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Resumo: O presente artigo parte da ideia de que não basta ao professor de Ensino 

Fundamental apontar os erros ortográficos de seus alunos, mas analisá-los a partir de 

um novo ponto de vista que leve em consideração a Fonética e a Fonologia, cujas 

teorias permitirão uma reflexão sobre a língua materna e a importância da ortografia. O 

trabalho “O Ensino da ortografia na aquisição da Escrita” se enquadra no estudo que 

pretende demonstrar que a aquisição da ortografia em sala de aula, juntamente com a 

aquisição da escrita de textos diversos, pode melhorar a produção e a compreensão a 

respeito do que escreve. O estudo tem como objetivo mostrar ao professor de séries 

iniciais que a aplicação das disciplinas citadas, em suas aulas de ortografia e escrita, 

levará seus alunos a escrever textos com o mínimo de erros ortográficos, bem como a se 

conscientizarem da importância da leitura para uma escrita mais elaborada. 

 

Palavra-chave: Ortografia; Erros; Escrita.  

 

Abstract: This article starts with the Idea that it is not enough the teacher of Basic 

Education point the spelling mistakes of their students but, analyze them from a new 

point of view that considers Phonetic and Phonology, which theories will allow a 

reflection on the native language and the importance of orthography. The work “The 

teaching of orthography in the acquisition of writing” skills of several texts can improve 

the production and the understanding of what they write. The study aims at showing the 

teacher of early grades, that the application of the quoted discipline, in their classes of 

orthography and writing, will take the students to write texts with minimal misspellings, 

as well as being aware of the importance of reading for a more elaborate writing.  
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Introdução 

 

A ideia original do artigo partiu de discussões realizadas durante o 

desenvolvimento da pesquisa de iniciação científica (PIBIC/2010) intitulada “Fonética e 

Fonológica para o Ensino de Ortografia”, sob orientação da professora doutora Gisele 
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da Paz Nunes. Na oportunidade defendeu-se a ideia de que todo erro pode ser explicado 

ou, no mínimo, questionado, bem como nenhum erro é cometido por mero acaso. Para 

tanto, buscou-se levantar hipóteses que explicassem esses erros, classificando-os e 

diferenciando-os como erros de qualidade ortográfica, fonética e fonológica. Assim, a 

partir da busca de hipóteses que levam aos determinados tipos de erros, confiou-se 

fornecer aos professores ferramentas que permitam acesso a caminhos diferentes para a 

correção dos erros ortográficos. 

A grande maioria das escolas, tanto públicas, quanto privadas, ainda encontra 

dificuldades ou problemas em relação ao ensino de aquisição da escrita. Mesmo aqueles 

alunos que escrevem todos os dias textos relativamente longos, sempre têm dúvidas 

sobre uma ou outra palavra. Por isso, o processo de alfabetização/letramento tem sido 

questionado por aqueles que se preocupam com a educação. 

Segundo Cagliari (1999), a pessoa que lê muito e escreve bastante, com o tempo, 

passa a encontrar menos dificuldades em escrever corretamente de acordo com as regras 

ortográficas. Sabe-se que a grande dificuldade está em escrever palavras com pouco uso 

textual. Quando o usuário não tem o hábito de ler e escrever, as dificuldades aumentam. 

E essa é uma realidade que acontece com a maioria dos alunos que cursam o Ensino 

Fundamental, principalmente em séries iniciais, quando estão na fase de aquisição da 

escrita. 

De acordo com Cagliari (1989, p. 29-30), um dos grandes problemas em relação 

ao ensino de língua materna é que “a escola não parte do conhecimento que a criança 

tem de sua fala e da fala de seus colegas para a partir daí, ensinar o que deve. A escola 

parte de um abecedário e de uma fala (típica de professora primária) completamente 

estranha à criança”.  É por isso que os professores alfabetizadores e a escola, muitas 

vezes, não obtêm o sucesso desejado no ensino de aquisição da escrita em língua 

materna. 

As dificuldades enfrentadas pelos estudantes variam desde saber se uma palavra 

é masculina ou feminina (ex.: a cal/o cal), se uma escreve com determinada consoante 

ou vogal (ex.: hora/ora), até, se recebe determinado acento ou não (ex.: dúvida/duvida), 

dentre outras tantas. Muitos desses problemas podem ser resolvidos consultando 

dicionários, todavia nem tudo está definido nessas fontes, pois existem palavras com 
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mais de uma forma de grafia (ex.: cotidiano/quotidiano), o que pode ocorrer devido ao 

uso regional dessas palavras (ex.: abóbora/jerimum). 

É importante lembrar que a escola e o professor devem estar atentos para o fato 

de que a criança, ao entrar na escola, já percorreu um caminho de exploração 

linguística, tendo adquirido a linguagem dialetal de seu grupo e interpreta a realidade a 

sua volta formando não só a sua personalidade, mas, também, seu acervo linguístico. 

Assim, torna-se fundamental que o ensino ortográfico na aquisição da escrita leve em 

consideração o conhecimento ou a bagagem que a criança traz de casa ao iniciar sua 

carreira estudantil. 

A língua das comunidades diferentes pode oferecer possibilidades ao professor 

na vivência de práticas inovadoras, interessantes e concretas para o ensino da linguagem 

escrita e da ortografia na sala de aula, através da diversidade apresentada pelos alunos e 

pela própria língua.  Para que o aluno se sinta estimulado a aprender ortografia, o 

professor poderá valorizar, além do seu conhecimento linguístico, o que ele vê e pensa 

de si mesmo e do meio em que vive, o que dará subsídios ao docente para saber como 

lidar com as dificuldades de cada aluno. 

Nessa perspectiva, a proposta apresentada pretende fornecer informações e 

argumentos a alunos formandos em licenciatura, futuros professores, bem como a 

educadores que já trabalham no ensino, principalmente nas séries iniciais, a respeito da 

aquisição da escrita e de como encarar os erros ortográficos cometidos pelos alunos. 

Refletindo sobre a temática em pauta, ressalta-se que a proposta desse artigo não 

pretende somente apontar os erros, mas levar o professor à reflexão sobre os erros 

ortográficos cometidos pelas crianças no período de alfabetização e, através dos 

mesmos, ensiná-las se autocorrigir. É importante que o professor conheça os processos 

fonológicos para saber identificar bem o motivo de cada erro que a criança comete. 

O que se mostra através do texto é o que o escritor expressa seu conhecimento 

através da escrita, da mesma forma que ouve e pronuncia palavras que fazem parte de 

seus diálogos com outras pessoas. Por isso o trabalho fonético, para correção de erros 

linguísticos, se torna uma excelente ferramenta para o alfabetizador. No entanto, não é 

apenas a ortografia que é importante, mas também a coesão, a coerência etc. Embora 

esse trabalho se ocupe somente da temática citada. 
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Assim, através desse artigo, será possível levar o professor, que presta serviços 

às séries iniciais, a verificar a necessidade de aplicar conhecimentos de fonética e 

fonologia em suas aulas de leitura e escrita, conscientizando seus alunos a escrever 

textos com o mínimo de erros ortográficos. Ou seja, se o professor conhecer as teorias 

fonéticas e fonológicas estará apto a explicar adequadamente ao aluno onde e porque 

errou. 

É fundamental que o alfabetizador reconheça que a ortografia apenas define as 

bases como o sistema ortográfico deve gerar a grafia das palavras. Aprendendo a 

pronunciar corretamente os sons das letras, a criança terá facilidades para se autocorrigir 

e evitar possíveis erros ortográficos em alguns casos, em outros, deverá buscar ajuda em 

diferentes fontes e materiais disponíveis, seja em livro, dicionário ou no próprio 

professor. 

Este artigo apresenta uma pesquisa prática, que, por meio de coleta de textos 

produzidos por alunos do Ensino Fundamental, de escolas públicas, na cidade de 

Catalão (GO), e tendo por base uma “tabela de erros”, baseada em Cagliari (1989 e 

1998), foi feito um levantamento e classificação desses erros apresentados e, em 

seguida, registradas possíveis explicações ou justificativas para que os mesmos fossem 

cometidos pelos alunos produtores dos textos analisados. Antes de partir para a análise 

dos erros, convém fazer algumas considerações teóricas acerca do conceito de 

ortografia, dos tipos de escrita e da relação aluno e ortografia. 

 

1. O que é ortografia? 

 

Ora, sabemos que as pessoas falam de maneiras diferentes. Nesse sentido, 

surgem os seguintes questionamentos: Como escrever as palavras faladas? Cada um 

deve escrever como quiser? Imagine como seria escrever os diferentes falares do Brasil 

e de outros países, se cada um escrevesse como quisesse?  Então, é preciso considerar 

que a ortografia é uma necessidade em qualquer língua escrita, e não é uma imposição 

sem valor ou sem justificativa, pois sua finalidade é ajudar na comunicação escrita entre 

as pessoas. Segundo Morais (2003, p. 19), “funciona assim como um recurso capaz de 

cristalizar na escrita as diferentes maneiras de falar dos usuários de uma mesma língua”. 

Na obra de Cagliari (1989) fica claro que a função da ortografia é neutralizar a variação 
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dialetal, permitindo que os falantes de diferentes dialetos reconheçam uma determinada 

palavra, entendendo o que está escrito. 

Como se pode ver, a escrita está associada à linguagem oral, que é, por sua vez, 

formada da união de sons e significados. É através da ortografia que se definem os sons 

das letras. Assim, já se pode definir o que é ortografia, percebendo sua ação “na parte 

gráfica e funcional da escrita” (CAGLIARI, 2009, p. 20). Portanto, escrever 

corretamente, sem cometer erros ortográficos, significa selecionar uma única forma para 

as palavras de uma língua, sem levar em consideração quantas pronúncias diferentes 

possam estar ligadas a elas. Segundo Dubois (2006, p. 445-446),  

 

o conceito de ortografia implica o reconhecimento de uma norma escrita com 

relação à qual se julga a adequação das formas que realizam os indivíduos 

que escrevem uma língua; a ortografia supõe que se distinguem formas 

corretas e formas incorretas numa língua escrita. 

 

Assim, ao usar a mesma forma de escrever, a comunicação é garantida ou 

atendida pelos outros. Para que o professor compreenda bem o que é ortografia, é 

necessário que ele saiba um pouco acerca de escrita, uma vez que ambas ocorrem e são 

estudadas em razão de seus usos e espaços diversificados na história das sociedades. 

Nessa perspectiva, deve-se considerar o que diz Cagliari (2009, p. 18), 

 

[...] se o sistema de escrita permite a leitura, ele é uma representação da 

linguagem oral e só faz sentido se associado à linguagem oral; não é uma 

linguagem independente, não vale por si. A escrita nunca é uma 

representação direta do pensamento, porque este só existe na linguagem oral.  

 

Tudo isso deve ser compreendido pelo professor e explicado para os alunos, de 

tal forma que a ortografia torne-se mais necessária, por exemplo, tomando palavras do 

passado histórico da ortografia, mostrando aos alunos como eram escritas e como são 

escritas hoje. Bueno (1996) corrobora outros autores ao apresentar o conceito de 

ortografia como “parte da gramática que ensina a escrever corretamente as palavras; 

maneira de escrever as palavras” (BUENO, 1996, p. 472). 

A respeito da necessidade de se escrever ortograficamente correto, sabe-se que 

não é só dentro da escola que há esta necessidade, mas também fora dela, pois há 

críticas, discriminação e censura pelos erros ortográficos cometidos. A situação se 

agrava mais dentro da sala de aula, pois é ali que a capacidade ou a habilidade textual de 

cada “aluno é confundida com seu rendimento ortográfico [...]” Morais (2003, p. 18). 

Nesse caso, o professor esquece o texto como um todo e fixa-se apenas nos erros, o que 
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leva a maioria dos alunos a não gostar de produzir textos ou a pensarem que não sabem 

escrever. É necessário, pois, que os professores de séries iniciais repensem sua atitude e 

sua postura diante dos erros ortográficos de seus alunos e, junto com eles, entendam o 

quanto é importante ensinar e avaliar ortografia. 

Nesse sentido, o professor deve ter bastante cuidado com a pronúncia de 

algumas palavras, pois o aluno, ao deixar-se guiar ou levar pelo significado das palavras 

pronunciadas pelo professor ou pelo próprio aluno, poderá escrever incorretamente, e 

não de acordo com aquilo que o professor ensinou.  

 

2. Os tipos de escrita 

 

Diante da necessidade do homem em registrar e arquivar sua produção oral 

surgiu a escrita, que se divide em dois tipos: escrita ideográfica e escrita fonográfica. De 

acordo com Massini-Cagliari (1999, p. 22), a primeira serve para “representar o 

significado (a ideia) veiculado pela palavra e, a partir deste significado, chegar aos sons 

que formam esta palavra, na leitura”. Este tipo de escrita compreende: as placas de 

trânsito, a escrita dos números, inscrições em placas, indicações nas portas, pode ser 

chamada de figurativa ou pictográfica, icônica (com desenhos), rebus (livros infantis, 

jornais e cartas enigmática) e convencional (escrita do número -8 e a ideia de 

quantidade oito). O segundo tipo é a escrita fonográfica que, segundo Massini-Cagliari 

(1999, p. 22) serve para “representar os sons de uma palavra e, a partir do 

reconhecimento desses sons, na leitura, chegar ao significado desta palavra, às ideias a 

ela associadas”. Nesse caso, rapidamente o leitor entende o que o escritor quis dizer ou 

escrever, em razão da presença do significante (som) e o significado (ideias). 

Existem vários tipos de escrita fonográfica, destacados por Massini-Cagliari 

(1999, p. 27 - 30): 

 

[...] Escrita silábica [...] usada hoje em dia por muitos. Entre elas, a 

conhecida escrita japonesa. Escrita consonantal [...] criada para representar, 

principalmente, algumas línguas semíticas, [...] possuem apenas três vogais -  

a, i e u. Escrita fonética (ou alfabética) [...] para representar a maneira como 

as pessoas falam, não somente o que elas falam. Escrita alfabética 

ortográfica [...] significa escolher uma única forma para as palavras de uma 

língua [...]. Para resolver este problema, foi criada a ortografia (MASSINI-

CAGLIARI, 1999, p. 27-30, grifos da autora). 
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Diante do que foi dito a respeito dos quatro tipos da escrita fonográfica, não 

seria possível dizer que o indivíduo possa utilizar todos eles, a partir de pouca idade até 

chegar à escola e ser capaz de aprender a escrita ortográfica. E para representar os sons 

da fala, exatamente conforme as pessoas pronunciam, existe a escrita fonética. Segundo 

Nunes (2006), esse tipo de escrita registra todas as nuances de pronúncia. Ou seja, 

dependendo de quem está falando, uma palavra pode ser escrita de muitas formas, 

devido às variações de pronúncia (nível fonético) e variações geográficas, classes 

sociais etc. Assim, para representar a maneira como as pessoas falam, existe o alfabeto 

fonético da Associação Internacional de Fonética (IPA). 

Nesse sentido, é necessário que o professor tenha uma boa teoria sobre fonética 

e fonologia, para não criar falsas patologias sobre os erros ortográficos de seus alunos, 

entendendo que nenhum desses erros ocorre por mera casualidade e que existem meios 

para explicá-los e corrigi-los, desde que  se utilize de ferramentas específicas, corretas e 

adequadas. 

 

3. O aluno e a ortografia 

 

O que se observa dentro da escola, em particular no interior de salas com turmas 

de alunos de séries iniciais do Ensino Fundamental da rede pública, é que “[...] os 

problemas de ortografia aparecem somente quando o usuário da escrita fica numa 

situação de impasse diante de palavras que ele sabe que podem ser escritas com uma 

letra ou com outra” (MASSINI-CAGLIARI, 1999, p. 72-73). 

Contudo, essas dificuldades não são motivos para os professores se 

desesperarem ao notar os erros cometidos por seus alunos, em razão deles ainda não 

terem um domínio significativo das regras da escrita e, ainda, desconhecer as normas 

ortográficas. De acordo com Cagliari (1999) citado por Nunes (2006, p. 97), 

 

não é pelo fato de a criança conhecer a palavra oralmente que, para escrever 

essa palavra, deve contar com a mesma facilidade e familiaridade. Não é 

justo avaliar a dificuldade da criança considerando-a incapaz, deficiente 

auditivo, retardada ou leviana e desatenta... Só porque tem dificuldades em 

decidir como escrever ortograficamente umas tantas palavras, sejam quais 

forem.  

 

Inicialmente, no momento de começar a produção de textos escritos, o professor 

deve considerar e respeitar as dificuldades, a insegurança e o receio de escrever de seus 
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alunos, deixando-os mais livres para consultar os colegas, os livros e os dicionários no 

ato da escrita e, depois, por etapas e com cuidado, exigir maiores resultados, ou seja, 

estimulá-los a produzir textos melhores, sem muitos erros ortográficos. 

Para Nunes (2006, p. 97), “[...] numa fase inicial, os muitos erros ortográficos 

que as crianças cometem são, portanto, compreensíveis [...] Esses erros revelam, antes 

de tudo, que as crianças raciocinam a respeito de sua língua [...]”. 

O que essa autora quer dizer é que, no ato de escrever, a criança pensa e tenta 

ligar a letra que quer usar na palavra que vai grafar e faz isso pelo som, em caso de 

dúvidas por qual usar, ocorrendo então, os erros por não conhecer todas as normas que 

regem a ortografia. Tal argumentação pode ser corroborada por Morais (2003, p.37) 

quando diz que 

 

os erros infantis são uma boa demonstração disso. Quando um aluno erra - 

porque cria certas “regularizações,” escrevendo, por exemplo, “mininu” no 

lugar de menino, está nos revelando que elabora suas próprias representações 

sobre a escrita das palavras, que não é um mero repetidor das formas escritas 

que vê ao seu redor. 

 

Na visão deste autor, os erros infantis representam uma boa demonstração de 

que a aprendizagem da norma ortográfica ocorre ativamente. Ou seja, ao escrever uma 

palavra de acordo com a sua pronúncia, a criança está revelando suas próprias 

representações sobre a escrita. Segundo Nunes e Oliveira (2011), os erros ortográficos 

vão ocorrer sempre que um uso linguístico não se enquadrar em qualquer das 

modalidades da língua. Devido à existência de diversos dialetos, a ortografia foi criada 

para neutralizar essa variação dialetal e permitir que os usuários de dialetos diferentes 

reconheçam uma determinada palavra entendendo o que está escrito. 

A importância de tudo isso é confirmada por Nunes (2006, p. 98-99), ao afirmar 

que 

 

[...] desta forma, o aprendizado da ortografia passa a ter um sentido para o 

aprendiz, trazendo uma preocupação com relação à eficiência da 

comunicação das mensagens que produzimos e que outras pessoas deverão 

ler e entender, na medida em que a adoção de uma única norma é, também, 

uma atitude de respeito para o leitor (às vezes, desconhecido, apenas suposto) 

de nossos textos. 

 

É nesse contexto que o presente artigo sugere ao professor que utilize seu 

conhecimento acerca da temática tratada e procure reconhecer a boa vontade dos alunos, 

valorizando as possíveis aproximações ortográficas feitas por eles, cabendo ao docente 
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direcioná-los rumo à aquisição satisfatória da escrita e da ortografia, não esquecendo 

que é a leitura o caminho mais eficaz nesse sentido. 

Não devemos nos esquecer de que cada aluno é um indivíduo diferente e com 

diferentes dificuldades, por isso merece explicação e ajuda também diferenciada dos 

outros e que é o professor que comanda a sala de aula. Então ele pode e deve dizer o que 

é correto, adequado ou necessário para seus alunos. Sendo assim, este artigo apresenta 

uma sugestão (tabela) de como pode ser feita uma análise dos erros ortográficos dos 

alunos, acreditando que a mesma poderá ser utilizada como um ponto de partida para a 

elaboração e vivência para outras atividades que dependerão do desenvolvimento da 

classe. 

Apresentamos, a seguir, uma “tabela de erros” baseada, também, em Cagliari 

(1989 e 1998). Essa tabela de erros foi desenvolvida para auxiliar nas correções e na 

busca de hipóteses acerca dos erros ortográficos das redações e textos coletados. 

 

4. Análise de dados 

 

A primeira parte da coleta de dados foi feita em uma Escola municipal da zona 

urbana, com alunos da 2ª série ou atualmente denominado 3º ano. A segunda parte do 

levantamento de dados deu-se numa Escola Estadual, com análise dos textos ditados da 

5ª série (6º ano). 

 

Tabela 1 - Classificação dos tipos de erros segundo Cagliari (1989, p. 137-145). 

TABELA DE ERROS 

ERRO TIPO EXEMPLO DO ERRO CORREÇÃO 

TRANSCRIÇÃO 

FONÉTICA 

Erros de fala que são 

refletidos na escrita. 

 

 

 

 

TF 1. Escrever /i/ em vez de /e/ 

porque na fala se utiliza /i/ não /e/ 

- Ex.: penalti 

 

penalte 

2. Duas vogais em lugar de uma, 

pois na pronúncia é um ditongo. 

(ditongação) - Ex.: fais 

 

faz 

3. Uma vogal em lugar de duas, 

pois a pronuncia e um 

monotongo. (motongação) Ex.: 

falo 

 

 

falou 

4. Não escreve o /r/, pois não há 

som correspondente na fala. Ex.: 

come 

 

comer 

 

5. Não escreve o /r/, pois 

pronuncia a vogal que o antecede 

de forma mais longa, englobando 

 

 

porta 



10 
 

tal som. 

Ex.: pota 

6. Escreve o /r/ em lugar de /l/, 

pois faz essa troca na fala. Ex.: 

pranta 

 

planta 

7. Acrescenta uma vogal, 

desfazendo o grupo consonantal 

/pr/. 

Ex.: caravo 

 

cravo 

8. Não escreve /s/, pois não há 

som que corresponde na fala. Ex.: 

fomu 

 

fomos 

9. Escreve /li/ no lugar de /lh/, 

pois assim fala. 

Ex.: palia 

 

palha 

10. Trancrever a juntura 

intervocabular. Ex.: umavez 

 

      Uma vez 

11.  Uso somente da vogal para 

indicar som nasalizado, 

suprimindo a consoante m e n. 

Ex.: cumedo 

 

 

      Com medo 

12. Em algumas variedades do 

português não ocorre o /nh/, em 

posição intervocálica seguindo-se 

a vogal /i/, ficando apenas a 

nasalização da vogal. Ex.: fofio 

 

 

 

 

fofinho 

 

USO INDEVIDO DE 

LETRAS 

Para representação do som, 

utiliza-se da aproximação de 

uma letra. 

UIL mursego morcego 

dice disse 

enplicando implicando 

lanxe lanche 

exselentes excelentes 

fes fez 

 

HIPERCORREÇÃO 

Quando se tem consciência 

da escrita de determinada 

palavra e entende-se que a 

pronúncia destas são 

distintas.   

HC vouta volta 

dece disse 

elvilia ervilha 

platu prato 

Paia de milho 

 

Palha de milho 

 

MODIFICAÇÃO DA 

ESTRUTURA 

SEGMENTAL DAS 

PALAVRAS 

São problemas de 

apagamento, troca, epêntese e 

inversão de letras que mesmo 

o aluno não se dando conta 

do uso de algumas letras faz-

se aproximações da exata.  

MESP TROCA 

voi foi 

sucheira sugeira 

vicou ficou 

SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO 

gosato gosto 

 

  
aminha A minha 
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FORMA MORFOLÓGICA 

DIFERENTE 

Problema      concernente                 

a variedade         dialetal       

que cada criança usa.       

FMD emtam então 

Ta bão Está bom 

tamem também 

  

USO INDEVIDO DE 

LETRAS MAÍUSCULAS E 

MINÚSCULAS 

Erro na aprendizagem da 

escrita de nomes próprios 

com letra minúscula, vindo a 

escrever também os 

pronomes pessoais com letra 

maiúsculas. 

UILM 
lucas 

Lucas 

 

Ele 
ele 

 

Gato gato 

 

ACENTOS GRÁFICOS 

Ocorre uma supressão de 

acentos, pois não são 

ensinados no início da 

aprendizagem. Sabendo que 

algumas palavras são 

acentuadas os erros são 

advindos da semelhança 

ortográfica entre palavras 

com acento.  

AG 

  

 

irmao 
irmão 

 

PROBLEMAS 

SINTÁTICOS  

São erros de concordância, 

regência e construções 

estranhas que refletem estilos 

que só ocorrem no uso oral 

da linguagem. 

  

PS 

  

 

elesbrigou muito Eles brigaram muito 

Os dois discutiu Os dois discutiram 

 

 

5. Resultados e discussões 

 

Cagliari (1999) problematiza a questão da ortografia não só na escola, 

colocando-a como uma questão no cotidiano de todos, bem como a dificuldade de se 

escrever segundo a ortografia vigente. Não são exclusivamente os alunos na fase da 

aquisição da escrita que ficam em dúvida de como se escreve, por exemplo, a palavra 

“exceção”. Porém, as crianças na primeira fase, possuem ainda pouca leitura, o que 

torna o uso da ortografia mais complicado. Também alunos mesmo do ensino superior e 

professores apresentam dificuldades na escrita de muitas palavras e, não raro, nos 

deparamos com erros que consideramos “primários” na escrita de jovens universitários. 
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Nos dados analisados, não encontramos nenhum erro que não tivesse uma 

explicação satisfatória ou que a linguística não pudesse explicar. Todos os erros 

detectados no corpus foram classificados com erros de transcrição fonética ou erros 

relacionados à questão de variação linguística. Os erros de transcrição fonética ou 

relacionados a processos fonológicos mais comuns foram: elevação da altura da vogal, 

ditongação, apagamento, rotacismo, epêntese vocálica, palatalização e sândi. Devido ao 

corpus restrito por motivos de tempo de pesquisa, acreditamos que possa haver outros 

tipos de erros. 

A dificuldade na aquisição da escrita não reside apenas em erros ortográficos 

decorridos de exercícios como o ditado, mas estão, inclusive, no momento de se 

escrever livremente, por isso o exercício de texto espontâneo se torna tão importante 

para verificação de dificuldades na alfabetização. É no texto espontâneo que o erro 

deixa a forma morfológica chegando à sintaxe, ordem das letras na própria palavra, 

ordem de ideias, coerência e coesão de todo o texto. “Primeiro, a criança precisa 

aprender a lidar com a escrita e, depois, preocupar-se em escrever ortograficamente” 

(CAGLIARI, 1999. P. 82). Assim, chegar a uma escrita ortográfica começa na 

explicação sobre os sistemas de escrita e a ortografia. 

Diante disso, podemos concluir que os erros cometidos pelos alunos estão 

relacionados com a cultura familiar, com o meio social, por se originarem de regiões 

geográficas diferentes ou, até mesmo, por não terem acesso aos meios que possibilitam 

o acesso à leitura em casa. Há, ainda, a falta de conhecimento dos alfabetizadores acerca 

da Fonética e da Fonologia, as quais se configuram como ferramentas que ajudam a 

explicar adequadamente ao aluno onde e porque cometeu erro ortográfico. 

 

Conclusão 

 

As diversas argumentações feitas no presente artigo podem e devem contribuir 

para o estabelecimento de parâmetros mais complexos no que se refere à escrita e, em 

especial, no que diz respeito à ortografia. A questão da ortografia não é só problema da 

escola ou só aparece nela, é um problema do cotidiano de todos, que tem dificuldade de 

escrever de acordo com a ortografia vigente. Sabe-se que não são apenas os alunos de 

séries iniciais que ficam em dúvida como escrever determinadas palavras. Em casos de 
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pessoas adultas, as dificuldades maiores serão para escrever corretamente aquelas 

palavras que pouco utiliza no seu dia-a-dia. 

As dúvidas ortográficas sempre vão existir em situações ou circunstâncias 

diversas, dentro e fora do contexto escolar. Assim, é uma utopia pensar, desejar e 

acreditar que a escola, o ensino formal vai ensinar todos a não escrever errado ou não 

mais cometer erros ortográficos, porém, sendo a educação um processo que envolve 

transformações no sujeito que aprende, esse ensino pode assumir uma postura de novos 

sentidos e experiências para a vida dos aprendizes. 

Nos textos dos alunos, corrigir o erro não é o bastante. Faz-se necessário uma 

boa explicação do erro. Cabe-se ao professor observar e anotar os erros dos alunos em 

todas as atividades pedagógicas realizadas na sala de aula e de tarefas (de casa) 

classificá-los por níveis de dificuldades e, trabalhá-los por etapas sequenciais, 

empregando seus significados e escritas corretas em novas situações de fala, jogos, 

conversas informais e brincadeiras, etc. de maneira que os alunos passem a incorporar 

as palavras ao seu vocabulário, reconhecer suas pronúncias e sons, para depois, voltar a 

grafá-las acertadamente. Mas o que realmente vai ajudar o aluno na aquisição da escrita 

é a leitura, pois quem lê muito, além de escrever bem, cometerá menos erros 

ortográficos, sendo alunos de séries iniciais, adultos e, até mesmos, os professores. 

Para que tal ocorra, os professores que atuam nessas escolas espalhadas pelo 

país, estejam imbuídos de boa vontade em fazer um ensino verdadeiro e, interessado em 

não estar e não ser mais um, ficando somente com sua formação universitária e, buscar 

conhecer e dominar conhecimentos sobre linguagem e produção oral e escrita, sobre 

fonética, fonologia e ortografia para realizar um trabalho educativo que seja: 

estimulante, dinâmico, rico, interessante e confiável para todos os estudantes brasileiros. 

Ouso afirmar que este artigo não pretende dar a palavra final a uma discussão 

que vem acontecendo há muito tempo entre educacionais da área, porém, acredito que 

muito do que foi falado aqui, pode e precisa ser adotado por outros docentes, e, não 

somente aqueles que atuam em séries iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que 

alunos de séries mais avançadas ainda cometem muitos erros ortográficos. 

Reafirmando a postura de não querer ditar normas ou dar receitas prontas, mas, 

crendo poder contribuir por pouco que seja, é indispensável que os professores (do atual 

sistema educacional), analisem os erros de seus alunos, com um olhar diferente daquele 
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do tradicional, isto é, que erros sejam apontados, mas, que o aluno e o professor (juntos) 

saibam onde e porque está errado, tendo condições de não repeti-lo ou cometê-lo com 

tanta frequência. Desta forma, o ensino da ortografia levará o aluno a compreender que 

a escrita correta das palavras representa uma atitude de respeito para com o leitor que 

estará apreciando o seu texto. 
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