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Considerações Iniciais 

 

O conhecimento da língua materna, construído graças à capacidade que 

temos para construir gramáticas, é inerente a todos os seres humanos 

(KIPARSKY e MENN, 1979). Uma criança, por volta dos cinco anos de idade, é 

capaz de fazer uso proficiente da gramática de sua língua, sem que para isso 

seja necessário que alguém lhe ensine a utilizá-la. Nesse sentido, é coerente 

afirmar que as crianças, ao chegarem à escola, têm pleno domínio da sua 

língua, tanto em relação aos seus aspectos estruturais como pragmáticos. Para 

o professor que parte de tais pressupostos, passa a ser imediata a 

compreensão de que não vai ensinar uma nova língua a seus alunos, mas, sim, 

uma nova modalidade da língua materna que elas já dominam em sua forma 

oral, a escrita (LUFT, 1985 e CAGLIARI, 1989).  
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De acordo com Landsmann (1995), também a capacidade notacional é 

específica dos seres humanos e é a partir dela que se desenvolveram os 

sistemas de escrita, dentre os quais o de escrita alfabética. O sistema de 

escrita alfabética torna possível o registro de enunciados verbais e constitui-se 

em um sistema notacional que tem organização própria. Não se pode deixar de 

considerar que a aquisição de um sistema notacional como o da escrita 

alfabética é tarefa cognitiva complexa para o aprendiz, conforme mostram os 

estudos de Ferreiro e Teberosky (1984).   

Foram esses estudos, fundamentados na proposta construtivista de 

Piaget, que trouxeram uma nova visão para a compreensão do processo de 

aprendizagem pelo qual passam todas as crianças em processo de 

alfabetização. Se antes da Psicogênese da Língua Escrita a preocupação dos 

professores alfabetizadores e dos estudiosos da área recaía, de modo geral, 

sobre o método a ser utilizado, após a sua publicação, houve um aumento do 

interesse sobre o processo cognitivo das crianças, ou seja, houve um 

deslocamento da preocupação relativa ao método para a tentativa de 

compreensão sobre o modo como o sujeito aprende, bem como sobre as 

hipóteses que ele constrói a respeito da língua escrita.  

O avanço nos estudos teóricos, que promoveu a proposição de uma 

teoria de aquisição da escrita, no entanto, é também responsável pelo 

surgimento de uma postura negligente de parte dos professores que, ao 

confundir teoria e método, deixa de lado o ensino de conteúdos escolares 

identificados com uma prática tradicional, como é o caso da ortografia. 

Com o presente trabalho, pretende-se destacar a importância do 

conhecimento sobre a língua, bem como sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem para a prática pedagógica dos professores, em especial os que 

trabalham com os anos iniciais. O objeto de análise e reflexão deste estudo é o 

erro ortográfico, tratado como fonte capaz de revelar aspectos do 
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conhecimento que a criança possui sobre o sistema de sua língua, tanto em 

sua modalidade oral como escrita (cf. MIRANDA, 2005, 2007, 2008). 

No artigo, serão enfocados alguns exemplos de erros produzidos por 

crianças em período inicial do processo de escolarização, fase em que, embora 

já dominem os princípios do sistema alfabético, começam a adquirir de forma 

mais sistemática as regras do sistema ortográfico. Neste estudo, em que se 

defende o ensino de ortografia de maneira explícita, sistemática e reflexiva 

para que o aprendiz, aos poucos, tome consciência da grafia correta das 

palavras, são apresentadas categorias para a classificação de erros, as quais 

têm a função principal de organizá-los de tal forma que sirvam ao professor na 

implementação de sua prática pedagógica. Considera-se de fundamental 

importância que o professor de séries iniciais tenha clara a diferença entre o 

conhecimento da língua, que ele e todos os seus alunos têm, e o conhecimento 

sobre a língua, indispensável ao professor.  

 

Para a classificação de erros ortográficos: uma proposta 
 

De acordo com Ferreiro e Teberosky (1984), seguindo uma perspectiva 

piagetiana, a criança, que ao chegar à escola já conhece e faz uso da sua 

língua, ao se deparar com um novo objeto de conhecimento – a escrita, irá 

relacioná-lo com algum conhecimento semelhante, neste caso específico, a 

gramática da sua linguagem oral. No entanto, admitir que a criança  toma seu 

conhecimento sobre a língua como base para a construção de um novo 

conhecimento, não significa dizer que haja sobreposição total entre os dois 

sistemas, mas, sim, que pode haver algum tipo de sobreposição que tenderá a 

desaparecer à medida que avance o processo de escolarização. 

Os estudos desenvolvidos no Grupo de Estudos sobre Aquisição da 

Linguagem Escrita (GEALE- FaE/UFPel) têm, com base no sistema ortográfico 

do português (cf. LEMLE, 1985), procurado evidenciar a natureza dos erros 
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produzidos pelas crianças. Além disso, as análises dos erros têm mostrado que 

as escolhas gráficas das crianças não são arbitrárias, pois mantêm relação 

estreita tanto com o conhecimento que possuem acerca de seu sistema 

lingüístico como com aquele referente ao sistema de gráfico (cf.  

No início do processo de aquisição ortográfica, tenderá a haver maior 

incidência de erros motivados pela fonética ou pela complexidade fonológica, 

assim, grafias do tipo ‘pexi’ para ‘peixe’ e ‘elefante’ para ‘elefante’, serão mais 

esperadas. À medida que a criança consiga distanciar mais o oral do escrito e 

passe a dar-se conta das nuances do sistema ortográfico, seja por suas 

relações múltiplas arbitrariamente definidas, seja pela existência de regras 

contextuais, a qualidade do erro ganhará novos contornos. Neste período, 

observa-se o aumento da incidência de erros resultantes da extensão de 

determinadas regras ortográficas a contextos em que elas não são aplicáveis 

como, por exemplo, em ‘sentio’ para ‘sentiu’. Em casos como esse, o aprendiz 

pode estar formulando a regra segundo a qual se grafa ‘o’ em posição átona 

final como na palavra ‘pato’, por exemplo. Numa demonstração de que estende 

aos verbos da terceira pessoa do singular do pretérito perfeito a regra para a 

grafia das formas nominais do português5, produzindo um erro de 

supergeneralização. 

Os exemplos de erros apresentados na próxima seção foram extraídos 

de textos infantis que constituem o Banco de Textos de Aquisição da 

Linguagem Escrita (BATALE - FaE/UFPel)6. As escritas espontâneas foram 

produzidas por crianças com idades entre seis e doze anos, que cursavam 

                                                        
5 Uma busca no Aurélio Eletrônico revela que no léxico do português grafias com ‘u’ final são 
inexistentes, à exceção da palavra ‘ninjútsu’ e de palavras terminadas em ditongo ‘eu’ ou ‘éu’ 
(MIRANDA, 2008). 
6 Os 2020 textos que compõem o Banco foram coletados no período de 2001 a 2004 por bolsistas de 
iniciação científica vinculadas ao projeto. As coletas foram feitas a partir de oficinas de produção textual 
preparadas pelo grupo de pesquisa em duas escolas da cidade de Pelotas, uma pública e outra 
particular. As oficinas obedeceram sempre a três etapas: o aquecimento que visava a preparação para a 
escrita, a produção propriamente dita e socialização dos textos no grupo.    
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entre a 1ª e a 4ª série do ensino fundamental. As categorias empregadas para 

a classificação dos erros são as que seguem7: 

 

a) Erros que alteram fonema – são erros nos quais a troca de um grafema8 

altera o significado da palavra. Exemplos: ‘cato’ e ‘gerra’ para ‘gato’ e 

‘guerra’, respectivamente. No primeiro caso a criança não percebeu a 

diferença sonora entre fonemas muito semelhantes9 /k/ e /g/.Já no 

segundo caso o aprendiz não se utilizou da regra que determina que, 

diante de ‘e’ e ‘i’, se deve utilizar o dígrafo ‘gu’ para representar o som 

[g]. 

b) Erros que não alteram fonema – são erros decorrentes de dificuldades 

inerentes ao sistema ortográfico, comumente relacionados ao fato de um 

som poder ser representado por diversos grafemas. Exemplo: ‘cassador’ 

para ‘caçador’ e ‘penssar’ para ‘pensar’. Em ambos os casos a grafia do 

fonema /s/, que pode ser representado por diversos grafemas, é alterada 

sem que se observe uma mudança de significado.  

c) Erros que decorrem de motivação fonética – são erros em que a grafia 

revela tentativa de registro das formas orais. Exemplo: 'canta’ para 

‘cantar’ e ‘fejão’ para ‘feijão’. 

                                                        
7 As categorias apresentadas neste artigo foram aquelas empregadas no início do trabalho de 
classificação dos dados extraídos dos textos do BATALE. Na busca de maior adequação, não apenas 
descritiva, mas também explicativa, as análises atuais baseiam-se em um rearranjo das categorias a) e b) 
que são substituídas por outras duas, a saber: erros decorrentes da não observância de regras 
contextuais e da não observância de arbitrariedades do sistema.  
8 Scliar-Cabral (2003) define ‘grafema’ como uma ou duas letras que representam um fonema. Assim, 
por essa definição, enquanto os dígrafos correspondem a um grafema, a letra ‘h’ de palavras como 
‘homem’ e ‘hoje’ não corresponde a nenhum.    
9 No português as obstruintes se opõem pela ausência ou presença de vibração nas cordas vocais. 
Enquanto /g/, por exemplo, ao ser produzido, ocasiona vibração das cordas vocais, o mesmo não ocorre 
com /k/.  Esse par de consoantes, assim como /p-b/, /t-d/, /f-v/, /s-z/, /S-Z/, tem em comum todos os 
outros traços articulatórios, exceto o [sonoro]. 



 V ERBA VOLANT  
Volume 2 – Número 1 – janeiro – junho  2011 – ISSN 2178-473 
 

 
TEIXEIRA, Shimene de Moraes; GRASSI, Luísa Hernandes; OLIVEIRA, Natália Devantier de; 
MIRANDA, Ana Ruth Moresco. Uma reflexão sobre os erros ortográficos e sobre a importância 
da formação teórica para a prática pedagógica de professores das séries iniciais. Verba Volant, 
v. 2, nº 1. Pelotas: Editora e Gráfica Universitária da UFPel, 2011. 

 

83

d) Erros de supergeneralização – são erros decorrentes da superaplicação 

de uma regra ortográfica. A criança aprende uma regra e a estende a 

contextos em que ela não se aplica. Exemplo: ‘discotir’ para ‘discutir’. 

e) Erros que alteram a estrutura silábica – são erros relacionados a 

dificuldades representacionais que resultam na simplificação de 

estruturas silábicas complexas. Exemplo: ‘pereto’ para ‘preto’ e ‘girto’ 

para ‘grito’. No primeiro caso a criança inseriu uma vogal na tentativa de 

transformar uma sílaba CCV na sequência CV.CV10, utilizando a 

estratégia da epêntese. No segundo caso, a criança faz uma metátese 

intra-silábica, ou seja, simplifica uma estrutura considerada complexa 

por ter um encontro consonantal em uma segunda estrutura menos 

complexa, CVC.  

f) Erros de segmentação – são erros em que se observa uma dificuldade 

na segmentação convencional das palavras, na maioria das vezes por 

influência prosódica. Exemplos: ‘tinchergar’ para ‘te enxergar’ e ‘em 

bora’ para ‘embora’11.  

g) Erros de acentuação – são erros relacionados ao uso não convencional 

do acento gráfico. Exemplo: ‘pasáro’ para ‘pássaro’ e ‘éla’ para ‘ela’ 

 

Erros extraídos de textos infantis: um exercício 
 

Nesta seção, a partir da produção textual de uma aluna da 1ª série da 

escola particular (texto 1) e de um aluno da 2ª série da escola pública (texto 2), 

serão discutidos alguns tipos de erros considerados representativos da escrita 

inicial.  

 

                                                        
10 A estrutura silábica CV (consoante – vogal) é padrão considerado canônico da sílaba. 
11 Conferir os estudos de Cunha (2005 e 2010) 
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(texto 1) 12 

 

(texto 2)13 

 

  

Observa-se, nos textos recém apresentados, que as crianças cometem 

erros de várias ordens, os quais por sua natureza distinta, não devem ser 

analisados sem que se leve em conta suas diferentes motivações. Com base 

nos estudos que vêm sendo realizados no GEALE, hipóteses interpretativas 

podem ser formuladas para a análise de tais erros, bem como para uma prática 

                                                        
12 Sugestão de leitura: 
Um dia de bruxa 
Era uma vez uma bruxa que queria fazer uma camisa de tricô para o gato e ele gostou.  
Ela pegou e vestiu e ficou muito grande, ela colocou  a varinha na bolsa. 
 
13 Sugestão de leitura: 
A Chapeuzinho Azul  
Era uma vez uma menina chamada chapeuzinho azul, ela adorava ir no bosque, ela passava e catava 
flores e levava para a vovó, levava doces para vovó, até que viu um lobo mau e fugiu com moto-táxi 
quando viu o lenhador e a vovó fugiu com o vovô e viveram felizes para sempre. 
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pedagógica capaz de enfrentar dificuldades ortográficas como essas. Em (1), 

estão reproduzidos os erros classificados como pertencentes ao grupo (a), 

erros que não alteram fonemas: 

   

 (1) 

a. ‘ves’ e ‘faser’ (Texto 1) 
b. ‘senpre’  ‘cuando’, ‘chapelsinho’ e ‘fojiu’ (Texto 2) 
 

No caso das grafias ‘ves’, ‘faser’ e ‘chapelsinho’, é possível observar que 

a criança utiliza um grafema disponível no sistema para a grafia da fricativa 

coronal, pois a utilização do ‘s’ nesses contextos é licenciada tanto para 

representar tanto o fonema /s/, no primeiro exemplo, como o /z/, nos demais. 

Já no caso da palavra ‘senpre’, a criança utiliza ‘n’ em vez de ‘m’, 

provavelmente porque ainda não aprendeu a regra contextual, segundo a qual 

antes de ‘p’ e ‘b’ usa-se ‘m’14. Na grafia ‘cuando’, o erro ocorre porque, embora 

a palavra pudesse ser grafada tanto com a sequência ‘qu’ como a ‘cu’, sem que 

isso acarrete em mudança de fonema, o sistema ortográfico da língua opta, 

quase sempre, pelo uso de ‘qu’ antes de ‘a’15.  

A forma ‘fojiu’, mostra que a criança utiliza um grafema possível para 

representar o fonema //, uma vez que, antecedendo vogais coronais ‘e’ e ‘i’, o 

‘g’ e o ‘j’ concorrem. Às vezes, uma mesma forma gráfica apresenta dois ou 

mais erros, como mostram as grafias ‘chapelsinho’ e ‘fojiu’. Nesses casos, a 

criança comete dois tipos de erros, os quais serão retomados logo em seguida 

quando a categoria de supergeneralização for mencionada. 

Em (2), estão apresentados erros que envolvem o uso impróprio do 

acento ortográfico ou o seu não-uso, os quais se enquadram na categoria 

referida em (g).  
                                                        
14 A norma ortográfica que dita o uso de ‘m’ antes de ‘p’ ou ‘b’ tem uma razão fonética. Este caso é, de acordo com 
Kato (1986), a única regra ortográfica do português claramente motivada pela fonética. Tanto [p] e [b] quanto [m] têm o 
mesmo ponto de articulação, são bilabiais 
15 O Dicionário Aurélio Eletrônico Sec XXI registra apenas sete ocorrências da sequência ‘cua’ 
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(2) 

 ‘éra’, ‘vovo’, ‘vôvo’ ‘vovô’  

 

Nos textos apresentados, observa-se que os aprendizes erram ou pela 

colocação inadequada do acento gráfico, ou pela sua não colocação. Os 

exemplos em (2) sugerem algumas reflexões interessantes. No primeiro 

exemplo, o sujeito coloca um acento indevido, que tem a clara função de 

marcar o timbre aberto da vogal //. É curioso observar que há mais duas 

grafias do pronome no texto e, em ambas as vezes, o acento não é utilizado. 

Tais exemplos vão ao encontro da característica oscilante da escrita infantil, 

conforme já mencionada por Chacon (2008). Em seu estudo sobre as 

flutuações observadas na segmentação da palavra gráfica, observa-se o 

conflito da criança que, algumas vezes, pode lançar mão de diferentes critérios 

para a seleção das formas de que se utiliza ao realizar seus registros gráficos. 

Três possibilidades de uso do acento são utilizadas pela mesma criança 

no mesmo texto, nos exemplos relativos às grafias da palavra ‘vovó’, o que 

parece denotar um conflito que resulta na experimentação, não só em relação 

à posição, isto é, ao lugar de colocação do acento na palavra, mas também ao 

uso ou não do sinal gráfico. Não se pode deixar de considerar, é claro, que 

nesta etapa da escolarização os usos que as crianças fazem do sinal gráfico 

não estão vinculados ao ensino desse conteúdo, que fará parte da grade 

curricular apenas a partir da terceira série. O interesse por este tipo de dado, 

para o professor, tem mais a ver com o reconhecimento das estratégias 

utilizadas pelos aprendizes, as quais podem revelar tanto suas intuições sobre 

o acento prosódico como aspectos relacionados à memória ortográfica do 

acento gráfico, a qual vai sendo construída ao longo do processo escolar. 

Em (3), estão apresentados dois exemplos de erros classificados na 

categoria (a): 
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(3)  

‘vicou’ e ‘doses’ 

 

Os dois exemplos reproduzidos são referentes a grafias que alteram o 

fonema e foram encontrados no primeiro e segundo texto, respectivamente. No 

primeiro caso, tem-se um exemplo que corresponde ao processo de 

sonorização, isto é, uma obstruinte surda é grafada como sonora. Dados como 

estes são bastante comuns nas escritas iniciais e a explicação para este tipo 

de troca não é consensual. A criança, em vez do ‘f’, grafa o ‘v’, ignorando a 

pequena diferença entre as consoantes que compartilham ponto e modo de 

articulação, mas se diferenciam pela vibração ou não das pegas vocais. Para 

Cagliari o fato de a criança murmurar ao escrever pode ser responsável pela 

confusão, visto que o murmúrio obscurece a diferença entre essas consoantes. 

O fato de esse tipo de erro ser de baixa incidência, ainda que 

relativamente comum em dados de escrita inicial, conforme já mostraram 

Cagliari (1989) e Monteiro (2008), associado à análise do texto 1 levam à 

formulação de, no mínimo, duas observações: sonorização ou dessonorização 

não são generalizadas, isso quer dizer que apenas algumas grafias 

apresentam tal característica; e a palavra em que se observa o processo está 

em meio a palavras que iniciam com ‘v’, ‘vestiu’-‘vicou’-‘varinha’.  

No caso da grafia da palavra ‘doces’ com ‘s’, é possível interpretá-la 

como erro decorrente de dificuldade relacionada ao funcionamento do sistema 

ortográfico, uma vez que a grafia do /s/ é aquela que mais problemas oferece à 

criança; ou ainda como caso de sonorização, à moda do que foi proposto para 

a palavra ‘vicou’. Parece, porém, que, exatamente pela complexidade referente 

à grafia da fricativa, é a primeira, a hipótese mais plausível. O aprendiz, neste 

caso, não percebe o contexto e grafa ‘s’ para representar /s/, com base em 

uma relação biunívoca inexistente, cometendo o erro por não se dar conta da 
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regra contextual segundo a qual o grafema ‘s’ no contexto intervocálico 

representa o fonema /z/. 

Exemplos de erros relativos às categorias (c) e (e), referidas na seção 

anterior, erros decorrentes de motivação fonética e erros que alteram a 

estrutura silábica, respectivamente, estão reproduzidos em (4a) e (4b) 

 

(4)  

a) ‘vistiu’ e ‘bosqui’ 
b) ‘gotou’, ‘gende’, ‘bosa’, e ‘vivera’, 
 

 

Em (4a), os dados correspondem a erros motivados pela fala. O 

alçamento da vogal pretônica, no primeiro exemplo, pode ser explicado pela 

presença da vogal ‘i’ imediatamente seguinte, contexto propício para a 

harmonia vocálica, fenômeno que se caracteriza pelo fato de haver o 

espraiamento dos traços de altura da vogal da sílaba tônica para a vogal 

pretônica (cf. BISOL, 1981). Já no segundo exemplo, a criança produz um 

alçamento da vogal átona final, processo comum na maioria dos dialetos 

brasileiros que se caracteriza pela pronúncia de [i] e [u] no final das palavras, 

como em ‘dent[i]’ e ‘gat[u]’, por exemplo. O estudo realizado por Miranda (2008) 

sobre a grafia das vogais átonas finais mostrou que os erros envolvendo a 

grafia do ‘e’ são muito mais frequentes do que aqueles que envolvem a grafia 

do ‘u’. 

Os dados em (4b) revelam um processo de simplificação da estrutura da 

sílaba. Na tentativa de grafar ‘gostou’ e ‘bolsa’, os aprendizes apagam a coda 

fricativa e lateral, respectivamente. No caso da palavra ‘viveram’, há outra 

hipótese para erro que pode ser interpretado como motivado pela oralidade, já 

que a pronúncia desses ditongos nasais finais pode sofrer redução, 

[vi’verãw][vi’veru] assim como se observa em [‘omẽj]  [‘omi]. A grafia 

‘gende’ para a palavra ‘grande’ revela o quão complexo é, para a criança, 
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grafar esta sílaba que, além de ter um encontro consonantal, possui uma 

consoante nasal em coda, isto é, no final da sílaba. As estruturas com codas 

nasais são de grande complexidade para a criança que começa a adquirir a 

escrita, como mostra o texto de Abaurre (1988) publicado nesta edição.  

Observa-se também, no texto 2, o erro na grafia da palavra ‘táxi’ que, 

embora seja uma palavra muito comum, por ser forma gráfica à qual os 

moradores de cidades têm fácil acesso, foi grafada pela criança como ‘taquisi’. 

A criança, neste caso, parece ter cometido um dos erros, influenciada pela 

oralidade, pois o uso de ‘qu’ para a representação de /k/, em contexto que 

antecede vogais coronais, é o mais comum no sistema. Já a grafia do /s/, com 

apenas um ‘s’ em posição intervocálica, é, conforme recém referido para o 

exemplo ‘doses’, em (3), resultado da não observância do contexto que 

determina o uso do dígrafo ‘ss’ ou do ‘c’ para a representação de /s/ 

intervocálico. 

Para finalizar esse breve exercício de análise de erros ortográficos, são 

apresentados os exemplos em (5): 

 

 (5) 

   ‘pegol’, chapelsinho’, ‘fojio’ 

 

Tais erros exemplificam o que Menn & Stoel-Gammon (1997) classificam 

como casos de supergeneralização, os quais denotam, no processo de 

desenvolvimento, indícios de aprendizagem de determinada regra. Em casos 

de grafias como estas, pode-se pensar que a criança está operando com a 

seguinte lógica: quando se ouve [u], grafa-se ‘l’ ou ‘o’, como se vê nas palavras 

‘mel’ e ‘uso’. Ocorre, no entanto, que ao estender a regra a contextos em que 

ela não se aplica, como no caso dos verbos que não terminam em ‘l’ por ser 

fixa a ortografia do morfema flexional de terceira pessoa do singular, no tempo 

passado, um erro acaba por ser produzido. 
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Erros ortográficos e prática pedagógica 
 

 O professor de séries iniciais, ao se deparar com erros ortográficos 

como os que recém foram exemplificados, tem duas tarefas essenciais a 

cumprir: a classificação dos erros com base em conhecimentos sobre o 

funcionamento do sistema; e a solução, ou melhor, a oferta de ferramentas 

para que seus alunos, após identificarem os problemas, sejam capazes de 

resolvê-los.  

 Morais (2002) e Monteiro (2008) defendem o trabalho específico com a 

ortografia na sala de aula e propõem que o ensino deste conteúdo leve em 

conta o tipo de dificuldade ortográfica envolvida. Para os casos em que o 

aprendiz comete erros irregulares, ou seja, aqueles em que não há regra para 

a grafia das palavras, a proposta baseia-se no uso de atividade que promovam 

a exposição a modelos capazes de fazerem com que o aluno memorize e 

aprenda. Nos textos 1 e 2, são exemplos de erros irregulares, as grafias de 

‘ves’, ‘faser’, ’cuando’, ‘chapelsinho’, ‘fojiu’ e ‘taquisi’, por exemplo. Tais erros 

mostram escolhas gráficas que não causam alteração no significado das 

palavras, mas a norma ortográfica, no entanto, elege outros grafemas para os 

seus registros. 

 Para superar as dificuldades ortográficas em que há o apoio na 

oralidade, como nas escritas ‘vistiu’, ‘bosqui’ e ‘taquisi’, por exemplo, é 

importante que as semelhanças e as diferenças entre a linguagem oral e a 

escrita sejam sistematicamente explicitadas, para que a ideia de que fala e 

escrita possuem diferenças formais e funcionais se consolide. 

  Os erros ortográficos contextuais dizem respeito àqueles casos em que 

há um princípio que rege o uso de determinados grafemas em contexto 

específico. Para auxiliar a apreensão, por parte dos alunos, de princípios como 

esses, é preciso que as crianças aprendam a olhar para os dados extraindo 
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deles as regularidades. São atividades que devem se basear na observação 

guiada pelo professor, seguida de tentativas de agrupamento dos dados que 

compartilham traços comuns para, por fim, haver a tentativa de formulações de 

regras que devem ser tratadas como provisórias.   

 

Considerações Finais 
 

Neste simples exercício, realizado a partir da análise de dados 

encontrados em dois pequenos textos produzidos por crianças de primeira e 

segunda série, pode-se perceber que os erros das produções infantis são de 

naturezas diversas. Esses erros são dados que oferecem subsídios para que 

se possa desvelar uma pequena parcela do pensamento infantil, pelo menos, 

no que diz respeito à linguagem escrita.  

A importância fundamental da formação teórica do professor de séries 

iniciais foi também posta em evidência. Ter conhecimentos específicos sobre a 

língua, bem como compreender a diferença entre este conhecimento e o 

conhecimento da língua que, como mencionado anteriormente, todos os 

falantes possuem, tem se mostrado indispensável para que um trabalho 

pedagógico diferenciado possa ser realizado. Os estudos têm mostrado que 

adquirir conhecimento sobre o sistema de escrita alfabética é tarefa essencial, 

mas não suficiente para que os usuários estejam aptos para utilizar com 

qualidade o sistema de escrita, é necessário, pois, que possam manejar de 

modo proficiente a escrita ortográfica da língua.  

A proposta de atividades que auxiliem o aluno a perceber e a superar 

suas dificuldades ortográficas, que, ao contrário do que se possa imaginar, são 

parte do processo de aquisição da língua escrita, depende, em boa medida, do 

conhecimento que o professor venha a ter sobre a estrutura e o funcionamento 

da linguagem. Entender quais os mecanismos com que opera o aprendiz na 

hora de solucionar uma dificuldade ortográfica e ser capaz de interpretar os 
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erros produzidos, identificando as hipóteses que os produziram, é também 

tarefa necessária para que o ensino da língua materna possa lograr melhores 

resultados do que aqueles que têm sido obtidos por estudantes brasileiros em 

avaliações internacionais sobre o desempenho em leitura e escrita.   
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RESUMO 

Neste artigo, o erro ortográfico é tratado como fonte capaz de revelar aspectos 
do conhecimento que a criança possui sobre o sistema de sua língua, tanto em 
sua modalidade oral como escrita. É realizado um exercício de análise de erros 
produzidos por crianças em período inicial do processo de escolarização, fase 
em que, embora já dominem os princípios do sistema alfabético, começam a 
adquirir de forma mais sistemática as regras do sistema ortográfico. A análise, 
que tem como base categorias para a classificação dos erros de acordo com a 
sua natureza, aponta para a importância do conhecimento sobre a língua e 
sobre os processos de ensino e de aprendizagem para a prática pedagógica 
dos professores, em especial os que trabalham com as séries iniciais.  
 
Palavras-chave: erros ortográficos; aquisição da escrita; ensino da ortografia 


