento no índice de erros
que envolvem esse grafema.
c) há, em relação à grafia do fonema /s/ de posição intervocálica, muitos casos
de uso do ‘s’ em vez do dígrafo, ‘ss’. O número de ocorrências desse erro
diminui da segunda para a terceira e da terceira para a quarta séries nas duas
escolas.

6. Os erros ortográficos relacionados à fonologia
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O estudo das escritas iniciais tem mostrado que há determinados tipos de erros
que não têm a ver com dificuldades advindas do sistema ortográfico, mas que parecem
estar relacionados com aspectos relativos à fonologia e à morfologia da língua. Ao
encontrarmos em textos infantis erros na grafia de sílabas complexas, encontros
consonantais que sofrem redução ou consoantes de final de sílaba que não são grafadas,
começamos a desenvolver investigações que procuram estabelecer relações entre
aspectos lingüísticos e as hipóteses subjacentes aos erros ortográficos encontrados na
escrita infantil, focalizando, especialmente, aqueles aspectos relacionados ao segmento
e à prosódia: a grafia das estruturas silábicas complexas, a grafia das vogais átonas do
português e os processos de segmentação não convencional, por exemplo. É importante
salientar que esse estabelecimento de relações parte da certeza de que, embora os
processos de aquisição, oral e escrita, tenham especificidades, não se pode ignorar que
entre ambos há fortes conexões e são elas as responsáveis pela ocorrência de
vazamentos do conhecimento lingüístico da criança, os quais podem ser observados em
erros que envolvem tanto aspectos segmentais como prosódicos.
A seguir, reproduzo um texto produzido por uma criança que cursava, à época da
coleta, a primeira série. O texto foi produzido a partir de uma seqüência de figuras não
legendadas que a criança deveria ordenar e depois contar a história, fazendo, logo em
seguida, o registro escrito8.
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Proposta de leitura: O tricô
Certo dia a bruxa Onilda estava fazendo a blusa do seu gato. Ela disse pro seu gato. Ele experimentou.
Sua camisa ficou grande. A bruxa ficou muito assustada. Ela pensou e mandou um feitiço. Ele ficou
grande. Fim

Como podemos observar, há uma série de erros ortográficos que revelam as
diferenças entre a norma e a grafia da criança. Antes de discutir os erros interpretados
como decorrentes de questões representacionais, aproveito para ilustrar outros tipos de
erros, já referidos na seção anterior. Temos no texto apresentado vários erros que
envolvem a grafia do fonema /s/: ‘ceu’ (duas vezes), ‘dice’, ‘esprimeto’, ‘asutada’, e
‘fetiso’. Há, nesses exemplos, casos que envolvem regras contextuais e outros em que a
escolha da grafia é arbitrária. Nos dois últimos exemplos citados, o uso do ‘s’ altera o
fonema; nos três primeiros, não. Interessante notar que a criança usa duas vezes o ‘c’
para grafar a palavra ‘seu’ mas usa o ‘s’ para grafar outra palavra pertencente ao mesmo
paradigma, ‘sua’. Possivelmente por reconhecer que o valor do grafema ‘c’ pode variar,
dependendo da vogal que vier a seguir. Nesse caso, uma restrição de contexto está
sendo observada pela criança, embora o mesmo não se verifique em grafias como
‘asutada’, ‘fetiso’ e ‘peso’. No caso da grafia ‘esprimeto’, a escolha do ‘s’ se justifica
pela alta freqüência desse grafema em posição de travamento silábico.
Voltando aos erros interpretados como fonológicos, é importante ressaltar que
não se tratam de erros motivados pela fonética, uma vez que tal tipo de erro não é
observado na fala de crianças em idade escolar. Chama-nos atenção o fato de a
consoante nasal de final de sílaba não ser representada pelo aluno, o que ocorre
sistematicamente. Miranda (2007) mostra que esses erros são facilmente encontrados
em dados de escrita inicial e não configuram casos patológicos. O que está em jogo
nesses casos é a manifestação de uma dificuldade do aprendiz em representar a
nasalidade da língua9.
Há dois aspectos interessantes a serem observados, em se considerando a palavra
‘grande’. Se observarmos a reprodução do texto, podemos ver que há uma série de
rasuras na grafia dessa palavra, representada pela criança como ‘corde’. Graças às
rasuras podemos imaginar que, ao escrever essa palavra, a criança teve dúvidas e,
depois de várias tentativas, chegou à mesma forma para as duas vezes em que a palavra
aparece no texto. Outro aspecto a ser referido diz respeito ao fato de não haver nessa
palavra, aparentemente, nenhum tipo de complexidade ortográfica, pois não há casos
importantes de relação múltipla, que, como vimos anteriormente, é o tipo de relação que
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A discussão referente à representação da nasalidade tem gerado uma série de estudos tanto relativos à
fonologia da língua (CÂMARA Jr, 1970, BISOL, 2000, MATEUS e ANDRADE, 2000, entre outros)
como à sua aquisição (MATZENAUER, 1990; BONILHA, 2004; MIRANDA, 2007).

oferece mais problemas ao aprendiz. O que temos é uma palavra dissílaba que possui
uma sílaba com encontro consonantal e travamento nasal. Esse, sim, parece ser o fato
gerador de dificuldades na hora de escolher os grafemas para a representação
ortográfica.
Uma busca feita no corpus da pesquisa revelou que há mais de uma dúzia de
formas distintas para a grafia dessa palavra, como mostram os exemplos apresentados a
seguir:
‘gorande’, ‘corde’, ‘garde’,
‘gande’, ‘gerande’, ‘grende’,
‘grade’, ‘gende’, ‘quorti’,
‘gade’, ‘garnde’, ‘gerde’, ’gadi’
O que vemos em todas essas tentativas são os movimentos das crianças em
busca de uma forma gráfica. O que todas elas têm em comum é o fato de apresentarem
alterações na representação da sílaba complexa, predominantemente. Podemos observar
estratégias como inserções, apagamentos e metáteses de letras, além de algumas
substituições de ‘g’ por ‘c’, fenômeno facilmente encontrado na escrita inicial, o qual,
em termos fonológicos, se caracteriza pela troca entre consoantes surdas e sonoras10.
Estudos como este, que visam a oferecer interpretações para erros encontrados
na escrita inicial, têm procurado mostrar a naturalidade dessas ocorrências, uma vez que
elas nada mais são do que indícios de representações construídas pela criança,
relativamente à estrutura fonológica de sua língua. Tais erros, como mostram nossos
estudos, aparecem com baixa freqüência e tendem a desaparecer à medida que avança o
processo de escolarização. Não devem, portanto, ser tratados como problemas sérios de
desenvolvimento da criança, a não ser que sejam persistentes. São, na verdade,
indicadores das hipóteses que ela está formulando acerca de sua língua.

7. Algumas palavras mais
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As consoantes surdas e sonoras se distinguem apenas pela vibração ou não das cordas vocais. /p, t, k, f,
s, š/ são surdas e /b, d, g, v, z, ž/. Essa diferença pode ser observada em pares mínimos da língua tais
como ‘pato’-‘bato’; ‘tela’-‘dela’; ‘faca’-‘vaca’, entre outros.

Neste artigo procurei chamar atenção para a necessidade de olharmos mais
atentamente para os estudos que se voltam aos processos de aquisição/aprendizagem da
língua, seja na sua forma oral seja escrita. A criança, aos três anos de idade, já domina a
gramática de sua língua de modo natural e inconsciente, sabe muito mais do que aquilo
que aprendeu (CHOMSKY, 1975:115). Ela tenta, cria, experimenta e, rapidamente,
desenvolve sua competência lingüística. Ao chegar à escola, tem o domínio da língua
nas suas dimensões estruturais e pragmático-discursivas. Esse sujeito traz consigo as
condições necessárias, não apenas lingüísticas, mas também cognitivas, para interagir
com a escrita, um objeto de conhecimento sobre o qual ele já tem algumas hipóteses
construídas. Os erros que produz são um manancial de pistas e de informações para o
professor, as quais não podem ser desperdiçadas. Temos de aprender a ver.
Diante de tantos problemas educacionais que envolvem diretamente o ensino de
língua materna, os quais se traduzem não só no péssimo desempenho dos alunos em
testes de leitura, mas se manifestam em frases do tipo “odeio português”; “não sei
português”; ou ainda “meus alunos não sabem falar, pensar e escrever”; é importante
que se trabalhe arduamente para mudar esse estado de coisas.
Estudos que descrevam e analisem os processos aquisição/aprendizagem da
escrita, ainda que esse tipo de conhecimento venha sendo produzido há mais de três
décadas, são necessários e contribuem para que o abismo entre os desenvolvimentos
teóricos e as práticas de sala de aula deixe de existir. Talvez porque seja necessário
repetir, repetir, até ficar diferente11, todos esses estudos de que se tem notícia, os quais
mostram a criatividade e a capacidade da criança para aprender, na tentativa de revelar
seus modos de pensamento, suas estratégias e suas hipóteses, podem vir a fazer a
diferença, mudando a cara do ensino para que tenhamos verdadeiros processos de
ensinar.
E a ortografia? Bom, a ortografia é mais um dos conteúdos de ensino que deve
ser explorado pelo professor em sala de aula para que seu aluno aprenda a pensar sobre
ele, para que consiga enxergar as sistematicidades e as arbitrariedades e assim refletir
sobre elas. Para que possa ser um escrevedor que domine o seu ofício e saiba exprimir
seus pensamentos e opiniões sem que as normas ortográficas sejam mais um
impedimento à sua expressão escrita.

11

BARROS, Manuel de (1993) Livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
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