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“Por ser uma convenção que contém não só regras como irregularidades, muitas 

pessoas imaginam que a ortografia é um acidente histórico desnecessário, que 

apenas serve para dificultar a tarefa de quem escreve. Sonhando com o cumprimento 

à risca de certo ideal atribuído ao alfabeto, segundo o qual cada som deveria ser 

notado por uma única letra, imaginam que seria possível abrir mão da norma 

ortográfica”. (Artur Gomes de Morais, 2007). 
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RESUMO 

 

A ortografia da Língua Portuguesa é um aspecto que visa a padronização da escrita, pois 

facilita a leitura e melhora a comunicação entre os usuários. Por isso, defendemos a ideia de 

que o usuário deve se apropriar desse modelo de escrita convencionalizado e considerado de 

maior prestígio em nossa sociedade. Desse modo, é papel da escola propor aos alunos 

situações que os aproximem mais da ortografia da Língua Portuguesa. Erros de escrita são 

comuns nos primeiros anos de escolaridade, além disso, temos observado, enquanto professor 

de língua materna, é que esses erros se estendem para além dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Teóricos como Ferreiro e Teberosky (1999), Russo (2012), Morais (2003, 2006, 

2007), Bagno (2007), Rego e Buarque (2003), Guimarães e Roazzi (2003), Brasil (1997, 

1998), Cagliari (2009a) forneceram suporte teórico para sustentar nossa pesquisa, pois 

permitiram uma discussão pertinente ao assunto. Diante disso, voltamos nossa atenção para 

esses erros ortográficos, procurando compreender quais são as maiores incidências, suas 

causas principais, que critérios utilizarmos para identificá-los e o que podemos fazer para que 

nossos alunos superem ou minimizem esses problemas de escrita.  Para isso, diagnosticamos 

os principais erros ortográficos cometidos por alunos do 7° ano do ensino fundamental, de 

uma escola da rede pública estadual de ensino de Currais Novos-RN. Utilizamos uma 

metodologia que agregou aspectos quantitativos os quais nos dão conta dos vários erros 

cometidos pelos alunos, obtidos através de textos espontâneos com base num modelo de 

análise a partir de teóricos como Morais (2006), Cagliari (2009b), Zorzi (1998) e Oliveira 

(2005). Já os aspectos qualitativos se referem à análise e discussão dos dados bem como às 

propostas de ensino-aprendizagem elucidadas nas atividades de intervenção desenvolvidas 

durante a pesquisa-ação. Os resultados das análises demostraram uma grande incidência de 

erros ligados à marca da oralidade na escrita. As intervenções foram eficazes, pois os alunos 

conseguiram alcançar os resultados esperados. Percebemos que o ensino de ortografia pode 

trazer contribuições importantes quando trabalhado de forma reflexiva e interativa. 

Finalmente, esperamos que nosso trabalho contribua para o ensino de ortografia, auxiliando 

alunos e professores de Língua Portuguesa.  

 
Palavras-chave: Escrita ortográfica. Erros ortográficos. Ensino de ortografia. 
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ABSTRACT 

 

The Portuguese language orthography is an aspect that aims the written standardization 

because it facilates the reading and improves the communication among users. So, we support 

the idea that the user must take for himself as a standard this conventionalized written model 

which is considered by our society the most prestigious one.  Thus, it is the school´s role to 

propose to the students some situations that bring them closer to the portuguse language 

orthography. Written errors are common in the early years of schooling. Besides that, we have 

noticed as a native language (Portuguese) teacher that these errors goes beyond the early years 

of elementary school. Theorists such as Ferreiro and Teberosky (1999), Russo (2012), Morais 

(2003, 2006, 2007), Bagno (2007), Rego and Buarque (2003), Guimarães and Roazzi (2003), 

Brasil (1997, 1998) Cagliari (2009a) provided theoretical support to sustain our research, they 

allowed a relevant discussion to the subject.  Before this, we have turned our attention for 

these orthographics errors by seeking to understand which are the highest incidence of errors, 

main causes, which criteria we have to use in order to identify them and what we can do for 

our students to overcome or minimize this written problems. For this purpose, we have 

identified the main orthography errors made by 7th grade students from elementary school, in 

the public state educational system, Currais Novos, state of Rio Grande do Norte. We used a 

methodology that added quantitative aspects in which it shows us many errors made by 

students that was obtained through spontaneous texts based on analysis model from 

theoreticals such as Morais (2006), Cagliari (2009b), Zorzi (1998) and Oliveira (2005). The 

qualitative aspects refer to analysis and data discussion as well as the teaching-learning 

proposals clarified in the intervention activities developed during the research-action. The 

analysis results have shown a great incidence of errors connected to the mark of orality in 

writing. Interventions have been effective because the students could achieve the expected 

results. We have noticed that the orthography teaching might bring important contributions 

when it is worked in a reflexive and interactive way. We hope our work contributes to the 

orthography written by helping students and Portuguese language teachers. 

 

Keywords: Orthographic writing. Orthographics Errors. Orthography teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Sabemos que a ortografia é uma convenção social que padroniza a grafia de uma 

língua com a intenção de facilitar tanto a escrita como a leitura de textos produzidos pelos 

seus usuários nas mais variadas situações de interação comunicativa. E, sendo o Brasil um 

país multicultural, com extensões territoriais gigantescas e possuindo uma diversidade de 

falares, ter um bom desempenho da sua norma ortográfica é fundamental para uma 

comunicação interativa no que toca à exposição escrita das ideias, bem como a assimilação do 

pensamento dos usuários.   

Além disso, ter o domínio sob a ortografia poderá evitar uma série de preconceitos, ora 

da sociedade, que julga os falantes pela propriedade que eles têm sobre a variação culta, 

mesmo ela sendo apenas uma possibilidade de um universo tão extenso como é a Língua 

Portuguesa, ora do próprio sistema de ensino que cobra dos alunos a apropriação efetiva de 

uma escrita convencional e que, de algum modo, também discrimina e/ou penaliza aqueles 

que não apresentam domínio sobre essa ortografia (MORAIS, 2003). Desse modo, ao não 

utilizarem os usos ortográficos da língua, os usuários acabam por sofrer esses preconceitos na 

sociedade e também no ambiente escolar pela falta de uma comunicação próxima ao domínio 

culto da língua.  

Os erros de escrita são muito comuns nos primeiros anos de escolaridade do aluno, 

processo normal de aquisição da escrita até chegarmos ao estágio alfabético e por fim, 

passarmos ao domínio ortográfico. Porém, o que temos evidenciado com a experiência em 

sala de aula como professor de língua materna, em depoimentos de outros colegas da área e 

também de estudiosos no assunto, é que esse problema do domínio da escrita ortográfica tem 

se estendido para  além dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Diante disso e, percebendo as grandes dificuldades e erros na produção escrita dos 

alunos, é que surgiram algumas questões que são recorrentes neste trabalho: quais os 

principais erros ortográficos cometidos pelos alunos? De onde eles emanam? Que critérios 

podem identifica-los? Que intervenções o professor deve fazer para que os alunos minimizem 

ou superem esses problemas na escrita ortográfica?  

Mediante essas questões, almejamos compreender as dificuldades ortográficas dos 

alunos do 7º ano do ensino fundamental, propondo atividades de intervenção que possam 

minimizar ou superar os erros de ortografia desses alunos, e que para chegarmos a isso, 

pretendemos: apontar os erros de ortografia da Língua Portuguesa mais cometidos pelos 

alunos; identificar de onde emanam esses erros de ortografia; quantificar os erros de escrita 
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ortográfica produzidos pelos alunos e, por fim, realizar atividades de intervenção com a 

finalidade de que os alunos diminuam ou suplantem os problemas com a norma ortográfica. 

Assim, um estudo para compreender a escrita ortográfica dos alunos do Ensino 

Fundamental II, propondo estratégias que melhorem o desempenho da ortografia, justifica-se 

por dois motivos: primeiro, por ser a sala de aula o ambiente onde o usuário encontra os 

meios que podem favorecer o seu desenvolvimento enquanto cidadão consciente de sua 

capacidade para falar e escrever; segundo, por ele se tornar capaz de competir com igualdade 

de direitos na sociedade, por assumir o domínio o mais próximo possível da variável tida 

como padrão no meio cultural. 

Face ao exposto, assumimos uma metodologia de aspectos quantitativos, pois 

precisávamos diagnosticar, mensurando os erros ortográficos dos alunos e, qualitativos, em 

que fizemos a análise desses erros, desenvolvendo propostas de intervenção. Optamos pelo 7º 

ano do ensino fundamental por se tratar de um estágio da educação em que esperamos dos 

alunos um desenvolvimento da escrita ortográfica mais profícuo e que não houvesse mais 

tanta incidência de erros ortográficos, fato não verificado, por isso escolhemos essa série. 

Para esse trabalho segue uma fundamentação teórica na qual temos primeiramente 

uma discussão com base em Ferreiro e Teberosky (1999), Morais (2012), Monteiro (2008), 

Russo (2012) e Cagliari (2009a) que esclarecem alguns aspectos do processo de aquisição da 

linguagem escrita. Vale lembrar que esses autores coadunam com as teorias de Jean Piaget 

(1976) e reconhecem o papel ativo do aluno no processo de aquisição da escrita, não vendo o 

aprendiz como um sujeito passivo, mas que realiza processos mentais e hipóteses de 

construção da sua escrita. 

Em seguida fazemos uma abordagem histórica da construção da escrita como 

convenção oficial de uma nação. No caso da Língua Portuguesa, Coutinho (2011), Henriques 

(2007) e Morais (2007) nos dão conta desse aspecto social e histórico da ortografia. 

Logo em seguida, tecemos questões relativas à importância de dominarmos a 

convenção escrita da Língua Portuguesa – a ortografia – bem como o que os teóricos dizem a 

respeito do tema em estudo, ou seja, o que apontam como sendo as grandes dificuldades dos 

alunos na hora da escrita. Além disso, citamos como deve ser direcionado o ensino da 

ortografia do Português.  

Ainda sobre o objeto de estudo, descrevemos no momento seguinte modelos de análise 

de erros ortográficos utilizados por estudiosos no assunto, a citar, Morais (2006), Zorzi 

(1998), Oliveira (2005) e Cagliari (2009b) que propõem parâmetros de erros bem 

semelhantes. E, com base nesses critérios, criamos para este trabalho um modelo que pudesse 
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dar conta dos erros ortográficos dos alunos e que permitisse uma intervenção posterior mais 

sistemática e satisfatória.  

Na metodologia de trabalho adotada, elucidamos o tipo de pesquisa que se compõe de 

aspectos quantitativos agregados aos qualitativos. Elencamos os procedimentos 

metodológicos do trabalho para a coleta de dados, análise e discussão desses dados e os 

procedimentos na prática de intervenção que foram feitos para a busca dos resultados 

almejados. 

No momento seguinte, apresentamos os resultados das análises, abordando  

quantitativa e qualitativamente os erros de ortografia encontrados nos textos produzidos pelos 

alunos e que serviram de  instrumento norteador para o momento da intervenção. 

No último capítulo, apresentamos detalhadamente as ações pedagógicas adotadas 

como proposta de intervenção seguindo os parâmetros de erros adotados para ajudar os alunos 

na minimização ou mesmo superação de problemas relativos à escrita ortográfica do 

Português. Nesse instante também evidenciamos as respostas às ações propostas nas 

intervenções que nortearam o fazer pedagógico do professor juntamente com os alunos. 

Na conclusão, fazemos um apanhado geral deste trabalho com intuito, não de encerrar 

o assunto, mas com a intenção de chegarmos a um estágio consistente de análise de um tema 

tão vasto e tão importante como é a ortografia para o usuário da língua, ainda mais de uma 

língua tão complexa como é o Português. 

E, por fim, ainda trazemos neste trabalho o rol de referências bibliográficas que deram 

suporte a esta pesquisa bem como os apêndices – documentos importantes nas atividades de 

intervenção – e os anexos que trazem as produções de textos dos alunos durante a pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nosso trabalho traz um olhar voltado para a ortografia, em especial, para os erros 

ortográficos cometidos por alunos das séries finais do Ensino Fundamental. Assim buscamos 

um escopo teórico que fundamentasse nossa pesquisa, permitindo uma discussão 

sistematizada e embasada sobre nosso objeto de estudo. 

Optamos por abordar alguns conceitos que explicam e esclarecem pontos importantes 

sobre a ortografia, como o processo de aquisição da escrita e, por extensão, da escrita 

ortográfica, a ortografia vista como uma convenção social, a importância da escrita 

ortográfica na sociedade, as principais dificuldades para o domínio da norma ortográfica, 

reflexões sobre o ensino da ortografia, alguns  modelos  de classificação de erros ortográficos, 

a apresentação dos nossos critérios de análise de erros ortográfico e a noção de erro de escrita 

ortográfica. 

 

   2.1  A aquisição da língua escrita 

 

Antes de adentrarmos à teoria de aprendizagem da ortografia propriamente dita, é 

mister voltarmos os olhos para o processo de aquisição da escrita, ou seja, como se dá a 

aprendizagem da língua escrita. Não há dúvidas de que os estudos de Ferreiro e Teberosky 

(1999) ajudam a esclarecer como o aprendiz adquire esse sistema. Para as duas autoras, as 

tradicionais teorias de aquisição da linguagem são descritas como um modelo associacionista 

no qual 

 

[...] Existe na criança uma tendência à imitação (tendência que as diferentes posições 

associacionistas justificarão de maneira variada), e no meio social que a cerca (os 

adultos que a cuidam) existe uma tendência a reforçar seletivamente a emissões 

vocálicas da criança que correspondem a sons ou pausas sonoras complexas 

(palavras) da linguagem desse meio social (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999, p. 

24). 

 

Morais (2012, p. 27), sobre isso, cita que a visão empirista/associativa compreendia o 

aprendiz como uma espécie de “tábula rasa”, haja vista que assimilava os novos 

conhecimentos por meio de informações advindas do meio “exterior”, sendo processadas 

através de atividades de repetição e memorização. Nas palavras desse autor, a aprendizagem 

seria um “simples processo de acumulação das informações recebidas do exterior, sem que o 
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sujeito precisasse, em sua mente, reconstruir esquemas ou modos de pensar, para poder 

compreender os conteúdos que alguém está lhe transmitindo”. 

  Monteiro (2008, p. 27), por sua vez, seguindo a mesma ideia, afirma que “de acordo 

com as teorias tradicionais, a criança aprende a língua oral por associação, ou seja, os adultos 

reforçam seletivamente as produções orais das crianças”. Esses modelos tradicionais se 

mostraram insuficientes para explicar toda a dinâmica da aquisição da linguagem pela criança, 

surgindo, logo em seguida, novas teorias que contrapunham com essas ideias.  

A principal crítica da teoria da psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky 

(1999) aos modelos tradicionais incide justamente sobre o papel do aprendiz na aquisição da 

linguagem, pois não entende a criança como um sujeito passivo que aguarda os estímulos 

externos dos adultos (principalmente), mas enxerga um sujeito que é ativo no processo, que 

reflete, que formula hipóteses e cria seus próprios esquemas e padrões para a língua, ou seja, a 

criança vista anteriormente passiva que só “recebe pouco a pouco” a linguagem emitida pelos 

adultos, surge nessa nova teoria como “uma criança que reconstrói por si mesma a linguagem, 

tomando seletivamente a informação que lhe provê o meio” (FERREIRO e TEBEROSKY 

1999, p. 24). 

Russo (2012, p. 30-31) cita a importância dos estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) 

quando, ao assimilarem a base teórica de Jean Piaget (1976), entendem o aprendiz como um 

“sujeito cognoscente”, pois é capaz de buscar os conhecimentos necessários para 

aprendizagem da escrita, ou seja, consideram “sujeito cognoscente todo aquele que busca 

adquirir conhecimento e que procura ativamente compreender o mundo a sua volta, tentando 

resolver as interrogações que esse mundo provoca”. Logo, para aquela autora, a 

“aprendizagem é um processo de apropriação do conhecimento que só é possível com o 

pensar e o agir do sujeito sobre o objeto que ele quer conhecer” (Id.Ib.). 

A apropriação da linguagem pressupõe um processo evolutivo e moderado, pois não é 

de um dia para o outro que a criança aprende. É um processo gradual e, nessa evolução, nesse 

processo de reconstrução de hipóteses, muitas delas são formuladas erroneamente; a esses, 

deslizes, Ferreiro e Teberosky (1999, p. 25) chamam de “erros construtivos”, pois são 

fundamentais para o alcance das acepções corretas, e “longe de impedir alcançar estas 

últimas, pareceriam permitir os acertos posteriores”.  

Russo (2012, p. 32) afirma que as duas pesquisadoras não estavam propondo práticas 

pedagógicas, mas novas perspectivas de compreender os mecanismos que a criança utiliza 

para “entender seus erros – antes considerados absurdos – como uma demonstração do seu 

grau de conhecimento e como um pré-requisito para chegar ao acerto”. Para a autora,  
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As ponderações de Ferreiro e Teberosky têm fundamentos científicos e, em termos 

pedagógicos, cabe a nós, educadores, buscar a melhor maneira de ajudar os alunos a 

construir sua aprendizagem e adaptar nossa prática metodológica à teoria 

comprovada pelas pesquisadoras, criando situações nas quais a criança possa 

questionar suas hipóteses e progredir na escrita (RUSSO, 2012, p. 32). 

 

 

Cabe então ao professor buscar formas de auxiliar os alunos, conduzindo-os na 

construção da sua aprendizagem e fazendo com que reflitam e criem seus meios para alcançar 

novos estágios no processo de construção da escrita. Essa evolução é vista na escrita, através 

de diferentes níveis observados e propostos por Ferreiro e Teberosky (1999), a citar: pré-

silábico, intermediário I, silábico, intermediário II e alfabético. A respeito desses estágios, 

Russo (2012) afirma que: 

 
Em cada nível, a criança elabora hipóteses a respeito do processo de construção da 

leitura e da escrita, baseando-se na compreensão que possui desses processos. 

Assim, a passagem de um nível para outro só irá ocorrer quando ela se deparar com 

questões que o nível em que se encontra não puder explicar e a desestabilidade 

cognitiva for suficiente para levá-la a procurar novos caminhos e encontrá-los. 

Nesses momentos, ao tomar consciência de que o que considera como certo é 

insuficiente, ela irá elaborar hipóteses e considerar novas questões, até se apropriar 

do sistema de escrita como resultado particular de construção de conhecimento  

(RUSSO, 2012, p. 35). 

 
 

Como podemos depreender da citação anterior, não há nada de mecanicidade no 

processo de aquisição da escrita, o que há é um trabalho cognitivo por parte de quem busca o 

conhecimento, construção e reconstrução de caminhos para alcançar as respostas satisfatórias. 

Não há nada de passividade do sujeito, o que podemos perceber são processos mentais de 

formulação e reformulação frente aos obstáculos na via que percorre de assimilação e 

concretização dos conceitos.  

O professor precisa ser sensível quanto à percepção em qual nível o aluno está 

figurando; por isso, é importante o diálogo com o aluno – “saber por que fez desta ou daquela 

maneira, por que está lendo deste ou daquele modo e o que estava pensando no momento em 

que escreveu e leu uma determinada palavra – pode dar pista para um melhor entendimento da 

manifestação oral ou escrita” (RUSSO, 2012, p. 33). Se o professor agir dessa forma, 

certamente facilitará ao aprendiz desenvolver hipóteses mais propensas ao certo, ajudando-o a 

alcançar mais rapidamente novos estágios de desenvolvimento da escrita. 

Parece importante frisarmos alguns pontos que Morais (2012) disserta sobre o sistema 

de escrita alfabética, que para ele não é um código a ser concebido, pois, nesse caso,  bastaria 

decodificar os símbolos e o código estaria compreendido; logo, a escrita alfabética é um 
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sistema notacional que o alfabetizando precisa se apropriar. E, para essa apropriação, há que 

considerarmos que o aluno não domina previamente em sua mente esse sistema de escrita e 

que, gradativamente, o aluno precisará ir assimilando os aspectos do sistema para então 

compreendê-lo. 

E para isso, considerando a teoria de Jean Piaget (1976) sobre o sujeito cognoscente, 

Ferreiro e Teberosky (1999, p. 34), afirmam que “a compreensão de um objeto de 

conhecimento aparece estreitamente ligado à possibilidade de o sujeito reconstruir este objeto, 

por ter compreendido quais são suas leis de composição Nas explicações de Morais (2012), 

agora, basicamente sobre o sistema de escrita alfabética, entendido como um sistema 

notacional, para a sua compreensão, o aluno precisa entender dois aspectos básicos do 

sistema: “1. O que as letras representam (ou notam, ou substituem)? 2. Como as letras criam 

representações (ou notações)? (Ou seja, como as letras funcionam para criar 

representações/notações)” (MORAIS, 2012, p. 49 – grifo do autor).  

Sobre essa evolução do sistema de escrita alfabética, o referido autor disserta que:  

 

A criança recém-chegada a uma hipótese alfabética, ainda ‘acredita no princípio 

alfabético’, isto é, ela pensa que prevalece a ‘lógica’ originalmente idealizada para o 

sistema, segundo a qual cada letra deveria equivaler a um (único) som e cada som 

deveria ser notado por uma (única) letra. Assim, ao colocar uma letra para cada som, 

tal como pronuncia as palavras, ela tende a pensar que seus problemas de escrita 

estão resolvidos (MORAIS, 2012, p. 65). 

 

 

A princípio, poderíamos pensar que, chegado ao nível alfabético, o aluno não mais 

teria problema de escrita, porém é um pensamento errôneo uma vez que, de acordo com 

Cagliari (2009, p. 101) “a relação entre letras e os sons é sempre muito complicada pelo fato 

de a escrita não ser o espelho da fala e porque é possível ler o que está escrito de diversas 

formas”. O mesmo autor lembra-nos de que “é uma ilusão pensar que a escrita é um espelho 

da fala. A única forma de escrita que retrata a fala, de maneira a correlacionar univocamente 

letra e som, é a transcrição fonética” (CAGLIARI, 2009b, p. 101). 

Seguindo o mesmo raciocínio, Morais (2012, p. 50) alerta que o aluno no estágio de 

escrita alfabética, apesar de já navegar bem pelo sistema, ou seja, dominar os aspectos 

conceituais (o que é e como representa), o aluno a partir de agora precisará direcionar a 

atenção para outras características da escrita alfabética, que são os aspectos convencionais – 

“convenções que podem ser alteradas por acordo social sem que a natureza alfabética do 

sistema fosse mudada”. Entre um dos itens que perfilam entre esses aspectos convencionais, 

citamos a natureza ortográfica da escrita, que como bem sabemos é fruto de acordo social. 
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É mister, antes de encerrarmos este ponto de discussão, dizermos que algumas 

interpretações acerca da teoria da psicogênese da língua escrita acabaram desvirtuando o 

ensino, deixando a aprendizagem da ortografia por conta do aluno, pois muitos educadores 

“passaram a acreditar que ensinar ortografia era algo “tradicional” (e repressor) que os 

aprendizes, por si sós, avançariam no domínio da norma ortográfica, à medida que lessem e 

produzissem mais textos” (MORAIS, 2012, p. 79). 

Pensamentos errôneos, antes e ainda hoje, fazem com que sejam recorrentes tantos 

erros de ortografia na escrita dos alunos. Assim, como Monteiro (2008. p. 32), também 

entendemos que “a ortografia pode ser tomada como um objeto de reflexão, uma vez que o 

sistema é organizado por regras sobre as quais os alunos devem constantemente refletir e 

explicitá-las”. 

 

2.2 A ortografia como convenção social 

 

Segundo Morais (2007, p. 14), a ortografia é “fruto de uma convenção 

arbitrada/negociada ao logo da história”, portanto, convencionalizada socialmente, pois é 

resultado de negociações, debates e acordos, e que se pactua durante certo período em 

determinada comunidade linguística.  

No caso da Língua Portuguesa, a implementação de convenções ortográficas é bem 

recente, datam do início do século XX. Porém, importa pontuarmos que é  a partir do século 

XII, um pouco antes do reconhecimento de Portugal como país independente e da 

consolidação do Português como idioma, mesmo que grosseiramente, que se inicia a história 

da ortografia da Língua Portuguesa com o surgimento dos primeiros textos em português. 

Conforme Henriques (2012), a ortografia do português possui três períodos a conhecer: 

fonético, pseudo-etimológico e o histórico-científico. 

O Período Fonético compreende o estágio que se inicia nas origens medievais – século 

XII e se estende até o século XVI. Nesse período, não havia a preocupação em se estabelecer 

uma regra para a escrita, o que importava era a representação fonética. Segundo Henriques 

(2012 p. 45-47) que, por causa desse desinteresse, algumas palavras podiam ser grafadas de 

mais de uma forma (“homem e omem ou ome”) e o som do /i/ podia ser grafado com i, y ou h, 

ou seja, “não havia um padrão uniforme das palavras. Às vezes, num documento, aparecem os 

mesmos vocábulos grafados de modo diferente” como alerta Coutinho (2011, p. 72). 

Já o Período Pseudo-etimológico, segundo Henriques (2012), inicia-se com autores 

que influenciados pela escola humanista empenham-se em criar tratados de ortografia com 
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base especial em aspetos etimológicos das palavras conforme os moldes greco-latinos de 

escrita. Assim, todas as palavras seriam escritas de acordo com a sua etimologia e, mesmo, 

palavras da própria Língua Portuguesa já convencionadas pela pronúncia e pela escrita 

fonética teriam de ser grafadas segundo sua gênese. Por exemplo, “estória” como era escrita 

no período fonético, passaria a ser escrita segundo sua origem latina “história” e “filosofia” 

para “philosophia” segundo a gênese grega, porém, palavras como “tesoura” e “Niterói” 

passariam a ser grafada como “thesoura” e “Nictheroy” respectivamente, vindos em teoria de 

“thesaurus” e “Nictheroy”, mas que na verdade vinham de “tonsoria” e “Niteroi” de origem 

indigena. Daí o nome do período chamar-se pseudo-etimológico, porque, tentando aplicar o 

critério a todas as palavras, por desconhecimento do método etimológico, alguns vocábulos 

eram escritos sem nenhum nexo genésico, assim teríamos uma falsa etimologia. Coutinho 

(2011, p. 71) diz que este período “inicia-se no século XVI e vai até o ano de 1904, em que 

aparece Ortografia Nacional de Gonçalves Viana”. 

Já o Período Histórico–Científico tem suas bases no fim do século XIX com alguns 

modelos simplificados de ortografia. Porém, é no início do século XX que se firma com a 

publicação da “Ortografia Nacional” de Gonçalves Viana segundo nos cita Henriques (2012, 

p. 48). Após esta publicação, especificamente em 1911, o governo português propõe o estudo 

daquele modelo por grandes estudiosos da época e, após algumas modificações à proposta 

inicial, entra em vigência. Nessa ortografia, propunha-se a substituição de ph, rh, ch, th  e y 

por f , r, qu e i, respectivamente e, além da simplificação das letras dobradas cc, pp etc.; 

tivemos também a regularização da acentuação gráfica (COUTINHO, 2011). 

Assim de 1904 até 1986, são pelo menos onze idas e vindas para adequação, revisão e 

aceitação de acordos ortográficos, principalmente entre Portugal e Brasil. Somente em 1986, 

um novo encontro, dessa vez, não só Portugal e Brasil, mas com os países de Língua 

Portuguesa que se reuniram para discutir uma nova base ortográfica que previa a unificação 

da escrita lusófona, em que as sete nações (Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-

Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe) teriam uma base linguística comum de escrita 

(HENRIQUES, 2012) 

Em 1990, houve a inclusão do Timor-Leste (da Ásia) à comunidade lusófona, 

momento em que os representantes das nações assinaram o acordo discutido em 1986.  

Porém, não entrou em vigor. Era para ter vigorado em 1994, mas como nem todos os países 

aderiram, não teve validade. Em 2007, rumores indicavam seu vigor a partir de 1º de janeiro 

de 2008, novamente não se consolidou.  Somente em 2009 houve a ratificação do acordo, 
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porém, podendo os usuários utilizarem tanto a antiga quanto a nova ortografia até 31 de 

dezembro de 2015. (HENRIQUES, 2015). 

Pelo que foi visto, percebemos que a ortografia do Português passou e continua 

passando por profundas transformações que, ora contribuem para a melhoria do sistema 

ortográfico, ora dificulta, pois no instante dessa constante instabilidade, surge a dificuldade 

para uma ortografia mais estável por parte da comunidade linguística. 

 

2.3 A importância da ortografia 

 

Vimos anteriormente que a ortografia é uma convenção social, passível de alterações 

ao longo dos tempos e, que segundo Sampaio et al (2013, p.9), “visa a padronização da forma 

escrita, evitando-se, por meio dela, diversas maneiras de escrever dentro de uma mesma 

língua”.  

E, em se tratando de um país tão grande e multicultural como Brasil, que reúne falares 

diversos dentro dos seus limites, ter uma língua homogênea seria impossível. Daí, a 

importância da ortografia, pois vem facilitar “a comunicação social, independentemente do 

tempo, cultura ou região de um mesmo país” (SAMPAIO ET AL, 2013, p. 9). Em outros 

termos, dadas as diferenças de pronúncia de uma mesma palavra por diferentes pessoas, quer 

seja por diferenças socioculturais, por pertencerem a diferentes regiões ou por viverem em 

épocas diferentes, a ortografia unifica a escrita, independente da maneira como a palavra é 

pronunciada por quem escreve. Ao unificar a escrita, a normatização ortográfica facilita a 

comunicação e mantém a liberdade de pronúncia das palavras, por exemplo, de quem lê em 

voz alta.  

Assim, a ortografia é uma lei e deve ser seguida para que o indivíduo “infrator” não 

sofra punições. Nesse caso específico, o desacato não gera nenhuma pena judicial, no entanto, 

o transgressor pode sofrer uma série de retaliações em vários âmbitos, inclusive no escolar, 

onde está aprendendo essa notação ortográfica. Morais (2003, p. 10), sobre isso, pontua que: 

 

[...] aceitamos que a ortografia é algo compulsório, exigido igualmente de todos. 

Admitimos (ou ao menos consentimos) que sua desobediência não é socialmente 

justificada por desconhecimento ou por ‘opções pessoais’. Não há lugar para 

‘variações’ na hora em que notamos nossa língua. Temos, todos, que seguir a 

‘norma’, sob o risco de sermos discriminados – e penalizados – caso não ponhamos 

as palavras como “devem ser”. 
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Alguns linguistas são categóricos em denunciar a nomenclatura que afirma que não 

escrever corretamente é um erro de português, pelo contrário, afirmam que o chamado “erro 

de português” é apenas uma variação da ortografia oficial em que apontam que se houver 

comunicação, não houve erro algum, pois “existem, sim, formas de usos da língua diferentes 

daquelas que são impostas pela gramatica tradicional” (BAGNO, 2001, p.25-26). O mesmo 

Bagno (2001, p. 28) adverte que: 

 

Outra consequência negativa do apego exclusivo da GT à língua escrita é a 

importância exagerada concedida aos chamados erros de ortografia. Se você reparar 

bem, uma grande maioria do que as pessoas em geral (e os fiscais da língua, em 

particular) chamam de “erro de português” são, na verdade, simples desvios da 

ortografia oficial. 

 

Apesar desse posicionamento, os linguistas reconhecem que o indivíduo deve sim 

aprender e dominar o uso padrão da língua (inclui-se a ortografia oficial) para que possa evitar 

práticas discriminatórias, tornando-se um ser capaz de estar presente em igualdade de 

condições nas inter-relações comunicativas as quais este esteja inserido no meio social. Em 

outros termos Bagno (2007, p. 79-80) afirma que: 

 

Por mais que os linguistas rejeitem a norma-padrão tradicional, por não 

corresponder às realidades de uso da língua eles não podem desprezar o fato de que, 

como bem simbólico, existe uma demanda social por essa língua “língua certa”, 

identificada como um instrumento que permite acesso ao círculo dos poderosos, dos 

que gozam de prestígio na sociedade. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais citam nos objetivos gerais do ensino 

fundamental II de Língua Portuguesa que os alunos devem saber usar as mais variadas 

linguagens para que possam manter uma relação de reciprocidade nos vários contextos e 

atender as demandas sociais (BRASIL, 1998, p. 32); mesmo compreendendo que esta 

sugestão é muito abrangente, podemos, reduzindo-a para este ponto de discussão que a 

ortografia torna o indivíduo mais seguro na comunicação escrita, ficando apto a fazer melhor 

a representação de suas ideias, além de compreender melhor os aspectos intra e 

extralinguísticos que norteiam os indivíduos na sociedade. 

Mas, saindo desse campo mais social da ortografia e entrando no campo do ensino, 

Nóbrega (2013, p. 12) faz alguns esclarecimentos quanto à convenção ortográfica. Ela afirma: 

 

A ortografia não é apenas um conjunto de normas cujo domínio permite a quem 

escreve não violar nenhum dos artigos que compõem o Decreto n° 6.583, de 29 de 

setembro de 2008, que promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Trata-

se de um complexo sistema que estabelece os valores que os grafemas podem 
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assumir em função de sua posição na palavra; inclui a uniformização gráfica de 

prefixos, sufixos, desinências que indicam flexões nominais ou verbais; também a 

uniformização gráfica de radicais, além de recursos para distinguir palavras que 

soam semelhantes, mas são escritas com grafias diferentes, as chamadas homófonas-

heterográficas. Um sistema que traz ainda vestígios da história de suas palavras, já 

que apenas o funcionamento não é possível explicar a ocorrências de todos os 

grafemas: só a etimologia esclarece os usos.  

 

Depreendemos dessa citação que muito mais importante que a preocupação em não 

ferir a lei ortográfica, é ter consciência de que a ortografia é um sistema complexo que, 

quando compreendido pelo professor (para ensinar) e pelo aluno (para aprender), torna-se um 

dado a favor do “escriba” em busca da forma de escrita socialmente mais aceita e que 

adotamos como norma na busca de leitura e da produção de textos significativos. Aqui, 

concordamos com Morais (2006, p. 17), quando diz: 

 

Vivemos um momento histórico de renovação: pouco a pouco vamos conseguindo 

que a língua ensinada na escola tenha propósitos e características aos que adotamos 

quando lemos e escrevemos fora do ambiente escolar. Assim, sem abrir mão da 

leitura e da produção de textos como eixos orientadores do trabalho com a língua, 

penso que é preciso ensinar ortografia. E fazê-lo de uma maneira sistemática. Por 

quê? 

 

O próprio Morais (2006) responde a última indagação ao afirmar que a escola solicita 

do aluno que escreva corretamente, mas não proporciona situações de aprendizagens mais 

sistemáticas e significativas. Desse modo, propõe que a escola “ensine” mais em vez de 

cobrar tanto dos alunos e que a competência textual do aluno não seja confundida com acertos 

ou erros de ortografia. 

 Assim, percebemos que a ortografia é um aspecto social importante por dá aos 

diversos falares um denominador comum capaz de tornar a comunicação escrita acessível a 

todos, em diversos lugares do país e, em instantes diferentes da história. Sendo o modelo de 

convenção da escrita de um país, a ortografia é um dos processos que leva o aluno aos mais 

diversos conhecimentos através da leitura e da escrita. Além disso, dominando esses dois 

aspectos, o indivíduo evita uma série de taxações que a sociedade prega naqueles que não 

dominam bem o código.   

É importante lembrarmos que escrever da forma convencional correta é necessário, 

“porém, não se pode ignorar que escrever sem problemas ortográficos é apenas escrever 

corretamente; escrever bem é outra coisa. Há muito que aprender – além da ortografia – para 

produzir textos de qualidade” (NOBREGA, 2013, p.12). E, para ter o domínio ortográfico não 

é tão fácil como pensamos, pois a ortografia da Língua Portuguesa é cheia de influências 
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fonéticas, questões etimológicas, fonológicas, morfológicas e outros aspectos que fazem com 

que surjam inúmeras dificuldades na escrita convencional do Português.  

 

2.4 A ortografia e suas dificuldades 

 

Como sabemos, a ortografia, entendida como convenção da língua escrita, é um 

processo mutável ao longo dos tempos. Segundo Bagno (2001), é um processo de convenção 

ortográfica que envolve aspectos políticos, socioculturais, religiosos, dentre outros. Por essas 

questões e outras mais internas à língua, é que coadunamos com as ideias de Rego e Buarque 

(2003, p. 22-23) quando citam que:  

 

O nosso sistema de escrita é de base alfabética, o que significa dizer que a princípio, 

as letras representam unidades sonoras da palavra. Idealmente, num sistema de 

escrita desta natureza cada letra deveria representar um som e cada som uma letra. 

São poucos os casos que estas regularidades se aplicam. É o caso, por exemplo, das 

correspondências fonográficas envolvidas no uso das letras p, b, t, d, f e v. Uma boa 

parte das regularidades presentes na ortografia do português são de natureza mais 

complexa e exigem, não só análises mais sutis das correspondências grafo-fônicas e 

da tonicidade das vogais, bem como que a atenção do usuário seja deslocada para 

outros níveis de análise da língua, tais como morfologia e a sintaxe. 

 

  

 Como vemos, o sistema ortográfico português não é totalmente fonético, ou seja, nem 

sempre haverá uma só letra que represente um único som. Exemplo dessa desconexão é o x 

que soa /z/ exame, /ks/ táxi, /s/ máximo; e, nem um som que possa ser assinalado por apenas 

uma letra, como em piscina, exceção, homem, pássaro, ou seja, “não há uma correspondência 

exata entre o número de grafemas e o de fonemas na língua” (CALLOU; LEITE, 2009, p. 45).   

Ao abrirmos qualquer compêndio de gramática, na seção que trata da ortografia, 

podemos notar o caráter extremamente prescritivo no qual verificamos uma infinidade de 

regras e exceções que se tornam em dificuldades para o aprendiz. Só para registrar algumas 

dessas inúmeras problemáticas que encontramos nesses manuais de gramática, elencamos, por 

exemplo, a acentuação gráfica, a escrita dos dígrafos, o emprego de palavras homônimas e 

parônimas, a hifenização, as formas variantes que a gramática já absorveu e, é claro, o uso de 

certas letras em detrimento de outras como sendo as principais dificuldades no ensino de 

ortografia (SANTOS, 2013). 

Para exemplificarmos as questões de ordem fonética, lembramos as variações 

linguísticas que ocorrem no Brasil. Sobre isso, Nóbrega (2013) assinala que há uma forte 

interferência da fala na escrita. Como já verificamos, a ortografia é de base fonética, mas não 
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completamente, assim, os alunos ao inferirem uma relação biunívoca entre som/letra, acabam 

cometendo uma série de erros ortográficos. E, a referida autora completa, afirmando que 

 

[...] como a língua que se fala é afetada pelas características dos diferentes espaços 

em que se dão as interações comunicativas (cada região tem seu próprio dialeto; 

cada seguimento social, seu sócio dialeto; seleciona-se um registro mais ou menos  

em função do grau de proximidade  com o interlocutor), é  inevitável que as 

primeiras escritas  estejam impregnadas  das marcas da variedade linguística 

praticada na comunidade a que a criança pertence – não só elas (NOBREGA, 2013, 

p. 44, grifo nosso). 

 

 

Para exemplificar, reportamo-nos a Silva (1985) que, fazendo uma análise fonético-

fonológica da língua, aponta os alofones como uma realização distinta de um fonema no 

mesmo ambiente fonológico, sem, é claro, que haja mudança de significado. Exemplo disso, 

seria espírito por espiritu, tesoura por tisoura, dentre outros. Sobre a interferência da fala na 

escrita Cagliari (2009a) diz que: 

 

Para muitos alunos, a grande dificuldade com a ortografia das palavras não está no 

uso do X ou se a palavra BELEZA se escreve com Z ou com S. Para quem é falante 

de dialetos muito diferentes da norma culta, o uso da ortografia se apresenta com 

dificuldades muito maiores do que essas (CAGLIARI, 2009B, p. 351). 

 

Como percebemos, esses impasses são comumente encontrados na escrita dos alunos, 

pois estimulados pela oralidade, levam à escrita estas marcas da fala, as quais estão 

acostumados no dia a dia, como por exemplo, seria escrever “pega esa raca raquero réi rûi” 

(pega essa vaca velha vaqueiro velho ruim) ou “é nóis que vai trazer os limão” (somos nós 

que vamos trazer os limões). Verificamos que nessas duas frases, além dos aspectos 

fonológicos, os critérios morfológico e sintático devem ser acionados para chegarmos à 

escrita ortográfica (REGO & BUARQUE, 2003). Logo, para escrever corretamente o aluno 

terá que levar em consideração esses aspectos já citados, além de outros. 

Callou; Leite (2009) apontam que, no caso brasileiro, o que também trouxe uma série 

de obstáculos ao ensino de ortografia foi abolição do ensino do latim na educação básica no 

passado, pois a relação letra/som, já abordada aqui, é desconexa, trazendo assim uma grande 

dificuldade, devido, entre outros casos, à questão etimológica, uma vez que a Língua 

Portuguesa conserva traços da língua originária como palavras, raízes latinas, afixos, não 

tendo este conhecimento diacrônico (evolutivo) da língua, o aluno não consegue assimilar 

mais facilmente os traços ortográficos de certos vocábulos.  
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Com base no que foi visto até o presente, podemos perceber que são inúmeros os 

fatores que concorrem para as dificuldades de escrita ortográfica, pois são de várias ordens: 

fonética, fonológica, morfológica, sintática e etimológica. A essas, ainda incluímos os de 

ordem semântica, visto que, muitas palavras para serem escritas ortograficamente dentro de 

um contexto, torna-se relevante considerarmos o seu significado. Para caracterizar isso, 

usamos aqui os pares homófonos conserto/concerto, ascender/acender. Guimarães e Roazzi 

(2003) desenvolvem um estudo em que citam o fato no qual muitas crianças erram na escrita 

de algumas palavras por não fazerem uma relação direta entre significante e significado e, 

desconhecendo o aspecto semântico de certos vocábulos, tomam como orientação a escrita 

alfabética, o que as conduzem ao erro. 

É obvio que devemos também levar em conta a falta de leitura como concorrente aos 

erros ortográficos. Uma vez, que a escrita de muitas palavras é arbitrária, por não haver, em 

certos instantes, uma relação biunívoca entre letra e som e vice e versa, nem por existir um 

critério em escrever uma letra em detrimento de outra, a leitura, ou seja, o contato constante 

com essas palavras facilitaria a sua escrita. Zorzi et al (2015) apontam que é considerável o 

aluno manter esta relação com a leitura, uma vez que, tendo este hábito com muitas palavras, 

estas vão se tornando familiares e, por fim, passíveis à escrita ortográfica. 

Mesmo com toda essa complexidade apresentada, devemos ter em mente que “uma 

proposta de ensino orientada para promover a aprendizagem significativa deverá engajar-se 

para que novos conteúdos se incorporem às estruturas cognitivas do aprendiz de um modo não 

arbitrário” (NÓBREGA, 2013, p. 87), ou seja, o ensino de ortografia deve ser sistematizado 

em busca da superação dessa gama de dificuldades que foi citada há instantes. 

 

    2.5 O ensino de ortografia 

 

Antes de qualquer outra coisa, é relevante lembrar como vinha (e ainda vem) sendo 

feito o ensino de ortografia por considerável parte dos professores do ensino fundamental, 

sejam das séries iniciais, sejam das finais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa de Ensino Fundamental I, quando tratam do ensino da ortografia, apontam que: 

 

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 das 

redações e ditados, seguida de uma tarefa onde o aluno cópia 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’ quando solicitados – 

continuam a escrever errado (BRASIL, 1997, p. 57). 
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Do mesmo modo ocorre quando para o ensino fundamental II, os PCNs afirmam: 

 

Infelizmente, a ortografia ainda vem sendo tratada, nas maiorias das escolas 

brasileiras do ensino fundamental, por meio de atividades de identificação, correção 

de palavra errada, seguidas de cópia e de enfadonhos exercícios de preenchimentos 

de lacunas (BRASIL, 1998, p. 85) 

 

 

Com base nisso, percebemos que o ensino deve ir de encontro a essas práticas sem 

consistência para o aprendizado da ortografia que, segundo Morais (2006, p. 53) não se tratam 

de situações de ensino ortográfico e que, com essa a atitude, a “ortografia continua sendo mais 

um objeto de avaliação, de verificação, que de ensino”. Sobre essas práticas, o mesmo autor 

diz: 

 

Penso que nos últimos anos o ensino de ortografia não evoluiu muito, quando 

comparado a outros aspectos do ensino da Língua Portuguesa. Se no caso da leitura 

e da produção de textos assistimos a várias transformações na atuação dos 

professores junto a seus alunos em sala de aula, na tentativa de desenvolver 

situações realmente significativas de compreensão e composição textual, acredito 

que o mesmo ensino não pode ser dito em relação à ortografia” (MORAIS, 2006, 

p.53). 

 
  

Morais (2006, p. 27) ainda afirma que “ao contrário do que muitos pensam, aprender 

ortografia não é só uma questão de memória. Nem sempre, para acertar a grafia das palavras, 

é necessário decorar sua forma correta”.  Essa afirmação é complementada com outras duas, 

retiradas, respectivamente, dos PCNs de Língua Portuguesa do EF I e II que propõem que a 

ortografia deve ser trabalhada em função de dois pontos, tais como: para os anos iniciais:  

                                                                                                                                                                                                                              

O da distinção entre o que é “produtivo” e o que é “reprodutivo” na notação da 

ortografia da língua, permitindo no primeiro caso o descobrimento explícito de 

regras geradoras de notação corretas e, que justifiquem as formas corretas fixadas 

pela norma e, o da distinção entre palavras de uso frequente e infrequente na 

linguagem escrita impressa (BRASIL, 1997, p. 57). 

 
 

E para os anos finais: 

 

a) privilégio do que é regular, permitindo que, por meio da manipulação de um 

conjunto de palavras, o aluno possa, agrupando-as e classificando-as, inferir as 

regularidades que caracterizam o emprego de determinada letra; b) preferência, no 

tratamento das ocorrências irregulares, dos casos de frequência e maior relevância 

temática (BRASIL, 1998, p. 85). 
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Ou seja, o aluno deve ter conhecimento de que as palavras da Língua Portuguesa no 

seu aspecto ortográfico são organizadas em dois eixos como já visto anteriormente – o das 

palavras regulares e das irregulares. O conhecimento desses dois aspectos facilitará o 

aprendizado uma vez que o aluno saberá o que tem de memorizar e o que pode ser estimulado 

com bases naquelas regularidades. (Morais, 2003). 

Fernandes Júnior (2007) critica o modelo de Morais (2006) na parte que trata das 

irregularidades. Pois, segundo esse autor as palavras que não seguem regularidades devem ser 

impreterivelmente memorizadas, já aquele, afirma que não é bem assim. As palavras ditas 

irregulares também seguem critérios, por exemplo, casa é escrito com s, porque esta letra 

pertence ao seu radical cas (casinha, casebre, casarão) assim como (mesinha, mesa, mesário).  

Fernandes Junior. afirma que: 

 
A letra não está na palavra, está no morfema [...]. Portanto, o que determina a Escrita 

Ortográfica de uma palavra é sua estrutura morfêmica [...] Não se trata certamente 

de memorização, mas de descrição e de conhecimento sobre esta estrutura, definida 

por uma segmentação morfêmica da palavra na língua (FERNANDES JUNIOR, 

2007, p. 47). 

 

Assim, esse autor baseia-se no ensino descritivo das partes mórficas das palavras em 

que deve levar o aluno ao conhecimento de todos os elementos que compõem as palavras – 

radicais afixos e as desinências. Desse modo, a colocação de /s/ ou /z/, por exemplo, na 

palavra portuguesa exigirá o conhecimento dos sufixos esa/eza e o uso de um ou de outro será 

de recorrência ao que ele chama de “Unidade de Escrita Ortográfica”, que está no próprio 

morfema. 

 Mesmo que o critério de Fernandes Junior (2007) seja racional do ponto de vista 

metódico, exigirá do aluno, de qualquer forma, a memorização, principalmente de aspectos de 

etimologia, pois grande parte das palavras é formada de morfemas gregos e latinos. E um 

ensino que se baseie, exclusivamente, na descrição e depois na aplicação como o proposto por 

esse autor, fica muito mecânico e principalmente complexo. Apesar disso, percebemos que os 

critérios de Fernandes Junior (2007) podem acrescentar ao modelo de Morais (2006), uma vez 

que o aluno poderá utilizá-los como recurso para refletir sobre alguns problemas de escrita de 

palavras irregulares. 

 Recorrendo aos PCNs, esses afirmam que o ensino de ortografia deve ser estruturado 

de forma que os alunos façam inferências dos princípios que regem boa parte das palavras 

(regularidades) através de estratégias de explicitação verbal e comparação, até tomarem 

consciência da regência dessas palavras regulares e também das irregulares as quais não 
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poderão recorrer a princípios gerativos e que terão de consultar manuais e, claro, também 

apelar para a própria memória (BRASIL, 1997, p. 57). 

Assim, concordamos com os PCNs no tocante ao uso do dicionário que, muitas vezes, 

foi visto como um simples livro para consulta (MORAIS, 2007), mas que na verdade é uma 

obra de muito valor para o ensino de ortografia, visto que pode auxiliar como estratégia de 

ensino.  

Desse modo, como a aprendizagem da ortografia também faz recorrência à memória, o 

estímulo à leitura é outro ponto de fundamental importância, pois uma vez em contato com as 

palavras, muitas delas vão se tornando familiares ao ponto de o aluno não precisar recorrer a 

nenhuma regra, mesmo que esse vocábulo seja regido por alguma delas. Quanto a esse 

aspecto da leitura como ponto de apoio à aprendizagem da ortografia Zorzi et al (2015) 

afirma:  

 

Quanto mais hábil um leitor se torna, menos dependente ele fica em termos de ter 

que analisar com detalhes as palavras, principalmente aquelas com as quais está 

mais familiarizado. Neste caso, estratégias de antecipação e de reconhecimento mais 

global das palavras permitem uma leitura menos dependente do contexto, dando 

rapidez ao processo de decodificação, com ênfase no significado do texto, e não na 

forma ou detalhes das palavras (ZORZI ET AL, 2015, p. 11). 

 

Apesar disso, esse autor não é unidirecional a ponto de afirmar que somente o pleno 

contato com a leitura será o aspecto principal para o sucesso ortográfico, pois mesmo sendo 

favorável o perfil do bom leitor para uma escrita mais próxima da norma ortográfica, diz que: 

 

Ler muito, embora tenha uma correlação com escrever bem, pode não ser uma 

atividade suficiente para garantir o domínio da ortografia. A sugestão que este 

trabalho deixa é a de que situações voltadas para a compreensão e o domínio da 

ortografia sejam criadas e desenvolvidas de modo sistemático. O objetivo deve ser o 

de levar as crianças a analisar e refletir sobre a língua escrita uma vez que elas não 

dependem somente de habilidades de memória, mas sim da compreensão de seus 

aspectos criativos e gerativos (ZORZI ET AL, 2015, p. 12). 

 

Esses itens até agora citados são alguns dos aspectos que concorrem para um ensino-

aprendizagem mais consciente e sistemático da ortografia. Mas antes de tudo, é importante 

apontar mais um aspecto que concorre positivamente e que deve ser o ponto de partida e 

também contínuo para todo o processo de ensino da escrita ortográfica: o diagnóstico.  

Segundo Morais (2007, p. 46): 

 

Saber aonde se deseja chegar, quer em ortografia quer em outros domínios de 

conhecimento, parece-nos um princípio fundamental para a organização de qualquer 

processo de ensino; [...] acreditamos que, no caso da norma ortografia, para realizar 
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um ensino eficaz, é preciso levar os alunos a refletir sobre as peculiaridades dela, 

planejando aulas com base no que eles já sabem e no que ainda precisam saber.  

 

E assim, podemos pontuar sobre o diagnóstico que: 

 

[...] diagnosticar e planejar atividades que podem ser mais eficazes no domínio da 

ortografia não é um ‘bicho de sete cabeças’. É algo que se aprende, uma 

competência profissional que se consolida gradativamente, no fazer e o refletir sobre 

as peculiaridades (regularidades e irregularidade) da norma e sobre os efeitos de 

diferentes tarefas e atividades que colocamos em prática na sala de aula (MORAIS, 

2007, p. 47). 

 

Para isso, o diagnóstico sobre a ortografia deve ser constante para que o professor 

tenha em mente não só o que alunos sabem e o que precisam ainda aprender, mas que possa 

também ter mapeado e registrado o progresso dos seus alunos. (MORAIS, 2007).  

Essas atitudes certamente contribuem positivamente para a elaboração de atividades 

que possam colaborar para superar as dificuldades que ainda permeiam cada aluno. Um dos 

mecanismos para sondar ou diagnosticar os alunos quanto ao domínio da escrita ortografia, 

seria criar parâmetros, como cita Morais (2007, p. 50), “por exemplo, um quadro ou grade  

que contenha as questões que consideramos essenciais para cada etapa da educação básica”. 

Agindo em conformidade com o que foi dito, criamos, como veremos mais adiante, um 

quadro, um modelo que possa servir de suporte para a organização de um trabalho mais 

sistemático para o ensino de ortografia. 

 

2.6 Classificações de erros ortográficos 

     

Inúmeros são os estudiosos que têm posto a ortografia como objeto de estudo. Como 

veremos, na sequência, muitos deles têm elaborado critérios de classificação para observar o 

fenômeno dos erros de ortografia cometidos por alunos. Dentre esses autores, selecionamos 

aqueles que mais se adequam à nossa proposta, tais como Morais (2006), Zorzi (1998), 

Oliveira (2005) e Cagliari (2009b).  

 

 2.6.1 Critérios de classificação das palavras segundo Morais 

 

A norma ortográfica da Língua Portuguesa, proposta por Morais (2006), é composta 

por regularidades e irregularidades, ou seja, há palavras que seguem regras básicas e outras 

que só a memória do usuário poderá auxiliá-lo. Essa classificação se divide da seguinte forma: 
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a) Regulares: são as palavras que apresentam algum parâmetro de regularidade 

quanto a sua escrita ortográfica. Podem ser: 

a1) Regulares diretas: são aquelas palavras que apresentam letras cuja relação com o 

seu som é biunívoca, ou seja, cada letra tem um único representante sonoro, 

independentemente de qual posição na palavra ela vai aparecer. As letras que têm relação una 

com o seu som são: b, d, p, t, f e v. Exemplos: (bola,cabide, cabo, brasa, blusa sob), (data, 

bandeira, pedra, advogado), (pato, capote, mapa, prata, pluma apto), (tolo, batuque bota, trato, 

ritmo, habitat), (faca, refinado, café, fraco, flamengo) e (vaca, cavaco, cova, livro).  

É importante frisar que, mesmo havendo essa relação direta, há alunos que fazem 

alguma troca, como por exemplo, pola (bola), picicleta (bicicleta), barrer (varrer). Essas 

ocorrências são provocadas, muitas vezes, por questões de variação linguística, pois a fala 

interfere na escrita. 

a2) Regulares contextuais: tratam-se de palavras em que certas letras ou dígrafos vão 

ser escritos de acordo com o contexto, dentro do próprio vocábulo, ou seja, o uso de uma 

letras vai depender de quais outras letras compõem a palavra. São inúmeras as situações deste 

tipo de regularidade.  Por exemplo, para usar o r, há algumas situações (contextos) regulares: 

com som forte sempre se usa um só r, no início da palavra (ralo), no começo da sílaba 

precedida de consoante (Henrique, honra) e no fim da sílaba (carta) e usa-se rr  se este som 

forte vier entre duas vogais (serrote, carro), já o som brando (vibrante) usa-se um só r (caro, 

braço).  

Podemos apontar outros casos como o som nasal de algumas sílabas, usando m (antes 

de p e b) samba, campanha e n (antes de outras consoantes) canto, sanfona, o uso do som /s/ 

inicial antes de qualquer vogal sempre com único s (sacola, sempre, sinal, sopro, surra), o som 

do j sempre antes de a, o e u (jarro, jornal, caju), o fonema /g/, ora dado, usando-se a letra g 

antes de a, o e u (galo, goiaba, gula), ora produzido pelo uso do dígrafo gu antes de e e i 

(guerra, guizo), o a utilização de o ou u no fim da palavra com som de /u/, que depende da 

tonicidade da sílaba, se fraco, usa-se o (canto, calo), se forte, utiliza-se u (Magu, caju), entre 

outras regras aqui não expostas. 

a3) Regulares morfológico-gramaticais: são aqueles vocábulos em que certas letras 

vão ser escritas conforme a categoria gramatical, quer dizer, a regra para sua escrita requer a 

compreensão de alguns elementos que compõem as palavras – os morfemas – como prefixos, 

sufixos e desinências. Um exemplo seria a opção pelo uso do s (com som de z) ou z diante do 

sufixo (inho), em que a regra prever o uso de s se a palavra de origem já conter s no fim do 

seu radical (mesinha, casinha, vasinho) e z nos demais casos (anelzinho, pazinha, 
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mulherzinha). Assim como, a utilização dos sufixos ez/eza sempre grafados com z em 

substantivo abstratos derivados magreza (magro), pobreza (pobre) maciez (macio), invalidez 

(inválido) e o uso de sufixo ês/esa sempre escrito com s quando o adjetivo indicar a origem da 

pessoa como em português (Portugal), francesa (França).  

Também em palavras cognatas cujo radical pressupõe o uso de determinada letra como 

medicina, medicinal (médico). Ainda na colocação de certos prefixos anti ou ante, em que se 

usa o primeiro com sentido de oposição (antiácido, antídoto) e o segundo com sentido de 

“antes” (antepor, anteontem). A regra morfológico-gramatical também é aplicada aos 

morfemas que indicam as flexões do verbo como, por exemplo, o uso r no fim de todos os 

infinitivos (cantar,beber, partir, por) , do uso do ão  em flexões de terceira pessoa do plural 

do futuro do presente do indicativo (cantarão, beberão,  partirão) em oposição ao uso de am 

indicador de terceira pessoa do plural dos outros tempos verbais (cantam, cantaram, cantavam, 

cantariam), bem como o uso do ss em todas as formas do pretérito imperfeito do subjuntivo 

(cantasse, bebesse, partisse) e como em todas as formas  de terceira pessoa do plural do 

pretérito perfeito do indicativo onde utilizamos o u e não o o (cantou, bebeu, partiu), é claro, 

que devemos observar a regularidade do verbo. 

b) Irregulares: são as palavras em que a grafia de certas letras não são regidas por 

nenhuma regra. Nesse caso, a solução é a memorização da grafia da palavra. Os exemplos 

mais comuns é a opção entre x e ch (xale, chave, xícara, chave, xerife, chefe, xucro, chuva), os 

vários usos sons do /s/ dados por s (seguro), c (cidade), x (auxílio), ss (clássico), sc (piscina), 

sc (desça), z (paz) e xc (exceto). A utilização do h ou não no princípio da palavra também gera 

dúvida (habitual, herança, hilário, horta, humilde) entre outras inúmeras situações.  

É comum vermos a escrita de certas palavras em desacordo com a ortografia, pois há, 

em alguns casos, a troca do uso de determinadas letras por outras, ou seja, o aluno não 

percebendo que há uma regularidade na escrita de determinada letras, termina por grafar 

erroneamente; em outras situações, o aluno depara-se com palavras em que não existe um 

princípio gerativo para usar determinada letra, levando-o ao erro da escrita ortográfica. Mas, 

devemos ter em mente que, tanto as palavras que apresentam regularidades como as que são 

grafadas arbitrariamente, podem ser tratadas de tal maneira que o aluno possa superar ou 

minimizar a dificuldade da escrita ortográfica. 
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2.6.2 Critérios de erros ortográficos segundo Zorzi  

 

O modelo proposto por Zorzi (1998) apresenta dez parâmetros de análise de erros 

ortográficos que tentam dar contas da abrangência das múltiplas possibilidades de erros. Esse 

autor nos descreve a seguinte classificação das alterações na escrita ortográfica: 

 a) Alterações ou erros decorrentes da possibilidade de representações múltiplas: são 

os casos em que certa letra pode representar sons diversos ou um som poder ser representado 

por inúmeras letras. Esse parâmetro faz referência diretamente às irregularidades apontadas 

por Morais (2006). Para esses casos, apontamos como exemplo os vários sons do /s/ grafados 

por letras diferentes como: s (seguro), c (cidade), x (auxílio), ss (clássico), sc (piscina), sc 

(desça), z (paz) e xc (exceto);  

b) Alterações ortográficas decorrentes de apoio na oralidade: esse parâmetro está 

intrinsicamente ligado à variação dialetal do falante, pois é comum vermos alunos levando 

suas marcas orais para a sua produção escrita. Assim, essas situações só acontecem porque, 

como diz Oliveira (Zorzi, 1998, p. 36), o aluno não atentou para o fato de que “o padrão 

acústico-articulatório não coincide com o padrão visual ou ortográfico, ou seja, nem sempre 

se escreve da maneira como se fala” (durmi – dormir, quenti – quente). 

c) Omissões de letras: são as situações de grafias de modo incompleto de uma palavra 

em que o aluno omite uma ou mais letras.  (compou – comprou, quemar – queimar. O autor 

alerta-nos para incorremos em erros, por exemplo, ao classificar nesse parâmetro palavras 

como bombero – bombeiro, tisoro – tesoura, que decorrem do apoio na oralidade visto 

anteriormente; 

d) Alterações causadas por junção ou separação não convencional das palavras: esses 

tipos de erros ocorrem porque os alunos unem duas ou mais palavras formando um só 

vocábulo; outras vezes, separam uma palavra em mais de um segmento (às vezes – asvezes, 

na quele – naquele). Esses casos acontecem, pois “não pronunciamos as palavras uma a uma, 

isoladamente, mas sim em espécies de blocos com tempos de pausas variáveis entre si. Assim, 

as palavras faladas não se apresentam como unidades” (ZORZI, 1998, p.38); 

e) Alterações decorrentes de confusão entre as terminações am e ão: essa categoria 

tem relação com troca que os alunos fazem entre essas duas terminações (am/ão) devido à 

proximidade sonora elas (comeram – comerão, pam – pão. Geralmente os alunos fazem essa 

mistura, além do apoio na oralidade, pela falta da noção da diferença entre a tonicidade da 

sílaba. Percebemos essas confusões principalmente entre a terceira pessoa do plural do futuro 
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do presente do indicativo e todas as terceiras pessoas plurais dos demais tempos do mesmo 

modo; 

 f) Generalização de regras: esse parâmetro está representado pela grafia de palavras 

cuja hipótese do aluno está pautada numa errônea generalização de procedimentos de escrita 

ortográfica em situações não convencionadas, ou seja, o aluno utiliza determinada letra por 

achar que, como ela pôde ser usada em outro contexto, naquele instante também caberia. Para 

exemplificar, utilizemos a palavra banco em que o o (final) tem som de u, ao pensar assim, o 

aprendiz acaba por acreditar que poderia fazer o mesmo com a palavra fugio – fugiu (trocando 

u por o), então temos outros inúmeros casos como cemento – cimento, tesolra – tesoura.  

i) Substituição envolvendo a grafia de surdos e sonoros: muitos fonemas têm 

diferenças mínimas, alguns são distinguidos apenas pelo traço de sonoridade como é o caso 

dos pares de surdos e sonoros. “As alterações ortográficas consideradas como ‘trocas surdas / 

sonoras’ dizem respeito às palavras que apresentam substituições entre as letras que grafam 

tais consoantes: p / b; t / d; q – c / g; f / v; ch – x / j – g e o conjunto de letras que representam 

o fonema /s/ quando trocadas por aquelas referentes ao som /z/” (ZORZI, 1998, p. 40). Nesse 

caso, os alunos cometem algumas confusões mesmo com os pares mais simples como em 

vome – fome ; picicleta – bicicleta;  

g) Acréscimo de letras: aparece quando o aluno grafa as palavras com mais letras. 

Zorzi (1998) criou esse parâmetro por terem surgido caso na sua pesquisa, o que é comum, 

principalmente quando o aluno não tem muito domínio da escrita ortográfica, ou como, 

acreditamos, em casos de alunos de séries mais avançadas por desatenção (machucar – 

manchucar, fuigiu – fugiu); 

h) Letras parecidas: erro de letra de modo indevido por confusão entre a aparência de 

traçado de duas letras. Acreditamos ser um erro por mero desconhecimento da norma 

ortográfica.  Zorzi (1998, p 40), afirma sobre esse parâmetro que “tal caso é a troca entre m e 

n (quando em posição inicial da sílaba) e dos dígrafos nh, ch, lh e cl” (tinha – tinha, nedo – 

medo). 

i) Inversão de letras: esse problema ocorre quando o aluno escreve uma letra numa 

posição diferente daquela que deveria está palavra (arcodou – acordou, pober – pobre). 

Assim, como nos casos anteriores, pensamos ser problema pela falta do domínio do sistema 

ortográfico; 

j) Outras: nessa categoria, Zorzi (1998) incluiu qualquer outra alteração de escrita 

ortográfica que aparecerem na sua pesquisa e que não se encaixaram nas demais (jangue – 

sangue, gurcha – bruxa). 
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Esse modelo tem sua importância pelo seu alcance das inúmeras possibilidades de 

classificar o erro ortográfico e também pela elucidação de onde emanam esses problemas, por 

conseguinte, ao mesmo tempo em que agrupa os erros de ortografia, possibilita a tomar de 

atitude em busca de uma possível intervenção. 

 

2.6.3 Critérios de erros ortográficos segundo Oliveira 

 

A seguir, apresentamos outro modelo de classificação de erros ortográficos bem 

similar aos demais propostos anteriormente. Proponente dessa organização, Oliveira (2005, 

p.49) diz que “a classificação a ser trabalhada aqui não pretende ser uma classificação 

definitiva. Pretende, sim, mostrar que uma classificação não é apenas possível, mas também 

desejável”, ou seja, mesmo que um determinado modelo não seja fixo, é necessário para 

auxiliar o professor nas possíveis intervenções pedagógicas. Os critérios de classificação de 

erros ortográficos de Oliveira (2005) apresenta os seguintes parâmetros: 

a) Escrita pré-alfabética: essa categoria é representada pela escrita de alunos que ainda 

estão no nível pré-alfabético. Mesmo sendo incomum para o ensino fundamental, é possível 

haver alunos que ainda se encontrem nesse estágio (mviaemba –  minha vizinha é muito boa,  

amnaeboa – a minha mãe é boa). “É claro que o professor, diante disso, pode criar estratégias 

para levar o aluno a mudar sua hipótese sobre o que deve ser representado” (OLVIVEIRA, 

2005, p. 50); 

b) Escrita alfabética com correspondência trocada por semelhança de traçado: 

problema de escrita decorrente da similaridade de traçado das letras, assim, a grafia de 

algumas letras como m e n, p e q, b e d são trocadas. Essa categoria é bem similar à de Zorzi 

(1998), descrita no item 2.6.2 (h), o qual nomeia de letras parecidas (mada – nada,  guando – 

quando);  

c) Escrita alfabética com correspondência pela mudança de sons: trata-se um caso em 

que o aluno faz a troca  entre os fonemas surdos e sonoros. Essa categoria é a mesma tratada 

por Zorzi (1998), apontada no item 2.6.2 (i) deste trabalho, ou seja, está relacionada aos traços 

de sonoridades que diferenciam aqueles fonemas e o que alunos acabam por confundir na 

hora da escrita (cheito – jeito, cato – gato); 

d) Violação das relações biunívocas entre sons e grafemas: esse parâmetro vai ao 

encontro do que Morais (2006, p. 29-30) chamou regularidades diretas (palavras as quais 

algumas letras que, independentemente do lugar que ocupem na palavra, sempre terão o 

mesmo som); assim, nessa categoria, onde cada som é representado por uma letra, um aluno 
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escrever faca para representar graficamente bola está com uma consciência fonológica muito 

pouco desenvolvida. “Acho muito difícil que isso aconteça (pelo menos nunca vi nada 

parecido), mas, se acontecer, temos um aprendiz que não conseguiu, ainda, estabelecer as 

relações mínimas entre alguns sons e alguns grafemas” (OLIVEIRA, 2005, p. 51); 

e) Violação das regras invariantes que controlam a representação dos sons: esse caso 

também vai ao encontro do que Morais (2006, p 30-32) chamou de regras contextuais, ou 

seja, letra ou grupo de letras que para serem escritas dependem da posição onde vão aparecer 

na palavra. Detalhamos essa regularidade contextual no item 2.6.1 (a2), mas que pode ser 

facilmente exemplificado, por exemplo, pelo uso do r/rr (forte ou brando) que apresenta 

diferentes configurações (no início da palavra, no principio da sílaba antecedida de consoante, 

entre duas vogais, no final da sílaba) ou o velho e clássico exemplo de que sempre usa a letra 

m antes de p e b. Sobre  essa categoria, Oliveira (2005, p. 51) diz que “o professor pode fazer 

um bom trabalho em sala de aula e levar os alunos a descobrirem a regra que se esconde por 

detrás dessas grafias. São muitos os casos da ortografia do português que são regidos por 

regras invariantes”; 

f) Violação da relação entre sons e os grafemas por interferência das características 

estruturais do dialeto do aprendiz: essa categoria, também apontada por Zorzi (1998) e 

descrita no item 2.6.2 (b), trata dos erros de escrita ortográfica decorrentes das marcas da 

oralidade que o aprendiz traz do seu dialeto e leva para a essa escrita (bunito – bonito, sou – 

sol); 

g) Violação de regras dicionarizadas: sobre esse grupo de erros, Oliveira (2005, p. 52) 

diz que “esses casos constituem os problemas mais sérios que temos que enfrentar. Na 

verdade, nenhum de nós foi, ou será, capaz de superar plenamente os casos dessa categoria. 

Aqui se enquadram as grafias de natureza totalmente arbitrárias”, ou seja, são as palavras cuja 

grafia não seguem nenhuma regra; essas formas estão muito associadas às questões 

etimológicas, padrões canônicos ou convenções ortográficas (jelo – gelo, xoque – choque); 

h) Violação na escrita de sequência de palavras: sobre esse aspecto, o próprio Oliveira 

(2005, p. 53) afirma que “a fala segmenta seus componentes em torno de unidades de acento, 

enquanto a escrita segmenta seus componentes em torno de unidades de sentido”, assim, ao 

escrever o aluno acaba juntando várias palavras num seguimentos só ( opatu – o pato),  mileva 

– me leva); 

i) Outros casos: parâmetro criado pelo autor para agrupar outros possíveis erros de 

escrita ortográfica pelos alunos e que não se encaixaram nas categorias anteriores como os 

casos que ele chama de hipercorreção e casos acidentais. Os primeiros são os casos a que 



39 

  

Zorzi (1998), item 2.6.2 (f) deste trabalho, chamou generalização de regras (faltol – faltou, 

fugil – fugi), já os últimos quaisquer outras situações. 

O modelo de Oliveira (2005) utiliza quase os mesmos parâmetros vistos em Zorzi 

(1998), mudando basicamente a nomenclatura, retirando ou acrescentando um ou outro item 

como diferencial. Desse modo, podemos perceber semelhanças entre os dois modelos 

apresentados até o momento. 

 

2.7.4 Critérios de erros ortográficos segundo de Cagliari 

 

O modelo de verificação de erros ortográficos de Cagliari (2009b) apresenta também 

uma classificação bem extensa e prevê as seguintes transgressões: 

a) Transcrição fonética: categoria de erro tão comum entre os alunos é, segundo o 

autor, um dos problemas que mais acontecem, pois, sem a consciência fonológica e da escrita 

ortográfica, o aluno leva, muitas vezes, as marcas da fala para escrita, em outras palavras, faz 

uma transposição fonética para a escrita, escreve como fala (dici – disse, qui – que, vamu – 

vamos); 

b) Uso indevido de letras: erro da própria arbitrariedade da ortografia, pois o aluno usa 

uma letra onde, ortograficamente, utilizamos outra. Tratam-se, portanto, de escritas canônicas, 

dicionarizadas e que só o pleno contato com a leitura e a memória podem ajudar o aluno na 

hora escrita correta. (susego – sossego, licho – lixo),  

c) Hipercorreção: erro decorrente da generalização de regras pela aplicabilidade em 

outras palavras, porém utilizadas em contexto não aceitável segundo a normatização 

(armadilia – armadilha, conseguio – conseguiu). Tratamos esse aspectos nos tópicos 2.6.2 (f) 

e 2.6.3 (i). 

d) Modificação da estrutura segmental das palavras: esse tipo de erro decorre da troca, 

supressão ou acréscimo de letras está; erro decorrente da troca de letras parecidas (sonoras e 

surdas), esquecimento ou colação a mais de letra na palavra  (voi – foi, macao – macaco, 

baraburdo – barbudo). Esse tipo de escrita ocorre quando a criança não domina a escrita 

ortográfica; 

e) Juntura intervocabular e segmentação: erro da escrita de palavras por causa do 

contingente sonoro. “Na fala não existe a separação de palavras, a não ser pela entonação do 

falante”, afirma Cagliari (2009b, p. 125), dessa forma, algumas vezes, ao escrever, acaba por 

levar essa noção de junção para a escrita (jalicontei – já lhe contei, mimatou – me matou), em 

outros casos, faz uma segmentação indevida (a gora – agora, com tigo – contigo); 
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f) Morfológica diferente erro do desconhecimento da forma da palavra devido a 

variação dialetal (pacia – pacia, adepois – depois); é bem parecido à transposição fonética, 

porém, nesse caso, o autor refere-se a palavra com um todo; naquele parâmetros, são mais 

específicos à escrita de uma ou mais letras. 

g) Forma estranha de traçar letras: não se trata de um erro ortográfico, mas a forma 

que o aluno escreveu, parece ter esquecido ou trocado uma letras por outra; esses problemas 

de caligrafia são muito comuns e dificultam a compreensão do texto. 

h) Uso indevido de letras maiúsculas e minúsculas erro do desconhecimento da regra 

para o uso de letra maiúscula ou minúscula. Apesar de ser um bem simples da escrita de 

ortográfica, é muito recorrente esses tipos de ocorrências mesmo em série mais avançadas do 

ensino fundamental (maria – Maria, brasil – Brasil); 

i) Acentos gráficos: erros decorrentes do não uso dos sinais gráficos de acentuação 

(voce – você, pao – pão); o autor da proposta aponta que “a marcação de acentos gráficos, em 

geral, não é ensinada no início da aprendizagem e, portanto, esses sinais diacríticos estão em 

grande parte ausentes dos textos espontâneos” (CAGLIARI, 2009a, p.126). 

 j) Sinais de pontuação: erro do desconhecimento da regra de pontuação (Sou um 

garoto bom mas não gosto dos meus amigos – Sou um garoto bom, mas não gosto dos meus 

amigos.), (Qual o seu nome Maria. – Qual o seu nome Maria?); 

 i) Problemas sintáticos: transgressões da não utilização correta da concordância e/ou 

regência (nós vai agora – nós vamos agora, agente fomos ontem – agente foi ontem, os 

menino são bom – os meninos são bons). Muitos desses casos estão intimamente ligados ao 

modo de o aluno se expressar, logo, não usam porque desconhecem a variante culta. 

Essa classificação de Cagliari (2009b) é um modelo bem amplo do qual notamos que 

agrega aspectos de diversas ordens, inclusive a pontuação e aspectos sintáticos como 

parâmetros de erros ortográficos. O referido autor acentua que essa proposta objetiva “não só 

mostrar como e por que as crianças os cometem, mas, também oferecer aos professores uma 

amostragem que lhes possa ser útil na análise dos erros cometidos nos textos de seus próprios 

alunos” (CAGLIARI, 2009b, p. 120-121).  

  Por tudo isso, percebemos que são inúmeros os modelos de análise de erros 

ortográficos os quais podem contribuir para a compreensão desses erros, auxiliando professor 

na elaboração de estratégias que podem contribuir para eliminar ou minimizar esses desvios 

ortográficos na produção escrita dos alunos. Para as análises dos desvios ortográficos mais 

adiante, elaboramos nosso próprio modelo, mesclando o que propõe cada um dos autores em 
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seus critérios de classificação e que serviu para diagnosticarmos os erros dos alunos e 

elaborarmos nossas propostas de intervenções. 

 

2.6.5 Nosso modelo de análises de erros ortográficos 

 

A seguir, apresentaremos nosso modelo, que tem como referência os estudos 

apresentados por Morais (2006), Zorzi (1998), Oliveira (2005) e Cagliari (2009b) e 

explicitados anteriormente. Essa nossa proposta foi usada para diagnosticarmos e analisarmos 

os erros de ortografia mais recorrentes entre os alunos e que também serviu de apoio para 

verificamos as fontes que concorreram para esses tipos de erros, para que, posteriormente, 

pudéssemos lançar estratégias para a superação ou minimização desses erros de escrita 

ortográfica.  

É importante frisar que fizemos algumas adaptações, retiradas e inclusões de um ou 

outro parâmetro para o nosso modelo dos autores analisados com intuito não só de 

abrangermos o maior número de erros possíveis, mas com a preocupação de fazermos um 

quadro classificatório que evidenciasse os erros mais substanciais e peculiares de nossos 

alunos e que também fosse o mais razoavelmente didático.  

Agindo desse modo, acreditamos ter proposto uma classificação significativa, pois não 

pretendemos tornar esse modelo rígido e, apesar de ser especifico para uma série de ensino (7º 

ano do ensino fundamental), é perfeitamente adaptável para outros níveis, assim como 

fizemos com as propostas dos supracitados autores. 

Dito isso, apresentamos adiante 15 (quinze) categorias, agrupamentos de erros de 

escrita ortográfica que pensamos serem suficientes para dar conta do ponto em questão, até 

porque se acrescentarmos mais parâmetros, mais agrupamentos com características 

específicas, tentando abarcar todo o universo dos erros ortográficos, tornaríamos a proposta 

muito extensa e desvirtuaria o ensino da disciplina de Língua Portuguesa. E, pelo contrário, 

nossa intenção é apresentar uma proposta que sirva de orientação para que, sempre que 

necessário, o professor possa intervir na escrita dos alunos em busca não de uma escrita 

isolada, mas de uma escrita que seja significativa dentro da situação de produção.  

Seguem nossos parâmetros em que trazemos mais comentários e exemplos, reforçando 

o que já foi explicitado em cada um deles;  Em alguns critérios trazemos nomenclatura 

elaborada por nós as quais julgamos serem mais didáticos para a compreensão e que façam 

referência direta ao erro; já para outros critérios optamos por nomenclatura já consagrada 

pelos autores relacionados aqui. Os exemplos que apontamos são bem gerais, pois optamos 
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por deixar as ocorrências retiradas dos textos dos alunos  para o momento em que tratamos da 

análise dos textos.  

 

2.6.5.1 Marca oral na escrita 

 

Erro de ortografia em que o aluno apresenta na escrita a influência da sua fala; esse 

tipo de erro é um dos principais problemas de escrita ortográfica; optamos por colocar nessa 

categoria todo e qualquer erro ortográfico recorrente diretamente à fala, com exceção de 

algumas situações, que mesmo sendo uma marca oral na produção escrita, didaticamente, é 

melhor, classificá-las em outro(s) parâmetro(s). Esse tipo de situação foi citada por Zorzi 

(1998), Oliveira (2005) e Cagliari (2009b) e elucidado nos itens 2.6.2 (b), 2.6.3(f), 2.6.4 (a) e 

2.6.4(f).  

Exemplos: controli – controle, patu – pato, nóis – nos, antonte – anteontem. 

 

2.6.5.2 Violação de regras dicionarizadas 

 

Erro ortográfico em função das várias possibilidades de um grafema poder representar 

vários fonemas ou um mesmo fonema poder ser representado por grafemas diversos, em 

outros termos, na Língua Portuguesa, determinadas letras têm a capacidade de representar 

mais de um som, outras vezes, um mesmo som poder ser representado por mais de uma letra, 

em decorrência disso, por não haver um princípio gerativo ou uma regra a que o aluno 

recorra, termina por errar a escrita dessas palavras. 

Exemplo: /x/ – ezame (exame), enchame (enxame), mássimo (máximo); [s] – poso 

(posso), fasa (faça), séu (céu). 

Esse nosso parâmetro está embasado em Zorzi (1998), Oliveira (2005) e Cagliari 

(2009b) abordados em 2.6.2 (a), 2.6.3 (g) e 2.6.4 (b) deste trabalho.  

 

2.6.5.3 Letra de contexto regular 

 

Erro de escrita ortográfica quando o aluno escreve determinada(s) letra(s) onde 

deveria grafar outra(s), pois o contexto, a regra permite e aponta para a escrita desta(s); em 

outras palavras, dentro de algumas poucas possibilidades para o uso de uma letra ou dígrafo 

num dado local da palavra, o aluno sem o domínio da regra de ortografia para aquela situação, 

termina por apontar a opção errada de escrita.  
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Exemplos: barrata – barata, honrra – honra, campu – campo, sanba – samba. 

Como já dito no item anterior, diferentemente das palavras irregulares em que o 

único recurso para a escrita correta é a memória ou recorrência a dicionários ou outros 

manuais de ortografia, nesta situação, o aluno tem algum recurso para refletir sobre a escrita: 

o contexto dentro da palavra. 

Apontamos no item 2.6.1 (a2) outros detalhes sobre essa categoria que resolvemos 

adotar em nosso modelo de análise de erros ortográficos, mas que preferirmos detalhar outros 

inúmeros casos que Morais (2006, p. 31) usa como situações ocorrentes que regem o uso de 

determinadas letras dentro das palavras como, por exemplo: 

 

 o uso de R ou RR em palavras como “rato”, “porta”, “honra”, “prato, 

“barata”, e “guerra”;  

 o uso de G ou GU em palavras em palavras como “garoto, “guerra”;  

 o uso do C ou QU, notando o som /k/ em palavras como “capeta” e “quilo”;  

 o uso do J formando sílabas com A, O e U em palavras como “jabuti”, 

“jogada” ou “cajuína”;  

 o uso do Z em palavras que começam “com som de Z” (por exemplo, 

“zabumba”, “zinco” etc.);  

 o uso do S no início das palavras, formando sílabas com A, O e U, como 

em “sapinho”, “sorte” e “sucesso”;  

 o uso de O ou U no final de palavras que terminam “com o som de U” (por 

exemplo, “bambo”, “bambu”);  

 o uso de E ou I no final de palavras que terminam “com o som de I” (por 

exemplo, “perde”, “perdi”);  

 o uso de M, N, NH ou ~ para grafar todas as formas de nasalização de 

nossa língua (em palavras como “campo”, “canto”, “minha”, “pão”, “maçã” 

etc.). 

 

Ter essa classificação para trabalhar didaticamente com os erros ortográficos, apesar 

das várias situações e parecer muito trabalhoso ensinar cada regra dessas, é bastante 

significativa, pois são muito comuns erros desses tipos em todas as séries do ensino 

fundamental, inclusive no médio. Porém, há que pensarmos que não é uma tarefa tão 

dispendiosa para o professor pela quantidade de palavras com regras contextuais. Na verdade, 

são poucos alunos dentro duma determinada série que vão cometer esse tipo de erro e, desse 

modo, basta mapear os que apresentam esse tipo de situação e, trabalhar individualmente o(s) 

caso(s). 

 

2.6.5.4 Terminação verbal 

 

Esse é um tipo de erro de ortografia em que o aluno escreve de maneira incorreta a 

desinência dos verbos em relação à pessoa/número/tempo/modo. Resolvemos adaptar esse 
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parâmetro do modelo de Morais (2006) que abordamos no item 2.6.1 (a3), onde o autor 

classifica algumas palavras como sendo “regulares morfológico-gramaticais”, ou seja, alguns 

elementos de certas palavras obedecem também a alguma regra, só que diferente do contexto 

interno da palavra. Assim, o que define a escrita da palavra será a categoria gramatical 

(substantivo, adjetivo, verbos etc).  

Exemplo: eles cantão – cantam, Maria canto – cantou, eu vou escreve – escrever. 

Dedicamos um espaço mais específico e detalhado para trabalhar com os verbos, pois 

é uma classe de palavras muito extensa, mas que apresenta alguns aspectos norteadores e que 

permitem um trabalho mais sistemático para a escrita – como as desinências. 

Nossa intenção, ao escolher esse item para compor nosso modelo, não é retroagir 

àquelas velhas fórmulas de decorar todas as pessoas, tempos e modos verbais, mas é, antes de 

tudo, sistematizar e apontar as dificuldades mais comuns dentro do ensino do uso do verbo. 

Então, nesta categoria, pretendemos agrupar todos os problemas com as desinências  

verbais, dentro da possibilidade da série e do nível dos alunos. Apontamos outra vez uma 

série de situações definidas por Morais (2006, p. 34) que apresentam regularidades quanto à 

escrita, dessa vez, para as terminações verbais as quais o professor pode levar o aluno a 

refletir sobre a correta grafia. Para exemplificar, temos alguns casos como: 

 

 “cantou”, “bebeu”, “partiu” e todas as outras formas da terceira pessoa do 

singular do passado (perfeito do indicativo) se escrevem com U no final; 

 “cantarão”, “beberão”, “partirão” e todas as outras formas da terceira 

pessoa do plural no futuro se escrevem com ÃO, enquanto todas as outras 

formas da terceira do plural de todos os tempos verbais se escrevem com M 

no final (por exemplo, “cantam”, “cantavam”, “bebam”, “beberam”) ;  

 “cantasse”, “bebesse”, “dormisse” e todas as flexões do imperfeito do 

subjuntivo terminam com SS; • todos os infinitivos terminam com R 

(“cantar”, “beber”, “partir”), embora esse R não seja pronunciado em 

muitas regiões de nosso país. 

 

Esses casos são os mais comuns, mas é o professor que vai definir o alcance de seu 

trabalho com os verbos, respeitando a série e o nível dos alunos. Essas situações de 

transposição das regularidades morfológico-gramaticais, por serem as mais corriqueiras, é 

possível o professor desenvolver um trabalho bem produtivo com esse parâmetro.  

 

2.6.5.5 Substituição envolvendo surdos e sonoros 

 

Erro ortográfico decorrente do uso de determinada letra em detrimento de outra pelas 

similaridades sonoras que elas têm entre si, pois alguns fonemas dentro da Língua Portuguesa 
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possuem muitas características em comuns, ou seja, compartilham traços fonológicos, sendo 

diferenciados, algumas vezes, apenas por um único traço distintivo como, por exemplo, [p] e 

[b] que fonologicamente são muito próximos, pois são bilabiais em relação ao ponto de 

articulação e oclusivos, quanto ao fluxo de ar (HORA, 2015). Porém, há um feixe de traços 

distintivos que os individualiza que é o traço de sonoridade produzido pela vibração ou não 

das pregas vocais quando da emissão desses fonemas (SEARA ET AL, 2011). 

Assim, na Língua Portuguesa, há alguns pares de que só se diferenciam quanto à 

sonoridade ou vozeamento e, que já citamos com Morais (2006), Zorzi (1998), Oliveira 

(2005) e tratados, respectivamente nos itens 2.6.1 (a), 2.6.2 (i), 2,6.3 (c) e 2.6.3 (d), deste 

trabalho. Esclarecemos que iremos adotar o parâmetro de Morais (2006) e, considerar erro 

dentro desta categoria somente a troca das letras b, p, d, t, f e v (letras com regularidade direta, 

ou seja, há um único som), ou alguma outra troca prevista por Zorzi (p / b; t / d; q – c / g; f / 

v; ch – x / j – g), desde que não seja uma irregularidade (prevista em nosso parâmetro 2.6.5.2 

– Violação de regras dicionarizadas) ou dentro do caso 2.6.5.3 (letra de contexto regular - 

quando há uma regra). 

Exemplo: picicleta – bicliceta, faca – vaca. 

 

2.6.5.6 Juntura intervocabular e segmentação 

 

É considerado erro de ortografia quando o aluno grafa um vocábulo desobedecendo a 

sua estrutura convencional, ou seja, segmenta erroneamente a palavra. É muito comum o 

leitor/escritor proficiente ao produzir um texto, deixar os espaços já convencionados em 

branco que em nosso modelo ocidental de escrita são utilizados para separar as palavras umas 

das outras. Alguns alunos ou usuários menos competentes no domínio da escrita, 

costumeiramente, ou juntam uma ou mais palavras ou simplesmente separam uma palavra em 

mais de um segmento.  

Exemplo: com migo – comigo, derrepente – de repente; 

Esses problemas acontecem geralmente por falta de leitura e contato direto com certas 

palavras que geralmente são fonte de dúvida, ou da falta de consciência fonológica. Além 

disso, a convenção do nosso sistema de escrita nos orienta a dividir o texto em unidade de 

sentido e não em unidades de acento, ou seja, separamos as palavras em um texto de acordo 

com categorias gramaticais e não pelo contingente sonoro emitido na fala, logo, essa dúvida 

acaba por traduzir-se em erro na escrita dos alunos.   
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Essa categoria foi detalhada no item 2.6.2 (d) – prevista por Zorzi (1998), 2.6.3 (h) 

caracterizado por Oliveira (2005) e no item 2.6.4 (d) elucidado por Cagliari (2009b); 

lembramos que  resolvemos incluir nesta categoria todos os problemas relativos à hifenização, 

ou seja, o emprego do hífen no tocante ao seu uso na união de segmentos. 

 

2.6.5.7 Acentuação gráfica 

 

Esse critério de erro ortográfico é cometido por causa do uso incorreto dos acentos 

gráficos nas palavras. Nesta categoria vamos agrupar todos os problemas relativos ao mau uso 

ou não uso desses sinais diacríticos nas diversas situações em que as regras preveem. Por 

acentuação gráfica, entendemos a “aplicação de certos sinais gráficos sobre algumas letras 

para representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação”, como nos definem Cipro 

Neto e Infante (2008, p. 55). Nesta categoria vamos considerar o mau emprego do acento 

agudo (´), acento circunflexo (^), acento til (~), apóstrofo (‘), trema (¨), acento grave (`). Essa 

categoria foi prevista por Cagliari (2009b), que elucidamos no item 2.6.4 (i).  

Exemplo: cajú – caju, enfase – ênfase. 

 

2.6.5.8 Letras maiúsculas e minúsculas 

 

Erro de ortografia pelo uso indevido de letras maiúsculas e minúsculas. Apesar de ser 

uma tarefa simples diferenciar o uso de letras iniciais maiúsculas das minúsculas, em algumas 

situações, ainda é muito comum vermos alunos cometendo esse tipo de erro. O uso de letras 

iniciais maiúsculas e minúsculas é bem definido no Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 

vigente, mas, apesar de ser uma das bases do documento, percebemos constantemente essas 

ocorrências.  

Sabemos que, em alguns casos, o problema está no traçado, na caligrafia, ou na opção 

de letra usada pelo aluno; percebemos muito isso, principalmente, quando o aluno opta por 

escrever todas as letras em caixa-alta (versais, de forma ou capitais), já em outros momentos, 

a questão é mesmo o desconhecimento da regra, geralmente é um problema crônico que não 

foi corrigido no início da alfabetização e, se não atentado, se estenderá pelas séries à frente. 

É importante que o aluno deixe bem claro para o leitor que tem o domínio sobre essa 

regra, do mesmo modo, é papel do professor ter o cuidado em explicitar  para o seu aluno que 

ele deve grafar e destacar a letra maiúscula, diferenciando-a das demais nas situações 
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previstas. Também trouxemos esse aspecto do modelo de Cagliari (2009b) que abordamos no 

item 2.6.4 (h) 

      Exemplo: mário – Mário;  paraíba – Paraíba; ele Fez isso – fez. 

 

2.6.5.9 Acréscimo de letras 

 

Consiste em um tipo de erro de ortografia decorrente do acréscimo de alguma(s) 

letra(s) que não faz(em) parte da escrita convencional da palavra. Geralmente, nossos alunos 

cometem esses deslizes e acabam adicionando letras a mais que não fazem parte da palavra. 

Não incluiremos nesta classificação aqueles casos em que o aluno acrescenta letras 

ao se apoiarem na oralidade como em rapais – rapaz, nois –nós. Queremos tratar aqui as 

situações em que o aluno por descuido, desatenção ou mesmo os casos em que realmente não 

tem tanta proficiência para a escrita. Percebendo isso, o professor pode alertar o aluno para 

corrigir o erro durante o trabalho de reescrita do texto ou propor um trabalho individual, caso 

seja falta de desempenho ortográfico. 

Exemplo: esqueiceu –esqueceu, paparecia –aparecia. 

 

2.6.5.10 Ausência de letras 

 

Erro de ortografia em virtude da ausência de alguma letra da palavra. Do mesmo modo 

que no aumento de letras anteriormente citado, neste parâmetro, queremos elencar os 

problemas também oriundos de desatenção ou falta de proficiência quanto à escrita 

ortográfica. É importante citar que palavras como cantano – cantando e canto – cantou não 

terão previsão neste item, pois serão agrupadas no primeiro critério (marca oral na escrita) e 

quarto (terminação verbal), respectivamente. 

      Exemplo: compou – comprou; sague – sangue. 

 

2.6.5.11 Hipercorreção 

 

 Critério de erro de ortografia pelo uso de determinada letra no lugar de outra em razão 

de um procedimento de generalização inoportuno. Em outras palavras, o aluno ao fazer suas 

hipóteses de escrita age, muitas vezes, como se uma regra servisse para todas as situações e, 

dessa forma, termina por trocar certas letras pelo fato de em outra ocasião similar fosse 
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conveniente fazê-lo. Assim, como a palavra gordo, o o final apresenta som de u, em uma 

situação similar como em gorducha, acaba por escrever gordocha. 

Exemplo: cemento – cimento;  tesolra – tesoura.  

Neste enquadramento, prevemos as trocas de u por o (boscar – buscar), u por l 

(saldade – saudade), i por e ( tresteza – tristeza), prevista por Zorzi (1998), excetuando os 

casos previstos nas situações anteriores como questões ligadas à oralidade e à terminações 

verbais.  

 

2.6.5.12 Homônimos e parônimos 

 

Mesmo não sendo um erro de ortografia quando tomamos uma palavra isoladamente, 

dentro da situação comunicativa, essa acaba se tornando errada. Só para relembrarmos 

conceitos já conhecidos, entendemos como homônima “a palavra que tem a mesma grafia 

e/ou pronúncia de outra(s), mas significado distinto” (BECHARA, 2011 p. 703).  

Há alguns casos de homonímia a citar: homônimos homófonos que são palavras que 

têm o mesmo som, porém com grafia e sentido diferentes (concerto – peça teatral e conserto – 

restauração); homônimos homógrafos que são vocábulos com escrita igual, porém apresentam 

pronúncia e significados divergentes (torre – construção e torre – de torrar); homônimos 

perfeitos, aquelas palavras que apresentam grafia e pronúncia iguais, porém com sentido 

diferente (cedo – tempo e cedo – de ceder) e, os homônimos imperfeitos que tratam de 

vocábulos que têm significado e pronúncia diferentes em que a escrita difere somente pela 

acentuação (fábrica – substantivo e fabrica – de fabricar). Já as palavras parônimas são 

aquelas que são diferentes, mas apresentam som semelhante (descrição – de descrever e 

discrição – de discreto) (HENRIQUES, 2012). 

Mesmo sendo comum haver seções exclusivas nos livros didáticos para os casos de 

homonímia e paronímia, acreditamos ser importante ter este parâmetro também como suporte 

para que o professor saiba os momentos certos e quais casos principais ele deva ir intervindo 

para a superação ou minimização dos erros, partindo dos mais simples e avançando conforme 

a necessidade para situações mais complexas.  

Nas primeiras séries e também nas subsequentes do ensino fundamental, é muito 

corriqueira a dúvida  quanto ao  uso de mas, mais e más, o uso dos porquês, mal e mau, etc. 

Por isso, essas questões ligadas à importância do significado para a escrita ortográfica devem 

ser tratadas para que o aluno tenha também a  consciência de que em determinados contextos, 

o caráter semântico é que vai definir a escrita da palavra. 
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2.6.5.13 Erros de pontuação 

 

Não se trata também de um erro de ortografia já que os sinais de pontuação não são 

palavras e, servem, antes de tudo, “como um dos recursos gráficos para o estabelecimento da 

coesão e coerência textual” (SILVA; BRANDÃO, 2003 p.124). No entanto, já que 

defendemos o ensino da ortografia, considerando o texto como ponto de partida, não 

poderíamos deixar a pontuação de fora do nosso quadro já que ela influencia diretamente na 

escrita.  

É mister diagnosticarmos logo no princípio do ano letivo o que os alunos já sabem 

sobre os sinais de pontuação e suas aplicações na diversas situações textuais. Apesar de os 

sinais de pontuação serem inúmeros e apresentarem muitas facetas, é necessário o professor 

fazer com que os alunos reflitam sobre os diversos tipos e usos desses sinais gráficos através 

de intervenção, dos mais necessários e simples, trilhando um caminho para outros mais 

incomuns e difíceis de acordo com cada gênero textual. 

 

2.6.5.14 Aspectos estruturais e visuais do texto 

 

Outro item que também achamos importante está em nosso elenco, mesmo também 

não sendo um erro de ortografia, são os aspectos visuais, pois, apesar de tratarmos com os 

textos espontâneos, somos do grupo que defende uma versão final do texto “enxuta”, 

caprichada e zelosa.  

Geralmente, nós professores, quando solicitamos atividades de produção textual, 

somos surpreendidos por textos rasurados, por “borrões”, rascunhos e com um formato 

totalmente desestimulante para a leitura. Diante disso, mesmo acreditando que esse aspecto 

não seja tão significativo para o produto final, resolvemos criar este parâmetro para que 

nossos alunos atentem para o lado da arrumação textual, dos cuidados, do capricho com o seu 

texto. 

Neste item, vamos observar o desenho, o formato e o aspecto visual do texto a 

começar pela sua divisão em parágrafos; é importante observar, que muitos alunos não têm a 

noção da divisão do texto nessas unidades, geralmente, há alunos que escrevem um só 

parágrafo, claro que não basta dividir o texto em partes, mas percebendo isso, pelo desenho 

do texto, o professor será capaz de desenvolver um trabalho proveitoso com a estruturação do 

texto em parágrafos. Outro caso que resolvemos agrupar neste parâmetro é o respeito às 

margens do papel, pois muitos alunos não seguem as orientações para iniciar um parágrafo 
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bem como a escrita até o final da margem direita e separação silábica, caso necessário (isso se 

tratando dos textos geralmente em prosa). 

Resolvemos também contemplar neste item a caligrafia, porque é um item importante 

para a leitura e compreensão do texto e, que se não corrigido cedo, pode até comprometer o 

desempenho ortográfico do aluno. Esse problema ainda é muito corriqueiro em algumas 

séries, por isso, o professor deve tentar tornar a escrita do aluno o mais legível possível. 

Portanto, para a produção de textos escolares, defendemos a elaboração de uma versão final 

que, além dos aspectos textuais significativos, também apresente uma configuração, uma 

aparência estética minimamente considerável, ou seja, que possam produzir textos coerentes e 

bem configurados esteticamente.  

 

2.6.5.15 Outros casos 

 

Prevemos para este último critério, todas as outras situações de incidências de erros 

não previstos nos demais parâmetros. Inversões: erro por troca de ordem de determinada letra 

ou mesmo alternância de determinada silaba no interior da palavra. Exemplo: farquinho – 

fraquinho, enxugra, enxugar. Letras semelhantes: erro oriundo da escrita erroneamente da 

palavra pela troca de letras de traço parecido (m/n) em posição inicial e dos dígrafos (nh, ch, 

lh e cl). 

Exemplos: caclorro – cachorro, timha – tinha;  

Com esse modelo adotado, procuramos abranger o maior número possível de 

ocorrências de erros e montar estratégias de intervenção que possam minimizar ou superar os 

erros de escrita ortográfica. A seguir apresentamos um quadro sintético do nosso modelo de 

análise de erros ortográficos com a classificação, breve conceito e exemplos. 

 

 

Item Parâmetro de erro 

 

Conceito  Exemplos 

01 Marca oral na 

escrita 

Erro de ortografia em que o aluno apresenta 

na escrita a influência da sua fala; esse tipo de 

erro é um dos principais problemas de escrita 

ortográfica. 

 

controli – controle, 

patu – pato, nóis – nos, 

antonte – anteontem. 

02 Violação de regras 

dicionarizadas 

 

Erro ortográfico em função da várias 

possibilidades de um grafema poder 

representar vários fonemas ou um mesmo 

fonema poder ser representado por grafemas 

diversos. 

/x/ – ezame (exame), 

enchame (enxame), 

mássimo (máximo); [s] 

– poso (posso), fasa 

(faça), séu (céu 
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03 Letra de contexto 

regular 

 

Erro de escrita ortográfica quando o aluno 

escreve determinada(s) letra(s) onde deveria 

grafar outra(s) sem observar o contexto da 

letra dentro da palavra. 

barrata – barata, 

honrra – honra, campu 

– campo, sanba – 

samba. 

 

04 Terminação verbal Erro de ortografia em que o aluno escreve de 

maneira incorreta a desinência dos verbos em 

relação à pessoa/número/tempo/modo. 

eles cantão – cantam, 

Maria canto – cantou, 

eu vou escreve – 

escrever. 

 

05 Substituição 

envolvendo surdos 

e sonoros 

Erro ortográfico decorrente do uso de 

determinada letra em detrimento de outra 

pelas similaridades sonoras que elas têm entre 

si. 

 

picicleta – bicliceta, 

faca – vaca. 

06 Juntura 

intervocabular e 

segmentação 

 

Erro de ortografia quando o aluno grafa um 

vocábulo desobedecendo a sua estrutura 

convencional, ou seja, segmenta ou junta 

erroneamente a palavra. 

 

com migo – comigo 

derrepente – de 

repente; 

07 Acentuação gráfica Erro de ortografia cometido por causa do uso 

incorreto dos acentos gráficos nas palavras. 

 

cajú – caju, enfase – 

ênfase. 

08 Letras maiúsculas e 

minúsculas  

Erro de ortografia pelo uso indevido de letras 

maiúsculas e minúsculas. 

mário – Mário;  

paraíba – Paraíba; ele 

Fez isso – fez 

09 Acréscimo de letras Erro de ortografia decorrente do acréscimo de 

alguma(s) letra(s) que não faz(em) parte da 

escrita convencional da palavra. 

 

esqueiceu –esqueceu, 

paparecia –aparecia; 

10 Ausência de letras Erro de ortografia em virtude da ausência de 

alguma letra da palavra. 

 

compou – comprou; 

sague – sangue; 

11 Hipercorreção Erro de ortografia pelo uso de determinada 

letra no lugar de outra em razão de um 

procedimento de generalização inoportuno. 

 

cemento – cimento;  

tesolra – tesoura. 

12 Homônimas e 

parônimas 

Erro decorrente no mau emprego das palavras 

homônimas e parônimas dentro do texto. 

fábrica – substantivo e 

fabrica – de fabricar; 

descrição – de 

descrever e discrição – 

de discreto 

 

13 Erros de pontuação Erro decorrente do mau uso dos sinais de 

pontuação. 

 

Uso da virgula, ponto 

final, travessão etc. 

14 Aspectos estruturais 

e visuais do texto 

Problemas com aspectos externos ao texto Caligrafia, 

paragrafação, 

margeamento, etc. 

 

15 Outros casos Qual outro caso não visto nos itens anteriores. nando – mando  

 

Quadro 01: Resumo dos parâmetros de erros ortográficos. 

Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa. 
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2.7 O uso do termo “erro ortográfico” 

 

As discussões à cerca do termo “erro ortográfico” têm tido um campo fértil entre os 

estudiosos da língua. Antes de adentrarmos no mérito da questão, centrando-nos no cerne da 

ortografia, é mister fazermos algumas considerações sobre outras terminologias que também 

vêm sendo fruto de embates.  

Os linguistas modernos têm sido enfáticos no combate às concepções que 

sinonimizam, que entendem os termos “língua” e “gramática normativa” como sendo a 

mesma coisa. Antunes (2007, p. 39) aponta que: 

 

A CONEPÇÃO de que língua e gramática são uma coisa só, deriva do fato de, 

ingenuamente, se acreditar que a língua é constituída de um único componente: a 

gramática. Por essa ótica, saber uma língua equivale a saber, sua gramática; ou, por 

outro lado, saber a gramática de uma língua equivale a dominar totalmente essa 

língua.  

 

 

Essa sinonímia entre língua e gramática normativa tem sido fonte de preconceito 

linguístico. Bagno (2011, p.19) elucida que “o preconceito linguístico está ligado, em boa 

medida à confusão que foi criada, no curso da história, entre língua e gramatica”. O autor 

completa que em nossa sociedade atual temos lutado para combater todos os tipos de 

preconceito, porém não tem acontecido o mesmo empenho quando a intolerância, a 

discriminação é linguística. Sobre isso, esse autor fala que: 

 

Infelizmente, porém, esse combate tão necessário não tem atingido um tipo de 

preconceito muito comum na nossa sociedade brasileira: o preconceito linguístico. 

Muito pelo contrario, o que vemos é esse preconceito ser alimentado diariamente em 

programas de televisão e rádio, em colunas de jornal e revista, em livros e manais 

que pretendem ensinar o que é ‘certo’ e o que ‘é errado’, sem falar, claro, nos 

instrumentos tradicionais de ensino da língua: as gramáticas normativas e boa parte 

dos livros didáticos disponíveis no mercado (BAGNO, 2011, p. 23). 

 

 

A noção do “certo” e “errado” é, segundo Neves (2013), uma “herança da tradição 

gramatical do Ocidente” que temendo a ameaça da fala dos “bárbaros”, os gregos criaram 

manuais de gramática para conservar o tido como “belo”, ou seja, resgataram durante o 

período helenístico a linguagem dos renomados escritores gregos, como Homero. Portanto, 

 

[...] surgiram os manuais de gramática, não como ciência, mas como técnica e arte: a 

partir das obras modelares compunham-se, expunham-se (e impunham-se) os 

paradigmas, entendidos como os padrões que explicavam em que consistia a 

‘pureza’ e a ‘regularidade’ daquela língua que urgia defender e conservar (NEVES, 

2013, p. 56-57). 
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Percebemos que a seleção dos itens que iriam compor esses manuais não abarcou toda 

a variedade linguística existente no grego da época, assim usaram somente os moldes dos 

grandes intelectuais gregos, em outras palavras: 

 

Diante de toda essa diversidade, eles concentraram seus esforços na direção do 

estabelecimento e do cultivo de um ideal de língua, isto é, de um determinado 

conjunto de fatos de linguagem tidos como corretos. E a referencia para esse ideal 

era precisamente a língua como se encontrava nos grandes escritores (FARACO, 

2008, p. 135). 
 

Daí em diante, as noções do “certo” e do “errado”, com base em modelos e 

concepções resultantes de construto sociopolítico e cultural, estenderam-se até os dias de hoje. 

Porém, linguistas modernos têm se debruçado sobre os estudos da linguagem, defendendo um 

ensino mais cientifico, tentando desconstruir essa concepção de erro na língua e mostrar que  

 

A principal (e pior) consequência do elitismo e do caráter não cientifico da 

Gramatica Tradicional foi o surgimento da noção folclórica de ‘erro’. Como já 

vimos, tudo o que não estivesse de acordo com a régua da GT, tudo o que escapasse  

de seu sapatinho de cristal, era considerado ‘errado’, ‘feio’ , ‘estropiado’, 

‘deselegante’ etc. O grande problema com essa noção ultrapassada é que, como os 

estudos linguísticos modernos têm revelado, simplesmente não existe erro em língua 

(BAGNO, 2001 p. 25). 
 

Assim, perante essas questões, concordamos com o autor acima sobre “o não existir 

erro em língua”, já que sendo fonte de construção histórica e não ligado diretamente às 

questões inerentes ao funcionamento da língua, todo e qualquer enunciado, sendo 

compreendido, será perfeitamente tomado como correto. Já que “quando se trata de língua, só 

se pode qualificar de erro aquilo que comprometa a comunicação entre os interlocutores” 

como nos dar conta Bagno (2001, p. 26).  

Para ratificar as questões acima, usamos as afirmativas de Cagliari (2009b, p. 30-31) 

sobre essa noção de “erro” em Língua Portuguesa:  

 

“A Língua Portuguesa, como qualquer língua, tem o certo e o errado somente em 

relação à sua estrutura. Com relação a seu uso pelas comunidades falantes, não 

existe o certo e o errado linguisticamente, mas diferente. Por exemplo, um falante do 

português dizer ‘Carta eu longa escrevi uma’ em vez de ‘Eu escrevi uma longa 

carta’ é um erro, porque o sistema da língua não permite que as palavras fiquem 

nessa ordem”. 

 

Ditas essas questões primárias a respeito do conceito de “erro” em Língua Portuguesa, 

entremos então no ramo mais específico da ortografia que, como já vimos, é fonte de acordo 
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social, uma convenção social, em determinado período. Assim, como a noção de gramática 

normativa, que também compreendemos como um construto social, concordamos com Bagno 

(2001, p. 28) quando afirma que “erro de ortografia não é erro de português”, pois tendo sido 

criada para facilitar a leitura ao padronizar diversos falares da gama de variações que existem 

no idioma, não representa naturalmente a língua, já que é heterogênea. Segundo o mesmo 

autor, o que as pessoas geralmente nomeiam de “erro de português” são apenas transgressões 

daquilo que se convencionou socialmente por meio de acordo. 

Neste trabalho, usamos a palavra “erro”, levando em conta a ideia do supracitado autor 

sobre a “noção de erro”, que além do mais nos alerta como nós professores de Língua 

Portuguesa devemos agir diante dessas questões de “certo” ou “errado”. Ele pontua sobre a 

questão, dizendo que 

 

[...] é importante um professor está sempre consciente de que o aluno que comete 

desvios de ortografia não está cometendo ‘erros de português’. O aprendizado da 

ortografia exige exercício, memorização, treinamento – é uma competência que tem 

que ser aprendida, ao contrário de outras competências que são adquiridas 

naturalmente. (BAGNO, 2001, p. 30). 
 

Acreditamos que, após esses esclarecimentos, nós professores de Língua Portuguesa 

temos que tratar a “noção de erro” não como um problema do usuário em não saber utilizar a 

língua, temos que ter a consciência de nosso papel como professores e principalmente como 

cidadão na busca de evitar o chamado preconceito linguístico. Cagliari (2009b, p. 29), falando 

sobre o papel do professor, afirma que “sem uma base linguística verdadeira, as pessoas 

envolvidas em questões de ensino de português acabam ou acatando velhas e erradas tradições  

de ou se apoiando explícita ou implicitamente em concepções inadequadas de linguagem”.  

Cientes disso, retirando todo e qualquer uso da palavra ‘erro’ com alguma acepção 

preconceituosa e taxativa, tratamos  esse termo, concordando com Morais (2003, p. 17) que 

diz: 

 

Se sou favorável a toda pedagogia que persiga essas boas intenções, lembro que não 

é substituindo a expressão ‘erros’ por ‘variações’ ou ‘hipóteses’ (ou qualquer 

alteração similar) que alteramos substancialmente o quadro do ensino-aprendizagem 

da ortografia. Para dominar o objeto, o sujeito precisará ‘reproduzir’ as formas 

escritas autorizadas’, isto é, nunca estará liberado para construir o que quiser, 

praticar as variações que desejar. Se vier a fazê-lo conscientemente, criando 

transgressões intencionais como os escritores profissionais, é porque terá 

desenvolvido um nível bastante consciente das restrições da norma. Saberá errar a 

propósito porque tem muita clareza do que é certo. 
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Sem deixar de reconhecer a importância de determinadas nomenclaturas na busca da 

desconstrução de certos paradigmas, pensamos que o fazer pedagógico é muito mais 

importante do que esses problemas terminológicos; trabalhamos com termos como “erro de 

ortografia”, “erros ortográficos” no sentido que já vimos, de desvio da ortografia oficial, 

aquela que é convencionada, no caso da Língua Portuguesa, pelo Decreto Presidencial nº 

6.583, de 29 de setembro de  2008. 

Os próprios linguistas modernos, apesar de combaterem o preconceito linguístico, de 

defenderem cientificamente o ensino de língua materna com base na diversidade linguística e 

sem privilegiar variante A ou B, “não podem desprezar o fato de que, como bem simbólico, 

existe sim uma demanda social por essa ‘língua certa’, identificada como instrumento que 

permite acesso ao circulo dos poderosos, dos que gozam de prestigio na sociedade” (BAGNO, 

2007, p. 79-80). E, sendo a ortografia, parte da “norma-culta”, o usuário tem que dominar 

sim, nas situações que se fizeram necessárias, essa convenção. 

Em sentido pedagógico, usamos os termos no sentido de erros construtivos, pois 

revelam pistas do que o aprendiz já sabe e as hipóteses que usa para chegar ao certo, pois nas 

palavras de Cagliari (2009a, p. 244), “erros de ortografia relacionam-se com as hipóteses  que 

alunos levantam sobre a escrita, apenas isso” e que  podem ser tratados com suporte, base 

inicial para se chegar a escrita ortográfica. 

Por tudo isso, reconhecendo e respeitando a diversidade linguística, o combate a certas 

atitudes preconceituosas (inclusive linguisticamente falando), quanto à noção de “erro de 

ortografia”, assumimos uma nomenclatura embasada em princípios mais pedagógicos e 

coadunada com os principais teóricos que embasam nossa pesquisa como Morais (2006), 

Cagliari (2009a), Zorzi (1998) e Oliveira (2005) e, assim, usamos os termos erros, erro de 

escrita, erros de ortografia, erros ortográficos neste trabalho sem grifos. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.583-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.583-2008?OpenDocument
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3 METODOLOGIA 

 

Há muitos anos, o homem sempre buscou compreender o mundo ao seu redor, 

procurou entender e resolver desde os problemas mais simples aos mais complexos. E, nessa 

busca incessante, criou, aperfeiçoou, reinventou ferramentas, mecanismos e procedimentos 

em favor de si próprio, com isso, foi acumulando conhecimentos durante todo o seu processo 

histórico. Sobre esse acúmulo de conhecimentos, podemos afirmar que foram sendo 

adquiridos das mais diversas formas e sob a ótica de inúmeros olhares. Souza et al (2007, p. 

18) afirmam que: 

 

Todos os nossos conhecimentos, incluindo os mais gerais e abstratos, são tirados ou 

de nossas experiências (fatos), de nossos circuitos de vida, pessoal e profissional, de 

nossas relações sociais com os seres outros seres humanos, de nossos erros e acertos 

ou de categorias a priori, lentes que usamos para interpretar essas experiências.  

 

 

Em relação a esses diferentes olhares sobre nossas experiências e, sem querer entrar 

nas classificações dos tipos de conhecimentos pelo qual o homem reflete o seu mundo, 

apontamos o conhecimento científico como uma dessas possibilidades de compreender a 

realidade. É o conhecimento que nos interessa aqui por apresentar características próprias que 

nos permite refletir sobre o nosso objeto de estudo. A respeito disso, fazemos nossas as 

palavras dos autores a seguir, ao apontarem as peculiaridades do conhecimento cientifico que 

 

[...] é sistemático, já que se trata de um saber ordenado logicamente, formando um 

sistema de ideias (teoria) e não conhecimentos dispersos e desconexos. Possui a 

característica de verificabilidade, a tal ponto que as afirmações (hipóteses) que não 

podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência. Constitui-se em 

conhecimento falível, em virtude de não ser definitivo, absoluto ou final e, por este 

motivo, é aproximadamente exato: novas proposições e o desenvolvimento de 

técnicas podem reformular o acervo de teoria existente (MARKONI; LAKATOS, 

2010, p. 62). 
 

Assim, esses aspectos, além de outros, configuram o fazer cientifico. Isso só é possível 

porque a ciência tem um olhar diferenciado sobre aquilo que verifica e, essa maneira como 

observa, é que também, dá validade e credibilidade à ciência. E esse olhar cientifico é o que 

chamamos de método. Em termos mais específicos, Souza et al (2007, p. 24) elucidam:  

 

Método é o caminho pelo qual se atinge um determinado objetivo, é um modo de 

proceder ou uma maneira de agir. No desenvolvimento de pesquisa científica, 

obrigatoriamente nos utilizamos de um método de pesquisa. São técnicas e 

instrumentos que determinam o modo sistematizado da forma de proceder num 

processo de pesquisa. 
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Percebemos, com isso, a importância dada ao método porque é todo o percurso 

minuciosamente trilhado na busca dos objetivos almejados na proposta do trabalho a que se 

propôs o pesquisador elucidar.  Assim, observados esses pontos iniciais, passemos então para 

o detalhamento da metodologia adotada neste trabalho.  Metodologia, segundo nos aponta 

Gerhardt e Silveira (2009, p.11), é “o corpo de regras e procedimentos estabelecidos para 

realizar uma pesquisa”, que veremos a seguir. 

 

3.1 Da pesquisa  

 

Apesar de esse cenário vir mudando substancialmente, ainda tem sido comum 

observarmos professores que, após a sua formação acadêmica, ficam estagnados no tempo e 

no espaço, não se atualizando sobre novas teorias, sobre os novos métodos de ensino. Muitas 

vezes, o professor não atenta para os recentes paradigmas inseridos nas políticas educacionais, 

ou seja, não refletem mais sobre sua prática pedagógica e, ficando nessa espécie de inércia, 

terminam por trazer muitos prejuízos à aprendizagem dos alunos por acreditarem, 

erroneamente, na atemporalidade do ensino. Para reverter esse quadro, acreditamos que uma 

das formas de reflexão é, sem dúvida, com a pesquisa.  

Para Lakatos; Marconi (2010, p.139) a pesquisa “é um procedimento formal, com 

método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. Assim, na 

condição de pesquisadores, mas antes de tudo na qualidade de professores preocupados com a 

melhoria na qualidade do ensino, acreditamos que devemos tratá-lo com mais cientificidade, 

interpretando a realidade da sala de aula, renovando ou construindo novos conhecimentos na 

prática de ensino e da aprendizagem. 

Aproveitando a ideia a pouco enunciada sobre nossa atuação neste trabalho na 

condição de professor-pesquisador/pesquisador-professor, é que nos enseja caracterizarmos 

nossa pesquisa, levando em conta os procedimentos técnicos, como uma pesquisa-ação. Essa 

técnica é caracterizada da seguinte forma: 

 

A pesquisa ação é um tipo de investigação 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, 2011, p. 20). 
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Acreditamos que essa modalidade de pesquisa é mais adequada pelas novas propostas 

da educação, muito atreladas à reflexão do ensino e à interação entre os partícipes. Isto é, 

devido à atual configuração da escola, o ambiente da sala de aula com formas de participação 

e cooperação que caracterizam a relação aluno-professor-aluno bem como as inter-relações 

entre os colegas de classe, as técnicas de ensino mais criativas e a flexibilização de métodos 

de ensino que buscam uma maior interação em prol de soluções individuais e/ou coletivas. 

Dessa forma, nosso trabalho com uma proposta para minimização ou superação de 

erros ortográficos é perfeitamente desenvolvido utilizando a pesquisa-ação, pois ela “promove 

a participação dos usuários na busca de soluções aos seus problemas” como nos elucida 

Thiollent (2011, p. 20). É justamente a orientação que buscamos para o ensino –  que nossos 

alunos sejam sujeitos ativos na busca do conhecimento.  

Egg (1990 apud BALDISSERA, 2001, p. 7-8) aponta ser importante conceituar três 

itens para caracterizar melhor esse tipo de pesquisa: 

 

Pesquisa ou investigação: é um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e 

crítico que tem por finalidade estudar algum aspecto da realidade com o objetivo de 

ação prática; 

Ação: significa ou indica que a forma de realizar o estudo já é um modo de 

intervenção e que o propósito da pesquisa está orientado para a ação, sendo esta por 

sua vez fonte de conhecimento; 

Participação: é uma atividade em cujo processo estão envolvidos os pesquisadores 

como os destinatários do projeto, que não são considerados 

objetos de pesquisa, mas sujeitos ativos que contribuem no conhecer e no 

transformar a realidade em que estão inseridos. 

 

Definidos esses três pontos e relacionando-os com a nossa proposta de trabalho com a 

ortografia, temos uma pesquisa/investigação que procede a verificar os problemas que nossos 

alunos têm com a escrita ortográfica em que buscamos a minimização ou superação dessas 

dificuldades; para isso, foi necessária uma ação, que é exatamente nossa intervenção, 

desenvolvida não unilateralmente pelo professor, mas de forma participativa e interativa entre 

os envolvidos no processo a qual detalhamos no quinto capítulo. 

Numa pesquisa, há duas formas de abordarmos um problema: podemos investigá-lo de 

uma maneira mais mensurável ou fazer uma abordagem mais subjetiva. Em nossa pesquisa, 

optamos por trabalhar com essas duas perspectivas, ou seja, fizemos uma abordagem mista 

com aspectos quantitativos e qualitativos por acharmos que dar uma maior abrangência ao que 

propomos este trabalho. 

A pesquisa quantitativa, segundo Souza et al (2007, p. 39), é aquela a qual “considera 

que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações 
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para classificá-las”. Essa modalidade foi importante, especificamente para a avaliação 

diagnóstica inicial, por nos dar uma visão geral de quais tipos de erros os alunos mais 

cometem. Dessa forma, classificados e interpretados esses dados, pudemos agir e formular 

propostas de intervenções individuais ou coletivas com o intuito de amenizar ou suplantar os 

erros ortográficos dos alunos. 

Já a pesquisa qualitativa “considera que há uma dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável que não pode ser traduzido em números”. (SOUZA 

ET AL, p. 39). O trabalho com a pesquisa qualitativa também é importante, principalmente 

por se tratar da intepretação do objeto em estudo. Nossa intenção foi muito mais além de 

saber simplesmente quais erros nossos alunos cometeram.  Sobre a pesquisa qualitativa, 

Gerhardt e Silveira (2009, p.32) dizem: 

 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas 

simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-

métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. 

 

Desse modo, centramos nossa proposta no que diz a citação anterior – analisar a 

ortografia dos nossos alunos; para isso, requereu uma postura mais subjetiva do professor-

pesquisador, tanto na hora de compreender o que leva os alunos a cometerem mais certos 

parâmetros de erros do que outros, bem como que os leva a tais erros e também quais 

estratégias podemos usar no processo de ensino para minimizar ou superar esses problemas. 

Logo, para fazer isso, só por meio da pesquisa qualitativa. 

Vistas essas questões, achamos por bem utilizar as duas abordagens porque  não são se 

anulam, mas antes, quando utilizadas juntas, permitiu-nos fazer uma análise mais completa do 

nosso objeto em questão. Assim, os dados quantitativos serviram de suporte para os 

qualitativos, pois, sem aqueles, não seria possível realizarmos esses. 

 

3.2 Do contexto e dos participantes 

 

A seguir descreveremos o contexto onde o presente trabalho de pesquisa-ação foi 

desenvolvido, mas por questões éticas, não identificamos, nominalmente, a escola tampouco 

os alunos que participaram da aplicação da proposta de intervenção deste estudo. 

De maneira geral, elucidamos que o nosso estudo foi desenvolvido numa turma de 7º 

ano do ensino fundamental, turno matutino, de uma escola da rede estadual de ensino 

localizado no município de Currais Novos, cidade do interior do Estado do Rio Grande do 
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Norte. Localizada no centro da cidade, a escola funciona nos turnos matutino e vespertino, 

com oferta do 6º ao 9º do ensino fundamental e também o ensino médio completo para 

aproximadamente 550 alunos matriculados nos dois horários. Os alunos atendidos pela escola 

são estudantes oriundos tanto da zona urbana, incluindo-se centro e periferia, quanto da zona 

rural. 

A proposta de intervenção foi aplicada mais didaticamente no ano de 2016 na turma de 

7º ano do ensino fundamental. Sobre essa turma é importante falar que iniciou o ano letivo 

com 41 alunos matriculados, mas ao fim do período de aplicação, constavam apenas 33 

alunos, sendo 17 meninos e 16 meninas. A faixa etária da turma varia entre 11 e 15 anos e 

apresenta  algumas distorções idade-série, alguns desses casos resultado de repetência. Há na 

turma, ainda, um aluno com Necessidades Educativas Especiais. 

Através de diagnóstico inicial e de observação, percebemos que a maioria da turma, 

em relação à disciplina de Língua Portuguesa, apresentava problemas de leitura, interpretação 

e estruturais do texto. Além de muitos erros na escrita ortográfica, alguns alunos apresentam 

também dificuldades de atenção e problemas de comportamento. Porém, há que ressaltarmos, 

de modo geral, que a turma é empenhada e demonstra interesse pela aprendizagem, 

cumprindo as tarefas propostas. 

Durante a aplicação da proposta muitos desses problemas, ao serem observados, foram 

sendo corrigidos, minimizados, ou dada atenção mais particular, de modo que, as atividades 

de intervenção que foram empregadas paralelamente ao plano de trabalho da disciplina foram 

bem aceitas pelos alunos e desenvolvidas de maneira satisfatória.  

 

 3.3 Da coleta de dados e instrumentos  

 

A coleta de dados é uma etapa importante da pesquisa, porque é a partir dela que 

temos o material suficiente para analisar e tomar o direcionamento necessário para qualquer 

trabalho. No caso do nosso estudo, a coleta de dados, foi importante, uma vez que montamos 

nossa proposta de intervenção com base nos resultados iniciais e também em outros dados 

que, no decorrer do processo, iam sendo analisados, haja vista, a atenção especial que demos a 

avaliação da proposta de intervenção, pois sempre revíamos a postura dos alunos frente às 

situações de escrita ortográfica já refletidas.  
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3.3.1 Diagnóstico inicial  

 

Antes de tratarmos exclusivamente da coleta de dados para fins de desenvolver a 

proposta da intervenção, foi necessário fazermos um levantamento das características da 

turma – seus domínios e fragilidades em relação à disciplina de Língua Portuguesa bem como 

outros aspectos pessoais e coletivos para elaborarmos o plano de trabalho da disciplina. Esses 

dados gerais da turma foram aplicados no início do ano letivo através de testes elaborados por 

nós de leitura e interpretação com base nos descritores de Língua Portuguesa, proposta de 

produção de textos e questionário que por agora não precisam ser descritos, mas que foram e 

são significativos para o andamento da disciplina. 

Feitos esses diagnósticos gerais, então partimos para a coleta de dados para fins da 

elaboração da proposta de intervenção. Esse momento inicial, diagnóstico, é uma espécie de 

instrumento para planejar o ensino de ortografia, ou como elucida Morais (2007, p.47-48): 

“para sondar ou diagnosticar o que os nossos alunos já sabem  é preciso ‘olhar com olhos 

cuidadosos’ o que eles revelam ao escrever”. E assim procedemos neste trabalho, pensando e 

agindo da seguinte forma como o supracitado autor diz que  “para acompanhar a evolução que 

revelam no domínio da norma, devemos não apenas constatar o que erram e acertam , mas 

mapear e registrar seus progressos. E fazê-lo de forma periódica” (MORAIS ,2007, p.48). 

 

3.3.2 Detalhamento da proposta de produção de textos e coleta de dados 

 

Como nossa proposta de intervenção é um trabalho com ortografia, interessa-nos 

verificar os textos produzidos pelos alunos. Desse modo, os textos coletados para fins de 

análise dos erros ortográficos resultaram de produções escritas espontaneamente pelos alunos. 

Buscamos propor uma produção de texto que fosse fácil e produtiva, assim, optamos por 

trabalhar com a tirinha, discutimos a construção daquele gênero, as possíveis interpretações e 

suas intenções. Depois, solicitamos que os alunos produzissem um texto recontando toda a 

história que se passava na tira.  

Ao todo, foram coletados 36 textos espontâneos com o objetivo de observarmos a 

quantidade de erros dentro dos parâmetros de análise que optamos por elencar em nosso 

modelo para uma posterior montagem da proposta de intervenção. Sobre a análise, 

detalharemos mais adiante, entretanto é importante ressaltarmos aqui que analisamos todos os 

textos, já que nossa proposta de intervenção previa atividades individuais e coletivas de 

acordo com a categoria de erro ortográfico.  
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Na busca da coleta de dados que servisse de diagnóstico inicial para verificar as 

competências dos alunos e também os problemas em relação à escrita ortográfica, optamos 

por sugerir aos alunos uma proposta que fosse de fácil compreensão, e que fosse bem 

direcionada e produtiva de tal modo que eles ativassem seus conhecimentos de mundo e 

produzissem um texto satisfatório para a nossa proposta. Assim, escolhemos utilizar as 

histórias em quadrinhos, pois “[...] enriquecem o vocabulário dos estudantes – as histórias em 

quadrinhos são escritas em linguagem de fácil entendimento, com muitas expressões que 

fazem parte do cotidiano dos leitores”. (VERGUEIRO, 2010 p, 23). Além do mais,  

 

Sendo uma narrativa com linguagem fixa, a constituição de uma história em 

quadrinhos implica na seleção de momentos-chave da história para a utilização 

expressa da narrativa gráfica, deixando-se outros momentos a cargo da imaginação 

do leitor. Dessa forma, os estudantes, pela leitura de quadrinhos, são constantemente 

instados a exercitar o seu pensamento, complementando em sua mente os momentos 

que não foram expressos graficamente, dessa forma desenvolvendo o pensamento 

logico. Além disso, as histórias em quadrinhos são especialmente úteis para 

exercícios de compreensão de leitura e como fonte para estimular os métodos de 

análise e síntese. É o que acontece, por exemplo, quando o professor solicita aos 

estudantes que passem para a linguagem dos quadrinhos  uma história 

fornecida somente na linguagem escrita[...] - grifo nosso (VERGUEIRO, 2010, p. 

24). 

 

Diante desses aspectos, resolvemos utilizar esse gênero, por estimular a imaginação do 

aluno, para ir seguindo as sugestões, as pistas e recriar a história implícita nos quadrinhos. 

Diferentemente do autor acima, acreditamos que as histórias em quadrinhos são um ótimo 

motivador para a produção de texto, pois ao inverter a proposta da citação grifada, 

acreditamos que é bem produtivo usar as histórias em quadrinhos para produção de textos 

verbais.  Desse modo, para chegarmos aos textos espontâneos dos alunos e verificarmos os 

erros de ortografia, realizamos algumas etapas para a produção de texto a partir da tirinha que 

segue. Os passos foram: 

 Montamos a sugestão de produção de texto, a partir de uma tirinha muda; preferimos 

esse tipo de HQs por estimular muito as possibilidades do aluno em recriar a sua 

própria história; 

 Coletivamente, exploramos a tirinha, buscamos compreender a lógica da narrativa em 

questão, observando as cenas de cada quadro; 

 Ao mesmo tempo em que discutíamos a história narrada e os modos de 

enriquecimento da produção textual, mostrávamos aos alunos como se dar a sequência 

da narrativa em uma tirinha; 
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 Também sugerimos, que à medida que construíssem seus textos a partir da tirinha, 

respeitassem a estrutura de um texto narrativo, como a construção de título e a divisão 

do texto em parágrafo; 

 E, por fim, coletamos as produções textuais de todos os alunos para posterior análise e 

discussão detalhadas dos dados. 

 

 
 

Ilustração 01: Proposta de produção de texto. 

Fonte: COSTA, Fernanda; MENDONÇA, Luísa. Palavra a fio. Língua Portuguesa. 7º ano, caderno do 

professor, Porto editora: Porto/POR, 2010, p. 28-29 (adaptado). 

 

 

 



64 

  

3.3.3 Caderno de ortografia 

 

Um dos instrumentos que achamos necessário para ajudar em nosso trabalho com a 

intervenção ortográfica foi a criação de um espaço reservado exclusivamente para os erros 

ortográficos. Para isso, propomos aos alunos que separassem um local específico – um 

caderno extra ou uma matéria para as reflexões sobre ortografia. 

Assim, todas as vezes que se fizéssemos alguma reflexão sobre a ortografia, era 

solicitado aos alunos que o fizessem nesse local específico. Essa proposta facilitaria a 

recorrência para consulta às anotações feitas sobre possíveis dúvidas ortográficas, já que o 

acúmulo de atividades de leitura, intepretação, produção de textos e análise linguística eram 

muitas. 

 

3.3.4 Ditado reflexivo  

 

Um dos instrumentos muito utilizados tanto para a coleta contínua de texto como para 

a reflexão sobre a ortografia foi o ditado. Esses ditados não se tratavam de palavras isoladas, 

mas eram propostos de tal modo que ao fim da sua produção, os alunos eram indagados a 

responderem qual o padrão eles verificaram naquela.  Feito isso, os alunos não só treinavam a 

escrita de determinadas palavras, mas conseguiam reconhecer as regularidades daquele 

conjunto de palavras e, de forma interativa, montávamos a possível regra para aquele 

parâmetro de análise proposto. 

 

3.4 Tratamento dos dados  

 

Após a coleta de dados, ou seja, depois do recolhimento dos textos espontâneos dos 

alunos especificada no item 3.3.2, fizemos a análise e agrupamos os erros dentro dos 

parâmetros estabelecidos no modelo que adaptamos abordado no tópico 2.6.5. Esse registro 

foi feito através de um quadro expressando valores absolutos e percentuais de cada parâmetro 

de erros. 

Posteriormente, passamos a apresentar esses resultados quantitativos em gráficos 

separados por grupo de erros que, concomitantemente, foram também analisados de forma  

qualitativa dentro dos princípios fonéticos, fonológicos e ortográficos, procurando 

compreender de início as hipóteses para a construção daquela escrita e, tentando já refletir 

como proceder na proposta de intervenção. 
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3.5 Sobre as propostas de intervenção  

 

Esse estudo começou de observações feitas durante anos de experiência em sala de 

aula como professor de Língua Portuguesa. Achamos importante e reiteramos o trabalho com 

o texto em sala de aula, pois deve ser o ponto de partida e de chegada do ensino de português, 

mas também compreendemos que outros aspectos do ensino de língua materna devem ser 

levados em consideração, como a ortografia.  

É comum acharmos que a aprendizagem da escrita ortográfica é um processo natural e 

que só o trabalho com a leitura, a interpretação e a produção de textos dará conta disso. 

Somos contra o ensino totalmente mecânico da ortografia, porém não defendemos a sua 

abolição como alguns propuseram. Antes, somos do ponto de vista que devemos tratar os 

erros ortográficos com cientificidade, com reflexão, ou seja, fazer com os alunos reflitam 

sobre suas estratégias e, eles mesmos, com a mediação do professor, construam sua escrita. 

Assim, nossa proposta de intervenção não prever a prioridade de ensinar ou um 

direcionamento unilateral do ensino, focando o trabalho com os erros ortográficos. Antes de 

tudo, nossa proposta é uma estratégia paralela ao trabalho com o texto, em outras palavras, 

pretendemos “intervir”, sempre que necessário para a construção de uma escrita que reflita o 

gênero em questão. Logo, o ensino de ortografia que pretendemos é uma ação paralela e 

concomitante (sempre que necessária), não a finalidade ou a exclusividade do ensino de 

Língua Portuguesa. 

Para uma caracterização geral da proposta, é importante traçarmos todo o percurso 

para chegarmos à montagem da intervenção. Iniciamos com a preocupação com esses erros de 

escrita ortográfica que, ao virem sendo esquecidos, vão se acumulando desde as séries iniciais 

do ensino fundamental até aos vários estágios, inclusive o ensino superior, por que não dizer. 

Após essa preocupação em minimizar ou superar esses erros, buscamos fundamentos e 

suportes teóricos, coletamos os textos, agrupamos esses erros e, por fim, chegamos à proposta 

intervenção. 

Tendo em mãos a análise dos erros ortográficos, montamos uma proposta que 

acompanhasse o planejamento da disciplina, e dentro das unidades trabalhadas com o livro 

didático, buscávamos encaixar paralelamente e sempre que necessário uma ação interventiva 

para os erros ortográficos já tabelados. 

Detalharemos em um momento posterior todas essas ações que fizeram parte do 

trabalho de intervenção de erros ortográficos. Por hora, vale dizer que nosso trabalho com a 

ortografia foi flexível, tempestivo e paralelo, pois apesar da previsão geral dos erros que 
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deveríamos trabalhar, foram sendo tratados em conformidade com andamento da disciplina; 

lembramos que não foi possível desenvolvermos intervenções para todos os erros observados, 

pois não houve tempo suficiente para isso. 

Vistas essas questões metodológicas, partiremos para outra parte importante do nosso 

trabalho, que é a análise e discussão dos dados as quais serviram para a verificarmos quais os 

erros mais os alunos cometem e que serviram para a elaboração da nossa proposta de 

intervenção.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS ERROS ORTOGRÁFICOS DOS  TEXTOS DOS 

ALUNOS 

 

Neste capítulo, faremos uma análise para discutirmos os erros ortográficos 

encontrados nos textos dos alunos durante a coleta inicial de dados. Os referidos erros foram 

agrupados dentro dos parâmetros que adaptamos de modelos de autores como Morais (2006), 

Zorzi (1998), Oliveira (2005), Cagliari (2009b) e que abordamos no item 2.6.5.  

 

4.1 Alguns comentários iniciais sobre a análise e discussão dos dados 

 

Em nossa análise, foram encontradas quantidades significativas e já esperadas de erros 

ortográficos dentro das categorias que utilizamos em nosso modelo. Assim, a análise e 

discussão foram organizadas da seguinte forma: primeiramente, quantificamos os erros 

ortográficos, caracterizando-os de maneira geral; depois, observamos parâmetro por 

parâmetro, tecendo comentários sobre cada aspecto que acreditamos serem importantes. 

Para caracterizar quantitativamente os resultados do diagnóstico inicial dos erros 

ortográficos verificados nos textos dos alunos, utilizamos gráficos para que a leitura analítica 

desses dados fosse mais fluida e rápida. Junto a isso, servimo-nos de comentários, detalhando 

e caracterizando os resultados para que, assim, tivéssemos uma análise e uma discussão 

desses dados mais completas. Para isso, montamos um quadro em que evidenciássemos todos 

os erros ortográficos de todos os alunos da turma indicados por meio de números absolutos e 

percentuais.  

O quadro adiante elucida de maneira geral e específica os erros dos alunos agrupados 

por parâmetros. É importante frisarmos que para a identificação do aluno, utilizamos a 

posição dele na frequência do diário de classe e as iniciais dos dois primeiros nomes de cada 

aluno (00 – número na da frequência no diário e ZZ – as iniciais dos dois primeiros nomes de 

cada aluno; aqueles com identificados com o termo destran tratam-se de alunos desistentes ou 

transferidos; para os parâmetros, utilizamos a sequência de 01 a 15 que foram sintetizados no 

Quadro 01, nas páginas 50 deste trabalho e detalhadas no item 3.6.5 e analisados mais adiante 

caso a caso de acordo com os erros verificados nos textos dos alunos.  

O Quadro 02 é importante por evidenciar individual e coletivamente os erros de 

ortografia dos alunos em cada parâmetro. Segue o quadro detalhado: 
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Quadro 02: Total geral e específico de erros ortográficos cometidos pelos alunos. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa 

 

 

ALUNO PARÂMETROS DE ERROS ORTOGRÁFICOS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

01AM 4 2  1   3 4    1 6 1  

02AG 4 1  1   2 3    1 3 1  

03AH 2         1   5 1  

04AC 3   1  1  2   1  4   

05AD 7 1 2 6  3 1 3   1 1 3 1  

06AR  1    1    1   1 1  

07BW 1 3 1 3   1 2 1 1   4 1  

08CE 1   2 1 2       5 1 2 

09EB 2   3    1 1   1 1 1  

10EM 1       1     3 1  

11FA 2 1 1 1   2 2  2 1   1  

Destran                

13GV 1   4 1 1 1 3    1 4 1 1 

14GV 1 1  2 3 1 3 2  3   3 1 1 

Destran                

16IB 1   1    1    2 2 1  

17JE 1  2 2   2      2 1  

18JB    1   1     1 2 1  

Destran                

20JM               1 

21JG 1  1 1  1    1   2 1 1 

Destran                

23JL 5  1 1  3    2    1 1 

24JF 2   2 2 1 1   1   5   

Destran                

Destran                

27LM 1 1  1   1   1    1  

28MC 1      2 6     1 1  

29ME 4 1 1 1  2 1 5     5 1 1 

30ML    2 1 1 2         

31MW 5   2    4    1 5 1  

32MG 4 4  2 1 1 4 4    1 5 1  

33MK 2   4  1    1 1  3 1  

34MC 7  1 4    2  1  2 6 1  

Destran                 

36RG 2 1    1 2  1   1 5 1  

37RK 1 2  2  1 2 1  1  1 2   

38SS 1 4  2  1 2 1  1  1 2   

39TK 2 1 1 6 2 1 1 2  1   5 1  

40VG 2 1 1 2    1  2   5 1  

TOTAL
 

71 25 12 60 11 23 35 49 3 20 4 15 99 26 8 

% 15,5 5,5 2,7 13 2,4 5,0 7,6 10,6 0,6 4,3 0,8 3,2 21,5 5,6 1,7 
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4.2  Análise e discussão dos erros ortográficos  

 

Começamos nossa análise apresentando um gráfico que demonstra o percentual de 

erros cometidos pelos alunos em cada parâmetro do nosso modelo; comentamos cada  cada 

um desses parâmetros presentes no gráfico que segue, relacionando-o ao quadro 02. 

 

 
 

Gráfico 01: Total geral de erros ortográficos cometidos pela turma. 

Fonte: Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

Observando o quadro e o gráfico anteriormente mostrados, podemos apontar em 

ordem decrescente do número de erros cometidos pelos alunos que, dos 461 erros verificados: 

 21,5% decorreram de problemas relacionados à pontuação do texto; em números 

absolutos, os erros com relação ao uso dos sinais de pontuação corresponderam a 99 

ocorrências; foi o parâmetro do nosso modelo com mais incidências de problemas de 

escrita; 

 Em segundo lugar, tivemos com 71 erros o parâmetro marca oral na escrita o que em 

números percentuais corresponde a 15,5% do total dos casos verificados; 

 A terminação verbal é o parâmetro com o terceiro maior número de erros; formam 60 

situações que representaram 13% do total geral; 
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 Na quarta posição, com 10,6%, num total de 49 erros, surgem os erros ortográficos em 

decorrência do mau uso das letras maiúsculas e minúsculas; 

 Os erros de escrita ortográfica por erro de acentuação gráfica totalizaram 7,6%, o que 

em números absolutos foram 49 casos; esse parâmetro é o quinto do total de erros; 

 Com 5,6% dos casos, surgiram na sexta posição os casos associados a problemas com 

os aspectos estruturais e visuais do texto; foram 26 incidências; 

 O parâmetro erro de escrita de violação de regras dicionarizadas apresentou 25 

ocorrências num total percentual de 5,5%, ocupando dessa forma a sétima colocação; 

 Ocupando oitavo posto na classificação geral de erros ortográficos, apontam aqueles 

relacionados à juntura intervocabular e segmentação. Aparecem 23 casos, 

representando 5% de todos os problemas de ortografia; 

 Em nono lugar, verificamos a ausência de letras com 20 situações e 4,3% do total geral 

de erros ortográficos; 

 Os erros de escrita ortográfica em decorrência do mau uso de palavras homônimas e 

parônimas. Foram 15 casos, 3,2% e o décimo lugar na sequência decrescente de erros; 

 A décima primeira posição é ocupada pelos erros da escrita de letra de contexto 

regular, pois apareceram 12 ocorrências e 2,7% do total; 

 Os casos de erros devido à Substituição envolvendo surdos e sonoros somaram 11 

incidências e, ficando no décimo segundo posto de erros ortográficos, representaram 

2,4% das situações verificadas; 

 A categoria outros casos criada para evidenciar as situações não elucidadas nas demais, 

teve 8 situações, com 1,8% do total; esse parâmetro ocupou a décima terceira posição 

dentro do modelo de erros ortográficos; 

 Em penúltimo lugar, evidenciamos os casos da categoria Hipercorreção. Verificamos 

apenas 4 erros em decorrência da generalização de regras de escrita; esse item 

correspondeu a 0,8% de todos os erros; 

 E, por fim, ocupado a posição de menor número de incidências, apontamos o erro de 

escrita devido ao aumento da quantidade de letras numa palavra. Somente 3 

ocorrências e 0,6% do total geral de erros ortográficos. 

Feita essa descrição geral, organizada em ordem decrescente ao número de erros 

ortográficos, passemos à análise e discussão dos dados separados por parâmetros de erros de 

ortografia. 
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4.2.1 Marca oral na escrita 

 

Neste parâmetro em que o aluno escreve em função da sua fala, ou seja, leva para a 

sua escrita as marcas da sua oralidade, tivemos a segunda maior incidência de erros 

ortográficos dentro do nosso quadro classificatório; na verdade, tratar-se-ia  do maior número 

de erros se desconsiderássemos os erros de pontuação que trataremos mais à frente; os erros 

com recorrência à base oral  representaram um percentual de 15,5% de todos os erros 

encontrados.  

 

 

 

Gráfico 02: Percentual de erros de marca oral na escrita. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

O resultado é esperado, pois na maioria das pesquisas sobre erros ortográficos, 

principalmente em séries menores do ensino fundamental, é o fator que mais gera erros 

ortográficos, porque o aluno, ao não ter a consciência fonológica, não se desvencilha 

totalmente da oralidade e acaba por produzir seus textos com escrita ortográfica de maneira 

falha. 

Há ainda que citarmos mais um dado importante da pesquisa em relação a esse 

parâmetro para nortear uma intervenção futura: dos 33 textos analisados, apenas 3 deles não 

apresentaram nenhum erro relacionado à marca oral na escrita; observar essa variável ajuda o 

professor a decidir qual estratégia utilizar na hora da intervenção, no caso, uma ação 

interventiva que alcance a coletividade seria a mais plausível.  

15,5% 

84,5% 

Marca oral na escrita Demais parâmetros
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O que observamos, também, foi que tanto alunos da zona rural como da zona urbana 

(essa última em maior escala) apresentaram os mesmos erros de escrita ortográfica com base 

na oralidade; assim, a procedência do aluno, nesse caso, não foi fator determinante para o 

cometimento de tantos erros de escrita ortográfica em decorrência da oralidade; antes 

podemos imaginar que os alunos levam as marcas orais para a sua escrita, mas como sendo 

uma característica da oralidade regional do aluno, não como fator de diferenciação, como se 

apenas os alunos da zona rural levassem as marcas orais para a escrita. 

Como vemos no quadro 03 a seguir com os exemplos de erros ortográficos retirados 

dos textos dos alunos em relação às marcas orais na escrita, podemos perceber que são 

inúmeros os procedimentos de escrita que os alunos realizam e que explicam essa grafia com 

motivação fonética. 

 

Gerauda – Geralda, bousa – bolsa, resouveu – resolveu, casau – casal, 

bousadas – bolsadas, feis – fez, a trais – atrás, nois – nos, otra – outra, histora 

– história, vasora – vassoura, destera – besteira, supresa – surpresa,  Macelo – 

Marcelo, senho – senhor, comprado – comprador, passeano – passeando, 

camiando – caminhando, procurano – procurando, tá – está, tava – estava, si – 

se, discobre – descobre, passia – passeia, esi – esse, du – do, buta – botar,  

maguada – magoada, vea – velha,  apois – pois, né – não é,  mim dê – me dê,  

home – homem,   pra – para. 

 
Quadro 03: Exemplos de erros de marca oral na escrita 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa 

 

Os primeiros casos que observamos, no quadro acima, são exemplos típicos de apoio 

na oralidade, pois o aluno troca a consoante lateral /l/ pela vogal ‘u’. Sobre isso, Hora (2015, 

p.36), diz que “a realização semivocalizada da consoante lateral tem fortes implicações na 

escrita. Muito comum é encontrar-se a substituição da lateral pela vogal “u”, principalmente 

em posição final, pois temos na Língua Portuguesa formas como ‘degrau’, ‘véu’, etc”.  Não só 

em posição final, mas também em posição média a variante semivocalizada [w] da consoante 

lateral /l/ é a mais recorrente no Brasil segundo Hora (2015, p.36) e, por haver essa 

possibilidade, é muito comum haver essa troca de /l/ por /u/ e vemos casos como Gerauda – 

Geralda, bousa – bolsa, resouveu – resolveu, casau – casal, bousadas – bolsadas observados 

nos textos de nossos alunos. 
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Outro procedimento muito recorrente, na oralização da escrita, é o processo de 

ditongação que consiste na inserção de uma semivogal onde só há ortograficamente uma 

vogal. Desse modo, aquela vogal simples transforma-se num ditongo. “Isso acontece muito 

em linguagem informal, com o aparecimento da semivogal [y] logo após a vogal tônica final 

seguida de /S/, como em fez pronunciado [‘feys], pôs pronunciado [‘poys], luz pronunciado 

[‘luys]” (CARDOSO 2009, p.75). Em casos como feis – fez, a trais – atrás, nois – nos, é 

possível ver claramente esse processo de ditongação acontecer. 

Contrariamente à ditongação, há outro processo muito comum quando o assunto é a 

motivação fonética na escrita. Exemplos como otra – outra, histora – história, vasora – 

vassoura, destera – besteira, verificados nas produções dos alunos caracterizam-se pelo 

apagamento de uma semivogal do ditongo o qual “passa a ser produzido como um única 

vogal”. A esse processo chamamos de monotongação. (SEARA, 2011, p. 43). 

Nos textos dos alunos foi possível encontrar alguns casos como supresa – surpresa, 

Macelo – Marcelo, em que verificamos outro processo característico da transposição fonética 

que é o apagamento da coda medial /r/, ou seja, o aluno deixa de utilizar o r no final da sílaba 

interna da palavra ou da coda final, que é o apagamento do /r/ da última sílaba da palavra 

como em senho – senhor, comprado – comprador. 

Também erro recorrente de escrita ortográfica por transcrição da fala é visto em 

situações como passeano – passeando, camiando – caminhando, procurano – procurando em 

que o aluno apaga o d das palavras. Essa ação de apagamento do d acontece geralmente na 

terminação que estabelece o gerúndio dos verbos. 

Exemplos como tá – está, tava – estava não raros aparecerem nos textos dos alunos. O 

procedimento feito é o de apagamento de uma sílaba inteira, no caso em questão, o 

apagamento incorreu sobre a sílaba pretônica. 

Outro caso muito comum de erro é a dúvida entre as vogais /e/ e /i/, ocorrendo a 

transposição fonética. Caso como si – se, discobre – descobre, passia – passeia, esi – esse 

evidenciam esse erro. Do mesmo modo, percebemos esse conflito entre /o/ e /u/, pois em 

silabas átonas de uma palavra, geralmente o aprendiz também comete erros ortográficos como 

em du – do, buta – botar,  maguada – magoada, retirados dos textos espontâneos dos alunos. 

Ainda foi possível perceber uma série de outros processos que explicam a transposição 

da fala para a escrita como a despalatização em vea – velha em que percebemos o 

apagamento do /lh/; em  apois – pois, percebemos o  que Cardoso (2009, p. 78) chamou de 

prótese – “quando se insere um fonema no início de uma palavra”;  outro caso é visto em né – 

não é, onde há uma junção intervocabular, ou seja, o aluno formou um novo vocábulo por 
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meio de aglutinação das duas palavras;  já em mim dê – me dê, é claro o processo de 

nasalização ou poderíamos simplesmente dizer que é uma troca muito comum entre os 

pronomes oblíquos átono e tônico  (me/mim) na função de sujeito;  um processo claramente 

de desnasalizarão está presente em  home – homem, extraído dos textos dos nossos alunos; 

ainda verificamos  pra – para, contração muito típica na linguagem oral e que o aluno 

comumente leva para a escrita. 

 

 
 

Ilustração 02: Fragmento de texto de aluno com erro de marca oral na escrita. 

Fonte: recortado do texto do aluno 05AD 

 

No recorte do texto produzido pelo aluno 05AD, podemos perceber alguns dos 

processos fonológicos que caracterizam a marca oral na escrita do aluno; o mais 

exemplificando a ditongação, o si que evidencia a confusão entre /e/ e /i/, o apagamento da 

sílaba átono pretônica inicial com em ta – está, apois como um caso de prótese, ou seja, a 

inserção de uma letra no início da palavra; verificando o texto completo do aluno bem como 

sua fala no cotidiano da sala de aula é visível a presença da oralidade. 

 

4.2.2 Violação de regras dicionarizadas  

 

A ortografia de palavra irregular em que não há uma regra ou princípio gerativo para a 

escrita desse vocábulo e que só a consulta a manuais e dicionários pode orientar o aluno para 

a correta grafia é um dos casos mais triviais na escrita escolar; esse parâmetro, em nossa 

pesquisa, foi a sétima maior incidência dentro da nossa classificação, apesar de que em 
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algumas situações poderia ser o caso com maior número de erros, já que o aluno não tem 

como se amparar em nada, só a leitura e a memória que o ajudam no processo de escrita; esse 

parâmetro de erros apresentou em termos percentuais, como se ver no gráfico 03, a seguir, 

5,5% dos casos de erros ortográficos. 

 

 
 

Gráfico 03: Percentual de erros de violação de regras dicionarizadas. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa 

 

Observando o Quadro 02 com o número de erros por aluno, apesar de ser incomum, 

verificamos que apenas 15 alunos apresentaram erros na escrita de alguma palavra com escrita 

irregular. Apesar disso, observamos que se tratam de erros ortográficos de palavras, 

aparentemente fáceis, pois são de uso constante e prefiguram no cotidiano da maioria dos 

alunos. 

Logicamente, como vamos perceber em seguida, os erros encontrados nos textos dos 

alunos, para essa categoria, são aqueles que já esperamos como sendo de maior incidência  e 

que confundem os alunos na hora da escrita ortográfica, a citar temos como exemplos as 

dificuldades  no usos do s, c, ç, z, x, ch e h. 

 

comesou – começou, imprecionado – impressionado, paçando – passando, paresia –

parecia,  desidio – decidiu, atensão – atenção, trouse – trouxe, esclamou – exclamou,  

extranho –  estranho,   cazo – casou,  rasoavel – razoável, apachonou – apaixonou, 

chingando – xingando, Enrique – Henrique,  hazar – azar. 

 

Quadro 04:  Exemplos de erros  de violação de regras dicionarizadas 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa 

5,5% 

94,5% 

Violação de regras dicionarizadas

Demais parâmetros
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Como esperávamos, o maior número de erros nesse parâmetro ocorreu justamente com 

a escrita do fonema /s/,  pois  ele apresenta representações múltiplas, pois ora pode ser 

representado por [ç] como comesou – começou, ora pelo dígrafo [ss] como vemos em 

imprecionado – impressionado e paçando – passando, outras vezes por [c] que nem paresia –

parecia e desidio – decidiu, também por [ç] em atensão – atenção,  [x] como podemos 

observar em trouse – trouxe e esclamou – exclamou e ainda [s] como em  extranho – estranho 

e cazo – casou. 

Também verificamos  dúvida na representação do fonema /z/ intervocálico em que o 

aluno usa [s] no lugar de [z]   como exemplo podemos apontar rasoavel – razoável retirado 

dos textos de nossos alunos. 

Evidenciamos outro caso muito comum de escrita irregular, no fonema // com opção 

entre [x] ou [ch] que gera muita dúvida principalmente no começo da palavra ou interior dela, 

seguido de vogal como nos aponta Nóbrega (2013). Nas produções escritas dos nossos alunos, 

encontramos para exemplificar apachonou – apaixonou e chingando – xingando. 

E por fim, ainda encontramos a irregularidade na escrita do [h] ou antes da vogal em 

que ora há a presença dessa letra, ora o espaço é vazio. Percebemos esses dois casos em 

Enrique – Henrique, hazar – azar. 

 

 
 

Ilustração 03: Fragmento de texto de aluno com erro de violação de regras dicionarizadas 

Fonte: recortado do texto do aluno 38SS 

 

Usamos o texto do aluno 38SS para exemplificar que esse tipo de erro recai sobre 

qualquer aluno até mesmo sobre aqueles com bom domínio da escrita ortográfica. No 

fragmento, vemos, por exemplo, que o aluno tem dúvida quanto ao uso do [x] como podemos 

observar em esclamou – exclamou e também [s] como em extranho – estranho. 
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Defendemos uma atitude de alerta para esse parâmetro por parte do professor e do 

aluno; o primeiro deve sugerir ao aluno que, sempre ao se deparar com a escrita de palavras 

com letras e fonemas de representações múltiplas, como esses casos descritos e outras 

situações não convencionais, recorra a dicionários, manuais ou outras fontes seguras para a 

consulta da escrita da palavra; já os alunos devem conservar o hábito de sempre desconfiar da 

ortografia de palavras com essas características e de imediato recorrer a fontes seguras para a 

consulta. 

 

4.2.3 Letra de contexto regular 

 

Diferentemente do item anterior em que o aluno não tem nenhum princípio gerativo ou 

regra para orientar sua escrita, neste parâmetro, ele terá suporte de direcionar a ortografia, 

pois mesmo aparentando serem palavras de difícil escrita, o contexto em que determinadas 

letras estão inseridas dentro de uma palavra ajudam o aluno na hora da sua produção escrita. 

 

 

Gráfico 04: Percentual de erros de escrita de letra de contexto regular. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

Neste parâmetro, observamos um número bem restrito de ocorrências, pois 

representam apenas 2,7% de todos os tipos de classificação do nosso modelo de análise de 

erros ortográficos. Apesar de pouca incidência de erros, verificamos que quase um terço dos 

alunos da classe apresentou um ou outo erro dentro dessa categoria, o que é um número 

considerável para um trabalho de intervenção coletivo com todos os alunos da turma, pois 

possivelmente em outras produções poderão incorrer no erro para com esses tipos de 

situações, que são várias.  

Letra de contexto regular Demais parâmetros

2,7% 

97,3% 
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pasa – passa,  asim – assim,  pasando – passando,  vasora – vassoura , Gogu – jogo, 

loga – loja,   caro – carro, marrido – marido, chorram – choram,  conprou – comprou, 

vemder – vender,  sosinho – sozinho. 

 

Quadro 05: Exemplos de erros de letra de contexto regular. 

 Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa 

 

Vimos que o fonema /s/ é, em várias situações, um empecilho na escrita dos alunos 

por ter a possibilidade de ser representando de diversas formas, porém nem sempre essa 

escrita é totalmente irregular, pois há situações em que podemos escrever seguindo o 

contexto, regras como em pasa – passa, asim – assim, pasando – passando,  vasora – 

vassoura em que se os alunos atentassem para o fato de que em posição intervocálica usamos 

o dígrafo [ss], não errariam a escrita (NÓBREGA, 2013). 

Outra situação de uso do fonema /g/ que segue o contexto de [g] + [a, o] o dígrafo 

[gu]+ [e,i] ou [g] +[e,i] como percebemos erroneamente a hipótese em optar por [g] quando 

deveria escrever [j] Gogu – jogo e loga – loja (NÓBREGA, 2013). 

O [r] também obedece regularidade contextual quando entre som intervocálico para 

/R/ em que devemos usar o dígrafo [rr] e o som vibrante também intervocálico marcado por r 

simples, fato que o aluno não domina, por isso errou a escrita de caro – carro, marrido – 

marido, chorram – choram. 

Mesmo no 7º ano do ensino fundamental ainda foi possível vermos casos como 

conprou – comprou, vemder – vender em que o aluno troca [m] por [n] ou vice-versa em seus 

contexto de escrita, pois desconhece que há uma previsão regular para a escrita dessas letras 

dentro de determinadas palavras. Também percebemos a falta de domínio sobre o uso do 

sufixo inho/zinho  previstos para contextos diferentes.  

 

 
 

Ilustração 04: Fragmentos de alunos com erro de letra de contexto regular 

Fonte: recortados dos textos dos alunos 39TK e 17JK, respectivamente. 

 



79 

  

Para ilustrar, fizemos dois recortes dos textos de dois alunos; no primeiro caso 

verificamos o problema da escrita de [m] que tem previsão contextual para antes dos fonemas 

/p/ e /b/ e [n] na demais situações em situações interna da silaba (NÓBREGA, 2013). O outro 

exemplo retirado dos textos dos alunos é a regularidade contextual de /s/ quando em situação 

intervocálica. 

Para essas situações é recomendável que o professor oriente os alunos a perceberem os 

contextos de determinadas letras e, assim como, nas irregularidades possam recorrer às fontes 

da escrita correta quando não conseguirem refletir ou deduzir a regularidade dessas palavras. 

 

4.2.4 Terminação verbal 

 

Esse parâmetro também regido por um contexto, ou seja, por uma regra gramatical, foi 

criado por nós como uma categoria de erros ortográficos para facilitar o trabalho do professor 

e direcionar possíveis intervenções. Nela incluímos todos os problemas com as terminações 

verbais, ou seja, com as desinências, com exceção do gerúndio que optamos por agrupar no 

item transposição da fala para a escrita. Nesta classificação, a maioria dos erros ortográficos 

tem uma motivação fonética, porém, preferimos, como já dito, utilizar esta categoria. 

Este parâmetro registrou 13% de todos os erros verificados, sendo o terceiro maior 

grupo de ocorrência de erros ortográficos. E, em questão de alunos que cometeram esse tipo 

de registro, dos 33 alunos, 27 deles figuraram nessa categoria. Desse modo, uma ação 

interventiva grupal é a mais indicada, já que apenas 6 alunos não apresentam erros dentro 

dessa categoria.  

 
 

Gráfico 05: Percentual de erros de escrita da terminação verbal 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa 
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Dos erros encontrados nos textos dos alunos para essa categoria, constatamos falhas na 

ortografia da terminação verbal do infinitivo dos verbos, da terceira pessoa do singular do 

pretérito perfeito do indicativo, da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito e do futuro 

do presente do indicativo bem como da 3ª pessoa do singular do presente do indicativo. 

 

Compra – comprar, fala –falar, espera – esperar , amostra – amostrar, vende –vender, 

passia –passiar, caminha – caminhar, joga – jogar, pergunta – perguntar,  buta – 

botar,  pinta – pintar,  mostro – mostrou, chego- chegou, acho – achou,  pago – 

pagou,  pegol – pegou, vendel – vendeu – gostol – gostou, resolvel – resolveu,    falol – 

falou, descobril – descobriu, vio – viu, procuraro – procuraram, passarão – passaram, 

decidi – decide vivi – vive,  da – dá, e – é 

 

Quadro 06: Exemplos de erros da escrita da terminação verbal.  

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

Pelo que percebemos no quadro 06 com os exemplos de erros ortográficos, todos os 

erros elencados têm motivação fonética a começar pela primeira situação bastante recorrente 

entre os alunos que é o apagamento da coda final /r/ dos verbos no infinitivo, ou seja, não 

grafam esses verbos com [r] final, característico do infinitivo como verificamos em Compra – 

comprar, fala –falar, espera – esperar , amostra – amostrar, vende –vender, passia –passiar, 

caminha – caminhar, joga – jogar, pergunta – perguntar,  buta – botar,  pinta – pintar. 

A terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo surgiu também 

apresentando problemas de escrita ortográfica sendo regida por mais de um processo 

fonológico com vemos em mostro – mostrou, chego- chegou, acho – achou,  pago – pagou  

em que houve a monotongação; também foi possível verificar a hipercorreção, ou seja, 

generalização de regras onde o aprendiz troca [u] por [l] exemplificado em , pegol – pegou, 

vendel – vendeu – gostol – gostou, resolvel – resolveu,    falol – falou, descobril  - descobriu  

e vio – viu   em que optou por [o] em vez de [u].  

Em procuraro – procuraram e passarão – passaram é nítido o problema quanto à 

grafia da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do modo indicativo através de 

monotongação e mudança de sílaba tônica respectivamente. É importante frisarmos que essa 

confusão ocorre entre a terceira pessoa do plural do modo indicativo e todas as terceiras 

pessoas do plural do mesmo modo. 
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E, ainda verificamos o problema quanto à terceira de pessoa do singular do presente 

do indicativo com verbos irregulares em relação à acentuação gráfica como da – dá, e – é 

dessas formas verbais. 

 

 
 

Ilustração 05: Fragmento de texto de aluno com erro da escrita da terminação verbal 

Fonte: recortado do texto do aluno 33MK 

 

No excerto recortado é possível vermos dois exemplos de erros ortográficos no tocante 

à desinência verbal, pois, como vemos, o aluno, usando o processo de generalização de regras 

troca [u] por [l] e [u] por [o] nas palavras descobril – descobriu e vendeu – vendeu, 

respectivamente. 

A importância desse parâmetro está no fato de ser um guia para o professor e para o 

aluno na busca de uma melhor escrita dessa classe gramatical tão extensa como o verbo. É 

óbvio que outras dificuldades maiores na escrita de verbos surgirão, porém, esses erros mais 

pontuais podem ser facilmente verificados e corrigidos. 

 

4.2.5 Substituição envolvendo surdos e sonoros 

 

Erro por dúvida entre fonemas surdos e sonoros; mesmo que incomum para séries 

mais avançadas do ensino fundamental, foi ainda possível detectarmos algumas ocorrências 

desse parâmetro dentro dos textos dos alunos que usamos para coleta inicial de dados. 

Foram apenas 2% do total geral de erros cometidos e somente 7 alunos apresentaram 

esse tipo de dificuldade, desse modo, o professor poderá montar estratégias paralelas e 

individuais para esses alunos, mostrando e orientando a correta escrita dos sons surdos e 

sonoros. 
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Gráfico 06: Percentual de erros de substituição envolvendo surdos e sonoros. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

Esses 7 alunos comentarem erros ao trocarem os sons de fonemas surdos por sonoros 

como observamos em falia – valia, fiu – viu, lifre-se – livre-se, fendeu – vendeu, falioso – 

valioso que troca o fonema labiodental sonoro /v/ por  pelo também labiodental só que surdo 

fonema /f/ (HORA, 2015). 

 

Falia – valia, fiu – viu, lifre-se – livre-se, fendeu – vendeu, falioso – valioso, sapia – sabia, 

pater – bater, quatro – quadro, quando – guando. 

 

Quadro 07- Exemplos de erros de substituição envolvendo surdos e sonoros  

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa 

 

Nos exemplos seguintes, observamos outro erro de escrita ortográfica pela confusão 

entre fonemas sonoros e surdos, só que dessa vez em relação aos sons bilabiais /b/ e /p/ como 

em sapia – sabia, pater – bater. (HORA, 2015.). 

 Em quatro – quadro e guando – quando, respectivamente, verificamos a troca do 

fonema sonoro dental /d/ pelo também dental, mas surdo /t/ e a opção pela surda velar /g/ 

quando deveria usar a velar sonora /k/. 

 

 
 

Ilustração 06: Fragmento de texto de aluno com erro de substituição envolvendo surdos e sonoros. 
Fonte: recortado do texto do  aluno 24JF 
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No trecho extraído do texto do aluno 24JF, que apesar de ele ter um domínio 

consideravelmente bom da escrita ortográfica, é possível observar a troca entre surdas e 

sonoras como, por exemplo, sapia em vez de sabia e falioso por valioso. Atividades 

individuais corrigem facilmente esse tipo de escrita. 

 

4.2.6 Juntura intervocabular e segmentação 

 

Sobre esse parâmetro que trata de erros em decorrência da indevida junção ou 

disjunção de vocábulos, podemos verificar uma incidência de 5% do total ocupando a oitava 

posição dentro da nossa classificação. Um pouco mais da metade dos alunos apresentou 

alguma situação que caracterizou esse tipo de erro ortográfico o que nos leva a acreditar que 

um trabalho coletivo pode ser o mais adequado para a correção ou minimização de alguns 

desses problemas.  

 

 
 

Gráfico 07: Percentual de erros da juntura intervocabular e segmentação. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa 

 

Nessa categoria, optamos por agrupar duas subdivisões: a segmentação por junção em 

que o aluno sem o conhecimento de que na hora da escrita usamos as classes de palavras 

como orientação para separar e deixar os espaços em branco entre esses vocábulos e não as 

unidades de acento, acabam por juntar vocábulos diferentes num só segmento, e segmentação 

por disjunção em que o aluno separa um determinado vocábulo em mais de um segmento. 
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Derepente – de repente, naparede – na parede, davenda – da venda, enfrente 

– em frente, emfrente – em frente,  nolixo – no lixo, devolta – de volta, 

poresse – por isso, iu – e o;  equando – e quando,  mide – me dê; Aque li – 

aquele, com pro – comprou, a trais – atrás,  com prado – comprado,   a chou – 

achou,   né ele – nele. 

 

Quadro 08: Exemplos de erros de juntura intervocabular e segmentação. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

Como exemplo de segmentação por junção podemos perceber a juntura de unidades 

de sentido diferentes como derepente – de repente, naparede – na parede, davenda – da 

venda, enfrente – em frente,  emfrente – em frente,  nolixo – no lixo, devolta – de volta em 

que houve a junção de uma preposição mais um substantivo que deveria formar uma locução, 

porém o aluno juntou as duas classes de palavras num único segmento, bem como fizeram o 

mesmo processo de junção só que agora junção de um preposição mais pronome poresse – 

por isso; em equando – e quando e iu – e o, respectivamente uniram num só segmento 

conjunção mais artigo e conjunção mais advérbio e, por fim, ainda  com base na oralidade 

inverteram a ordem sintática e uniram num seguimento só um pronome oblíquo átono como é 

o caso de mide – me dê. 

No caso de segmentação por disjunção temos o procedimento contrário, nesse caso, os 

alunos dividem a palavra em mais de um seguimento como em aque li – aquele, com pro –

comprou, a trais – atrás, com prado – comprado, a chou – achou, né ele – nele em que é 

possível perceber que os alunos fizesse uma divisão silábica. 

 

 
 

Ilustração 07: Fragmento de texto de aluno com erro de juntura intervocabular e segmentação. 

Fonte: recortado do texto do aluno 04AC. 

 

Do texto do aluno, recortamos um único exemplo para mostrar a confusão entre 

unidade de acento com unidade de sentido na hora do processo de escrita ortográfica, porque 

acredita que derepente é apenas um vocábulo, pois ao pronunciar os dois vocábulos (de 

repente) realiza apenas uma emissão sonora não atentando, portanto, para o fato de  que se 

tratam de dois segmentos (uma preposição mais substantivo). 
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4.2.7 Acentuação gráfica 

 

A acentuação gráfica é utilizada com a finalidade de diferenciar a quantidade sonora 

entre alguns fonemas e garantir uma única pronúncia para a palavra, para isso, são observados 

alguns critérios como o de  acentuar o menor número de palavras possíveis. Percebemos isso, 

com as proparoxítonas que, estando em menor quantidade na Língua Portuguesa, todas 

recebem acentos na sílaba bem como alguns agrupamentos de oxítonas e paroxítonas que 

recebem acentuação gráfica etc. (HENRIQUES, 2015).  

 

 
Gráfico 08: Percentual de erros  de acentuação gráfica. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

  

Observando, portanto, a escrita ortográfica dos alunos em relação à acentuação gráfica 

desses grupos escolhidos para receberem o sinal gráfico, percebemos que grande parte dos 

alunos não obedecem à regra. Dos 33 alunos, 20 deles apresentaram algum erro de acentuação 

gráfica. Essa quantidade tão grande de alunos errando o uso de acentos gráficos é requisito 

para que o professor desenvolva atividades coletivas para toda a turma. Essa categoria de 

erros apareceu na quinta posição de incidências com 7,6 % das situações totais. 

 

Óla – olá, atras – atrás,  mostra-lo – mostrá-lo,  ate – até,  Jose – José, tambem – também,    

Leticia – Letícia,  histora – história,  rasoavel –razoável,  sairam – saíram, reciclavéis – 

recicláveis,  Monica – Mônica,  so – só,  ai – aí, mae – mãe, entao – então,  a tarde – à 

tarde, éra – era. 

 

Quadro 09: Exemplos de erros de acentuação gráfica.  

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 
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Foi possível verificarmos nos textos espontâneos dos alunos os mais variados erros de 

acentuação ortográfica, nos quais observamos os erros das palavras oxítonas terminadas em 

a(s), e(s), em(ns) como podemos perceber em Óla – olá, atras – atrás,  mostra-lo – mostrá-lo,  

ate – até,  Jose – José, tambem – também.  

Também foi possível notarmos erros na acentuação das palavras paroxítonas como as 

terminadas em ditongo que devem ser acentuadas sempre como em Leticia – Letícia, histora – 

história, rasoavel –razoável, sairam – saíram e  reciclavéis – recicláveis. 

Ainda encontramos outros casos de erros associados às palavras proparoxítonas, pois 

todas recebem acento (Monica – Mônica), na escrita dos monossílabos tônicos terminados em 

o(s) que são acentuados também; em ai – aí, temos acentuação prevista no [i] da segunda 

vogal do hiato; mae – mãe e entao – então, temos exemplo da falta do til (~) responsável pela 

nasalização da vogal [a]; elucidamos também problemas relativos ao acento grave (a tarde – à 

tarde) relativo pela crase da aglutinação entre a preposição [a] e o artigo [a] e, para encerrar, 

encontramos uma acentuação indevida (éra – era) em que o aluno grafou o acento em situação 

não prevista nas regras de acentuação.  

 

 
 

Ilustração 08: Fragmento de texto de aluno com erro de acentuação gráfica. 

Fonte: recortado do texto do aluno 02AG. 

 

Nesse excerto retirado do texto do aluno 02AG, encontramos três aspectos que 

demonstram falta de domínio da norma ortográfica em relação às regras de acentuação como 

em ai que deveria ser aí, já que o [i] da segunda vogal do hiato tem normatização ortográfica 

que prever o uso do acento para diferenciar o advérbio de lugar aí da interjeição ai (sem 

acento); o aluno vacilou na escrita das palavras anteriores com uma das regras mais simples 

de acentuação que são oxítonas terminas em a(s) como em atras – atrás; e, por fim, ainda 

errou a escrita de uma palavra tão trivial como José em que escreveu Jose (sem acento) que 

prever acentuação, pois é uma palavra oxítona terminada em [e]. 
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4.2.8 Letras maiúsculas e minúsculas 

 

Com previsão na normatização ortográfica, a escrita das letras iniciais maiúsculas e 

minúsculas, apesar de não apresentarem tantas dificuldades e situações complexas para o seu 

uso, ainda é muito comum serem fonte de erro de ortografia por parte dos alunos. 

 

 
 

Gráfico 09: Percentual de erros de letras maiúsculas e minúsculas. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

  

De acordo com o gráfico 09 acima, os erros decorrentes do mau uso das letras iniciais 

maiúsculas e minúsculas representaram 10,6% de todas as incidências verificadas na pesquisa, 

ocupando, portanto, a quarta posição em número de casos. É um percentual muito alto para 

uma categoria de situações simples de escrita. Ainda foi possível detectarmos que 

aproximadamente 64% dos alunos apresentaram esse tipo de erro, o que em números 

absolutos seriam cerca de 21 alunos dos 33 da turma. Essa variável permite ao professor optar 

por uma estratégia de intervenção coletiva uma vez que a grande maioria da turma apresenta 

dificuldades para grafar letras iniciais maiúsculas e minúsculas. 

 

gerauda – Gerauda, maria – Maria,  chico – Chico,  Reais – reais, Feia – feia, Artes – artes, 

Mercado – mercado, Basar – basar, Marido – marido, Senhora – senhora, Venda – venda, 

Vendido – vendido,  Quando – quando, Dona – dona, Galeria – galeria, Dinheiro – dinheiro, 

Respondeu – respondeu,  Foi – foi, Havia – havia, Bravo, Amarelo, Dia – dia,  uma – (início 

do parágrafo). 

 

Quadro 10: Exemplos de erros do uso de letras maiúsculas e minúsculas. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 
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Nas situações verificadas nos textos dos alunos utilizados na coleta de dados, 

encontramos três problemas que são geralmente os que mais ocorrem quanto à grafia do uso 

de letras iniciais maiúsculas e minúsculas. A primeira delas diz respeito ao uso da letra inicial 

maiúscula em nomes próprios; em nossa pesquisa, observamos a escrita de maneira errada de 

antropônimos, ou seja, nomes de pessoas que foram grafados com letra inicial minúscula em 

vez de serem grafadas com a maiúscula como podemos comprovar em gerauda – Gerauda, 

maria – Maria,  chico – Chico. 

A segunda situação quanto à escrita de maiúsculas e minúsculas, que incorreu numa 

quantidade enorme de erros, foi a grafia da letra inicial maiúscula em palavras de uso 

corrente, ou seja, nomes que os manuais de gramática tomam como comuns e que deveriam 

ser escritos com letra inicial minúscula como, por exemplo, Reais – reais, Feia – feia, Artes – 

artes, Mercado – mercado, Basar – basar, Marido – marido, Senhora – senhora, Venda – 

venda, Quando – quando, Dona – dona, Galeria – galeria, Dinheiro – dinheiro, Respondeu – 

respondeu,  Foi – foi, Havia – havia, Bravo, Amarelo, Dia – dia; há que lembrarmos que em 

certos momentos, o uso da maiúscula deu-se  no interior da palavra, em alguns casos pelo 

traçado confuso da letra (o que desconsideramos), já em outros era evidente a presença da 

letra maiúscula no meio palavra por desconhecimento da regra. 

Outra situação que conferimos foi a escrita de palavra em começo de parágrafo com 

letra inicial minúscula, fato tão trivial e que já deveria ter sido superado ainda nas séries 

inicias do ensino fundamental como verificamos.  

 

 
 

Ilustração 09: Fragmento de texto de aluno com erro de letras maiúsculas e minúsculas. 

Fonte: recortado do texto do aluno 28MC. 

 

Para exemplificar, utilizamos o excerto de um texto do aluno 28MC em que 

podemos facilmente localizar alguns erros pela troca entre maiúsculas e minúsculas como 

vemos em Arte que deveria ser arte, em Reais – reais, Vendido – vendido, e também em 

HAvia que misturou maiúsculas e minúsculas onde só caberiam as últimas.   
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4.2.9 Acréscimo de letras 

 

Nos erros decorrentes do acréscimo de letra ou letras que não pertence(m) à 

ortografia da palavra, quase que não houve incidências, pois verificamos apensa 3 casos, o 

que em termos percentuais representaram 0,6% do total e registrou a menor incidência dentro 

do nosso modelo. 

 

 
 

Gráfico 10: Percentual de erros  pelo acréscimo de letras. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

Observando os únicos 3 casos e analisando o contexto de produção, é possível 

dizermos que se trataram de situações em que houve, na verdade, descuido por parte de cada 

um dos três alunos que cometeram o deslize. Assim, situações como essas são resolvidas com 

a reescrita do texto e um pouco mais de atenção por parte do aluno ao escrever.  

 

 
 

Ilustração 10: Fragmento de texto de aluno com de erros pelo acréscimo de letras. 

Fonte: recortado do texto do aluno 36RG. 

 

Os três exemplos localizados nos textos dos alunos foram ser – se, rela – ela, dei – de 

e que percebemos a distração dos aprendizes; no excerto do texto do aluno duplica o do 

fonema /i/ desnecessariamente já que o [e] nesse contexto tem som o de [i]. 
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4.2.10 Ausência de letras 

Em sentido contrário ao acréscimo de letras, criamos o parâmetro ausência de letras 

para agrupar aqueles casos em que há erros de escrita ortográfica pela ausência de uma ou 

mais letras nas palavras. 

Nesse parâmetro, localizamos cerca de 20 situações, o que representaram em termos 

percentuais 4,3% de todos os erros, ocupando a nona posição em número de incidências; 

verificamos que 15 alunos apresentaram esse tipo de falha e, mesmo com quase metade da 

turma incidindo nesse erro, não há muita preocupação quanto a isso, porém, o professor há 

que realizar um trabalho com a reescrita de textos, alertando seus alunos para essas falhas e, 

por parte dos alunos mais atenção com esses descuidos. 

 

 
 

Gráfico 11: Percentual de erros pela ausência de letras. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

O que atentamos quando analisamos os erros de ortografia desse parâmetro é que o 

aluno recorre a alguns processos fonológicos mesmo que, aparentemente, o motivo da falha 

seja a pressa ou desleixo. 

 

etão – então, passado – passando, vedeu – vendeu,  quado –quadro, escodido – escondido, 

amotrou – amostrou, decobriram – descobriram,  ates – artes, peguntou – perguntou,  devota 

– de volta, Arrumad – arrumado.  

 

Quadro 11: Exemplos de erros pela ausência de letras. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 
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Nos primeiros exemplos, notamos que a omissão da letra gerou o apagamento da coda 

/N/ responsável pela nasalização como em etão – então, passado – passando, vedeu – vendeu, 

quado –quadro, escodido – escondido.  

Achamos também casos de apagamento das codas silábicas /s/, /r/ e /l/ exemplificadas, 

respectivamente, em ates – artes, devota – de volta. E, já no último exemplo, vemos um típico 

problema de esquecimento, pois é atípica essa construção de sílaba como em arrumad – 

arrumado. 

 

 
 

Ilustração 11: Fragmento de texto de aluno com erro pela ausência de letras. 

Fonte: recortado do texto do  aluno 14GV. 

 

Através do texto do aluno 14GV, exemplificamos o problema por ausência de letras 

como em descobriram no fim da linha 15. Lembramos que boa parte da falta de letras que 

verificamos nos textos dos alunos foi agrupada no parâmetro marca oral na escrita. Para este 

parâmetro optamos por tratar outras ausências de letras por outras razões que não aquelas. 

 

4.2.11 Hipercorreção 

 

A hipercorreção é um processo fonológico em que utilizamos uma letra no lugar de 

outra por fazermos a generalização de alguma regra, uma espécie de analogia que seria 

possível em outra situação que não aquela. Sendo assim, esse processo explicativo de 

procedimentos fonológicos certamente está presente em outras categorias, principalmente nas 

terminações verbais quando o aluno, por exemplo, troca [u] por [l]. Desse modo, deixamos 

para essa categoria os casos de hipercorreção mais superficiais, isso explica os pouquíssimos 

casos, pois foram apenas 0,8% de incidências e a penúltima categoria em número de erros. 
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Gráfico 12: Percentual de erros de hipercorreção. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

Entender o processo de hipercorreção ajudará o professor a compreender determinados 

procedimentos de escrita do aluno, permitindo a tomada de decisão para quais estratégias 

utilizar dependendo em que outros erros de escrita o aluno está inserido.  Como a maioria dos 

casos de hipercorreção estão explicando procedimentos em outras categorias de erros, 

restaram-nos apenas esses três casos verificados na escrita de verbos desse – disse, pedesse – 

pedisse, veveram – viveram. 

 

 
 

Ilustração 12: Fragmento de texto de aluno com erro de hipercorreção. 

Fonte: recortado do texto do aluno 05AD. 

 

Os três procedimentos de generalização de regras decorreram da troca de [i] por [e] 

como se ver no texto do aluno acima quando em vez de disse utilizou desse, pois em alguns 

contextos como, por exemplo, pote o aluno ler [‘pti] e assim leva esse procedimento para 

outra situação que não cabe. 
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4.2.12 Homônimos e parônimos  

 

Criamos esse parâmetro, porque muitas palavras para serem grafadas corretamente 

dentro de um texto é necessário recorrer ao aspecto semântico ainda mais que muitos desses 

vocábulos têm similaridade gráfica e/ou sonora. Desse modo, optamos por essa classificação 

para auxiliar o professor para correção e superação de erros desse tipo. 

 

 
 

Gráfico 13: Percentual de erros na escrita de homônimos e parônimos. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

  

Mesmo existindo uma quantidade muito grande de palavras homônimas e parônimas, 

verificamos um número bastante pequeno de situações; visualizamos apenas 3,2% de todos os 

casos de erros ortográficos, sendo apenas a décima colocada em ordem decrescente de 

ocorrências, porém o que nos chamou a atenção foi o tanto de vezes que foi feita confusão 

entre Mais – mas, repetindo-se em dez momentos; o uso dos porquês também foi 

problemática bem como o par homônimo mal (contrário a bom) e  mau (oposto a bom).  

 

 
 

Ilustração 13: Fragmento de texto de aluno com erro de homônimas e parônimas.  

Fonte: recortado do texto do aluno 18JB. 
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Retirando exemplos do texto dos alunos para mostrarmos como sendo erros da escrita 

de parônimos e homônimos, localizamos o mau uso, principalmente, da conjunção 

adversativa mas, pois em 10 momentos foi cometido esse tipo de erro. Vale ressaltarmos que 

apesar da pouca ocorrência, um trabalho coletivo com palavras homônimas e parônimas é o 

mais adequado para esses tipos de situações. 

 

4.2.13 Erros de pontuação 

 

Os erros de pontuação do texto surgiram como o parâmetro com maior ocorrência em 

nossa análise, pois dos 33 alunos, em apenas 4 deles não verificamos algum erro ao pontuar o 

texto. As ocorrências representaram 21,5% de todos os casos. 

 

 
 

Gráfico 14: Percentual de erros de pontuação. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

A proposta de produção textual que optamos para a coleta de dados através da tirinha 

possibilitou que o aluno escrevesse uma narrativa e, assim, permitisse a possibilidade de 

utilização de um maior número de sinais de pontuação. Verificando os textos produzidos 

pelos alunos, percebemos que a maioria deles apresentou sérios problemas com relação ao uso 

desses sinais. Localizamos inúmeros problemas com o uso do ponto final (.), da vírgula (,), 

dos dois pontos (:), do travessão (–) só para elencar os principais dentro dos textos 

verificados. 
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Ilustração 14: Fragmento de texto de aluno com erro de pontuação. 

Fonte: recortado do texto do  aluno 36RG. 

 

O excerto acima pode ilustrar bem como o aluno não utilizou corretamente os sinais 

de pontuação. Ele utilizou a palavra aí como recurso de progressão textual e, desse modo, não 

empregou nem vírgulas, nem ponto e vírgula e ponto final. 

 

4.2.14 Aspectos estruturais e visuais do texto. 

 

Não se trata de um erro de ortografia, mas criamos esse item para ajudar o professor a 

tratar mais cuidadosamente com os aspectos visuais e com a estruturação do texto, pois, 

geralmente, ao deixarmos isso de lado, deparamo-nos com textos esteticamente ruins, 

rascunhos, sem zelo e, claro, com a estrutura textual falha, principalmente no que diz respeito 

à paragrafação do texto. 

Tratamos esse aspecto de maneira diferenciada das demais, pois observamos se os 

alunos apresentavam ou não problemas estéticos e/ou estruturais do texto. Desse modo, o 

gráfico, a seguir, representa o número de alunos com algum problema dentro desse parâmetro. 

Por isso, no quadro 02 com erros totais e específicos, já apresentado, marcamos com o 

número 1 todos aqueles alunos que percebemos alguma falha. 
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Gráfico 15: Percentual de erros com aspectos estruturais e visuais do texto. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

Assim, 5,6% dos erros do nosso quadro foram com aspectos estruturais e visuais do 

texto, em linhas gerais, 27 dos alunos apresentaram um ou mais problemas com o desenho do 

texto como desobediência às margens esquerda e direito do texto, não dividindo o texto em 

parágrafos, rasurando a produção, problemas com caligrafia etc. 

 

 
 

Ilustração 15: Fragmento de texto de aluno com erros de aspectos estruturais e visuais do texto. 

Fonte: recortado do texto do aluno 23JL. 
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No texto do aluno 23JL que utilizamos para ilustrar os casos do parâmetro aspectos 

estruturais e visuais do texto notamos através de uma observação bem geral que o aluno a 

começar: rasura o texto, daí a importância do rascunho e da proposta de reescrita; falta da 

divisão do texto em parágrafos, a não obediência às margens direitas do texto e também 

problemas de caligrafia. 

 

4.2.15 Outros casos 

 

Em relação a esse último aspecto do nosso parâmetro que prever outras situações que 

não apareceram nos outros parâmetros, verificamos 8 casos que representaram 1,7% dos casos 

de toda a pesquisa. 

 

 
 

Gráfico16: Percentual de erros com outros casos. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa 

 

Encontramos, por exemplo, casos como traçado confuso entre letra parecidas [o] e [a], 

entre [f] e [z] e [g] e [q]  também a inversão da posição de uma letra dentro da palavra quardo 

– quadro. Porém, nesta análise, o que fica de destaque para um futuro tratamento diferenciado 

é o caso de escrita pré-alfabetica verificado no texto do aluno 20JM, pois não segmentou o 

texto em palavras e tampouco produziu um texto legível e compreensível. 
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Ilustração 16: Fragmento de texto de aluno com outros casos de erros. 

Fonte: recortado do texto do aluno 20JM. 
 

Como podemos perceber no texto do aluno 20JM, há uma série de problemas, pois 

ainda apresta escrita pré-alfabetica, não faz a divisão do texto em palavras e nem as separa por 

espaços em brancos que convencionamos para facilitar a leitura do texto, além disso, não é 

possível compreender a produção textual desse aluno. Porém, há que salientarmos que o aluno 

em questão apresenta déficit de aprendizagem, pois tem Necessidades Educacionais Especiais  

e, tem acompanhamento de profissional especializado da sala de AEE (Atendimento 

Educacional Especializado) no contra turno. 

Feitas todas essas análises e discussões, acreditamos ser possível um trabalho de 

intervenção significativo, pois elencamos os pontos mais recorrentes dos erros de ortografia 

na produção escrita dos alunos desde os mais significativos aos mais incomuns. 
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5 SUGESTÕES E RESULTADOS  DAS INTERVENÇÕES PARA OS ERROS DE 

ORTOGRAFIA 

 

Como bem dissemos no capítulo de que trata da metodologia desta proposta de 

trabalho, nossa intenção não é tornar o ensino de ortografia o aspecto mais importante do 

estudo de Língua Portuguesa, antes, propomos que seja uma ação paralela e concomitante a 

esse estudo, mas que possa contribuir substancialmente para a construção de uma escrita 

(entendam textos) significativa. Desse modo, o planejamento e a execução de algumas 

atividades interventivas para a minimização ou superação de erros ortográficos tiveram como 

ponto de orientação o plano da disciplina. 

Como o ensino de ortografia é algo muito abrangente, na totalidade de seus conteúdos, 

já que permeia quase todos os aspectos gramaticais previstos pela norma culta na disciplina de 

Língua Portuguesa e que são estudados superficial ou profundamente de acordo com o grau 

de ensino, abranger todos esses aspectos, numa só pesquisa restrita e especifica como essa, é 

impossível.  

Assim, para cada um dos quinze tipos de parâmetros de erros ortográficos utilizados 

em nosso modelo, sugerimos algumas ações pedagógicas de intervenção para a superação ou 

minimização dos erros verificados durante a coleta de dados. Também mostraremos algumas 

atividades de intervenção pedagógicas que durante a pesquisa-ação foi possível aplicar junto 

aos alunos. Logicamente, não intervimos em todos os parâmetros pela razão já dita 

anteriormente.  

Ainda vale ressaltarmos que nossas sugestões de intervenções e as atividades aplicadas 

em sala de aula durante nossa pesquisa-ação serão descritas seguindo a mesma ordem que 

orientou nosso trabalho até aqui, ou seja, abordaremos parâmetro a parâmetro do primeiro ao 

décimo quinto como fizemos no item 2.6.5 quando propusemos nosso modelo bem como no 

capítulo quarto em que fizemos a análise e discussão da coleta de dados. Assim, nosso 

trabalho, neste capítulo, não seguirá a sequência que ocorreu na pesquisa-ação durante as 

intervenções que propusemos e que foram possíveis de serem aplicadas. 

 

5.1 Primeiros passos das ações pedagógicas de intervenção 

 

Nosso primeiro trabalho com a turma, antes de aplicarmos qualquer intervenção 

pedagógica com os erros de ortografia, foi mostrar o planejamento a cerca do projeto de 

ortografia. Nesse momento, levamos os alunos a refletirem sobre a escrita: o que é e para que 
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serve. Para isso, fizemos um breve levantamento histórico sobre o processo de comunicação 

até chegarmos à escrita dos dias atuais. 

Feito isso, passamos a discutir aspectos relativos à ortografia: o conceito, a 

importância, as diferenças entre escrita e ortografia e a noção de erro ortográfico. 

Brevemente, também refletimos sobre a norma culta e as outras variedades linguísticas e, por 

fim, debatemos o papel da escola no ensino da disciplina de Língua Portuguesa. 

Depois dessas considerações, detalhamos o projeto: o que era e como seria aplicado 

assim como a necessidade de, eles, alunos estarem conscientes e predispostos à reflexão e a 

contribuírem positivamente para o bom proveito e o aprendizado das propostas com a 

ortografia. Nesse instante recomendamos aos alunos a criação do caderno de ortografia que já 

abordamos no item 3.3.3 para que fosse um espaço exclusivo para as atividades trabalhadas 

no projeto. Nossa intenção não foi segregar o ensino de ortografia da disciplina de Língua 

Portuguesa, antes pensamos num espaço de consulta de mais fácil acesso já que no espaço 

reservado  à disciplina, geralmente, há muitas atividades de todos os tipos. 

 

5.2 Propostas de ações pedagógicas de intervenção 

 

As sugestões de intervenções para cada parâmetro de erros e algumas atividades 

pedagógicas aplicadas em sala de aula durante a pesquisa-ação para minimizar ou superar os 

erros ortográficos encontrados nos textos dos alunos bem como os resultados dessas 

aplicações serão descritas a seguir: 

 

5.2.1 Quanto à marca oral na escrita  

 

O trabalho com a oralidade em sala de aula ainda é um terreno muito irregular quando 

pensamos a inserção de atividades mais sistemáticas de valorização da fala no mesmo patamar 

que agregamos à escrita, em especial, à norma culta. Como nossa intenção neste trabalho é 

sugerir atividades voltadas para a superação ou minimização de marcas orais na escrita 

ortográfica, apontaremos intervenções voltadas apenas para esse aspecto da relação oralidade 

e escrita, o que não exclui um trabalho mais aprofundado com esse campo tão vasto do ensino 

de Língua Portuguesa.  

Não há dúvidas de o que primeiro passo para um trabalho profícuo para superar ou 

minimizar as marcas orais na escrita de nossos alunos é a conscientização de que há profundas 

diferenças entre fala e escrita bem como tecermos esclarecimentos sobre a norma culta e a 
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relação com as demais variedades linguísticas. Cagliari (2009a, p.192) alerta sobre essas 

questões da fala do aluno e o domínio da norma culta ao dizer que: 

 

Para que os alunos não se desesperem, quando perceberem que terão de aprender a 

falar um dialeto diferente do habitual, é preciso que o professor, nos momentos 

oportunos, converse com eles a respeito dos vários problemas de fala, explicando-

lhes como a fala funciona e quais os seus usos.  
 

Bortoni-Ricardo (2004) em seu livro Educação em língua materna: a sociolinguística 

em sala de aula propõe inúmeras reflexões teóricas e exercícios práticos que elucidam bem 

toda a variedade linguística do português brasileiro, como exemplo, citamos o terceiro 

capítulo, em que a autora propõe ponderações sobre a variação linguística existente entre o 

professor e os alunos do ensino fundamental; ainda esclarece que o “erro de português” é 

apenas uma variante entre as demais existentes na língua e indica aos professores a 

“adequação linguística” como ferramenta para a escrita monitorada de seus alunos. 

Mais especificamente sobre a relação oralidade e escrita, Marcuschi (2003), em sua 

obra Da fala para a escrita: atividades de retextualização, entre outros pontos, traz 

esclarecimentos e desmistifica muitos conceitos sobre fala e escrita, além de propor as 

atividades de retextualização em sala de aula, no caso em questão, esclarece as possibilidades 

de passarmos o texto falado para o escrito.  

Diante desses pontos, acreditamos que o professor deve conversar com seus alunos 

constantemente sobre a escrita e, sempre que perceber a presença da fala nos seus texto 

escritos, fazer reflexões sobre oralidade, escrita e ortografia. Como sugestões para esse 

trabalho, o professor pode gravar áudios do diálogo entre pessoas, como por exemplo, dos 

componentes da comunidade escolar, como direção, corpo docente, pessoal de apoio, dos pais 

e, claro, dos próprios  alunos e pedir que os alunos transcrevam essas conversas; após essa 

transcrição, fazer reflexões com seus alunos sobre o modo de falar de cada um e, por fim, 

fazer a reescrita desses textos para a norma padrão.  

Além dessa sugestão, de primeiro momento, pensamos várias outras possibilidades de 

aprofundar o assunto: 

 Retextualização para a norma padrão sem mudança de gênero – o professor pode 

propor a atividades em que o aluno apenas retextualize um gênero qualquer, 

fazendo a adaptação do texto para a variante padrão como, por exemplo, as 

músicas  “Asa Branca” de Luís Gonzaga,  “Poeta da roça” de  patativa do Assaré,  



102 

  

“Chopis Centis”  do  Mamonas Assassinas, “Negro drama “ dos Racionais MC’s e 

“Inútil”  do Ultraje a Rigor ; 

 Retextualização para a norma padrão com mudança de gênero – nessa atividade, o 

professor sugere não só a passagem do texto para a norma padrão, mas propõe a 

reescrita do texto em outro gênero, fazendo toda a adaptação necessária. Por 

exemplo, transformar os quadrinhos do personagem “Chico Bento da Turma da 

Mônica” de Mauricio de Souza para um conto, um cordel para uma crônica etc; 

  Retextualização da norma padrão para a regional – ao contrário do que 

geralmente é feito, nessa proposição, o professor sugere como atividade que os 

alunos transformem um texto que esteja em norma padrão para o seu dialeto local 

como, por exemplo, reescrever “Garota de Ipanema” de Caetano Veloso na 

variedade local do aluno; 

 Rescrita dos textos dos colegas observando a correção de marcas orais – o 

professor pode sugerir aos alunos que reescrevam os textos dos colegas, 

observando e corrigindo as marcas de oralidade, passando para a variedade culta; 

 Produção de um dicionário com expressões regionais/locais – o professor pode 

sugerir a elaboração de um dicionário com palavras e expressões características da 

região/localidade onde vive. Para isso, pode propor a organização por aspectos 

culturais como culinária, música, artes, comércio, diversão etc. 

 Redes sociais: a internet está cheia de sites e aplicativos que podem contribuir 

para um trabalho com a oralidade e escrita. As tirinhas do “Bode Gaiato” e as dos 

“Signos Nordestinos” hospedadas no Facebook bem como as conversas do 

aplicativo WhatsApp são ótimas atividades para elucidar e perceber as marcas 

orais na escrita. 

Como dissemos, durante a pesquisa-ação, não foi possível aplicar sugestões para a 

superação ou minimização dos erros verificados para cada parâmetro. Como não aplicamos 

uma intervenção em sala de aula para esse critério em discussão, sugerimos uma atividade que 

imaginamos ser importante para um trabalho profícuo para esse tema em questão.  

 

Identificação 

 Retextualização para a norma padrão sem mudança de gênero; 

 Atividade coletiva; 

 04 aulas. 

 

Conteúdo 

https://www.vagalume.com.br/mamonas-assassinas/chopis-centis.html
https://www.letras.mus.br/ultraje-a-rigor/49189/
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 Fala, escrita e ortografia. 

 

Objetivos 

 Reconhecer as marcas da oralidade em textos verbais escritos; 

 Diferenciar a fala da escrita e ortografia; 

 Saber adequação linguística ao contexto de produção. 

 

Estratégias/desenvolvimento 

 Distribuição do texto escrito da música “Asa branca” de Luiz Gonzaga para os 

alunos; 

 Execução da música “Asa branca” de Luiz Gonzaga para os alunos; 

 Leitura individual e coletiva do texto; 

 Proposição de atividade de interpretação do texto; 

 Discussão sobre o tema do texto, seu contexto de produção; 

 Apresentação da vida do autor e sua relação com a letra da música; 

 Atividade de percepção das marcas orais dentro do texto, refletindo sobre a liberdade 

poética e adequação linguística; 

 Atividade de rescrita do texto segundo a norma ortográfica; 

 Leitura dos resultados de reescrita pelos alunos; 

 Proposição de atividade de fixação através da retextualização para a norma culta do 

texto “Poeta da roça” de patativa do Assaré. 

 

Recursos 

 Cópia das letras das músicas “Asa branca” de Luiz Gonzaga e “Poeta da roça” de  

patativa do Assaré; 

 Aparelho de som; 

 Quadro, pincel e apagador. 

 

Avaliação 

 Resolução das atividades propostas; 

 Percepção das marcas orais na escrita e formulação de hipóteses de escrita; 

 Capacidade de adequação linguística ao contexto de produção. 

 

Referências bibliográficas 

 ASSARÉ, Patativa do. O poeta da roça. Disponível em:< 

https://www.letras.mus.br/patativa-do-assare/872145/>. Acesso em: fevereiro de 

2015. 

 GONZAGA, Luiz. Asa branca. Disponível em https: 

<hhtp//www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/asa-branca.html>. Acesso em: fevereiro 

de 2015. 

 
 

Quadro 12: Atividade sugestiva para aplicação para erros de marca oral na escrita. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

 

 

 

https://www.letras.mus.br/patativa-do-assare/872145/
https://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/asa-branca.html
https://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/asa-branca.html
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5.2.2 Quanto à violação de regras dicionarizadas 

 

Quanto às estratégias de superação ou minimização da escrita de palavras, cuja 

utilização de algumas letras não são regidas por nenhuma regra e que só a recorrência à 

memória ou a consulta a dicionários poderá ajudar o aluno na escrita ortografia, pensamos 

sugestões com base nas propostas de alguns autores. 

Morais (2006) propõe como primeiro passo, para o trabalho com as irregularidades da 

língua, conscientizar a turma, ou seja, o professor deve fazer esclarecimentos sobre as 

regularidades e irregularidades das palavras do idioma, mostrar aos alunos que em 

determinadas situações não terá apoio sistemático para a escrita dessas palavras. Esse autor 

afirma que: 

 

[...] um dado fundamental ao tratar das irregularidades ortográficas é jogar 

honestamente, ás claras, com os alunos. Em geral, essa parte da ortografia é o 

terreno onde a escola “pega o aluno na curva”, cobrando-lhe o conhecimento de 

palavras raras (não ensinadas, inúteis) e... punindo quem não sabe escrever essas 

raridades imprevisíveis. Quando propomos que joguemos às claras, sugiro que 

definamos com os alunos com os alunos lista de palavras em que ele não poderão 

errar mais e que os ajudemos a tomar consciência de que, naqueles casos, não há 

regras (para decidir qual letra usar), razão pela qual será preciso memorizar. 

Fazendo assim, optamos por ajudar as crianças a internalizarem, pouco a pouco, as 

irregularidades da língua, em vez de corar aleatoriamente que elas “acertem tudo” 

(MORAIS, 2006, p.107). 

 

Percebemos pelo que foi dito na citação que, além dessas elucidações sobre o que é 

regular e irregular na língua, o autor sugere um contrato de cooperação entre professor e aluno 

para a superação ou minimização dos erros ortográficos em que cada um tem um dever a 

cumprir nesse acordo. O aluno não errando mais palavras já acordadas e o professor, com 

bom senso, não cobrando, logicamente, o erro de palavras de escrita irregular não acordadas. 

Nóbrega (2013) citando Lemle (1995), afirma que é necessário o professor tecer 

comentários sobre as irregularidades da língua através de explicações etimológicas, pois 

grande parte das palavras irregulares tem uma razão histórica de ser e só a memória poderá 

ajudar na escrita. E, acrescenta: 

 

Conhecer quais são os contextos em que mais de um grafema compete para 

representar um fonema permite antecipar quando é prudente recorrer ao dicionário 

para estabelecer a grafia de uma palavra. Essa conduta, é bom lembrar, não é 

prerrogativa de escritores inexperientes, é, isso sim, tarefa rotineira daqueles que 

escrevem profissionalmente (NOBREGA, 2013, p.164). 
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Sobre o apoio à memória e ao uso de dicionários para a escrita dessas palavras 

irregulares, Morais (2006, p.35) diz que “é preciso, na dúvida consultar modelos autorizados 

(como o dicionário) e memorizar!!”. Sobre esse último item, defende ser  

 

[...] importante ressaltar que a memorização da forma correta de palavras irregulares 

corresponde a conservar na mente as imagens visuais dessas palavras, suas “imagens 

fotográficas”. Nesse sentido, a exposição do aprendiz aos modelos de escrita correta 

das palavras que contêm irregularidades é fundamental para que ele memorize sua 

imagem visual (MORAIS, 2006, p.35). 

 

 

Logo, podemos perceber que, mesmo sendo palavras de escrita irregular, isso não 

significa que não é possível fazermos um trabalho direcionado e sistemático. Pelo contrário, 

justamente por não haver um princípio gerativo, é possível inúmeras sugestões. É claro que 

defendemos a leitura como papel fundamental para a escrita já que o leitor mais proficiente 

ficará menos dependente de ter que analisar mais detalhadamente a forma correta das 

palavras, pois a escrita flui sem tantas dúvidas (ZORZI, 2015). Porém, concordamos com 

Morais (2006) ao afirmar que: 

 

A leitura constante de livros, jornais, revistas e outros suportes impressos constitui, 

portanto, uma espécie de primeiro mandamento para o desenvolvimento da 

competência ortográfica. Porem, não basta o contato frequente com textos 

impressos. Afinal, mesmo que precisemos de modelos, sobretudo para memorizar as 

formas irregulares, não somos esponjas, isto é, não aprendemos por “osmose” 

(p.62). 

 

 

Assim, Morais (2006) traz uma série de atividades reflexivas sobre as irregularidades 

da língua como ditado interativo em que os alunos refletem sobre o que estão escrevendo. 

Esse tipo de ditado diverge do tradicional modelo por ser um texto de conhecimento dos 

alunos e que refletem sobre aspectos de ortografia já selecionados previamente e quais 

obstáculos concorrem para as dificuldades da escrita ortográfica.  

O autor também propõe a releitura com focalização que consiste numa releitura 

coletiva de um texto já de conhecimento de todos em que são feitas pausas propositais para a 

reflexão da escrita de dadas palavras. Outra proposta profícua desse autor é a reescrita com 

transgressão ou correção em que consiste, num primeiro momento, reescrever um texto em 

desobediência com a norma-padrão para que refletam sobre os erros e acertos na escrita e, 

num segundo momento, reescrever um texto, mas corrigindo os erros ortográficos. (MORAIS, 

2006).  
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Voltando nossa atenção para o uso do dicionário, Brasil (2012, p. 18) afirma que ele 

“pode ser um instrumento bastante valioso para a aquisição de vocabulário e para o ensino e a 

aprendizagem da leitura e da escrita”. Realmente será se for encarado não só como um livro 

simples para a consulta de palavras. Porém, antes de qualquer coisa, é necessário darmos mais 

evidência a ele em sala de aula; é necessário que o aluno se familiarize, que conviva com esse 

objeto para que, então, acostumados, recorram a ele sempre que a dúvida surgir. (MORAIS, 

A; LEITE.K.M.S; SILVA, A, 2007). E, em se tratando de irregularidades das palavras da 

língua, não restam dúvidas de que o dicionário é o melhor instrumento para a consulta. 

Além dessas atividades propostas, há inúmeras outras que o professor poderá  utilizar  

para a  minimização ou superação de erros ortográficos decorrentes das irregularidades como, 

por exemplo, lista de palavras organizadas dentro de categorias e fixadas em murais ou 

cartazes para consulta posterior (MORAIS, 2006). 

Dito isso, sugerimos uma série de atividades que o professor poderá utilizar em suas 

aulas e que ajudem os alunos no domínio da escrita ortográfica no que se refere às 

irregularidades da língua; pensamos em: 

 Lista de palavras – como é através da consulta à escrita ortográfica uma das 

formas de saber a grafia exata de palavras com letras de escrita irregular, 

sugerimos a criação de painéis, cartazes com grupos de palavras organizadas por 

letras que apresentam múltiplas representações como h, s, sc, xc, z, x etc e/ou 

organizadas segundo determinados contextos como o familiar, musical, esportivo, 

escolar entre outros;  

 Jogos com o dicionário – o trabalho didático com o dicionário vai muito além da 

simples consulta da escrita de dadas palavras, pois há inúmeras possibilidades de 

utilizarmos o dicionário em sala de aula e uma delas é atividade com jogos 

utilizando-o de maneira lúdica e que permite que o aprendiz se familiarize com 

esse livro e torne rotineira a sua utilização sempre que se fizer necessária; para 

isso, é de fundamental importância que o dicionário esteja diariamente na sala de 

aula e que o professor crie nos alunos o hábito de recorrerem a esse livro; 

 Trabalho com derivações e cognatos – outra possibilidade de reflexão a respeito 

das irregularidades das palavras da língua é promover o trabalho com o processo 

de formação de palavras derivadas, ou seja, palavras cognatas; 

 Leitura – a leitura é um dos processos primordiais na aquisição da escrita formal, 

pois recorremos à memória para escrevermos, desse modo, a proposição de 
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atividades de leitura com foco nas palavras de difícil escrita é uma ótima 

ferramenta para o domínio de palavras com escrita ortografia irregular; 

 Reescrita – o processo de refacção do texto é outro mecanismo que auxilia o aluno 

com o domínio da escrita de palavras irregulares; uma das formas mais comuns é 

a identificação do erro pelo professor e proposta de reescrita, porém um trabalho 

com focalização e reflexão conjunta entre professor e aluno sobre as palavras 

irregulares torna o processo bem mais profícuo; 

 Ditado – a proposta com ditado de palavras, frases e textos quando tratadas de 

maneira reflexiva é, certamente, uma das maneiras mais produtivas para o 

trabalho com a escrita de palavras irregulares já que é através da memorização que 

nos possibilita o domínio desses vocábulos; 

 Caderno de ortografia – a criação do caderno de ortografia é outro suporte para o 

aluno na hora da escrita de palavras irregulares, principalmente daquelas com as 

quais já refletiu em sala juntamente com o professor. 

A seguir, adaptamos uma sugestão de utilização do dicionário através de jogos que 

retiramos de Brasil (2012 p. 56-57) na obra Com direito à palavra: dicionários em sala de 

aula a qual traz inúmeras reflexões e atividades sobre/com os dicionários. 

 

Identificação 

 Nome: do jogo: Com certeza ou com dúvida? 

 Atividade coletiva; 

 02 aulas. 

 

Conteúdo 

 Escrita de palavras irregulares  

 

Objetivos 

 Sensibilizar os alunos para problemas ortográficos  

 

Estratégias/desenvolvimento 

 Prepare uma lista de 10-15 palavras normalmente mal grafadas em classe. Podem ser 

palavras recolhidas de algum trabalho de casa ou palavras que você julgue  necessário 

que os alunos conheçam para um trabalho futuro; 

 Peça a cada aluno que divida uma folha de caderno em duas com os seguintes títulos: 

com certeza e com dúvida; 

 Diga-lhes que você vai ditar algumas palavras e que eles têm que escrever cada 

palavra em uma das colunas. Não precisam se preocupar se sabem ou não a grafia 

correta, basta colocar na coluna “com dúvida”; 

 Dite sua lista de palavra, dando a cada uma delas um número (os alunos devem 

escrever o número também). Os problemas gráficos mais comuns  são relacionados 
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coma a acentuação gráfica, consoantes mudas (“apto”, “afta”, “admitir”, “atmosfera”, 

“acne”) , e o uso de g/j, z/s/ss/ç/z/h/l/u etc. 

 Os alunos comparam suas respostas  em duplas. Se tiverem duas versões diferentes da 

mesma palavra na coluna “com certeza”, que está certo? 

 As duplas conferem as respostas no dicionário; 

 Você pode usar esta atividade para apresentar vocabulário-chave de um texto ou tema 

que vai ser estudado. Quando os alunos estiverem conferindo a grafia correta, 

certifique-se de que também estão atentando para o significado das palavras novas. 

Pergunte se eles advinham a que tema essas palavras estão vinculadas. Quando você 

entregar o texto, peça a eles que encontrem e sublinhem todas as palavras ditadas 

para, em seguida, conferir o sentido que elas têm nesse contexto especifico. 

Recursos 

 Caderno de ortografia 

 Dicionário 

 Quadro branco 

 Pincel 

 Apagador 

 

Avaliação 

 Capacidade de manusear o dicionário; 

 Reflexão sobre a escrita de palavras irregulares. 

 

Referências bibliográficas 

 Brasil. Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Com direito à 

palavra: dicionário em sala de aula. Brasília: Ministério da Educação, Secretária de 

Educação Básica, 2012, p. 56-57. 
 

Quadro 13: Atividade sugestiva para aplicação para erros de violação de regras dicionarizadas 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

 

5.2.3 Quanto à letra de contexto regular 

 

Há inúmeras possibilidades de trabalharmos com as palavras cujas letras apresentam 

contexto regular, ou seja, aquelas que algum(a) letra/dígrafo dependem da posição ou da 

relação com outras letras dentro da palavra, pois apresentam algum principio gerativo que o 

aluno possa refletir para sanar a dúvida ortográfica. Nóbrega (2013, p.47) afirma que:  

 

[...] para escrever corretamente boa parte das palavras da língua, as crianças 

precisam conhecer as regas que regulam o uso dos grafemas em função de sua 

posição no começo, no interior ou no fim da palavra, e ainda, algumas restrições 

impostas pelos grafemas que vêm antes ou depois daquele que se quer grafar no 

momento. 

 

 

Em outras palavras é necessário que o professor esclareça aos alunos que existem 

regularidades dentro da língua, ou seja, que existem regras para as quais pode recorrer, 
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criando suas hipóteses de escrita. Assim, o primeiro passo para o trabalho com ortografia no 

que toca às palavras de escrita regular tem como base a seguinte reflexão: 

 

O entendimento do que é regular e do que é irregular em nossa ortografia me parece 

fundamental para o professor organizar seu ensino. Se pensarmos que os erros 

ortográficos têm causas distintas, podemos abraçar a ideia de que a superação de 

erros requer estratégias  de ensino-aprendizagem diferentes. Isto é, para avançar na 

superação de erros distintos, o aluno precisa ser ajudado a usar diferentes modos de 

raciocinar sobre as palavras. Com base na distinção entre o que é regular e irregular, 

o professor poderá organizar mais claramente seu trabalho, decidindo o que o aluno 

precisa memorizar e o que ele pode compreender (MORAIS, 2006, p. 28). 

 

 

Sobre essas estratégias de ensino-aprendizagem as quais o autor supracitado se refere 

em relação às regularidades das palavras da língua são as mais diversificadas e, é importante 

que ocorram de maneira reflexiva e que os alunos aprendam a analisar os contextos dos 

fonemas e grafemas dentro das palavras para que possam superar ou minimizar esses erros 

ortográficos, pois “o ensino reflexivo de ortografia sustenta-se por descoberta sempre que o 

conteúdo selecionado orientar-se por uma regularidade”, diz afirma Nóbrega (2013, p.126). 

Morais (2006,) propõem quatro atividades com palavras regulares: a primeira, 

classificação de palavras reais, é uma sugestão de analisar e refletir o uso de determinada 

letra em seus vários contextos e cujo procedimento é busca e a retirada dessas palavras de 

dentro de um texto já trabalhado ou em outros suportes para, então, classificar/organizar 

segundo seus usos dentro de um determinado contexto regular. Já a proposta de classificação 

de palavras inventadas tem um foco mais sobre a reflexão e formulação de hipóteses do uso 

de uma letra em determinada situação já que as palavras não existem e não tem função 

comunicativa. 

Outra proposta é a produção de palavras reais a partir do enfoque dado à organização 

das letras em seus contextos. Assim, por meio de anotações, cruzadas e cartelas com sílabas 

isoladas, escreva palavras que têm existência no idioma. Em relação à proposta de criação de 

palavras irreais está na reflexão das regularidades e o contexto de uma dada letra dentro da 

palavra. 

Assim, como sugestão, pensamos em algumas atividades que fossem sistemáticas e 

tivessem o viés reflexivo que é proposto para o ensino de palavras regulares como, por 

exemplo: 

 Agrupamento de letras com contexto regular – após a reflexão sobre fonemas e 

grafemas regulares e irregulares em palavras do idioma, o professor escolhe uma 

letra e após a reflexão dos seus vários contextos de uso dentro das palavras, 
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montar painéis, cartazes e ou até mesmo anotações no caderno de ortografia. 

Essas palavras podem ser retiradas dos textos que os alunos já estudaram ou de 

outros suportes; 

 Ditado de palavras – o professor pode, dividindo fichas em colunas, ditar palavras 

que apresentem uma letra em seus contextos de uso. Após, concluir o ditado, pedir 

aos alunos que reflitam e montem cada regra observada nas colunas para a letra 

em questão;  

 Completar lacunas – como atividades, após a explicação das regularidades de 

determinada letra, o professor pode sugerir que os completem os espaços, 

utilizando a opção correta daquele contexto, para isso, o professor, pode usar lista 

de palavras, cruzadas etc; 

 Derivação de palavras – como sugestão, o professor pode trabalhar um número 

significativo de palavras da mesma família, derivadas de uma palavra primitiva e 

comprovar determinado contexto de uso de uma determinada letra; 

 Reescrita de texto – defendemos a reescrita de texto pela possiblidade de melhoria 

do texto, pois, com ajuda do professor, indicando os erros de uma regra já 

explicitada, o aluno, poderá repensar sua escrita e corrigi-la. 

Como sugestão de uma atividade para o trabalho com a regularidade contextual e que 

fosse tratada de maneira reflexiva, adaptamos uma proposta retirada de Sampaio et al (2013, 

p. 73-75) que reflete sobre o uso de M e N e seus contextos antes de p e b. 

 

Identificação 

 Dificuldade ortográfica: M (antes de “p” e “b”) e N 

 Atividade coletiva; 

 02 aulas. 

 

Conteúdo 

 Escrita de palavra regular 

 

Objetivos 

 Reconhecer o uso de M e N em final de sílaba 

 Explicitar a regra de M e N em contexto de final de silaba; 

 Saber usar M e N em seus contextos. 

 

Estratégias/desenvolvimento 

 Distribuição do texto “A onça e o sapo” para os alunos; 

 Leitura e reflexão sobre  o texto “ A onça e o sapo”; 

 Observação de palavras com a letra M  e N; 
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 Distribuição de fichas com palavras com M e N; 

 Solicitação aos alunos que com um lápis vermelho pintem todas as letras M que 

estiverem dentro da palavra, depois com um lápis azul façam o mesmo com a letra N; 

 Identificar que letras vêm depois de M e N; 

 Solicitar que os alunos observem essas letras que vem depois do M/N, discutam 

juntamente com os colegas e professores; 

 Pedir aos alunos que escrevam no caderno de ortografia a regra observada. 

 

Recursos 

 Cópia do texto “ A onça e o sapo 

 Lista de palavras; 

 Caderno de ortografia 

 Quadro, pincel e apagador. 

 

Avaliação 

 Resolução das atividades propostas; 

 Percepção dos contextos de usos das letras M e N em final de sílaba; 

 Capacidade de refletir a regra de usos das letras M e N  em final de sílaba; 

 Utilização correta das letras M e N em final de sílaba. 

 

 

Referências bibliográficas 

 SAMPAIO ET AL. Programa de Intervenção com dificuldades ortográficas: 

proposta de um modelo clínico e educacional. São José dos Campos: Pulso 

Editorial, 2013 p. 73-75.  
 

Quadro 14: Atividade sugestiva para aplicação para erros de letra de contexto regular. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

5.2.4  Quanto à terminação verbal 

 

Quanto às propostas de intervenção para esse parâmetro que criamos sobre terminação 

verbal, acreditamos que as mesmas sugestões anteriores do item 5.2.3 podem ser aplicadas 

aqui já que se trata de uma classificação também com regularidades, mesmo que sejam de 

outra natureza, pois os princípios que regem a regularidades são aspectos morfológico-

gramaticais. Sobre esses princípios gerativos dentro da categoria verbal, Morais (2006) afirma 

que: 

 

O importante é observamos que a existência de regras morfológico-gramaticais 

permite ao aprendiz inferir um princípio gerativo. Quando o aluno compreende que 

há algo de constante naqueles “pedaços” e palavras (que são semelhantes quanto à 

classe gramatical), não precisa memorizar uma a uma as suas formas ortográficas 

(MORAIS, 2006, p.34). 
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Visto isso, pensamos que o trabalho com verbos, principalmente no que se refere às 

desinências deve ser de modo reflexivo, não da forma que comumente realizamos em sala de 

aula ao enchermos os alunos de exercícios de conjugações verbais em todos os tempos de 

todos os modos; antes, defendemos o ensino gradual daquilo que é necessário e ir acordando 

com os alunos o que não podem mais errar para irmos avançando a aspectos mais complexos 

dentro dessa categoria que é extensa e difícil, principalmente quando tratamos dos verbos 

irregulares, mas como a maioria deles são regulares em que suas dificuldades há alguns 

poucos casos, pensamos que é possível realizar um trabalho proveitoso e satisfatório a partir 

de reflexões juntamente com os alunos. 

O primeiro passo para trabalhar com os problemas de escrita das terminações verbais, 

depois de ter dado os primeiros e superficiais esclarecimentos sobre essa categoria gramatical, 

é levar o aluno à reflexão de que há uma constância, repetições de desinências as quais ele 

pode recorrer sempre que precisar. Dependendo da série, o professor pode ir aprofundando os 

conceitos que fazem parte do estudo gramatical dos verbos.   

O professor, ainda, deve trabalhar aquilo que é necessário para o momento, não pensar 

em explorar toda a categoria numa sequência enfadonha de atividades de conjugações; 

defendemos, antes, refletir sobre os erros das terminações verbais aplicadas ao gênero 

trabalhado como, por exemplo, aprofundar os estudos dos verbos no imperativo quando 

estivermos trabalhando com textos injuntivos, esclarecer sobre verbos no passado quando 

estiver refletindo com o gênero memórias. 

Feitas essas considerações, sugerimos como atividades reflexivas sobre os erros das 

terminações verbais os tópicos que seguem por julgamos substanciais, o que não exclui outras 

atividades. Seguem nossas sugestões: 

 Ditado – após elaborar um contingente significativo de formas verbais, o 

professor dita aos alunos, logo após pedir que os alunos verbalizem suas hipóteses 

e, ao fim, juntamente com o professor, montem a regra em questão. Para essa 

atividade, o professor pode, por exemplo, trabalhar com um único verbo e 

explorar o radical e as desinências; com verbos diferentes e descobrir as 

regularidades das desinências. O ditado poderá ser de um texto inteiro, por 

exemplo, com verbos no infinitivo e discutir, após a escrita, a questão das 

terminações bem como os problemas relativos à marcas da fala na oralidade que 

geralmente  levamos, causando a omissão do [r] final; 
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 Completar lacunas – essa atividade é bem profícua quando usada para fixar 

conceitos já refletidos sobre as terminações verbais como, por exemplo, completar 

com ÂO e AM; 

 Conjugação de formas verbais – desde que utilizada de maneira reflexiva que levem os 

alunos a estruturarem os princípios é uma ótima atividade para reflexão e fixação de 

conceitos; 

 Retextualização com mudança de tempo verbal – utilizar um texto para reescrita 

mudando o tempo dos acontecimentos é uma ótima estratégia para refletir sobre as 

desinências verbais.  

Para este parâmetro, detalharemos uma das intervenções que foi possível aplicar 

durante a pesquisa-ação. Na época, estávamos trabalhando com o gênero memórias literárias 

e, entre outros aspectos relativos à reflexão sobre a língua dentro do texto, a citar, refletimos  

sobre os verbos de 3ª pessoa do plural  do futuro do presente e as demais 3ª pessoas de todos 

os tempos verbais do modo indicativo bem como a terminação verbal da 3ª pessoa do singular 

do pretérito do indicativo.  

Porém, a que descreveremos será a proposta que aplicamos para minimizar os erros 

com as terminações dos verbos no infinito, pois a maioria dos alunos apagavam o [r] final 

dessas terminações verbais e, também, por serem o ponto inicial para o trabalho com essa 

categoria gramatical. 

 

Identificação 

 Terminação dos verbos no infinitivo 

 Atividade coletiva 

 04 aulas. 

 

Conteúdo 

 Escrita do infinitivo verbal 

 

Objetivos 

 Reconhecer a desinência que caracteriza o infinitivo dos verbos; 

 Explicitar a regularidade do infinitivo verbal 

 Saber escrever corretamente o infinitivo dos verbos. 

 

Estratégias/desenvolvimento 

 Ditado para os alunos texto de autoajuda “Ser feliz” de Augusto Cury e, à medida que 

forem ditos os verbos, solicita-se que eles sublinhem com uma cor diferente os verbos 

por conjugação (azul – Ar, vermelho- ER e preto – IR); 

 Discussão sobre os sentidos do texto; 

 Solicitação para que os alunos reflitam sobre as características de cada conjugação e 
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explicitem o que observaram; 

 Montar, juntamente com o professor, a regra observada; 

 Solicitação de reescrita do texto, corrigindo os erros iniciais; 

 Proposição de atividade de fixação: ditado de um novo texto, dessa vez, o poema “O 

verbo no infinito” de Vinicius de Morais. 

 

Recursos 

 Caderno de ortografia 

 Quadro, pincel e apagador. 

 

Avaliação 

 Resolução das atividades propostas; 

 Percepção da regularidade nas desinências do infinitivo verbal; 

 Capacidade de refletir a regra de uso dos infinitivos dos verbos; 

 Utilização correta de verbos no infinitivo. 

 

Referências bibliográficas 

 CURY, Augusto. Ser feliz. Disponível 

em<http://adilsonrodrigo.blogspot.com.br/2013/01/textos-de-augusto-cury.html>. 

Acesso em: fevereiro de 2015. 

 MORAIS, Vinicius de. Verbo no infinito. Disponível em:< 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-verbo-no-

infinito>.Acesso em: fevereiro de 2015. 

 DELMANTO, Dileta. Jornadas.com. Língua Portuguesa, 7º ano. 2.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 25-30. 
 

Quadro 15: Atividade aplicada para erros de terminação verbal. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

5.2.4.1 O resultado da intervenção com terminação verbal 

 

Essa proposta foi bem produtiva, pois teve a participação ativa dos alunos e os 

resultados foram bem satisfatórios. O ditado é uma atividade que os alunos sempre estão 

dispostos a participarem sem qualquer obstáculo, ainda mais quando percebem que há alguma 

coisa diferenciada na proposta. 

Era notória a formulação de hipóteses que iam espontaneamente fazendo à medida que 

destacavam em cores diferentes cada conjugação e, ao final, era imensa a alegria ao 

perceberem que suas proposições estavam certas sejam de escrita ou de verbalização das 

regras. 

Depois da discussão, conseguimos montar uma regra final para a terminação verbal 

dos verbos no infinitivo bem como discutimos cada conjugação. E, quando propusemos a 

reescrita, todos reescreveram seus textos solucionando os problemas anteriores. Para efeito de 

fixação da atividade, em outro momento propusemos mais um ditado no mesmo formato sem, 

http://adilsonrodrigo.blogspot.com.br/2013/01/textos-de-augusto-cury.html
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-verbo-no-infinito
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-verbo-no-infinito
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claro, avisar do que se tratava. Foi imediata a percepção por parte deles de que se tratavam 

das mesmas questões sobre infinitivo verbal e expressões como “eu não disse que era”, 

quando comprovaram que se tratava sim do mesmo assunto e “dessa vez eu não erro”, 

demonstrando que realmente fixou a regra. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ilustração 17: Fragmento de texto de aluno com foco na terminação verbal. 

Fonte: retirado do texto do aluno 10EM. 

 

Pelo que podemos observar, o aluno 10EM compreendeu muito bem a proposta, pois 

num único momento apenas comeu o deslize e esqueceu a coda final [r] que caracteriza o 

infinitivo dos verbos como se observa na ilustração acima em (nutri – nutrir). 

Verificando um a um os textos dos outros alunos, também percebemos que a 

compreensão da proposta de intervenção para o com os verbos no infinitivo surtiu efeito 

positivo, pois a maioria cometeram minimamente alguns erros, esquecendo o [r] no final.  

Outro ponto importante a citar é que, durante o percurso do ano escolar, alguns alunos 

voltam a cometer erros dentro desses aspectos, pois é necessário que o professor enfatize 

constantemente aquilo que já foi discutido e acorde, juntamente com seus alunos, o que não 

devem mais errar. Apesar disso, esclarecemos que a maioria dos alunos conseguiu internalizar 

a regra e raramente cometia tal erro. 

Dito isso, defendemos a proposta de intervenções sistemáticas e paralelas ao programa 

de ensino da disciplina, uma vez que o professor terá uma orientação definida a seguir, não 

incorrendo no erro de aplicar atividades corretivas sem que sejam necessárias. As atividades 
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também tem que levar o aluno à reflexão, caso contrário, dificilmente internalizarão com 

maior facilidade essas regularidades que servirão de apoio para a escrita ortográfica deles. 

 

5.2.5 Quanto à substituição envolvendo surdos e sonoros 

 

Mesmo em séries do ensino fundamental II ainda é possível percebermos algumas 

trocas entre fonemas surdos e sonoros, porém acreditamos que seriam facilmente superadas se 

o professor, através de diagnósticos, verificasse esses erros e propusesse atividades reflexivas. 

Afirmamos que esses erros não são difíceis de serem eliminados nas séries do ensino 

fundamental II porque são erros pontuais e que ocorrem com pouquíssimos alunos em 

determinada série. 

Pensamos que ações individuais, em duplas, em pequenos grupos ou mesmo a 

montagem de um único grupo com todos os alunos que cometem essas trocas sejam 

suficientes para corrigir os problemas já que os demais alunos da turma já não apresentam 

esse problema. Porém, se o professor achar importante que todos os alunos façam a reflexão 

sobre esse aspecto a língua, ele pode fazê-lo, não se esquecendo de focar naqueles alunos que 

apresentam esses erros. 

Cagliari (1990 apud ZORZI, 1998) aponta o porquê de esses fatos ocorrerem, afirma 

que há um problema na proposta de ensino, pois as crianças são, na maior parte das vezes, 

ensinadas a escrever em silêncio e acabam não tendo pistas de qual fonema colocar na 

palavra, se surdo ou sonoro. 

Sobre as atividades de intervenção para superar ou minimizar os erros ortográficos 

dentro desse parâmetro, seguindo o raciocínio adotado até agora, defendemos que todo  ponto 

de partida é inculcar nos alunos a consciência fonológica através da reflexão dos princípios 

gerativos que sustentam alguma regra de escrita ou quais aspectos são causadores desse 

problema. No caso relacionado à substituição envolvendo surdos e sonoros, é importante 

mostrar a proximidade sonora e até mesmo de escrita entre esses fonemas ou letras. 

Sobre as sugestões de atividades para corrigir os erros de troca de letras ligados aos 

fonemas surdos e sonoros, imaginamos as mais comuns, porém trabalhadas de maneira 

reflexiva para que ao fim das tarefas, o aluno verbalize, internalize e aplique as regras 

elucidadas na proposta, desse modo, pensamos em: 

 Agrupamento dos pares surdo/sonoro – depois de reflexões a cerca da 

proximidade sonora e gráfica de alguns fonemas, montar painéis, cartazes ou até 

mesmo anotações no caderno de ortografia sobre essa diferenciação com 
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exemplificação do que a troca de um pelo pode causar nos sentido dessas 

palavras. Essas palavras podem ser retiradas dos textos que os alunos já estudaram 

ou de outros materiais impressos que contenham trava-língua, músicas etc; 

 Trava-língua – há uma quantidade significativa de trava-línguas que podem ser 

usados para o aluno refletir sobre a oposição ente os pares surdos/sonoros; 

 Ditado de palavras – através do ditado, o professor, escolhendo um par oposto 

quanto aos surdos e sonoros, pode montar duas colunas e ditar as palavras em 

separando cada fonema em colunas diferente; ou pode ditar um contingente de 

palavras que contenha o par surdo/sonoro e solicitar que os alunos classifiquem ou 

organizem em colunas separadas; 

 Completar lacunas – preencher espaços com uma das letras dos pares 

surdos/sonoros pode servir tanto para atividade de reflexão como fixação das 

regularidades e distinção do par; o professor pode fazer essa atividade em dupla 

em que cada aluno fica com uma letra do par, então debatem que letra é a correta 

para ser colocada; 

 Cruzadinhas – o preenchimento de cruzadinhas com um dos pares surdos/sonoros 

pode permitir a distinção entre eles, pois a colocação de um em detrimento do 

outro altera o sentido ou preenchimento correto dos restantes das linhas ou 

colunas da cruzada; 

 Reescrita de texto – o aluno reescreve o texto com o foco nos erros que cometeu 

pela troca de uma letra por outra; o professor pode optar tanto que o corrija seu 

texto ou o do colega. 

Aplicamos algumas atividades durante a pesquisa-ação uma vez que achamos 

necessário intervir já que apenas 7 (sete) alunos apresentaram o problema durante a coleta de 

dados e, como é um problema de viável solução, optamos por atividades individuais e 

orientadas para cada aluno  as quais  eram realizadas dentro da sala de aula  ou em casa. 

 

Identificação 

 Oposição entre surdas e sonoras 

 Atividade individual  

 02 aulas 

 

Conteúdo 

 Oposição entre p e b 

 

Objetivos 
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 Reconhecer a diferença entre p e b gráfica e sonora; 

 Saber escrever corretamente o infinitivo dos verbos. 

 

Estratégias/desenvolvimento 

 Primeiramente distribuir a cruzadinha em branco com a indicação de imagem a qual 

seu nome preenche a linha/coluna; 

 Solicitar que preencham a colunas; 

 Escreverem sobre a hipótese que utilizam para a utilização de uma letra e não da 

outra. 

Recursos 

 Caderno de ortografia 

 

Avaliação 

 Resolução das atividades propostas; 

 Percepção da oposição sonora e gráfica entre p e b; 

 Capacidade de refletir sobre a diferença entre esses dois fonemas; 

 Utilização correta de p e b nas palavras. 

 

Referências bibliográficas 

 Elaborada pelo professor. 

 
 

Quadro 16: Atividade aplicada para erros de substituição envolvendo surdos e sonoros. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

5.2.5.1 O resultado da intervenção com erros devido à substituição envolvendo surdos e 

sonoros. 

 

Foram realizadas mais de uma atividade durante a pesquisa-ação em que os alunos 

responderam positivamente às atividades e, ao final do trabalho foi possível observar a 

superação desse tipo de transgressão. 

Os 7 (sete) alunos que cometiam esses erros foram submetidos à diversas atividades 

como a lista acima em que, à medida que realizavam cada exercício, refletíamos 

conjuntamente sobre a escrita da palavra a qual mudaria o significado se usássemos uma letra 

em detrimento da outra que compõe o par de surda e sonora. 

Desse modo, pensamos que, quando essas ocorrências surgirem no ensino fundamental 

II, é necessário que o professor não negligencie, pois era um problema de escrita que deveria 

ter sido solucionado nas séries iniciais e, por não terem sido feitas intervenção naquela etapa 

da educação, caso, o professor do fundamental II não interfira, certamente esse(s) aluno(s) 

levarão esse problema por toda a vida. 

 

http://atividadeseducativas.iju.com.br/atividades-educativas-palavras-cruzadas/
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5.2.6 Quanto à juntura intervocabular e segmentação 

 

Os erros de ortografia por junção de vocábulos ou segmentação de palavra são muito 

comuns entre os usuários da língua, pois estão presentes nas mais variadas etapas da educação 

e também em muitas situações de utilização de escrita pelos falantes/escritores. Na escrita dos 

alunos, não é raro vermos os alunos unindo palavras e separando outras erroneamente.  

Entre as principais causas desse problema está a transferência de aspecto da fala para a 

escrita, pois acreditando que a escrita é o reflexo da fala, acaba não fazendo a distinção entre 

esses dois aspectos da língua. Sobre isso, Nóbrega (2013, p. 59) diz: 

 

Os espaços em branco entre as palavras que caracterizam a escrita não 

correspondem à segmentação da modalidade oral. A fala, uma cadeia contínua de 

sinais acústicos, não é dividida em palavras. Em termos prosódicos, quem fala 

organiza o discurso em blocos maiores. Como a criança se apoia na oralidade 

quando aprende a escrever, é inevitável que se encontrem ocorrências envolvendo 

segmentações não convencionais: quer unindo palavras que deveriam ser escritas 

com um espaço em branco entre elas, quer desunindo elementos da palavra (sílabas 

ou morfemas) que deveriam ser escritos sem espaço. 

 

Acreditamos que muitas ações podem ser propostas para solucionar esses problemas 

que vêm desde as primeiras séries da educação onde são mais corriqueiros e variados até as 

séries mais avançadas do ensino fundamental em que os erros são mais específicos e pontuais 

e que podem facilmente serem sanados.  

Assim, pensamos que para o ensino fundamental II, etapa da educação em que os 

alunos já têm uma consciência fonológica bem mais desenvolvida quanto aos aspectos da 

língua, podem ser desenvolvidas diversas atividades para a superação de erros dos como 

discutidos neste item. 

O trabalho primeiro para a minimização dos erros relativos à juntura intervocabular e 

segmentação está justamente em alertar os alunos para a relação fala-escrita, ou seja, mostrar 

que em determinadas situações, para escrever terá que considerar outros aspectos que não só 

os fonéticos.  

Azevedo (2001 apud NÓBREGA, 2013) ao explicar os conceitos de palavras 

nocionais e palavras gramaticas, aponta para a necessidade da compreensão dessas duas 

categorias para compreendermos os problemas de segmentação das palavras, já que os 

aprendizes precisam saber relacionar esses dois conceitos dentro de um contexto linguístico já 

que o primeiro conceito (palavra nocional) remete a algo no mundo real ou imaginário, já o 

segundo (palavra gramatical) serve de aspecto estruturador dentro de um sistema 
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comunicativo. Daí a necessidade da diferenciação entre esses aspectos da língua para que os 

alunos consigam reconhecer tanto a palavra nocional como gramatical como sendo unidades 

autônomas, ou seja, onde começa e onde termina cada vocábulo.  

Zorzi (2006, p.7) tautologicamente aponta para a necessidade da progressão de 

conhecimentos para a solução de problemas ortográficos e, no que toca à segmentação de 

palavras, explicita que: 

 

A possibilidade de segmentar o fluxo contínuo da fala em unidades vocabulares de 

extensões variadas apresenta-se como um das habilidades significativas na 

aprendizagem da escrita. É esta capacidade que permite identificar onde uma palavra 

começa e onde ela termina, de modo a evitar junções ou separações vocabulares 

incorretas e compreender o papel dos espaços entre as palavras na escrita. Este 

conhecimento implica a noção de palavra, mais especificamente, a capacidade de 

detectar, no fluxo contínuo da fala encadeada, os pontos nos quais as palavras  

devem ser segmentadas, marcando o início e fim das mesmas. 

 

 

O professor deve estar atento para todas as possiblidades que podem causar os erros de 

ortografia com base na segmentação dos vocábulos. Soares et al (2010) sintetizam bem as 

principais causas da segmentação da palavras e apontam que nos primeiros anos da 

alfabetização a criança ainda não consegue pensar em unidades gráficas (palavras) já que sua 

preocupação maior é relacionar letra-som; outra possibilidade é o fato de a criança imaginar 

que poucas letras não dar para ler, então juntam vocábulos para formar uma palavra maior; 

outro problema é o domínio sobre o espaçamento entre os vocábulos dentro do texto, bem 

como a falta de conhecimento de que a linearidade da fala é diferente da linearidade da 

escrita, além do já citado anteriormente que muitas crianças escrevem como falam. 

Cagliari (2009a, p. 270) defende a necessidade do contato com leitura para solucionar 

esses problemas de segmentação das palavras. O autor diz que: 

 

Na prática, os alunos têm dificuldades reais em situações em que são solicitados a 

separar ACASA em A CASA. Quando encontra a palavra ABACAXI, separam A 

BACAXI, pensando que é algo semelhante a A CASA. A leitura individual e 

frequente é uma boa solução para ajudar os alunos a segmentarem as palavras na 

escrita. 

 

Vistas essas questões, pensamos para o ensino fundamental II em intervenções para a 

superação ou minimização dos erros de ortografia em decorrência da segmentação das 

palavras de maneira que o aluno reflita sobre sua escrita sempre que se deparar com a dúvida 

ortográfica. Além dos primeiros passos de diferenciar as características da fala e da escrita, é 

possível rever com os alunos a organização e estruturação das palavras bem como se dar a 
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linearidade de um texto. Também, nessa etapa do ensino fundamental, o professor pode 

colocar o aluno em contato com palavras que comumente são fontes de erros ortográficos. 

 Outro fato que não abrimos no ensino é a leitura constante, fator mais natural para a 

solução da maioria dos problemas de escrita e, claro, quando necessário à consulta ao 

dicionário. Assim, propomos algumas sugestões de intervenções que podem ser úteis para a 

superação ou minimização de erros ortográficos em decorrência da união ou disjunção de 

vocábulos:  

 Lista de palavras – o professor pode coletar dentro dos textos dos seus alunos um 

rol de palavras com problemas de segmentação e ir refletindo juntamente com a 

turma sobre o tipo de erro, solicitar que o aluno que errou explicite o que levou 

ele a escrever daquela forma ou mesmo solicitar que a turma monte hipóteses 

sobre aquela escrita. Após a reflexão, montar um painel com a escrita correta das 

palavras coletadas. O professor pode fazer o acordo com os alunos de não mais 

errarem aquelas palavras. 

 Uso do dicionário – o professor pode coletar um rol de palavras dentro dos textos 

dos alunos com problemas de segmentação e solicitar aos alunos que consultem o 

dicionário e montem dois quadros (não existe) com as palavras segmentadas 

erradas (existe) com as sequenciadas corretamente; 

 Painel: junto ou separado – outra possibilidade de reflexão a respeito da 

segmentação é se montar um painel com duas colunas (junto) com aquelas 

palavras que corriqueiramente segmentamos, mas que é apenas um único 

vocábulo e (separado) para agruparmos vocábulos que comumente agrupamos, 

porém, trata-se de mais de um vocábulo. 

 Leitura – a leitura constante é sem dúvida a melhor solução para os problemas de 

escrita ortográfica. O professor pode optar por trazer texto que o aluno possa ter 

contato com essas palavras de escrita duvidosa quanto à segmentação; 

 Reescrita – o processo de reescrita é sempre importante para a reflexão e fixação 

da escrita ortográfica; o professor pode indicar o erro de ortografia do aluno, pedir 

que ele reflita, consulte dicionário e depois reescreva o seu texto, corrigindo os 

erros de segmentação focalizados pelo professor; 

 Redes sociais: o facebook e whatsApp pode ser fonte para professores e alunos 

buscarem palavras com problemas de segmentação e trabalharem a reflexão dessa 
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escrita; os mesmo espaços podem ser utilizados para a correção e exposição da 

correta escrita. 

Como sugestão de intervenção, optamos por lançar mão de uma atividade que 

contemplasse a proposta mais eficiente em relação ao ensino de ortografia – reflexivo e 

correta aplicação, que vá desde a reflexão sobre a escrita até a fixação da correta grafia da 

palavra; para isso, sugerimos a criação de um painel intitulado “junto ou separado?” em que 

agruparíamos palavras cuja grafia causa dúvida quanto à segmentação. 

 

Identificação 

 Painel: junto ou separado? 

 Atividade coletiva 

 03 aulas 

 

Conteúdo 

 Escrita de palavras segmentadas erradamente 

 

Objetivos 

 Refletir sobre a segmentação dos vocábulos; 

 Saber escrever corretamente palavra de segmentação duvidosa. 

 

Estratégias/desenvolvimento 

 O professor analisa os textos dos alunos e monta um rol de palavras com 

segmentação errada; 

 Pede que o aluno que cometeu o erro ou a turma toda explicite os motivos que levou 

o produtor daquele texto escrevesse aquela palavra daquela forma; 

 Após o levantamento de hipóteses sobre a escrita das palavras encontradas nos textos, 

o professor reflete sobre a escrita correta dessas palavras e expõe os aspectos da 

segmentação vocabular e como se dar a diferença entre linearidade da fala e da 

escrita; 

 Em seguida a essa reflexão, os alunos se dividem em dois grandes grupos para 

montarem um painel onde de um lado estariam palavras que escrevemos junto e de 

outro as palavras que escrevemos separado.  

 O professor pode sugerir que os alunos incrementem o painel com outras palavras de 

uso corriqueiramente errado em relação à segmentação. 

 Após a montagem, os alunos fixam na parede da sala de aula para posterior consulta, 

caso necessitem. 

 

Recursos 

 Cartolina; 

 Pincéis 

 Régua; 

 Fita adesiva 

 Texto dos alunos 

Avaliação 

 Capacidade de refletir sobre a segmentação das palavras; 



123 

  

 Participação das atividades propostas; 

 Montagem do painel. 

 

Referências bibliográficas 

 Textos espontâneos dos alunos 

 
 

Quadro 17: Atividade sugestiva para aplicação para erros de juntura intervocabular e segmentação. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

5.2.7 Quanto à acentuação gráfica 

 

Em relação às intervenções para os erros de acentuação gráfica, cremos que os 

primeiros passos é mostrarmos aos alunos que há princípios gerativos ou regras que eles 

podem usar como suporte para refletirem sobre a escrita desses vocábulos e, 

consequentemente, acentuarem ou não, a depender do contexto. 

Defendemos a ideia de que o professor deve ser, além de um profundo conhecedor das 

regras de acentuação, deve saber também as razões pelas quais optaram por acentuar 

determinados grupos e outros não e mais, “é importante que todos nós, principalmente os 

professores, saibamos qual é a finalidade dos acentos gráficos”, diz Nogueira (2009, p. 83). 

Nas séries iniciais do ensino fundamental, alguns professores, muitas vezes, 

negligenciam o ensino da acentuação gráfica e, quando o aluno chega às séries mais 

avançadas, traz esses transtornos e, o professor, imaginando que o aluno já tem superado esses 

problemas ainda nas etapas anteriores, termina por também não fazer um diagnóstico para 

detectar esses erros que, certamente, parte considerável parte da turma apresenta, permitindo 

que esses problemas de escrita sigam para além do ensino fundamental. 

Há que considerarmos que a maioria dos professores trabalha sim com a regras de 

acentuação gráfica, porém o fazem de forma mecânica através da simples exposição das 

regras, exercícios de fixação com cópias, ditados atividades de acentuação ou não de 

vocábulos etc. A maioria dos professores esquece o principal aspecto do ensino de ortografia 

que é a reflexão em que o aluno possa monte suas hipóteses, verbalize e chegue ao princípio 

gerativo que rege determinada regra. 

Assim, seguimos as orientações de Nóbrega (2013) sobre os primeiros passos para o 

ensino de acentuação gráfica é necessário ensinar os alunos sobre sílaba tônica e átona das 

palavras bem como a classificação dessas palavras em relação à posição da sílaba tônica. 

Trabalhadas essas questões preliminares, podemos então passar para as atividades de 

reflexão sobre as regras de acentuação, iniciando com exercícios com os quais os alunos 
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possam descobrir as regras de acentuação, primeiramente, refletindo sobre a função dos 

acentos gráficos. Nobrega (2013, p.180) fala: 

 
Para que as crianças compreendam a função da acentuação gráfica, é interessante 

apresentar a elas pares de palavras em que a marcação da sílaba tônica pode ser 

responsável por eliminar a ambiguidade, como cópia (substantivo) e copia (forma 

verbal da 3ª pessoal do singular do presente do indicativo) (NÓBREGA, 2013, 

p.180). 

 

 

Vistas as funções, o professor pode propor atividades de fixação dos conceitos de 

proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas por meio de agrupamento de palavras e, explicitar  

para os alunos o conhecimento sobre o porquê de alguns grupo de palavras todas receberem 

acentos (como é o caso das proparoxítonas) e em outro somente parte (como as oxítonas e 

paroxítonas); o professor, nesse momento, pode explicitar sobre o princípio da economia em 

que acentuamos grupo de palavras com menor ocorrência dentro da língua. (NÓBREGA, 

2013).  

A mesma autora fala da importância de que o professor juntamente com o aluno ao 

final das reflexões sobre as palavras oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas formalizem por 

escrito cada regra descoberta. E, para fixar os conceitos compreendidos, propõe atividades de 

sistematização das regras através da produção de lista de palavras retiradas de textos e 

agrupadas conforme a classificação conforme a sílaba tônica. Por fim, aponta atividades de 

revisão do conteúdo como, por exemplo, que aluno acentue palavras dentro de um texto que 

foram propositalmente escritas sem o acento para que os alunos acentuem. (NÓBREGA, 

2013).  

Diante desses pontos fixados, propomos algumas sugestões para a minimização ou 

superação dos erros de acentuação gráfica que podem ser adaptadas para as várias situações 

do trabalho com as regras de acentuação já que são inúmeras. Assim, imaginamos atividades 

como: 

 Lista de palavras – o professor pode solicitar que os alunos busquem em seus 

textos ou num texto qualquer palavra e reflitam sobre a sílaba tônica, 

classificando-a em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas e, ao final, montem 

uma lista de palavras organizadas com base nas regras de acentuação; 

 Reescrita – como proposta, o professor pode solicitar que os alunos reescrevem 

um texto previamente trabalhado em que foram ocultados todos os acentos das 

palavras e que os alunos possam colocar a acentuação nessas palavras ao tempo 

em que vão discorrendo o porquê daquele acento; outra forma de trabalhar a 
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reescrita é os alunos reescreverem seus textos acentuando as palavras previamente 

focalizadas (indicada pelo professor) e que os alunos façam anotações sobre cada 

palavra que vai acentuando; 

 Ditado reflexivo – o ditado é uma ótima possibilidade para se refletir sobre uma 

determinada regra de acentuação, pois o professor pode ir ditando palavras para os 

alunos, solicitando que eles agrupem essas palavras em colunas e, ao fim, do 

ditado, perguntar se observaram algo de especial no ditado e, após a descoberta da 

regra, que escrevam a regra estruturada para aquele ditado; 

 Caderno de ortografia – os alunos podem utilizar o caderno de ortografia para 

colocar suas descobertas e curiosidades sobre as regras de acentuação e sempre 

que necessário possam recorrer a ele para consultarem e tirarem suas dúvidas; 

 Completar lacunas – como sugestão de atividades de fixação, o professor pode 

sugerir que os alunos preencham espaço em branco em dado texto com palavras 

que diferem o significado em virtude do uso ou não do acento gráfico ou optar por 

uma palavra entre duas opções com ou sem acento; 

 Painel da acentuação – para incrementar o espaço da sala de aula, servindo de 

curiosidade ou de consulta para os alunos, o professor pode solicitar que os alunos 

montem um painel na parede com a apresentação dos sinais de acentuação e/ou 

com as regras de acentuação. 

Como sugestão de intervenção para os problemas de escrita ortográfica quanto ao uso 

dos sinais de acentuação, escolhemos indicar o ditado interativo por possibilitar a reflexão 

inicial, a verbalização e a escrita da regra trabalhada na proposta. Lembramos que essa foi 

umas das atividades que aplicamos durante a pesquisa-ação e que foi bem recebida pelos 

alunos e teve um resultado muito satisfatório. 

 

Identificação 

 Acentuação das palavras oxítonas  

 Atividade coletiva 

 02 aulas 

 

Conteúdo 

 Regra de acentuação das palavras oxítonas  

 

Objetivos 

 Reconhecer o princípio que rege a acentuação das palavras oxítonas 

 Verbalizar a regra de acentuação das oxítonas;  

 Saber acentuar as palavras oxítonas. 
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Estratégias/desenvolvimento 

 O professor solicita que os alunos dividam no caderno de ortografia uma folha em 7 

(sete) colunas; logo em seguida começa a ditar as palavras oxítonas uma para cada 

coluna: 1ª terminada em A, 2ª terminada em E, 3ª terminadas em I, 4ª terminadas em 

O, 5ª terminadas em U, 6ª terminada em EM e 7ª terminada em qualquer outra letra; 

 Preenchidas 5 (cinco) linhas, o professor começar a fazer indagações a cerca do 

ditado e  solicita que o alunos verbalizem suas hipóteses e suas descobertas; 

 Após escutar os alunos, faz a correção no quadro da escrita daquelas palavras ditadas; 

 O próximo passo e solicitar que os alunos verbalizem as regras que foram observadas 

e escrevam no caderno de ortografia a regra descoberta 

 Como atividade de fixação, o professor distribui o texto “Princesa do Seridó 

(elaborado pelo professor) com lacunas para que os alunos preencham esses espaços 

em branco com um dos pares de palavras (com e sem acento) e solicita que eles à 

medida que vão preenchendo os espaços, expliquem o porquê da opção de uma por 

outra. 

 Ao final, o professor escuta a resposta dos alunos, corrigindo-os se necessário. 

 

Recursos 

 Caderno de ortografia 

 Quadro branco 

 Pincel 

 Apagador 

 Texto  

 

Avaliação 

 Resolução das atividades propostas; 

 Verbalização das hipóteses de acentuadas das palavras oxítonas 

 Capacidade de refletir sobre a regra de acentuação das oxítonas  

 Utilização correta da escrita  

 

Referências bibliográficas 

 Princesa do Seridó - texto elaborado pelo professor da turma 

 
 

Quadro 18: Atividade aplicada para erros de acentuação grafica 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 
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5.2.7.1 O resultado da intervenção para erros de acentuação gráfica  

 

Os alunos responderam positivamente a essa proposta de intervenção tanto no que diz 

respeito à participação na atividade como na assimilação do conteúdo, pois foi possível 

percebermos isso quando propomos o ditado (os alunos gostam dessa atividade). 

Durante a atividade, à medida que iam preenchendo mais colunas e mais linhas 

podíamos perceber que já conseguiam verbalizar algumas hipóteses como “as palavras da 

primeira coluna terminam com A e são todas acentuadas”. Após o término do ditado, muito 

conseguiram dizer do que se tratava a proposta do ditado “que era sobre acentuação”, então 

corrigimos conjuntamente as palavras ditadas (houve muita dúvida sobre a não acentuação 

das oxítonas terminas em U); feito isso, fomos escrevendo as regras de cada grupo de colunas 

e ao final, juntos, montamos a regra geral da acentuação das oxítonas. 

E, logo após esse primeiro momento de reflexão, propusemos o preenchimento de 

lacunas em um texto com um das opções de um par de palavras (com acento e sem acento); o 

texto que ultimamos fomos nós mesmo que elaboramos com esse propósito de fixação, no 

entanto, nada impedia que ultimássemos um texto qualquer. 

O que percebemos dessa atividade foi uma positiva utilização das regras pela grande 

maioria e quando verificadas as explicações do porquê de usar aquela palavra e não outra, 

quase que todos verbalizaram as respostas corretas. 

Diante do resultado dessa atividade, pudemos perceber que o ensino das regras de 

acentuação pode ser satisfatório e apresentar resultados positivos se o professor se utilizar de 

atividades não mecânicas e que, de maneira lúdica, possibilite a interação e a aprendizagem 

dos alunos. 

 

2.5.8 Quanto ao uso de maiúsculas e minúsculas  

 

Quanto ao uso correto das letras maiúsculas e minúsculas para o ensino fundamental 

II, pensamos que o professor deve fazer um diagnóstico para perceber esses problemas. Nossa 

pesquisa demostrou que 20% dos alunos incidem nesse erro, sendo a quarta maior ocorrência. 

Erros esses que já deveriam ter sido superados ainda nas séries iniciais do ensino fundamental 

e, como isso não aconteceu, estendem-se para outras etapas do ensino. 

O professor, logo após os primeiros anos de alfabetização, quando o aluno já começa a 

ter contato com a letra cursiva, deve proporcionar situações para que o aluno possa diferenciar 
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a letra maiúscula da minúscula e as situações de uso. Sobre isso, coadunamos com as 

seguintes ideias que dizem: 

 

Enquanto as crianças escrevem apenas com letras maiúsculas, refletir a respeito do 

emprego das maiúsculas e minúsculas não faz sentido. Tão logo consigam traçar a 

letra cursiva com agilidade, essa reflexão começa a tornar-se possível, 

principalmente se o propósito for ajuda-las nos textos que produzem. (NÓBREGA, 

2013, p.24) 

 

Assim, entendemos que é papel também do professor das séries finais do fundamental 

detectar esses problemas de escrita que, apesar de não serem o aspecto mais importante do 

ensino de Língua Portuguesa, devem ser corrigidos, pois “o trabalho realizado com letras 

maiúsculas e minúsculas está, também, muito ligado às funções sociais da escrita” segundo 

Cagliari (2009b, p. 126) e, como pensamos o ensino de ortografia paralelo aos aspectos mais 

importantes da textualidade, comungamos com Nóbrega (2013) ao afirmar que a maior parte 

dos usos  de maiúsculas e minúsculas deva ser tratado como um dos mecanismos de 

textualização em que devem ser analisados o seu funcionamento. Sobre isso, Soares et al 

(2010, p.84) diz que: 

 

Embora algumas generalizações possam ser feitas pelos alunos através de certas 

regularidades no uso, como nome de pessoas, de cidades, essa é uma questão muito 

relativa. Só o texto irá possibilitará ao aluno um uso adequado de letras maiúsculas e 

minúsculas. 

As explicações e informações do professor ajudam o aluno a distinguir melhor cada 

tipo de letra, mas não garantem um domínio do uso. Esta questão tem maior sentido 

quando observada em relação ao texto, à ideia do autor e ao significado da palavra 

dentro do texto. 

 

 

Um ponto importante que o professor deve observar é em ralação ao traçado da letra 

do aluno, se esse tem consciência do  uso de maiúsculas ou da minúsculas, apesar de traçar a 

letra de modo que pensemos que está utilizando uma letra em vez da outra. Nesses casos, o 

professor deve propor aluno que grafe a letra de tal forma que percebamos a diferença entre 

maiúsculas e minúsculas. O mesmo se aplica quando o aluno escreve o seu texto com todas as 

letras em caixa alta (letra de forma), fato que nós, professores, devemos pedir que mesmo que 

continue traçando todas em caixa alta, mas de modo que possamos observar que ele usou 

adequadamente uma letra maiúscula no início dessa palavra. 

Diante desses pontos, apontamos algumas sugestões para a superação ou minimização 

de problemas ortográficos em relação ao uso de maiúsculas e minúsculas como, por exemplo: 
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 Painel das maiúsculas e minúsculas – nessa etapa do ensino fundamental, os 

alunos já estão aptos a conhecerem e refletirem sobre o acordo ortográfico da 

Língua Portuguesa e, como sugestão, o professor pode trabalhar com as regras de 

maiúsculas e minúsculas, montando um painel com as principais regras e seus 

usos; 

 Leitura com focalização – o professor ao trabalhar um texto com os seus alunos 

pode direcionar a sua atenção para o uso das letras maiúsculas e minúsculas e 

relação à organização e funcionamento dentro do texto; biografias, autobiografias 

e memórias são ótimos gêneros para esse trabalho; 

 Reescrita – como trabalho de reescrita, os alunos podem reescrever seus textos, 

corrigindo os erros focalizados pelo professor; 

 Confecção de cartaz – o professor pode solicitar que os alunos retirem de seus 

textos ou de outro texto, quaisquer palavras e montem um cartaz, por exemplo, a 

divisão em colunas em comum ou próprio; outra opção seria recortar essas 

palavras de jornais ou revista e montar esses cartazes. 

Durante o nosso trabalho de intervenção, foi possível aplicarmos uma estratégia para 

sanar alguns problemas relativos ao uso de maiúsculas e minúsculas. O professor tem que 

estar atento às situações de ensino-aprendizagem e perceber o momento certo de inserir 

atividades corretivas que julgue necessário. Na ocasião, trabalhávamos com o gênero 

biografia e, achamos oportuno trabalhar com o uso de maiúsculas e minúsculas. Segue a 

atividade proposta: 

.  

Identificação 

 Maiúsculas de minúsculas  

 Atividade coletiva 

 04 aulas 

 

Conteúdo 

 Regra de usos das maiúsculas e minúsculas. 

 

Objetivos 

 Reconhecer as palavras com inicial maiúscula e minúscula; 

 Refletir sobre os usas letras maiúsculas e minúsculas; 

 Saber usar as letras iniciais maiúsculas e minúsculas. 

 

Estratégias/desenvolvimento 

 Após ler e discutir previamente o texto biográfico “Cavaleiro da triste figura” de 

Cíntia C. da Silva, solicitar que os alunos no caderno de ortográfica dividam a folha 
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em duas colunas e começa-se nova leitura; 

 À medida que se vai lendo o texto, escolher determinada palavra do texto e pedir que 

eles anotem no caderno de ortografia (lembrando e pedir para que eles anotem na 

coluna 1 (se maiúsculas) e coluna 2 se minúsculas, sem que ele saibam previamente 

que se trata desse trabalho); 

 Após o professor selecionar e eles escreverem no caderno de ortografia cerca de 10 

(dez) palavras  em cada coluna, pedir que verbalizem o que perceberam; 

 O professor faz reflexões sobre o uso da letra inicial maiúscula ou minúscula nas 

palavras, recorrendo ao texto quando necessário para facilitar o entendimento do 

assunto bem como a aplicação daquelas explicações dentro do texto; 

 Pedir que os alunos escrevam no caderno de ortografia, logo abaixo das palavras as 

regras observadas e refletidas junto com o professor; 

 Como atividade de aplicação dos conceitos, o professor pode ao final do trabalho com 

a organização e estrutura do texto biográfico, solicitar que eles escrevam a biografia 

de alguém da família, de uma pessoa ilustre da sua cidade ou personalidade nacional 

e internacional. (O professor pode ainda trabalhar a reescrita com focalização para 

sanar alguns problemas de usos de maiúsculas e minúsculas). 

 

Recursos 

 Caderno de ortografia 

 Quadro branco 

 Pincel 

 Apagador 

 Livro didático  

 

Avaliação 

 Resolução das atividades propostas; 

 Verbalização das hipóteses de usos das letras iniciais maiúsculas e minúsculas; 

 Capacidade de refletir sobre a regra das letras maiúsculas e minúsculas;  

 Aplicação correta das letras maiúsculas e minúsculas no texto. 

 

Referências bibliográficas 

DELMANTO, Dileta. Jornadas.com - Língua Portuguesa, 7º ano. 2.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p.36-37. 
 

Quadro 18: Atividade aplicada para erros do uso de maiúsculas e minúsculas. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

5.2.8.1 O resultado da intervenção para erros de uso de letras maiúsculas e minúsculas  

 

Os resultados obtidos com a intervenção feita à cerca dos problemas que foram 

verificados quanto ao uso das letras iniciais maiúsculas e minúsculas em palavras dentro dos 

textos espontâneos dos alunos durante o diagnóstico inicial foram muito profícuos. 

Nosso planejamento conseguiu, paralelamente ao conteúdo do período, inserir essa 

atividade que foi aplicada de maneira bem contextualizada de tal maneira que os alunos 
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conseguiram fazer as reflexões a respeito do  gênero em questão (na ocasião trabalhávamos 

como gênero biografia) e também sobre essas questões ortográficas. 

Trabalhamos com as questões inerentes ao gênero e, depois dessas reflexões, voltamos 

nossa atenção para o uso de maiúsculas e minúsculas sejam em relação à substantivos 

próprios e comuns, sejam em relação ao início de parágrafos e frases dentro dos períodos. Os 

alunos, com atividade proposta, conseguiram montar suas hipóteses e verbalizavam o que 

observaram e, ao fim, montamos conjuntamente as regras verificadas com aquelas atividades.  

Para finalizar, solicitamos como atividade avaliativa a produção de biografias de 

personalidades ilustres da região onde moravam e foi possível, além da aplicação dos 

conhecimentos estudados sobre o gênero em questão bem como os conceitos dos usos das 

maiúsculas e minúsculas como podemos observar no fragmento abaixo retirado de um dos 

textos dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustração 18: Fragmento de texto de aluno como foco no uso correto das letras maiúsculas e minúsculas.  

Fonte: retirado do texto do aluno  37RK 

 

Como observamos, o aluno 37RK aplicou os conceitos estudados sobre a estruturação 

do gênero biografia assim como podemos notar que também usou bem maiúsculas e 

minúsculas. 

Ressaltamos que nem todos os alunos conseguiram essa façanha não só durante a 

escrita definitiva do texto biográfico como no decorrer das aulas e em outros momentos de 

escrita, pois alguns alunos são relapsos. Para que isso não ocorra, é necessário que o professor 

fique sempre, que necessário, relembrando e alertando os alunos constantemente para a 

aplicação correta dessas letras, criando situações de aprendizagens para que eles, em fim, 

passem a aplicar definitivamente as regras.  
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Por fim, frisamos que uma única atividade como essa não é suficiente para a superação 

ou minimização dos erros de ortográfica referente ao parâmetro em discussão; é fundamental 

que o professor faça constantes diagnósticos e, criando outras intervenções e alertando os 

alunos durante as situações de reescrita. 

 

5.2.9 Quanto ao acréscimo de letras, ausência de letras e hipercorreção.  

 

Optamos por tratar o acréscimo de letras, a ausência delas em uma palavra ou a troca 

de uma letra por outra através do processo de hipercorreção concorrentes para o erro 

ortográfico num só parâmetro devido ao baixo número de incidências na coleta de dados e, 

por acreditarmos que, basicamente, as mesmas atitudes interventivas por parte do professor 

podem servir para superar esses erros. 

No primeiro caso, verificamos que nessa etapa do ensino fundamental os alunos quase 

não acrescentam outras letras aos vocábulos, a não ser quando inserem suas marcas orais na 

escrita já tratadas aqui. E, como definimos para esse parâmetro que agruparíamos somente 

aqueles erros que fossem oriundos de desatenção dos alunos, defendemos que o professor 

possa corrigir esses defeitos principalmente se trabalhar o processo de reescrita com 

focalização, indicando ao aluno que houve um descuido por parte dele. 

Quanto à ausência de letras, também podemos pensar o mesmo procedimento de 

reescrita com focalização, porém um pouco diferente do item anterior, pois nesses parâmetros, 

nas ocorrências verificadas durante a coleta de dados dos textos espontâneos, observamos 

algumas fontes desses erros, principalmente apagamento de codas mediais – entre os mais 

incidentes, verificamos a ausência do /N/ responsável pela nasalização. Dito isso, o professor 

pode trabalhar a retextualização, atendando para os alunos que ainda cometem esses 

problemas ou trabalhar atividades individuais para explicar para o aluno como se dar na 

Língua Portuguesa o processo de nasalização na escrita, assunto que já deveria ter sido 

ultrapassado nas séries anteriores, mas que é dever do professor das séries finais também 

intervir sempre que notar essas questões. 

Em relação à troca de letras por hipercorreção, que consiste em usar uma letra no lugar 

de outra com base num procedimento que caberia em outro contexto, mas não naquele, o 

aluno acaba fazendo generalizações de regra e, como consequência, erra a escrita ortográfica. 

Como esse parâmetro trata-se de um processo fonológico que o aluno usa e troca 

letras, ele está presente em quase todos os parâmetros do nosso modelo de análise de erros 

ortográficos (marca oral, regularidade, terminações verbais etc.). Assim, cremos que é 
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importantíssimo que o professor conheça esse processo e as mais variadas situações para que 

possa criar estratégias de correção. Para os erros que se encaixaram nesse parâmetro, 

sugerimos a reescrita com focalização, explicando para o aluno que esse procedimento em 

determinados momento não é viável.  

Aproveitamos o momento para alertarmos o professor de criar mecanismo, códigos 

com seus alunos para indicar os erros de escrita, principalmente no processo de reescrita, pois 

através desse acordo entre professor e a turma, quando o aluno ver determinado símbolo 

indicativo no seu texto, saberá do que se trata e o como deve proceder. Claro que o simples 

procedimento de indicar não é suficiente, além de apontar esses erros há outras atitudes que 

podem ser tomada. A respeito disso, Leite (2007, p.109) afirma que: 

 

[...] Apenas assinalar os erros ortográficos na produção textual ou escrever a forma 

correta sobre a escrita do aluno não garantem ao aprendiz um espaço de reflexão 

sobre a (orto) grafia como objeto de conhecimento. Sabemos que os possíveis erros 

encontrados nos textos dos alunos são ‘uma fonte de informação preciosa para o 

professor’. Através desses erros, podemos construir com os alunos os acertos e, ao 

mesmo tempo, não negar sua palavra escrita. 

 

Desse modo, comungamos com a supracitada autora, mas quando nos referimos a 

focalizar os erros de escrita dos alunos, fica subtendido que já fizemos juntamente com os 

alunos essas reflexões sobre o que está indicado com esses códigos. Esse proceder é viável, 

claro, quando o aluno já está fonologicamente emancipado, consciente e capaz de agir 

sozinho, apenas com as indicações codificadas e convencionalizadas entre professor e aluno. 

 

5.2.10 Quanto às homônimas e parônimas 

 

Optamos por inserir um parâmetro de erros que verificasse a dúvida entre palavras 

homônimas, porque abrangeríamos situações em que os aspectos fonético-fonológicos não 

davam conta; em algumas situações dessas a escrita ortográfica vai depender do sentido da 

palavra dentro do texto, ou seja, o usuário vai recorrer ao aspecto semântico, pois pronúncia e 

a grafia, na maioria das vezes, iguais. Já no caso das parônimas, mesmo a grafia sendo 

diferente, a pronúncia é parecida, causando muita incerteza, o que nos faz recorrer também ao 

aspecto semântico da palavra dentro da situação. 

Nóbrega (2013, p. 58) diz que: 

 

Ainda que, em geral, quem escreve precise ater-se ao significante  não ao significado 

das palavras, já que as letras notam a pauta sonora e não outras propriedades a que o 
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signo linguístico faz referência, há situações  em que, para grafar corretamente, será 

necessário analisar o contexto em que a palavra ocorre e considerar seu sentido para 

decidir-se pelo emprego deste ou daquele grafema.. 

 

 

Desse modo, é importante que o professor ensine aos alunos que ao escreverem, em 

determinadas situações, têm que levarem em consideração os aspectos semânticos, ou seja, os 

sentidos do texto. Na verdade, nenhuma palavra possui sentido próprio que remeta a ela 

exclusivamente, pois “o sentido de um sinal-palavra somente se especializa em um contexto e 

o sentido do contexto somente se especializa em um cenário”, afirma Ferrarezi Junior. (2008, 

p.26) ao explicar o princípio da especialização dos sentidos em que uma palavra só terá 

sentido depois de inserida em um contexto o qual estar também dentro de um ambiente 

reconhecido por seus interlocutores.  

Em se tratando de escrita, na maioria das vezes, não levamos em consideração a 

relação semântica, pois nos apegamos muito aos aspectos fonéticos, postura que nos têm a 

inúmeros erros de ortografia. Desse modo, acreditamos que o aspecto semântico tem papel 

fundamental na hora da escrita de determinadas palavras dentro de um texto. Há que 

lembrarmos que uma palavra homônima ou parônima só é tida como ortograficamente errada 

dentro de uma situação textual, fato que podemos relacioná-la com seu sentido. 

Guimarães e Roazzi (2003) alertam para a importância de a escola não negligenciar o 

ensino da semântica como aspecto norteador da escrita. Eles dizem: 

 

Acreditamos que a escola precisa trabalhar com a idéia de que a semântica pode 

orientar a escrita correta. A escola precisa provocar nos sujeitos uma reflexão sobre 

a língua, pois um saber metalinguístico que relacione a ortografia e significado 

poderá levar os sujeitos a um melhor desempenho da escrita convencional. Os 

professores deveriam pesquisar junto com seus alunos, partindo do conhecimento 

que esses têm, das concepções, e ‘teorias’ por eles hipotetizadas, buscando a analisar 

a Língua Portuguesa tanto morfologicamente como semanticamente. 

(GUIMARAES; ROAZZI, 2003, p. 74). 

 

 

Assim, entendemos que o professor de Língua Portuguesa tem que criar situações de 

aprendizagem que possam ensinar a ortografia de modo que os alunos saibam refletir sobre a 

escrita, busquem apoio nos mais variados aspectos da língua, entre eles a questão semântica.  

Há um universo de palavras classificadas em homônimas e parônimas, desse modo, é 

impossível que os alunos aprendam a grafia de todos esses vocábulos, porém, nessa etapa da 

educação, o professor pode trabalhar a escrita de determinadas palavras mais usuais e acordar 

junto com eles que não poderão mais errá-las como os usos dos porquês e mais, mas e más, 
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por exemplo, para então ir avançando para  um número maior  de vocábulos, dentro da 

necessidade. 

Como propostas para o trabalho a superação de erros de decorrentes da dúvida entre 

palavras homônimas e entre palavras parônimas, dentro de um grande leque de possibilidades, 

pensamos naquelas mais importantes que estão ligadas ao sentido das palavras dentro do 

texto, sem esquecer-se de algumas atividades mais corriqueiras, mas que consideram a 

reflexão como ponto de partida e de chegada, como, por exemplo: 

 Leitura com focalização – o ponto de partida do ensino de Língua Portuguesa é o 

texto, pois é nele que se constroem os sentidos, desse modo, o professor pode usar 

como atividade para a reflexão das palavras homônimas e parônimas a leitura, 

focalizando palavras e mostrando que há uma ou mais delas com igualdade, 

similaridade sonora ou gráfica que podem incorrer dúvidas e, mostrar que a 

substituição de uma no lugar da outra pode modificar totalmente o sentido; 

 Reescrita – o professor pode solicitar que os alunos reescrevam seus textos ou dos 

colegas, corrigindo os erros de ortografia quanto ao uso de parônimas e 

homônimas; outra sugestão é pedir que os alunos reescrevam textos previamente 

adaptados e que tragam lacunas para que os alunos preencham esses espaços com 

uma das opções entre as homônimas e parônimas, explicando o porquê do uso 

daquela e que sentido surgiria se utilizasse a outra opção; 

 Dicionário – a recorrência ao dicionário é uma ótima possibilidade de trabalho 

com homônimas e parônimas, uma vez que o dicionário traz inúmeras 

possibilidades de significações de uma palavra, desse modo, o dicionário pode 

servir para a consulta ou jogos em busca das significações e usos de determinados 

pares; os alunos podem criar também esse dicionário com palavras de seus textos 

ou de outros suportes com jornais e revistas; 

 Derivação de palavras – atividades de derivação podem ser um ótimo suporte não 

só para a compreensão de vocábulos homônimos e parônimos, mas podem 

possibilitar a escrita de inúmeras outras palavras, uma vez que o aluno, 

compreendendo partes das palavras como radical, pode usar como suporte para a 

escrita de novas palavras; 

 Ditado – o ditado de frases com palavras homônimas e parônimas podem ser 

bastante positivas para os alunos perceberem que a descoberta de homônimas e 

parônimas; 
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 Painel – o professor pode solicitar que os alunos montem um painel de palavras 

homônimas ou parônimas aponteando de A a Z os principais vocábulos de que são 

geradores de dúvidas, incrementando se possível com figuras. 

Durante a pesquisa-ação não houve tempo hábil para que fosse trabalhado com esses 

tipos de erros ortográficos, porém apontamos uma sugestão que cremos ser de fundamental 

importância para o conhecimento, reflexão e aplicação correta das palavras. Segue a sugestão 

de atividade: 

 

Identificação 

 Palavras homônimas 

 Atividade coletiva 

 04 aulas 

 

Conteúdo 

 O uso das palavras homônimas  

 

Objetivos 

 Conhecer pares homônimos  

 Refletir sobre a diferenciação de significado entre os pares homônimos  

 Adequar o uso dos homônimos ao contexto. 

 

Estratégias/desenvolvimento 

 O professor lança mão de frases com pares homônimos no quadro branco ou traz 

essas frases prontas em folhas para os alunos e pede que eles observem os pares de 

frases e verbalizem o que observem; 

 Após essa verbalização, o professor expõe para os alunos o que são palavras 

homônimas; 

 Em seguida, entrega para os alunos o texto “A madrugada assustadora” de Helena 

Caldas previamente adaptado em que os alunos preencherão os espaços vazios com 

um dos pares homônimos listados no vocabulário de apoio que segue o texto ( se o 

professor optar, pode apenas deixar os pares de palavras soltas e solicitar que 

recorram ao dicionário); 

 Ao preencherem os espaços, os alunos devem refletir sobre o uso de uma da palavra 

do par homônimos e não a outra, explicando a mudança de sentido e as possíveis 

incoerências dentro do texto; 

Recursos 

 Lista de palavras; 

 Texto  

 Pincel 

 Quadro branco 

 Apagador 

 Dicionário 

Avaliação 

 Capacidade de refletir sobre o uso dos homônimos  

 Participação das atividades propostas; 
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 Aplicação da correta palavras homônima. 

 

Referências bibliográficas 

 CALDAS, Helena. A madrugada assustadora. Disponível em 

http://helenaconectada.blogspot.com.br/2010/02/madrugada-assustadora-homonimos-

e.html. Acesso em fevereiro de 2015. 
 

Quadro 19: Atividade sugestiva para aplicação com erros de homônimas e parônimas. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 

 

2.5.11 Quanto aos erros de pontuação 

 

A pontuação não pertence ao ensino de ortografia, pois está mais diretamente ligada à 

textualidade; ela “aparece sempre em posições que indicam fronteiras sintático-semânticas. 

Aliás, é principalmente para isso que ela serve: para separar” (BRASIL, 1997, p.59).  

O professor de Língua Portuguesa precisa rever alguns conceitos sobre a pontuação, 

precisa desmistificar essa relação entre os sinais de pontuação e a oralidade, pois não  “deve 

vincular-se ao ritmo da fala, pois se caracteriza como um dos recursos gráficos para o 

estabelecimento da coesão e coerência textuais como nos informam Silva e Brandão (2003, p. 

124).  

Apesar disso, optamos por inseri-la em nosso modelo por ter contribuição direta para a 

profícua leitura e escrita. Vale lembrarmos que a aplicação correta dos sinais de pontuação 

concorre diretamente para o uso da ortografia. Também preferimos usá-lo como parâmetro 

porque se mostrou um item que chamou muita nossa atenção durante a coleta de dados, uma 

vez que, praticamente todos os alunos apresentaram algum erro relacionado ao uso dos sinais 

de pontuação. Na verdade, foi o parâmetro com maior incidência de erros. 

A primeira postura para o ensino da pontuação é rever o seu ponto de partida, pois  

não é possível ensinar a utilização desses sinais gráficos desvinculados do texto como aponta 

Charthier (1994 apud SILVA E BRANDÃO, 2003). Na verdade, o ensino de pontuação 

devem ser totalmente atrelado ao gênero em questão, pois cada gênero tem uma configuração 

diferente e requer uma organização e segmentação também diferentes. (ROCHA, 1998 apud 

SILVA, 2015). 

Vistas essas questões e sem querer aprofundar um assunto tão amplo o qual requer um 

momento particular, cremos ser importante apontar o que informam os PCN de Língua 

Portuguesa sobre o ensino da pontuação. O documento sugere que: 

 

http://helenaconectada.blogspot.com.br/2010/02/madrugada-assustadora-homonimos-e.html
http://helenaconectada.blogspot.com.br/2010/02/madrugada-assustadora-homonimos-e.html
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Aprender a pontuar não é, portanto, aprender um conjunto de regras a seguir e sim 

aprender um procedimento que incide diretamente sobre a textualidade. Um 

procedimento que só é possível aprender sob tutoria, isto é, fazendo juntamente com 

quem sabe: — conversando sobre as decisões que cada um tomou ao pontuar e por 

quê; — analisando alternativas tanto do ponto de vista do sentido desejado quanto 

dos aspectos estilísticos e escolhendo a que parece melhor entre as possíveis; — 

observando os usos característicos da pontuação nos diferentes gêneros e suas razões 

(a grande quantidade de vírgulas/aposições nas notícias jornalísticas como 

instrumento para condensar o texto, por exemplo); — analisando os efeitos 

estilísticos obtidos por meio da pontuação pelos bons autores. (BRASIL, 1997, 

p.59). 

 

Em suma, para a aprendizagem da ortografia, os alunos precisam que o professor os 

orientem sobre a finalidade dos sinais de pontuação, mostrando que não há muitas regras fixas 

para a sua aplicação, antes é uma questão de estilo do escritor, claro, não há plena liberdade, 

há algumas orientações mínimas a seguirmos. Por fim, o ensino de pontuação deve ser a partir 

de um gênero textual e maneira reflexiva em que analisemos os usos, os efeitos de sentidos e 

as inúmeras possibilidades de aplicação em outros textos. 

Durante nossa pesquisa-ação, optamos por refletir sobre os sinais de pontuação dentro 

do gênero que estava sendo estudado. Mas focalizamos, principalmente, o uso do sinal de 

ponto final, vírgula, os dois pontos e o travessão que haviam sidos observados na nossa coleta 

de dados como sendo o que mais apresentavam falhas. 

Após essa breve reflexão sobre os sinais de pontuação, sugerimos alguns itens que 

julgamos serem necessários para melhorar a utilização dos sinais de pontuação e, por fim, a 

organização e progressão textual, a citar: 

 Painel dos sinais – muitos alunos mesmo nas séries finais do ensino fundamental 

ainda desconhecem alguns sinais de pontuação. É importante que o aluno conheça 

esses sinais através da leitura de textos e, após, conhecer esses sinais, montar um 

painel com a forma e seus usos; 

 Leitura – é nos gêneros textuais que vemos o verdadeiro sentido dos sinais de 

pontuação, assim, apontamos que o professor pode trabalhar esses sinais durante a 

leitura do texto, refletindo sobre as intenções e finalidade de um determinado 

sinal. 

 Reescrita 1– tendo conhecimento da aplicação de um ou mais sinais de pontuação 

em determinado gênero, o professor pode solicitar que os alunos pontue um texto 

modificado previamente (retirados os sinais de pontuação);  

 Reescrita 2 - o professor pode solicitar que o aluno reescreva o próprio texto, 

corrigindo os erros de pontuação previamente indicados pelo professor; 
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 Retextualização – o professor pode solicitar que os alunos, por exemplo, 

transformem um conto numa história em quadrinho ou vice-versa para que 

compreendam os usos dos sinais de pontuação característicos daquele gênero. 

Como atividade, detalhamos um dos itens supracitados como sugestão de intervenção 

que pode auxiliar na reflexão e na fixação sobre os sinais de pontuação. 

 

Identificação 

 Painel da Pontuação 

 Atividade coletiva 

 04 aulas 

 

Conteúdo 

 Os sinais de pontuação 

 

Objetivos 

 Conhecer os sinais de pontuação  

 Refletir sobre os usos dos sinais de pontuação. 

  

Estratégias/desenvolvimento 

 O professor divide a turma em grupos em que cada grupo fica responsável por 

pesquisar, apresentar a pesquisa e trazer material para determinado sinal de 

pontuação; 

 Cada grupo expõe sua pesquisa para o restante da turma; 

 Depois de todos os grupos terem apresentado sua pesquisa, montam o painel geral 

com todos os sinais de pontuação; 

 O professor após isso, sempre que necessário, trabalhará, dentro da necessidade, um 

determinado sinal, à medida que vai ensinando certo gênero. 

  

Recursos 

 Pincéis 

 Quadro branco 

 Apagador 

 Cola 

 Revista 

 Fita adesiva 

Avaliação 

 Participação das atividades propostas; 

 Capacidade para pesquisa e verbalizar os usos dos sinais de pontuação 

 Aplicação dos conceitos sobre a pontuação. 

 

Referências bibliográficas 

 A depender da pesquisa dos alunos. 

 
  

Quadro 20: Atividade sugestiva para aplicação para erros de pontuação. 

Fonte: Organizado pelo autor da pesquisa. 



140 

  

2.5.12 Quanto aos aspectos estruturais e visuais do texto 

 

Esse parâmetro que colocamos em nosso modelo de erros ortográficos sobre os 

aspectos estruturais e visuais do texto não tem muita ligação com a ortografia, pois é, antes de 

tudo, uma preocupação inicial com os aspectos da estrutura e da estética do texto, passos 

importantes até chegarmos à versão final. 

Mesmo não sendo a preocupação maior do ensino da produção de texto, cremos ser 

importante abordar esse aspecto para tornar o texto legível, bem estruturado em consonância 

com o gênero, bem formatado e, claro, caprichado e limpo de modo que caia na graça de 

quem o olhe superficialmente. 

Mesmo nas séries finais do ensino fundamental onde as preocupações são outras, 

defendemos um olhar mais sensível para essas questões por parte do professor. Então, 

sugerimos,  que ele trabalhe com os alunos algumas questões que julgamos importantes e que 

concorrem para a estética do texto como, por exemplo: 

 Formato do texto – o professor deve rever junto com os alunos, se necessário, 

como se configura determinado gênero textual, sua posição no papel. Julgamos 

importante diferenciar, exemplo, o formato do texto em prosa e do em poesia, 

como se configura uma receita, uma história em quadrinhos, um conto etc. 

 Paragrafação – o professor deve observar se o aluno segmenta seu texto em 

parágrafos, pois é comum, mesmo nas séries finais do ensino fundamental, ver o 

aluno ao escrever um texto, produzi-lo em um único parágrafo. Esse aspecto 

merece uma atenção especial por parte do professor quando trabalha o gênero;  

 Margeamento – outro dado importante para a estética e para a estrutura do texto é 

o respeito às margens do texto, seja na distância que damos ao iniciarmos um 

parágrafo na margem direita, seja no uso total da linha, escrevendo até final da 

margem direita; 

 Translineação – Nóbrega (2013, p.83) diz que “chama-se  translineação a quebra 

de uma palavra no final da linha com a inclusão de um hífen, que deve ser 

mantido nessa mesma linha”. Mesmo nas séries finais do ensino fundamental 

ainda é muito corriqueiro vermos alunos não saberem as principais regras de 

translineação e, mesmo alguns professores são negligentes quanto a esse aspecto. 

Mesmo que seja um ponto de menor importância dentro do ensino de produção de 
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texto, pensamos que é necessário fazer essas correções de estrutura do texto, 

ensinando os alunos a finalizarem cada linha do texto; 

 Caligrafia – ainda que seja numa série avançada do ensino fundamental, 

sugerimos que o professor intervenha junto ao aluno, lançando mão de atividades 

que possam melhorar a escrita do aluno em seu visual. Sobre isso, fazemos nossas 

as palavras de Cagliari (2009a, p. 277) quando diz: 

 
Alunos que têm a letra feia, principalmente aqueles que traçam de maneira a tornar a 

decifração extremamente difícil, podem até achar que escreveram corretamente 

certas palavras, mas quem lê (o professor) acaba concluindo que o aluno escreveu 

errado. Cuidar da letra evita muitos aborrecimentos aos usuários da escrita, e a 

escola precisa ver na letra feia também um erro a ser corrigido. 

 

 

 Limpeza – muitos alunos são extremamente negligentes sobre os cuidados com 

seu texto, sujam o texto, rabiscam e, muitas vezes, entregam seus borrões como se 

fosse a versão final (muitos alunos têm preguiça de passar a limpo seus textos). 

Sugerimos que o professor fale sobre os cuidados que o aluno deve ter com esses 

aspectos externos; 

 Versão final e reescrita – propomos que o professor converse e acorde com seus 

alunos para terem a preocupação com a versão final do texto e, que quando forem 

entregar esses textos que tenham o cuidado de revê-lo e  de passar a limpo; para 

que isso ocorra, o professor deve fazer atividades e dar ao aluno o tempo 

necessário e razoável para a reescrita da versão final do seu texto, observando 

todos os aspectos supracitados. 

Durante a pesquisa-ação, tivemos alguns cuidados com esses itens, fizemos um acordo 

com os alunos que todo e qualquer texto produzido para ser entregue ao professor fosse 

entregue em uma versão final com esses cuidados. Trabalhamos algumas atividades sobre a 

divisão do texto em parágrafos e o respeito às margens do texto bem como propomos para 

alguns alunos que tinham a letra muito feia que melhorassem a caligrafia, em fim, que 

observassem esses itens quando fossem escrever seus textos.  

A proposta foi bem aceita pelos alunos que agiam de modo que era possível vermos 

melhorias substanciais nas versões finais dos textos antes e depois do acordo com eles. Assim, 

pensamos que são aspectos importantes e que o professor não pode negligenciar, pois 

facilitam o trabalho do professor, contribuem para a leitura e colaboram diretamente para a 

ortografia dos alunos. 

 



142 

  

2.5.13 Quanto aos outros casos 

 

Esse espaço foi reservado para o professor fazer quaisquer outras observações 

referentes aos erros ortográficos. Esse parâmetro prever todos e quaisquer outros erros que 

não ocorressem nos demais itens do nosso modelo. 

Voltamos nossa atenção para um caso particular que observamos durante a pesquisa-

ação, pois notamos que um aluno apresentava escrita pré-alfabética. Na verdade, já sabíamos 

do caso do aluno 20JM que apresentava déficit de aprendizagem, inclusive, apresentando 

laudo médico. Esse aluno tem um acompanhamento especial no contra turno onde tem 

atividades voltadas para o nível de aprendizagem dele.  

Como ele não sabe ler nem escrever, nossa postura frente a essa questão era de pelo 

menos tentar fazer com que ele se sentisse inserido socialmente e pudesse interagir com a 

turma; dávamos uma atenção especial a ele, explicando algumas atividades e dando instruções 

de maneira individual, mesmo que ele não acompanhasse o restante da turma e, por fim, 

aplicávamos as atividades proposta pelo professor do contra turno. Apesar desses esforços, o 

trabalho com ortografia com esse aluno foi inviável. 

Voltando para esse parâmetro que criamos, o professor pode usá-lo com um espaço 

para outras anotações particulares não só de ortografia, mas de qualquer problema dentro da 

produção textual como, por exemplo, os problemas sintáticos percebidos no texto. 

Por fim, pensamos que todas essas propostas para cada parâmetro de erros ortográficos 

podem auxiliar o aluno para a busca da minimização ou superação de problemas de ortografia. 

Evidente que são poucas sugestões para o universo de situações de ensino-aprendizagem da 

ortografia, no entanto, o espaço é insuficiente para um trabalho mais longo e detalhado já que 

seria difícil de desenvolvê-lo de mais produtivas, uma vez que para cada parâmetro discutido 

seria possível um trabalho bem mais específico.  
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6  CONCLUSÃO 

 

A ortografia da Língua Portuguesa é um aspecto social importante que visa a 

padronização da escrita, pois, facilita a leitura e melhora a comunicação entre os usuários. 

Além disso, dominar a escrita padrão do nosso idioma possibilita ao falante estar em iguais 

condições nas inter-relações sociais pela escrita. 

 À ortografia é dada toda essa importância por se tratar do modelo de escrita 

convencionado e de maior prestígio em nossa sociedade. Desse modo, cabe à escola 

proporcionar ao aluno situações de ensino e aprendizagem que o possibilite se aproximar ao 

máximo do domínio dessa norma, o que é um trabalho árduo, pois o sistema de escrita da 

Língua Portuguesa é complexo e traz inúmeras dificuldades para os seus usuários o que 

concorre negativamente para tantos erros de ortografia. 

Nossa preocupação com esse trabalho foi verificarmos esses erros ortográficos, 

entendermos quais são as maiores incidências, de onde surgem, como identificá-los e o que 

podemos fazer, enquanto professores de Língua Portuguesa, para que nossos alunos superem 

ou minimizem esses problemas de escrita ortográfica. A análise dos dados permitiu-nos 

compreender esses erros, possibilitando-nos a elaboração de propostas de intervenção. 

Pelo que observamos, a maior quantidade de erros ortográficos foi verificada no 

parâmetro marca oral na escrita, critério que agrupou alguns erros de ortografia decorrentes da 

interferência da oralidade na grafia dos alunos. Nos textos analisados, pudemos observar que 

quase todos os alunos apresentaram esses problemas de escrita ortográfica, pois foi possível 

notarmos as marcas orais da fala na escrita.  

Aliás, a interferência da oralidade na escrita é responsável pela maioria dos erros de 

ortografia, pois se buscássemos um fator que explicasse esses problemas de escrita, 

comprovaríamos que são ligados à oralidade do aluno, já que, imaginando ser a escrita o 

espelho da fala, o aprendiz acaba escrevendo como fala, o que não é verdade, pois o sistema 

de escrita da Língua Portuguesa é explicado por uma série de outros aspectos, e não só pelo 

fonético. 

A análise dos dados demostrou que erros ortográficos não corrigidos nas séries 

anteriores vão se acumulando e se estendendo para os anos seguintes como foi possível 

verificarmos em erros simples como o uso de letras iniciais maiúsculas e minúsculas e o uso 

de fonemas surdos e sonoros. 

Desse modo, defendemos a importância de trabalharmos com a ortografia em sala de 

aula, discutindo sua concepção, sua importância e seus entraves e, o mais significativo de 
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tudo, pensar o ensino de ortografia de forma que os alunos reflitam sobre o que é regular e 

irregular na escrita, mostrando-lhes caminhos e procedimentos que os conduzam à escrita 

ortográfica. 

Propor o ensino de ortografia como comumente fazemos, através de exercícios de 

cópias e memorização, é um pensamento errôneo e desvirtuado de como devemos ensinar. 

Agir dessa forma é perpetuar velhos paradigmas que não enxergam a capacidade de o aluno 

conseguir refletir sobre seu objeto de aprendizagem, de montar suas hipóteses na construção 

do conhecimento. 

Para que o professor desenvolva um trabalho significativo com a ortografia da Língua 

Portuguesa precisa conhecer seus alunos, suas competências, criar mecanismos que possam 

evidenciar suas dificuldades e seus avanços. O diagnóstico é um procedimento essencial para 

o ensino da ortografia, pois é através dele que o professor verifica em que nível ortográfico 

seus alunos estão. Também pensamos que o professor deve criar seus critérios para evidenciar 

os erros de ortografia dos seus alunos a depender da série e do nível de escrita ortográfica 

como fizemos. Para que isso ocorra, o professor precisa ser um profundo conhecer dos 

mecanismos que regem o sistema de escrita ortográfico da Língua Portuguesa, dominando os 

aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos que influenciam 

diretamente a ortografia. 

Sobre os resultados das intervenções aplicadas durante a pesquisa-ação, podemos dizer 

que foram significativos e proveitosos, pois conseguiram alcançar os resultados que 

esperávamos. A turma reagiu bem às propostas e conseguiu melhorar substancialmente sua 

escrita ortográfica daqueles erros sobre os quais refletimos. 

Em síntese, percebemos que o ensino de ortografia pode trazer contribuições 

importantes se trabalhado de forma reflexiva e interativa com os alunos e, de tal forma, que 

não seja o aspecto principal do ensino de língua materna, mas que seja mais uma proposta 

paralela e que venha agregar valores à análise e à produção textual, pois, não só pode como 

deve ser o ensino de ortografia pautado no texto. 

Por tudo isso, esperamos que nosso trabalho contribua para a melhoria do ensino de 

ortografia da Língua Portuguesa, auxiliando alunos e professores na busca de uma melhor 

proposta de trabalho que vise a minimização ou mesmo a superação de erros ortográficos que 

são tão caros aos usuários do nosso idioma. 
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APÊNDICE A – Texto para ditado sobre terminação verbal 

 

Ser Feliz  

 

Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de 

que minha vida é a maior empresa do mundo. E que posso evitar que ela vá à falência. 

Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, 

incompreensões e períodos de crise. 

Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e 

se tornar um autor da própria história. 

É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar 

um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 

Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter 

coragem para ouvir um “não”. 

É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. 

 Augusto Cury (Adaptado) 
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APÊNDICE B – Texto para ditado sobre terminação verbal 

 

O verbo no infinito 

 

Ser criado, gerar-se, transformar o amor em carne e a carne em amor; nascer, respirar, 

chorar, adormecer  e se nutrir para poder chorar. 

Para poder nutrir-se e despertar um dia à luz, ver mundo, ouvir,  

começar a amar e então sorrir E,  então sorrir para poder chorar.  

Crescer e saber;  ser e haver;  perder, sofrer, ter horror de ser e amar, e se sentir 

maldito.   

Esquecer tudo ao vir um novo amor. E viver esse amor até morrer e  ir conjugar o 

verbo no infinito... 

 

Vinícius de Morais (adaptado)  
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APÊNDICE C – Atividade com surdos e sonoros (P e B) 

Aluno:_________________________________________________________________ 

Atividade com o uso de P e B 

1) Observe as figuras e preencha as lacunas com o nome de cada uma dela, explicando a 

opção de P ou B para cada figura. 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Lista de palavras para o ditado para acentuação das oxítonas  

 

Sofá Pajé Sagui  Mocó Jucurutu Belém Anzol 

Marajá  Cuité Aqui Mossoró Urubu Parabéns Amar 

Cajás  Sapê  Ali Cipós Caju Amém Alan 

Maracanã  Cafés Murici Avô Peru  Armazéns Paz 

Vatapá Você  Arcari  Capô Malu Xerém Fax  
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APÊNDICE E – Texto para acentuação das oxítonas  

Leia o texto e responda as questões abaixo: 

A princesa do Seridó 

Eu ____________________1 Currais Novos por acaso, mas não foi por acaso que me 

apaixonei. Pela ___________________2 fico _______________________3 da janela do 

apartamento, vendo o nascer do sol;  à tadinha gosto de senti a brisa no final da tarde, sentado 

na Praça Cristo-rei, observando a arquitetura dos prédios, o céu límpido, os casais namorando 

e os pais passeando com seus filhos, coisa mais linda de contemplar. 

O clima  é maravilhoso, durante o dia, o sol do Nordeste e à noite, uma sensação maravilhosa 

que só fica mais bonita quando ________________________4 noite de lua cheia. Adoro esse 

casal – sol e lua. Cada um domina o tempo e cede o seu espaço na hora certa. 

Todo dia, sento no _______________________5 e preparo um _______________________6 

ou  um ________________________7;  _________________________8 disso gosto de ouvir 

um boa música.  __________________9 para ________________10, o 

_________________11 do sertão  é ótimo. Mais tarde, tomo um caldo de 

__________________________12, depois tomo de suco de 

_________________________13. Adoro a comida do Seridó: arroz doce, paçoca de pilão, 

carne de sol, queijo de manteiga e a umbuzada; estão realmente de 

___________________________14. 

______________________15, o Seridó é o máximo – gosto muito  de todas as cidades: 

__________________________16, _____________________17, Cerro 

___________________18, _______________19, ____________________20 do Seridó, mas 

_________________________21 meu amor eterno, minha querida Currais 

Novos._________________________22 temos belezas incríveis como o “pico do 

_________________________23, o Cânion do Apertados, a Pedra do Cruzeiro, a Mina 

Brejuí, a Igreja de Sant’ana , entre outros locais. 

Vou senti muitas saudades _______________________24. Vou levar essas lembranças no 

meu coração. E no futuro,  distante de tudo isso, quando bater a saudade, fecharei os olhos  e 

reviverei tudo, nem que seja em lembranças quero voltar à Princesa do Seridó. 

Elaborado pelo professor (autor da pesquisa-ação)  

Atividades 

I - Preencha os espaços indicado pelos números por uma das palavras indicadas abaixo que 

possa substituir adequadamente. 

1- conheci/conhecí/conhecir     2- manha/manhã   3- ali/alí   4-e/é    5- sofa/sofá  6 – 

cafe/café  7-cha/chá     8- alem/além    9-aqui/aqui  10 –nos/nós    11- Forro/forró  12- 

mocotó/mocotó    13-caju/caju 14-Parabens/parabéns  15 – alias/aliás    16- Acari/Acarí     

17 – Caico/Caicó    18- Cora/Corá      19-Jucurutu/Jucurutú     20 – Jardim/Jardím  21- 

sera/será   22- aqui/aqui     23- Totoro/Totoró   24 – daqui/daqui. 

II - Comente sobre a opção que você fez  na I questão. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Texto produzido pelo aluno 05AD 
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ANEXO B – Texto produzido pelo aluno 38SS 
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ANEXO C – Texto produzido pelo aluno 39TK 
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ANEXO D – Texto produzido pelo aluno 17JE 
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ANEXO E – Texto produzido pelo aluno 33MK 
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ANEXO F – Texto produzido pelo aluno 24JF 
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ANEXO G – Texto produzido pelo aluno 04AC 

 

 

  



163 

  

ANEXO H – Texto produzido pelo aluno 02AG 
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ANEXO I – Texto produzido pelo aluno 28MC 
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ANEXO J – Texto produzido pelo aluno 36RG 
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ANEXO K – Texto produzido pelo aluno 14GV 
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ANEXO L – Texto produzido pelo aluno 18JB 
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ANEXO M – Texto produzido pelo aluno 23JL 
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ANEXO N – Texto produzido pelo aluno 23JL 

 

 

 


