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Resumo 

 

SANTOS, Cristiane Silveira dos. Um estudo sobre os erros ortográficos de 
alunos do ensino médio do IFSUL – Câmpus Pelotas Visconde da Graça 
(CaVG), à luz do Modelo de Redescrição Representacional (MRR) de Karmiloff-
Smith (1994).2015. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós Graduação 
em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2015. 

 

Este estudo é resultado de uma investigação feita a partir da análise de produções 
escritas espontâneas, controladas e de entrevistas realizadas junto a dois grupos de 
alunos do ensino médio do IFSUL – Câmpus Pelotas Visconde da Graça (CaVG): 
Grupo Transversal e Grupo Longitudinal, com a finalidade de mapear, descrever e 
analisar os tipos de erros ortográficos produzidos. Os erros foram classificados em 
dois grandes grupos: motivados pela fonética/fonologia da língua ou motivados por 
dificuldades advindas do sistema ortográfico. Os resultados da análise dos dados 
produzidos pelo Grupo Transversal, composto por 273 alunos de primeiros, 
segundos e terceiros anos permitiu o mapeamento dos principais tipos de erros 
ortográficos produzidos e orientou as coletas posteriores realizadas junto ao Grupo 
Longitudinal, composto por 15 sujeitos acompanhados de 2011 a 2014 e divididos 
em três grupos, a saber,Grupo 1 (fortes), Grupo 2 (medianos) e Grupo 3 (fracos) em 
questões ortográficas. A hipótese inicial desta investigação foi a de que haveria 
relação entre o quantitativo de erros ortográficos encontrados e o formato do 
conhecimento ortográfico, segundo o Modelo deRedescrição Representacional 
(MRR) de Karmiloff-Smith (1986, 1994). Os resultados da investigação mostraram 
que os tipos de erros ortográficos encontrados nas coletas junto a ambos os grupos 
– Transversal e Longitudinal eram análogos Verificou-se, ainda, que os tipos de 
erros ortográficos mais recorrentes e numerosos nas produções textuais dos 
informantes de ambos os grupos pesquisados eram, em primeiro lugar, advindos das 
chamadas irregularidades do sistema ortográfico, em especial os casos de 
representação do fonema/s/ e do fonema/z/, seguidos dos erros ortográficos 
relacionados à motivação fonética da língua e dos erros ortográficos relacionados à 
segmentação não-convencional da escrita (hipo e hipersegmentação), sendo a 
hipossegmentação mais numerosa nos dados do que a hipersegmentação. Tais 
erros ortográficos correspondem a cerca de 75% dos dados totais desta 
pesquisa.Em relação aos níveis do MRR verificou-se que a hipótese levantada foi 
corroborada, uma vez que houve correspondência entre os três grupos (forte, 
medianos e fracos em questões ortográficas) e os níveis de representação do 
conhecimento ortográfico entre  Explícito 2 (E2) e Explícito 3 Consciente Verbal (E3). 
Verificou-se que os informantes com menor quantidade de erros ortográficos (Grupo 
1) apresentaram quase que a totalidade dos momentos da entrevista categorizados 
segundo o nível do MRR Explícito 3 Consciente Verbal (E3); já os informantes do 
Grupo 2 (medianos) embora apresentassem vários momentos da entrevista 
caracterizados como de E3 tiveram, na sua maioria, momentos  da entrevista 
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categorizados como de E2, ou seja, no nível do MRR caracterizado como sendo 
aquele em que já existe análise acerca do conhecimento, embora este ainda não 
possa ser verbalizado. Finalmente, os informantes do Grupo 3 (fracos) praticamente 
não apresentaram momentos categorizados como sendo de E3, tendo tido os 
momentos de sua entrevista quase todos categorizados como E2. Em relação às 
estratégias utilizadas pelos sujeitos para orientar suas escolhas ortográficas 
constatou-se que os informantes dos Grupos 1 e 2, respectivamente fortes e 
medianos em questões ortográficas, utilizaram estratégias tais como o acesso à 
memória visual ou seguiram procedimentos analógicos da língua para chegar à 
grafia correta das palavras. Já os informantes do Grupo 3 utilizaram 
esporadicamente a memória visual e os processos analógicos e, preferencialmente, 
utilizaram a fala como estratégia para orientar suas grafias. Observou-se, ainda, 
correlação positiva entre o nível E3 do MRR dos informantes com o uso de 
estratégias tais como ‘memória visual’ e ‘processos analógicos’ e o nível E2 do MRR 
dos informantes com o uso da estratégia ‘escrita apoiada na oralidade’. A conclusão 
deste estudo vai ao sentido de que se faz necessário, mesmo no ensino médio, 
lançar mão de estratégias capazes de desenvolver e consolidar o conhecimento 
ortográfico dos alunos. 
 
 
Palavras-chave: ortografia; erro ortográfico; ensino médio. 
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Abstract 

 

SANTOS, Cristiane Silveira dos. A study on the orthographic mistakes of IFSUL – 
Câmpus Pelotas Visconde da Graça (CaVG) high school students guided by 
Karmiloff-Smith’s Representational Redescription Model (RR) (1994).2015. 
Ed.D. thesis – Programa de Pós Graduação em Educação, Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 

 

This study is the result of thorough analysis of spontaneous and controlled writing 

productions and interviews carried out with two groups of high school students from 

IFSUL – Câmpus Pelotas Visconde da Graça (CaVG): Transversal Group and 

Longitudinal Group, aiming to map, analyze and describe the types of orthographic 

mistakes present in both groups’ writing. These mistakes were arranged in two 

groups: those of phonetic/phonological motivation and those related to difficulty to 

grasp the rules and irregularities of the orthographic system.The Transversal Group 

was comprised of 237 students from all of the institution’s high school grades, and 

the data analysis of their writing allowed the identification and mapping of the most 

common types of orthographic mistakes, data which then oriented the following data 

gatherings with the Longitudinal Group, consisting of 15 subjects who were 

monitored from 2011 to 2014 and divided in three groups: Group 1 (strong), Group 2 

(average), Group 3 (weak) regarding orthographic knowledge. The original 

hypothesis suggested that the amount of orthographic mistakes found and the type of 

orthographic knowledge would be correlated, according to Karmiloff-Smith’s 

Representational Redescription Model (RR) (1986, 1994).The results of this 

investigation showed that the types of orthographic mistakes found in both groups’ – 

Transversal and Longitudinal - writing productions were analogous.It was also 

noticed that the most recurring types of orthographic mistakes in the subjects’ writing, 

from both groups analyzed, were mainly related to the so called irregularities of the 

orthographic system, particularly in cases when the phonemes /s/ and /z/ are 

represented, followed by orthographic mistakes of phonetic motivation and mistakes 

relating nonconventional segmentation of the written word (hipo and 

hipersegmentation), the cases of hiposegmentation being more numerous than those 

of hipersegmentation.  Such mistakes constitute approximately 75% of the overall 

research data.The original research hypothesis was, in the end, confirmed since 

correspondence was found between the three groups (strong, average and weak 

regarding orthographic knowledge) and their representation levels of orthographic 

knowledge which ranges from Explicit 2 (E2) to Explicit 3 (E3) Verbally Aware. It was 
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noticed that the subjects who made less orthographic mistakes (Group 1) showed in 

their interviews a higher level of verbal awareness (Explicit 3 Verbally Aware, 

according to the RR model definitions); subjects belonging to Group 2 (average) 

showed overall orthographic awareness but couldn’t articulate it, placing them in the 

E2 category. Finally, Group 3 (weak) subjects were also placed in the E2 category, 

showing virtually no signs of unawareness in their interviews. Regarding the subjects’ 

strategic choices, it was noted that those from Groups 1 and 2 – strong and average 

regarding orthographic knowledge, respectively – relied on strategies such as 

accessing their visual memory or followed similar procedures to find the correct 

writing whereas subjects from Group 3, rather than relying on their visual memory, 

would use their speaking competence as a guide to their writing. It was noted still a 

positive correlation between RR level E3 subjects and the use of visual memory, as 

well as E2 level subjects and oral-based writing strategies. The conclusion drawn buy 

this study is that it is necessary, as soon as high school, to devise strategies to 

consolidate and further the student’s orthographic knowledge. 

 
Keywords: orthography; orthographic mistakes; high school. 
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Apresentação da investigação 

 

O professor não precisa de conselhos, ele precisa compreender. 

É ele quem tem que tomar as decisões (...). Se não houver 

uma compreensão do processo, o ensino estará fundamentado 

em superstições. (SMITH, 1999, p.11-12) 

 

 O texto acima, escolhido para iniciar a apresentação deste estudo resume a 

concepção que adotei sobre o tema “ortografia” neste trabalho e, também, a forma 

de buscar ensiná-la para os alunos no meu cotidiano. 

Chegar até ela demorou muito, pois eu trazia internalizada a ideia, desde o 

período da Graduação em Letras1 finalizada em 2001, que se eu disponibilizasse 

aos alunos, na sala de aula, amplo material de leitura (literária, sobretudo) e muitos 

momentos de produção escrita, ‘naturalmente’ os erros ortográficos na produção 

escrita deles iriam diminuir, até desaparecerem por completo. Minha prática docente, 

iniciada como professora contratada do Estado do RS, em São Lourenço do Sul 

(2001) de turmas de 5ª e 8ª série seguia tal concepção, bem como ao lecionar para 

alunos trabalhadores do DAER, no Projeto Rodoviário na Escola2(2001/2002).  

 Na verdade, eu não compreendia na época o processo pelo qual os erros 

ortográficos ocorriam na escrita dos alunos, como bem refere Smith (1999), 

acabando por basear minha prática docente numa ‘superstição’ muito difundida 

socialmente e reforçada pela mídia de que “quem lê mais escreve melhor” em todos 

os aspectos, inclusive no nível ortográfico. 

                                                             
1Habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa  realizada no então Instituto de Letras e 

Artes da UFPel de 1997 a 2000. 

 
2Projeto de ensino coordenado pela professora Márcia Alves (Professora Adjunta e atuante no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFPel), com intuito de preparar os trabalhadores do 

DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) para as provas referentes à conclusão do ensino 

fundamental e médio da 5ª CRE. Os dados coletados neste projeto de ensino encontram-se na dissertação de 

mestrado da referida docente intitulada: Rodoviário na escola: entre a exclusão e a inclusão. (2002) 
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 Minha concepção sobre o ensino de língua portuguesa se manteve inalterada 

durante todo o período da Especialização em Literatura Brasileira Contemporânea, 

realizada também no Instituto de Letras e Artes da UFPel (2002-2004). 

 Neste período, já trabalhava como professora concursada do Estado do RS 

com as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura, com turmas de ensino médio, 

no interior de Pelotas3 e também com as disciplinas de Produção Textual I e II com 

as turmas de Pelotas, São Lourenço do Sul e Canguçu do Curso de Formação de 

Professores em Serviço da Região Sul do RS, Habilitação Pedagogia, oferecido pela 

FaE-UFPel, como professora substituta. Nestes grupos, minha prática docente 

estava voltada para a leitura e produção textual como mote para aprimorar a escrita 

dos alunos, e isto incluía, também, o aspecto ortográfico. 

Muito embora a especialização que cursei fosse na área de Literatura, 

ressaltando aspectos relacionados à temática da escrita criativa e da produção de 

contos, tínhamos cadeiras que abordavam, também, questões sobre o ensino de 

língua portuguesa. Numa delas, denominada de Sociolinguística Educacional, 

ministrada pelo professor Luís do Amaral, tive de realizar um trabalho de pesquisa 

com meus alunos, sobre alguma questão que chamasse a minha atenção 

relativamente à produção escrita deles. 

 Acabei realizando um trabalho sobre a grafia da expressão ‘de repente’ onde 

procurei investigar a representação ortográfica hipossegmentada da expressão -

‘derrepente’ e ‘derepente’ em textos de três turmas de 1º ano do ensino médio 

(cerca de 90 alunos ao todo).Verifiquei, neste trabalho4, que em mais de 80% dos 

casos havia a preferência da grafia da expressão, por parte dos alunos, utilizando-se 

a hipossegmentação unindo o ‘de’ com ‘repente’ pelo o dígrafo ‘rr’.  

Quando os alunos eram indagados sobre o motivo pelo qual escreviam a 

expressão daquela forma, praticamente todos responderam que ‘achavam que era 

uma só palavra pelo som que faz’. Na época, com referenciais que diziam respeito à 

variação linguística, cheguei à conclusão de que em relação ao ‘de repente’, ainda 

                                                             
3 Fui docente na Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Rondon (9º Distrito de Pelotas) de 2002 a 2010. 

 
4 O ‘derrepente’ e o ‘derepente’ em textos narrativos de alunos do ensino médio de uma escola rural de 

Pelotas, RS. Trabalho apresentado à disciplina de Sociolinguística Educacional como parte da nota do semestre 

letivo corrente.  (2º semestre de 2003 – ILA/UFPEL. 
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no ensino médio os alunos baseavam sua escrita na oralidade, o que poderia vir a 

explicar tantos casos da expressão sendo escrita com o dígrafo ‘rr’ e 

hipossegmentada. 

Posso afirmar que este trabalho foi o primeiro em minha trajetória acadêmica 

a buscar entender aspectos ortográficos que apareciam nos textos dos alunos. 

Entretanto, segui com a firme convicção de que a exposição a materiais de leitura e 

escrita em sala de aula poderiam dar conta da ortografia da nossa língua, sem 

necessidade de explicitação  de tais aspectos para os alunos.  

Tal convicção me acompanhou, inclusive, quando iniciei o Mestrado em 

Educação no Programa de Pós Graduação da FaE – UFPel (2005-2007), sob 

orientação da professora Ana Ruth Miranda na linha de pesquisa Formação docente: 

Ensino, Aprendizagem e Conhecimento. 

Nesta época já trabalhava como professora concursada do município de 

Pelotas, RS, em uma escola situada no bairro Vila Princesa, que margeia a BR-116 

em seu acesso à cidade de Porto Alegre. Foi exatamente com alunos trabalhadores 

do turno noturno, da EJA, com histórico de evasão e múltiplas repetências que 

desenvolvi minha pesquisa de mestrado.  

A hipótese que norteou meu trabalho5 era de que se eu oferecesse a estes 

alunos, nas aulas de português, atividades pedagógicas que priorizassem a leitura 

de textos literários e a produção constante de textos, oriundos de aplicação de 

oficinas de escrita criativa, seria possível fazer com que se tornassem leitores, 

escritores proficientes e também promoveria a resolução dos erros ortográficos que 

apresentavam em suas produções. 

Fazendo parte, então, do Grupo GEALE (Grupo de Estudos sobre Aquisição 

da Linguagem Escrita) liderado pela professora Ana Ruth Miranda tive a 

oportunidade de entrar em contato com discussões teóricas e pesquisas que 

elegiam as escritas iniciais e a ortografia como mote principal de estudo.  

                                                             
5 AZEVEDO, Cristiane dos S. Escrita criativa em sala de aula do EJA ─ efeitos sobre a produção textual 

dos alunos. 2007. Dissertação (Mestrado em Educação) Orientadora: Ana Ruth Moresco Miranda ─ Faculdade 

de Educação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS. 
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Tendo surgido em 2001, a partir do desenvolvimento de projeto de pesquisa 

intitulado Aquisição da Escrita: ortografia e acentuação,  o GEALE tem suas bases 

afixadas nos estudos linguísticos. Houve, ao longo de todo o período, um constante 

investimento para que as discussões sobre a língua e sua estrutura sonora, bem 

como aquelas referentes à aquisição da linguagem, tivessem sempre em vista a 

criança que aprende e o processo que produz o conhecimento sobre a língua em 

suas distintas modalidades. Elegendo como tema de estudo as escritas iniciais e a 

ortografia nestes 13 anos de existência, as pesquisas realizadas no âmbito do 

GEALE enfocam a linguagem em suas fases de instabilidade e mudança, assumindo 

uma perspectiva psicolínguística para a compreensão sobre a forma como a fala e a 

escrita da criança mudam conforme ela vai se apropriando do princípio alfabético da 

escrita. 

Neste período do mestrado ainda estava voltada para aspectos mais gerais, 

relativos ao texto e acreditava que os erros ortográficos poderiam ser sanados 

somente com a exposição dos alunos à leitura e à escrita. A análise dos dados da 

pesquisa de mestrado, no entanto, mostrou que muito embora os alunos 

pesquisados tivessem tomado gosto pela leitura, apresentassem em suas produções 

textos com estrutura narrativa organizada, tivessem melhorado a qualidade dos 

elementos de coesão e de coerência, os seus erros ortográficos permaneceram, 

praticamente, os mesmos e com mesma quantidade de antes da intervenção. 

Posso dizer que a descoberta de que a exposição à leitura e a escrita em sala 

de aula ‘não’ permitiam que a escrita ortográfica dos alunos melhorasse mexeu 

profundamente em minhas certezas do fazer docente que realizara até o momento. 

Minha busca, a partir daí, foi a de tentar encontrar formas de dar conta, também, do 

aspecto ortográfico em minhas aulas, mas descobri que não tinha subsídios teórico-

práticos suficientes para extrapolar o lugar-comum do ensino de ortografia, aquele 

mesmo que eu havia sido anos atrás exposta nas aulas de língua materna.  

Minhas referências para ensinar estavam calcadas naquilo que eu própria 

havia experienciado como aluna e, ao mesmo tempo em que as reproduzia, 

verificava que os alunos não conseguiam modificar sua escrita ortográfica. Diversas 

vezes me fazia a mesma pergunta que a professora Eliane Peres se fez, no 

momento da qualificação deste projeto tese: como eu conseguira aprender a 
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ortografia de forma tão efetiva, com aqueles exercícios de ortografia trabalhados em 

sala de aula? 

Minha preocupação aumentou quando fui aprovada no concurso para 

professor da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico do IFSUL – Câmpus 

Pelotas Visconde da Graça (CAVG) em 2010 e passei a trabalhar com as turmas de 

ensino médio ligado ao técnico da instituição. Os erros ortográficos presentes nas 

produções escritas dos alunos eram muitos e de diferentes naturezas e não dando 

conta de saná-los senti a necessidade de me aprofundar teoricamente sobre a 

questão.  

Com o firme propósito de compreender melhor o tema “ortografia” e com um 

anteprojeto que tinha como intenção investigar o motivo dos erros ortográficos ainda 

ocorrerem no ensino fui selecionada para o doutorado no Programa de Pós 

Graduação em Educação da FaE - UFPel sob orientação, novamente, da professora 

Ana Ruth.  

Desde então, de volta ao  grupo procurei aprofundar leituras e aprimorar 

concepções acerca do tema buscando compreender este novo campo de estudo e 

de pesquisa que se abriu para mim, agora focalizando os erros ortográficos dos 

alunos do ensino médio não somente pelo olhar de quem desejava eliminá-los 

puramente, mas principalmente tentando compreender quais são as hipóteses 

formuladas por estes aprendizes sobre a escrita ortográfica e quais as formas de 

pensamento que subjazem aos erros cometidos.  

Creio que este trabalho que ora apresento para apreciação seja uma síntese 

de minha busca em ser um profissional melhor, uma vez que o conhecimento 

adquirido nesses quatro anos e meio, com certeza, redundará em aulas de língua 

portuguesa que abarquem tanto aspectos ligados à produção de textos, à leitura 

como também referentes à ortografia de nossa língua, agora não mais baseando 

meu fazer docente em “superstições” como referiu Smith (1999), mas sim calcado 

em decisões previamente tomadas e apoiadas no conhecimento científico produzido 

sobre o tema.  
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Posso dizer que os conselhos do ‘que-fazer’ pura e simplesmente cederam 

lugar à compreensão tanto do processo como de possíveis formas de contribuição 

para mudar, a começar por mim, o ensino de ortografia no ensino médio. 
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 Introdução à investigação 

Quando se trabalha com a disciplina de Língua Portuguesa na educação 

básica, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, invariavelmente escuta-se 

dos demais colegas de profissão, ministrantes das outras disciplinas do currículo, 

que os alunos “não sabem escrever” ou ainda, que “escrevem mal”.  

Tais afirmações são feitas principalmente, em virtude dos comumente 

chamados “erros de português” 6 que os alunos apresentam e que são detectados 

em trabalhos escritos e em provas escolares. 

Essas observações dos demais colegas de profissão, via de regra, são 

acompanhadas por olhares de reprovação em direção ao professor de língua 

materna diante da constatação de que, ainda nas séries finais do ensino 

fundamental e mesmo já durante o ensino médio, os estudantes demonstram não 

dominarem a norma ortográfica da Língua Portuguesa. 

A situação demonstra o quanto é socialmente valorizado o domínio efetivo 

da ortografia da língua e como tal assunto tem causado preocupação para os 

professores, alunos e suas famílias, por ser a ortografia não uma transcrição da fala, 

mas sim, segundo Desbordes (1993), uma forma de escrita autorizada.  

Posições controvertidas em relação ao ensino e à aprendizagem de 

ortografia fazem parte do panorama educacional e podem ser divididas em duas 

vertentes principais: a) a primeira compreende o ensino e a aprendizagem de 

ortografia como relacionados à memorização; b) a segunda entende a aprendizagem 

de ortografia como estritamente ligada à interação com o material escrito e com a 

leitura, não exigindo ensino sistematizado do conteúdo. 

No entanto, na sua totalidade, os estudos referidos indicam uma terceira 

possibilidade, segundo a qual tanto o ensino como a aprendizagem da ortografia 

precisam ser vistos como um processo desenvolvido a partir de atividades que 

                                                             
6 Na realidade, há um consenso geral na escola que ‘erro de português’ é sinônimo de erro ortográfico. (Nota da 

autora). 
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propiciem aos aprendizes a formulação e a explicitação de suas hipóteses acerca do 

conhecimento ortográfico. 

 Este estudo filia-se à última vertente. Com ele, pretendo contribuir com a 

discussão acerca do ensino e aprendizagem de ortografia no ensino médio, visto 

que os trabalhos existentes sobre o assunto apresentam, geralmente, o foco nas 

séries iniciais do ensino fundamental e na EJA. Além disso, as pressões sofridas 

pelos alunos do ensino médio, em relação à escrita ortográfica, são muito grandes 

devido a ser este a etapa final da educação básica, em que os alunos estarão se 

preparando para exames tais como o ENEM, ou outros tipos de processos seletivos. 

Neste contexto Moojen ([1985] 2009) afirma que escrever ortograficamente 

deve ser um objetivo relevante para a maioria das sociedades contemporâneas, em 

virtude de ser a notação ortográfica um dos requisitos mais importantes para a 

ascensão social e profissional. No entanto, esta é cobrada, mas não ensinada.  

Já Morais (1995), preocupado com a negligência com que é tratado o ensino 

de ortografia na escola, explica que se por um lado as pesquisas psicogenéticas 

auxiliaram para uma melhor compreensão acerca dos erros infantis, estas 

acabaram, também, por desencadear uma atitude de sonegação de informação. Tal 

conduta, segundo ele, propiciou a persistência dos erros ortográficos nas produções 

escritas dos alunos. Defende, pois, a visão segundo a qual a ortografia precisa ser 

ensinada e tratada como objeto de conhecimento.   

Este estudo configura-se essencial para esse trabalho porque buscou 

modificar a prática docente para o ensino da ortografia utilizando atividades que 

fizessem com que os alunos fossem expostos a um processo de explicitação e de 

tomada de consciência em relação às restrições contextuais da norma ortográfica. 

Após analisar seus dados quantitativos, o autor chegou à conclusão de que um 

desempenho ortográfico melhor poderia ser conseguido se os professores, através 

de estratégias de ensino, pudessem levar os alunos a tomar consciência, a um nível 

explícito consciente, daquelas restrições que são regulares na norma escrita.  

 Ferreiro e Teberosky ([1979]1999) modificaram, com seus estudos, a 

compreensão existente sobre as relações entre o aprendiz e a escrita. Embasadas 

em Piaget (1972) essas autoras pesquisaram o processo de aquisição da escrita a 

partir do sujeito que aprende. No lugar de um aprendiz que espera, passivamente, o 
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reforço externo surge uma criança que procura intensamente compreender a 

natureza da linguagem à sua volta buscando compreendê-la, formulando hipóteses 

acerca do ouvido, bem como se dando conta das regularidades que a língua oral 

apresenta e colocando à prova as antecipações que fazem criar sua própria 

gramática. Esta nunca é, segundo as autoras, uma cópia deformada do modelo dos 

adultos com quem convive, mas sua criação original. (FERREIRO E TEBEROSKY, 

[1979]1999, p.24). Os resultados dos estudos dessas autoras evidenciaram a 

aplicação da teoria de aprendizagem proposta por Piaget (1976).  

 Lemle ([1983]2007) é outro referencial teórico importante para este trabalho 

porque foi pioneira nos estudos acerca da natureza dos erros ortográficos, vindo a 

classificá-los em erros de 1ª, 2ª e 3ª ordem, dependendo do tipo de erro cometido 

pelo aluno e apresentando opções didáticas para que o alfabetizador possa 

sistematizar seu trabalho com ortografia. Utilizarei Para a devida compreensão do 

sistema ortográfico e de suas regularidades, além do estudo já referido de Lemle, 

também aquele desenvolvido por Faraco (1992). 

Para categorização dos erros ortográficos fiz, primeiramente, um breve 

apanhado sobre os autores que se debruçaram sobre tal questão como Carraher 

(1986), Cagliari (1999), Zorzi (1998), Moojen ([1985] 2009) e Morais (1995).  

Para análise dos níveis de redescrição do MRR me baseei em Karmiloff-Smith 

(1986) e (1994), em Lorandi (2011) e nos trabalhos subsequentes desenvolvidos e 

orientados por esta autora.  

 No âmbito do GEALE o trabalho de Guimarães (2005), Monteiro (2008) e 

Araújo (2012) além  daqueles  realizados por Miranda et alli (2005), (2006), (2007), 

(2008), (2009), (2010 a), (2010b), (2011) e (2012) também me serviram de base 

para a categorização, descrição e análise dos erros ortográficos coletados. 

Esta pesquisa divide-se em duas partes em relação à análise dos erros 

ortográficos dos informantes, a saber: a primeira, em que serão analisados 

quantitativamente os dados de escrita dos alunos do Grupo Transversal (GT), a fim 

de proceder o mapeamento acerca dos tipos de erros ortográficos mais recorrentes 

neste grupo de alunos e a segunda, qualitativa, em que a partir da análise dos textos 
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em primeira e segunda versão do instrumento Bacharel verificarei os níveis de MRR 

dos sujeitos do Grupo Longitudinal (GL). 

Este trabalho não propõe uma intervenção pedagógica, mas pretende ao seu 

final, servir de motivação para que outros professores do ensino médio busquem 

subsídios teóricos e práticos que alicercem sua prática docente, em relação ao tema 

ortografia no ensino médio. Tenho, ainda, a intenção em responder indagações 

acerca dos motivos que levam os alunos a apresentarem tantos e tão variados tipos 

de erros em sua escrita, mesmo já se encontrando em tal etapa da escolarização 

formal. 

 As questões que fomentaram a realização desse estudo foram, basicamente, 

são as seguintes: 

 Quais são os tipos erros ortográficos mais recorrentes e numerosos  

nas produções textuais dos alunos do ensino médio pesquisados? 

 

 O que estes erros ortográficos em questão revelam sobre o 

conhecimento ortográfico que tais alunos possuem acerca da norma 

ortográfica do português? 

 

 Qual a relação existente entre os erros ortográficos pertencentes à 

categoria que mais erros  concentrou junto aos alunos do ensino médio 

e aqueles verificados em dados de escrita de crianças das séries 

iniciais, anteriormente pesquisados nos trabalhos produzidos pelo 

GEALE? 

 

 Em que medida o quantitativo de erros ortográficos observados na 

escrita dos sujeitos do Grupo Longitudinal, especificamente, relaciona-

se com o nível de conhecimento que estes elaboraram, internamente, 

sobre a norma ortográfica do português? 

 

O objetivo geral deste estudo foi o de mapear, descrever e analisar os tipos 

de erros ortográficos dos alunos do ensino médio integrado ao técnico do IFSUL 

Câmpus Pelotas Visconde da Graça (CaVG), detectados em suas produções 
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escritas (espontâneas e controladas) e, utilizando-se do Modelo de Redescrição 

Representacional (MRR) de Karmiloff-Smith (1986,1994), compreender, ao analisar 

o Grupo Longitudinal, o que tais erros ortográficos revelam acerca do conhecimento 

ortográfico destes alunos sobre a norma ortográfica do português. Dessa forma, 

pretendo verificar em que medida o quantitativo maior ou menor de erros 

ortográficos  têm relação com o nível de conhecimento que os alunos pesquisados 

elaboraram sobre a norma ortográfica do nosso idioma. 

 

Os objetivos específicos dessa pesquisa que emergiram das questões acima 

são: 

 

a) averiguar os tipos de erros ortográficos presentes nas produções escritas 

espontâneas e controladas dos alunos do ensino médio (Grupo Transversal); 

 

b) apurar o que tais tipos de erros revelam acerca do conhecimento da norma 

ortográfica do português dos sujeitos envolvidos na pesquisa (Grupo Longitudinal); 

 

c) verificar se os tipos de erros ortográficos encontrados na escrita desses alunos 

são os mesmos encontrados em dados de escrita de crianças da primeira etapa do 

ensino fundamental, já estudados no âmbito do GEALE (Grupo Transversal); 

 

d) analisar, junto ao Grupo Longitudinal, uma possível relação entre o maior ou 

menor quantitativo de erros ortográficos e o nível de conhecimento que os alunos 

elaboraram, internamente, sobre a norma ortográfica do português.  

 

Conforme referi desde o título deste estudo, o embasamento teórico desta 

pesquisa baseia-se na teoria da psicóloga britânica Anette Karmiloff-

Smith(1986,1994). 

 O Modelo de Redescrição Representacional (MRR) elaborado por essa 

autora segue uma perspectiva desenvolvimental, fazendo, com isso, que ele se 

distinga dos demais. Segundo esta teoria, a mente humana tem a capacidade de 

armazenar múltiplas redescrições de conhecimento para diferentes níveis e em 
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diferentes formatos representacionais que vão, progressivamente, tornando-se 

explícitos e acessíveis conscientemente. 

 O detalhamento desta teoria será apresentado no Capítulo 1 desta pesquisa, 

reservado ao referencial teórico deste estudo. 

 

 A tese desta pesquisa 

O MRR foi escolhido para embasar a tese desta pesquisa de doutorado, 

tendo sido elaborada da seguinte forma:  

Informantes que não possuem erros ortográficos em sua escrita ou que 

apresentam poucos erros (entre 2 e 11) e que por este motivo foram considerados 

fortes em questões ortográficas darão indícios, ao explicitar verbalmente seu 

conhecimento acerca dos aspectos relativos à norma ortográfica do português,  que 

as palavras transgredidas na atividade analisada assim o foram devido ao fato de 

que foi acessado algum conhecimento prévio acerca de sua forma escrita, seja 

através de estratégias mnemônicas, seja devido ao uso de estratégias que utilizaram 

o cunho morfológico ou etimológico da língua para se chegar até a forma escrita 

correta do vocábulo. Tais informantes, fortes em questões ortográficas, apresentarão  

majoritariamente suas verbalizações analisadas no nível Explícito 3 (E3) do MRR. 

Os sujeitos que apresentam médio número de erros ortográficos (entre 16 e 

20), portanto categorizados como medianos em questões ortográficas, se 

diferenciarião dos sujeitos considerados fortes pelo fato de apresentarem menos 

momentos durante a entrevista caracterizados como sendo compatíveis com  o nível 

explícito consciente verbal 3 (E3) em relação ao primeiro grupo. Além disso, espero 

que na maioria dos casos em que os informantes deste grupo, durante a entrevista, 

tiverem de realizar algum tipo de análise acerca das transgressões realizadas que 

estes, muito embora demonstrem realizar algum tipo de análise acerca do solicitado 

não poderão  realizar o relato verbal acerca das transgressões por se encontrarem 

no nível Explícito 2 (E2) do MRR .  

Finalmente, os alunos que fazem parte do grupo que apresenta maior número 

de erros ortográficos (mais de 31) e considerados fracos em questões ortográficas  
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embora tenham acesso explícito ao conhecimento, fato comprovado pelo tipo de 

tarefa a eles solicitada no momento da entrevista (offline)7, possivelmente tenham 

menos momentos caracterizados como Explícito 3 consciente verbal (E3) do que os 

dois grupos anteriormente analisados. Isso decorre do fato de que tais informantes 

estarem no nível Explícito verbal 2 (E2) para o microdomínio da ortografia, em que 

alguma análise se inicia e onde há acesso consciente ao conhecimento, embora 

este não possa, ainda, ser verbalizado. 

Não analisarei os dados relativos à ortografia segundo o nível Implícito (I) 

devido, também como feito com o nível E1, à natureza das tarefas propostas aos 

informantes, que previam, por seu formato, no mínimo, recente passagem do 

conhecimento ortográfico dos informantes analisados para o nível do MRR E2. 

Sendo assim, minha tese baseia-se no fato de que ausência ou menor  

quantidade de erros ortográficos materializados nos textos dos informantes indiciam 

mais momentos categorizados como sendo de níveis do MRR  condizentes com 

Explícito 3 (E3) consciente verbal, que um mediano número de erros indicia mais 

momentos da entrevista categorizadas com níveis do MRR condizentes com 

Explícito 2 (E2) e que um maior quantitativo de erros ortográficos nos textos 

analisados nos revelam indícios de que os informantes estão em níveis do MRR 

condizentes com recente passagem do nível do MRR Explícito 1 (E1) para Explícito 

2 (E2), em que já há análise, porém não há verbalização. 

No âmbito do GEALE duas pesquisas de mestrado já trabalharam com essa 

teoria, a saber: Duarte (2010) e Araújo (2012). Ambas fazem parte, também, do 

referencial teórico desse estudo. 

Esta tese foi organizada em seis partes, a saber: 

 Apresentação da investigação: retomada de minha trajetória acadêmica e 

docente tecendo, assim, um fio condutor que me permitisse explicar as 

circunstâncias e os motivos que me levaram à elaboração deste estudo no 

doutorado; 

                                                             
7 Todas as tarefas solicitadas para realização do grupo  Longitudinal são caracterizadas como offline, ou 
seja, para que pudessem responder às minhas indagações na entrevista clínica estes tinham de receber a 
informação dada acerca da transgressão de determinado vocábulo, guardá-la na memória e após isso 
manipulá-la mentalmente para responder minhas indagações. Tarefas deste tipo exigem, segundo Lorandi 
(2011) um nível compatível com E2. 
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 Introdução à investigação: referência pontual sobre aspectos teóricos 

relevantes para a pesquisa, além da exposição do tema, das questões 

norteadoras, do objetivo geral e dos específicos do trabalho e a tese 

proposta; 

 Capítulo 1 – Aspectos teóricos que embasam a investigação: 

apresentação dos pilares teóricos sobre os quais se sustentam este estudo; 

 Capítulo 2 - Aspectos metodológicos que sustentam a investigação: 

exposição dos aspectos metodológicos utilizados que propiciaram a execução 

do trabalho – o tipo de pesquisa, o campo empírico, os sujeitos envolvidos na 

investigação, os instrumentos de coleta de dados, os tipos de dados 

coletados para análise e as categorias de análise. 

 Capítulo 3 – Descrição e análise dos dados coletados na investigação: 

apresentação da descrição e análise dos erros ortográficos coletados junto 

aos sujeitos dos Grupos Transversal e Longitudinal; 

 Considerações finais acerca da investigação desenvolvida: exposição 

dos achados da pesquisa e as contribuições para o campo de estudo em 

questão; 

 Referências - material bibliográfico consultado para a realização do estudo. 

Além das partes apresentadas anteriormente, trago após as Referências os 

Apêndices e os Anexos utilizados na realização da pesquisa. 
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Capítulo 1 – Aspectos teóricos que embasam a 

investigação 

 

1.1 Sistema notacional, código, norma, transgressão e erro  

 Morais (2005) esclarece que os principais sistemas notacionais que a 

humanidade inventou foram os sistemas de notação alfabética, o sistema de 

numeração decimal, bem como o sistema de notação musical e o sistema de 

notação cartográfica. Todos eles, segundo o autor, possuindo como característica 

principal a utilização de caracteres ou símbolos tais como letras, algarismos e notas 

musicais de um sistema simbólico, convencionalizado, que irão atender a certas 

propriedades para poder substituir objetos da realidade fielmente.  

 Sendo assim, e tomando como base o sistema de notação alfabético, o autor 

explica que o aprendiz necessita compreender, primeiramente, o modo de 

funcionamento do sistema de notação em questão, o que abrangerá um trabalho 

cognitivo bastante complexo, para efetivo domínio das propriedades deste. Já em 

relação ao código (como por exemplo, o Morse, a carta enigmática, entre outros), se 

tem símbolos substitutos ao sistema de notação alfabético (ou a outro, em questão), 

que apenas precisarão ser memorizados pelo aprendiz, nisto residindo a diferença 

entre sistema notacional e código. 

 Segundo Morais (2005) 

Dito de outro modo, para aprender o Sistema de Escrita Alfabética (SEA), o 
sujeito tem que reelaborar, em sua mente, uma série de decisões que a 
humanidade tomou, ao criar esse tipo de notação. Tais decisões envolvem 
conhecimentos que nós, adultos já “superalfabetizados”, dominamos de 
forma não-consciente, o que nos leva a julgar que são noções ou 
informações “já dadas”, das quais qualquer principiante já disporia, 
bastando memorizar os nomes e os traçados das letras junto aos sons a 
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que elas se referem. Isto é, concebemos erroneamente, que a tarefa do 
aprendiz consistiria em “dominar um código” e subestimamos a fascinante 
empreitada cognitiva que ele terá que assumir. (2005, p.38) 

 

 Para o autor, então, a escrita alfabética não é um código que irá pura e 

simplesmente transpor graficamente as unidades mínimas da fala (fonemas). Ela é, 

isso sim, um sistema de representação escrita (notação) dos segmentos sonoros da 

fala. Sendo assim, para que uma criança possa vir a aprender a ler e escrever se faz 

necessário que esta compreenda que a escrita alfabética representa os segmentos 

sonoros das palavras, caracterizando, assim, uma reconstrução conceitual e não 

meramente uma aprendizagem perceptivo-motora. 

 Para Morais (1997) transgredir um sistema notacional é diferente de 

transgredir a norma que rege a sua utilização. O português, como também as 

demais línguas românicas, possui notação baseada no sistema alfabético e as 

crianças, mais ou menos desde os cinco anos já são capazes de reconhecer 

características específicas deste tipo de notação, tais como: formato das letras, 

direção da escrita em linha, orientação dada de forma linear, as combinações 

possíveis entre letras e a quantidade e a variedade de caracteres que formam a 

escrita. Conforme se vai evoluindo na aprendizagem da notação alfabética, 

primeiramente são aprendidas as regras do sistema e, após, as normas ortográficas. 

          Sendo assim, a diferenciação entre sistema e norma não apresenta apenas 

caráter evolutivo, visto que se faz necessário estabelecê-la segundo o ponto de vista 

da linguagem. Trazendo a analogia do xadrez de Coseriu (1978) para melhor 

exemplificar tais diferenças, Morais (1997) explica que: 

(...) mesmo que todos os jogadores de xadrez joguem de acordo com as 
regras, conforme o “sistema” de jogar, determinados grupos de jogadores – 
especialmente os experientes – possuem seus “códigos” de realização do 
jogo: certos movimentos constantes que não modificam as regras básicas, 
mas que constituem passos esperados pelos jogadores do grupo ou da 
comunidades, e por isso são considerados norma. Também no que se 
refere a uma língua, suas diversas possibilidades de uso são restringidas 
por constantes que, segundo a comunidade, são consideradas normais ou 
anormais (MORAIS 1997, p.64)  

 

 Desse modo, se pode dizer que, muito embora um aprendiz não escreva 

ortograficamente, já domina as regras fundamentais do ‘jogo’ (sistema alfabético), 
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embora ainda apresente erros ortográficos decorrentes do seu desconhecimento da 

norma. 

 Em contrapartida, a transgressão só poderá ser realizada por quem conhece 

muito sobre seu objeto de conhecimento e, a partir desse profundo conhecer, vem a 

subverter a norma intencionalmente, uma vez que a conhece e a manipula. Os 

escritores, os poetas, por exemplo, constantemente transgridem a norma, a fim de 

obterem efeitos de sentido não comuns à escrita cotidiana. 

 

1.2 O sistema ortográfico do português 

Desde 2008, quando foram reinseridas as letras K, W e Y, o sistema 

alfabético do português passou a ser constituído por 26 grafemas, entretanto, 

apenas um número relativamente pequeno desses apresenta, efetivamente, uma 

única representação fonográfica. 

Estudos como os de Lemle ([1983] 2007) e de Faraco (1992) nos oferecem 

relevantes informações acerca da natureza da notação ortográfica, uma vez que 

explicam, de forma detalhada, quais são as possibilidades de relações entre os 

grafemas e os fonemas no português. Tais estudos serviram de base para que fosse 

possível a elaboração de instrumentos metodológicos eficazes para que outros 

estudos, de natureza empírica, pudessem vir a investigar como ocorre a apropriação 

da ortografia em nosso idioma. Passo, assim, a referenciá-los a seguir. 

Lemle ([1983] 2007) apresenta a existência de três possibilidades de relação 

entre as letras e os sons no português, a saber: 

 relação de um para um (relação biunívoca) -  em que cada letra 

corresponde a um som e cada som corresponde a uma letra (caso da 

relação entre as letras p, b, t, d, f, v e a vogal ‘a’, representadas 

exclusivamente pelos fonemas /p/, /b/, /f/, /v/ e /a/, respectivamente; 

 

 relações de um para mais de um com restrição de posição – em 

que para cada som numa determinada posição existe uma letra 
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determinada, é o caso, por exemplo da letra ‘g’ na frente de a, o, u e 

do dígrafo ‘gu’ na frente de e, i ; 

 

 cada som com uma letra numa dada posição e relações de 

concorrências, em que mais de uma letra pode representar um 

mesmo som, numa mesma posição. Tal relação diz respeito às 

arbitrariedades do sistema, já que nesse tipo de relação não há a 

possibilidade de escolha de determinada letra, levando-se em 

consideração aspectos meramente fonológicos. 

 Existem, para a autora, nessas relações dadas anteriormente, uma gradação 

a ser considerada: na primeira a motivação fonética simbólica é perfeita, na segunda 

é preciso levar em conta a posição e  na terceira a motivação fonética perdeu-se, ou 

seja, além do aprendiz apresentar hipóteses e ir vencendo fases antes do 

aprendizado da escrita, este também apresenta hipóteses e passa por fases 

conforme vai vivenciando o processo de apropriação da escrita ortográfica. 

 Aos estudos de Lemle ([1983] 2007) somam-se os de Faraco (1992) que 

acrescentam a questão de a  língua portuguesa possuir uma representação gráfica 

alfabética, mas também memória etimológica, fato que vem a relativizar o princípio 

geral da escrita alfabética, uma vez que a relação letra-som não é totalmente 

regular. 

Tal característica, segundo Faraco (1992) acaba por introduzir algumas 

formas de representação que são arbitrárias e que acabarão por gerar dificuldades 

em relação ao aprendizado da escrita, uma vez que ao considerar a escrita arbitrária 

será preciso maior grau de exigência acerca dos procedimentos didáticos e 

estratégias cognitivas apropriadas, para que se possa aprender a ortografia da 

língua. 

Destaca, ainda, Faraco (1992) que grande parte das dificuldades 

apresentadas pelos aprendizes, no que se refere à apropriação da escrita 

ortográfica, reside no distanciamento existente entre a realidade sonora da 

pronúncia e a representação gráfica da palavra. Isso que dizer que quanto maior for 

a diferença entre o modelo sonoro que utilizamos e a representação gráfica da 

palavra, mais dificuldade teremos para aprender a escrever tal vocábulo. 
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Ao analisar as relações existentes entre as unidades sonoras e as gráficas o 

autor irá propor a existência de dois tipos de relações entre as unidades gráficas e 

sonoras do português, a saber: 

 relações biunívocas – em que uma determinada unidade sonora 

somente poderá ser representada por uma determinada unidade 

gráfica e vice-versa (como o caso do fonema /b/ que somente poderá 

ser representado pelo grafema ‘b’). É o que Faraco (1992) denomina 

de situação de regularidade absoluta; 

 

 relações cruzadas – neste caso específico a unidade sonora irá 

apresentar mais de uma representação gráfica possível, por exemplo o 

caso de /ã/ que poderá ser representado graficamente como “an", “am”, 

“ã”, ou ainda, nos casos em que a unidade gráfica apresentará mais de 

uma unidade sonora, como no caso do ‘r’ - /x/, /R/. Ainda nesse tópico, 

o autor propõe a seguinte subdivisão: 

 

 relações cruzadas previsíveis – tais relações 

buscam estabelecer as chamadas regras contextuais, uma vez que 

tratam de situações de relativa regularidade. Como exemplo, se pode 

citar o caso da letra ‘r’ que para representar o ‘r’-forte entre vogais 

utiliza o dígrafo ‘rr’, em início de palavra e depois de coda apenas um 

‘r’ e nas demais situações, para ‘r’ fraco um ‘r’ somente.  

 relações cruzadas parcialmente  previsíveis e 

parcialmente arbitrárias -  tais relações estabelecem que a unidade 

sonora apresenta mais de uma representação gráfica, sendo essa 

previsível pelo contexto em apenas alguns casos, não se podendo 

prever sua representação em outros tantos. Como exemplo se tem o 

caso do fonema /Ʒ/ que pode ser representado pela letra ‘j’, mas 

quando seguido pelas vogais anteriores /i/ , /e/ e /E/ ou nasais /i/ e /e/ 

poderá também ser representado pela letra ‘g’, (antes de ‘i’ e ‘e’ a 

representação de tal fonema comumente se dá pelo grafema ‘g’), 

ocorrendo em inícios de sílabas. Faraco (1982) afirma que esse tipo de 
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relação pode ser resolvida se levarmos em consideração pistas de 

cunho morfossintático. 

 relações cruzadas totalmente arbitrárias – tais 

relações são consideradas as mais complexas e ocorrem quando uma 

unidade sonora apresenta mais de uma representação gráfica, não 

sendo possível prever quando utilizaremos uma ou outra 

representação. Nesse contexto, podemos citar os casos de 

representação do fonema /s/ ou, ainda, os casos de representação do 

fonema /ʃ/, podendo ser representado tanto pela letra ‘x’ como pelo 

dígrafo ‘ch’. 

 

Nestes dois trabalhos resenhados verifica-se que há a preocupação tanto 

com a análise como com a descrição das relações existentes entre o sistema 

fonológico e o gráfico, ressaltando as dificuldades por que passam os aprendizes 

durante o processo de aquisição da escrita, devido às variações que o sistema 

alfabético possui.  

Ambos salientam a ideia segundo a qual se faz necessário que o professor 

conheça tais peculiaridades do sistema, a fim de que possa compreender as 

dificuldades ortográficas dos alunos para auxiliá-los de forma mais efetiva. Ao 

descreverem as regularidades e as irregularidades do sistema acabam por chamar a 

atenção sobre a questão das regularidades como mote facilitador para a 

compreensão do aprendiz, ou seja, se em grande medida as relações que regem o 

sistema de escrita do português estão sujeitas a regras tanto o seu ensino como a 

compreensão delas poderá promover a aquisição da língua escrita. 

Tais contribuições teóricas acerca do sistema ortográfico do português são 

relevantes para que se possa dar seguimento à revisão teórica deste estudo, 

especificamente em relação à ortografia do português. 
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1.3 A ortografia 

 Ao inserir a palavra “ortografia” no buscador do Dicionário Aulete Digital8 

obtive o seguinte verbete: 

(or.to.gra.fi. a)  

sf. 

  1.  Gram. Conjunto de regras, na gramática de uma língua, destinadas a 
orientar a maneira correta de escrever as palavras e de usar os sinais de 
acentuação e pontuação. [ Antôn.: cacografia]  

2.  O estudo dessas regras.  

3,  Representação das palavras por meio da escrita; GRAFIA.  

[F.: Do lat. orthographia, ae; ver ort(o)- e - grafia.] 

1 Ortografia etimológica    

 Aquela que mantém na escrita das palavras as letras com que é escrita na 
língua original.   

 
Entretanto, o conceito trazido por Melo e Rego (1998, p.112) sobre ortografia 

é bem mais abrangente e completo do que aquele trazido pelo verbete do dicionário 

anteriormente referido. Segundo tais autores a ortografia não se configura apenas 

como sendo um conjunto de normas, mas sim como sendo um subsistema dentro do 

sistema de escrita e que apresenta como funções principais, entre outras, a 

promoção da unificação das escritas com parentesco lexical, a diferenciação de 

palavras com significados diferentes e, principalmente, a garantia tanto da 

estabilidade como da confiabilidade da escrita das palavras de uma determinada 

língua. 

Relativamente ao sistema ortográfico do português Kato (1986) explica que 

este tem uma base essencialmente fonêmica, porque neutraliza as diferenças 

fonéticas existentes na fala desde que essas não sejam distintivas ou significativas, 

reproduzindo diferenças fonéticas significativas. A nossa escrita, além disso, possui 

natureza parcialmente ideográfica porque sua regularidade ortográfica pode ser 

                                                             
8Disponível em: http://aulete.uol.com.br/ortografia    Acesso em 10/04/2014. 

 

http://aulete.uol.com.br/ortografiaAcesso%20em%2010/04/2014
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regida pela coerência lexical e também arbitrária, quando considerado o ponto de 

vista sincrônico de desenvolvimento da língua.  

Kato (1986) afirma que a fala e a escrita são parcialmente isomórficas, ou 

seja, que embora existam semelhanças entre as formas de uma e de outra, elas não 

são idênticas. Numa fase inicial de letramento9, no entanto, a escrita tenta 

representar a fala, mas o faz de forma parcial. Posteriormente, é a fala que busca 

simular a escrita, o que ocorre, também parcialmente, seguindo o esquema da figura 

(1), a seguir (KATO 1986, p.11):   

FALA 1                  ESCRITA1                    FALA2                ESCRITA2 

Figura 1 - Esquema de Kato (1986) 

Fonte: KATO, M, 1986, p.11. 

 

A fala1 é a fala pré-letramento; a escrita1 é a que tenta representar a fala da 

forma mais fiel possível; a escrita 2 é aquela que irá distanciar-se da fala, devido às 

convenções rígidas; a fala 2 é aquela resultante do letramento. Dentro dessa lógica 

parece fácil entender, segundo Kato (1986), porque os letrados concebem a sua fala 

e a dos outros a partir do que sabem sobre a sua própria escrita.   

Com base nessa proposta, Chaves (1996) explica que quando o aprendiz 

inicia o processo de aquisição10 da escrita vai tomar a língua falada como base para 

descobrir as pistas acústico-articulatórias produzidas na sua fala e na dos que o 

cercam. Gradualmente, então, é que irá incorporando nela as convenções 

ortográficas da norma padrão da linguagem escrita. Por esse motivo, a Linguística 

vem tentando compreender quais os padrões que estão envolvidos no processo de 

                                                             
9 Nesta obra de Mary Kato é utilizado pela primeira vez o termo letramento, muito embora não conceituado por 

ela, quando a escritora afirma que a modalidade oral culta é consequência do letramento. Após, autoras como 

Leda Tfoni e Magda Soares irão se debruçar sobre o termo, conceituá-lo e popularizá-lo. Para Tfouni (1995) 

enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo ou grupo de indivíduos, o letramento 

focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema de escrita pela uma sociedade. Para Soares 

(2004) letramento é entendido como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da 

leitura e da escrita em práticas sociais. 

 
10Na década de 70-80 os termos ‘aquisição’ e ‘aprendizagem’ foram separados principalmente no campo da 

Linguística devido a representarem posições epistemológicas opostas – o termo aquisição vinculava-se ao 

inatismoe aprendizagem ligava-se ao behaviorismo. Passado o período de maior embate entre as duas correntes 

de pensamento e conforme as concepções behavioristas foram perdendo espaço devido a tantos outros estudos, 

tanto no campo da Linguística como da Psicologia, se faz possível o uso de um termo ou de outro sem que seja 

anulada a ação do sujeito que aprende. 
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aquisição da escrita, ressaltando a importância das grafias iniciais do aprendiz, 

quando ele inicia tal processo e o aprimoramento da sua escrita, posteriormente.  

Segundo Chaves (1996) é preciso permitir que o aprendiz levante hipóteses, 

experimente, erre e assim vá construindo um sistema de significados sobre sua 

própria língua, como já fez anteriormente, na aquisição da linguagem oral. O 

professor deve, segundo ela dar subsídios ao aluno para que este vá aprimorando 

sua escrita, de forma geral, levando em conta essa primeira etapa, calcada na 

oralidade (escrita1), para outra, baseada na norma escrita da língua (escrita 2), tal 

como anteriormente já havia referido Kato (1986).  

Sendo assim, um sistema de escrita alfabético será mais difícil de ser 

aprendido quanto maior for o grau de opacidade de sua ortografia. Ao se pensar no 

português pode-se verificar que várias são as fontes de regularidades 

morfossintáticas e fonográficas, muito embora também haja inúmeras 

correspondências irregulares. 

Com relação aos erros ortográficos, a autora afirma que eles ocorrem pela 

falta de correspondência entre o sistema de fonemas e de grafemas da língua e diz 

que a interação do aluno com materiais escritos poderá auxiliar, também, para que 

tais erros diminuam, afastando-os de seus correspondentes orais. 

Morais (2001) explica que a ortografia funciona como um recurso que pode 

“cristalizar” na forma escrita os diferentes falares dos usuários de uma mesma 

língua, isso porque ao escrever de forma unificada nós, os seus usuários, 

poderemos nos comunicar de forma mais fácil na escrita, embora se possa seguir 

pronunciando um texto escrito no próprio dialeto, por exemplo, quando este for lido 

em voz alta. 

A ortografia da língua portuguesa é uma invenção recente, segundo Morais 

(2001), uma vez que foi somente no século XX que foram fixadas normas 

ortográficas no Brasil e em Portugal. E muito embora as ortografias desses dois 

países sejam muito parecidas, não são exatamente iguais, pois em Portugal há, 

entre outras, a grafia das chamadas consoantes mudas (facto para fato), situação 

que denota uma pronúncia existente lá, mas não no Brasil.  
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Línguas como o espanhol e o francês fixaram suas respectivas ortografias já 

antes do século XX por fatores sociais, segundo Morais (2007), devido a questões 

como a universalização da escola obrigatória, a difusão do livro e os avanços 

relacionados aos demais meios de comunicação.  

Tais fatores acabaram por contribuir para a institucionalização das normas 

ortográficas naquelas línguas e também no caso do português, naturalizando, assim, 

a noção de escrita unificada e fazendo com que o erro ortográfico, nesse contexto, 

passasse a ser tido como uma infração ou, em certos contextos como o escolar, 

chegando a ser considerado como um pecado passível de punição. 

 Segundo o autor a norma que é utilizada atualmente define não somente o 

uso de letras e de dígrafos, mas também o emprego dos acentos e a segmentação 

das palavras em um texto. A definição de tais normas ortográficas para cada língua 

deu-se em virtude das mudanças culturais acerca do uso da escrita, bem como de 

seu acesso.  

Sendo assim, a promoção da escolarização obrigatória e a multiplicação dos 

meios de comunicação de massa fizeram com que, em cada país, houvesse uma 

forma unificada de escrever. Isto ocorreu, também, com a segmentação da escrita, 

já que os avanços trazidos pela tipografia substituíram as práticas de leitura em voz 

alta, as quais priorizavam a escrita com as palavras coladas umas às outras, pela 

leitura silenciosa em que se fazia vital marcar os espaços existentes entre as 

palavras para compreensão do que se lia. 

Segundo Morais (2007) a compreensão acerca de algumas facetas da 

ortografia faz-se necessário. De um lado sua natureza arbitrária, já que a norma 

ortográfica é estabelecida (cartorialmente falando), a partir de uma opção existente 

entre outras tantas alternativas, sem o caráter obrigatório. De outro, a questão da 

necessidade, já que a ortografia refletirá sempre a tentativa de unificar a forma de 

escrever de milhões de pessoas falantes de uma determinada língua, para que estas 

possam se comunicar na escrita de modo mais fácil. 

Esclarece que a compreensão, na atualidade, sobre a complexidade de 

qualquer norma ortográfica necessita passar pela noção de que as formas de 

realização da linguagem, sejam elas orais ou escritas, configuram-se como sendo 
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dados históricos a refletirem os percursos dos povos que as utilizam. Os casos de 

dominação de um povo em relação a outro se refletem, por exemplo, na 

heterogeneidade existente nas letras e combinações das que são utilizadas na 

maioria das escritas das línguas ocidentais, atualmente. 

O autor diz que o dilema de escolher a melhor forma de fixar a forma escrita 

das palavras remonta a época da Grécia Antiga e de Roma, em que já havia a 

dúvida entre criar ortografias que mantivessem um casamento entre o ideal 

fonográfico (forma idealizada de pronúncia) e o princípio ideográfico (baseando-se 

na etimologia da palavra, em sua notação na língua original).  

Explica, ainda, que a dita simplificação decantada por tantos, ou seja, 

“escrever tal como pronunciamos” (MORAIS, 2007, p.11) não se faz tão facilmente 

em virtude de dois fatores: é preciso que reconheçamos que as duplicações, ou 

mesmo, as irregularidades presentes na correspondência letra-som são fontes 

informativas acerca das palavras. Dá como exemplo os sufixos – ISSE e – ICE (para 

partisse e chatice) que na sua diferença gráfica acabam por veicularem informações 

diferentes acerca da morfologia das palavras. 

Sendo assim, o primeiro remeterá a uma flexão verbal (com qualidades de 

aspecto, de modo, de tempo, etc.) e o segundo identificará um tipo de substantivo 

que está ligado à noção de “qualidade de” (para velhice, chatice etc.).  Esclarece 

que tais princípios gerativos se aplicam a todas as palavras portuguesas e que estes 

irão aparecer, inclusive, na criação de novas palavras da nossa língua. 

Referindo Catach (1989), Morais (2007) assinala que as atuais ortografias 

utilizadas para a notação da linguagem apresentam princípios que vão muito além 

da mera codificação das relações entre som-grafema e isso ocorre porque as 

soluções ortográficas construídas historicamente trazem, intrinsecamente, relações 

de identidade ou diferenciação que corresponderão, segundo o autor: 

a paradigmas morfológicos, sintáticos e semânticos. Por exemplo, a 
irregularidade ortográfica do C presente nas palavras “medicina” e “médico” 
notando os fonemas diferentes /s/ e /k/ (preserva a ideia de proximidade 
semântica entre aqueles dois vocábulos). (MORAIS, 2007, p.12) 

 

Esse exemplo demonstra que se decidíssemos esquecer a história para 

realizar a simplificação da ortografia do português, focando o ideal fonográfico, nos 
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depararíamos com o problema de não saber qual a pronúncia tomar por modelo, 

dentre as várias existentes no nosso país, por exemplo. Desse modo, como bem 

salienta o autor, o caminho que é percorrido por cada língua apresenta 

idiossincrasias e, como solução para realizar a notação de cada uma delas existem 

as normas ortográficas, já que as constituições das línguas em questão acabam por 

revelar em maior ou em menor grau a presença da tradição etimológica ou, ainda, a 

tentativa de reproduzir uma pronúncia idealizada. No entanto, como bem lembra o 

autor, as soluções encontradas serão sempre opções arbitradas que, num 

determinado momento, acabarão por tornar-se convenção. 

Finaliza Morais (2007) defendendo a ideia segundo a qual “tudo em ortografia 

é fruto do arbítrio” (MORAIS, 2007, p.13), isto porque, segundo ele não há relação 

natural entre grafemas e fonemas em nenhuma língua e, muito embora haja 

algumas questões ortográficas que possam ser resolvidas a partir de regras ou 

princípios gerativos, isso não faz com que deixem de ser fruto de convenção social. 

  

1.4 Sobre o erro e o seu papel na construção do conhecimento 

 De la Torre (2007) explica que existem muitos conceitos do que seja erro, 

tanto em relação à vida comum, como em relação à aprendizagem escolar. Nesse 

sentido, o erro pode ser visto como falta da verdade; como incorreção por falta de 

clareza; como equívoco; como desajuste conceitual ou moral, ou ainda como sensor 

de problemas. 

 Na visão do erro como falta da verdade há, na base do conceito, a ideia de 

que este é contrário à verdade, pois reside no julgamento do indivíduo. Estar errado, 

nessa concepção, significa ter um conceito falso ou equivocado sobre algo. Como 

exemplos de erros baseados neste conceito estão aqueles relativos a julgamentos 

baseados em sentimentos e interesses, na precipitação ao julgar, na má percepção 

e nas falácias.  

  Em relação ao erro como incorreção por falta de conhecimento ou de clareza 

temos na base de acepção do conceito a ideia de que se erra por falta de clareza 

ou, na vida cotidiana, pelo desconhecimento de certas regras ou pautas 

culturalmente estabelecidas. Este conceito de erro é habitualmente aplicado na 
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escola pelos professores quando da correção de provas e trabalhos, em relação à 

ortografia, entre outros, por estar ligado estreitamente aos significados dados por 

materiais didáticos ou, por conceitos desenvolvidos pelo próprio professor e aluno, 

devido à comunidade linguística do qual fazem parte. 

 Ao pensar no erro como equívoco se tem as incorreções provocadas por 

razões não atribuíveis à falta de conhecimento, mas sim devido ao cansaço, à 

negligência, à falta de atenção. Na vida cotidiana são os chamados “atos falhos”. Na 

escola, são aqueles erros cometidos pelos alunos em testes ou exames que se 

devem não à ignorância do conteúdo, mas sim ao nervosismo, à falta de tempo, à 

dificuldade de concentração. 

 Ao referir o erro como desajuste conceitual ou moral subjaz, no fundamento 

do conceito, sempre a discordância referente a alguma norma de conduta pessoal 

ou, também, teórica. O conceito desvela-se através da inadequação entre aquilo que 

é esperado e aquilo que é obtido, prescindindo-se da causa. Esse tipo de erro pode 

ser exemplificado de duas formas – a) sob a forma de comportamentos inadaptativos 

do sujeito na sociedade ou na escola, que podem ou não serem superados e b) em 

relação a modelos teóricos - as teorias que vão sendo testadas, mas no decorrer do 

processo são deixadas de lado por não apresentarem o resultado esperado. Tal erro 

está na base tanto do processo de socialização dos sujeitos como no âmago das 

descobertas científicas. 

 E, finalmente, há na base do conceito o erro como sensor de problemas que 

traz a conotação profunda de desacerto e rejeição. Nesta concepção, o erro como 

resposta incorreta ou produto final de um processo é sempre negativo, é sensor de 

que algo não funcionou como esperado, ou seja, de problemas não resolvidos de 

forma satisfatória, de aprendizagens não alcançadas, mal conduzidas ou mal 

apreendidas, de estratégias cognitivas não adequadas à situação aplicada. Essa 

acepção do conceito perpassa o conceito de erro normalmente compreendido pelo 

senso comum, relativo tanto às questões do cotidiano como referentes à 

aprendizagem. 

 Analisando todos os possíveis conceitos de erro acima apresentados e 

buscando chegar numa apreciação que possa abarcar uma acepção mais positiva, 

De la Torre (2007) parte da premissa de que “o erro é filho da mudança” (2007, p.49) 
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e que, desse modo, ele não poderá ser uma meta a ser perseguida ou um resultado 

condenável, antes que se possa avaliar o processo que o produz. Na realidade o 

erro, para este autor, precisa ser compreendido a lume de processos cognitivos e 

desenvolvimentais do pensamento humano. Tal concepção leva em consideração 

qualquer processo de mudança, de desenvolvimento e traz consigo também 

variantes,  desvios e resultados não esperados. 

 Para o autor, todo o crescimento ou processo de mudança comportará níveis 

de diversificação que serão suscetíveis, dependendo do nível de complexidade que 

comportam, a erros ou a desvios e, ao se pensar no pensamento humano e na 

aprendizagem se poderá, também, aplicar a esses dois domínios a concepção 

anteriormente referida – a mudança conceitual tanto do pensamento como na 

aprendizagem prevêem diversificação e, por consequência, erros.  

 Miranda (2010), referindo-se ao termo ‘erro’ em estado de dicionário, traz as 

diferentes acepções sobre o termo, entre as quais estão as de juízo falso, o de 

desacerto, deinexatidão, de desvio do bom caminho, de falta, entre outras, todas 

carregadas de conotação negativa, em que o erro corresponde a algo que não foi 

plenamente alcançado.  

Em virtude disso, explica que muitos estudos acerca da aquisição da escrita 

acabam por utilizar eufemismos para tratar do erro: desvio, equívoco, dificuldade e 

são essas algumas das formas de se fazer referência aos erros ortográficos. Para a 

autora, no entanto, tais termos já trazem consigo sentidos que lembram 

“afastamento da direção ou da posição normal; engano; desvio do bom caminho; e 

obstáculo, respectivamente.” (MIRANDA 2010, p.03) 

 Explica que tais discussões, tanto sobre a nomenclatura como sobre o 

significado do que seja ‘erro’ são  comuns nos estudos que tratam da aquisição da 

escrita, isso porque para alguns autores, os erros significam não-acertos e  são 

reflexo de não-aprendizagem. Já para outros autores, no entanto, o erro revela-se 

como elemento primordial no processo de aprendizagem. Comungam dessas ideias 

Freire & Faundez (1985), Freire (1995) e Piaget (1976). 

 Para Freire & Faundez (1985) o erro será visto como “ousar-se ao risco, 

provocar-se o risco, como única forma de avançar no conhecimento, de aprender e 
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ensinar verdadeiramente.” (FREIRE & FAUNDEZ11,1985, p.52). Tais autores 

acreditam ser importante uma pedagogia que leve o aluno a não ter medo de 

arriscar-se e chamam essa forma de “pedagogia do risco”, que deve estar interligada 

à “pedagogia do erro”.  

 Por ser, na concepção freireana, o erro ‘uma forma provisória de saber’ esta 

dialoga com a ideia do erro construtivo existente na teoria piagetiana, já que, nesta 

última, há um sujeito ativo perante o processo de aprendizagem. Durante tal 

processo, esse sujeito, dito “cognocente” poderá vir a fazer generalizações erradas, 

porém construtivas, ou seja, eles serão os pré-requisitos para que o sujeito chegue à 

resposta certa. 

 Para Ferreiro e Teberosky ([1979] 1999, p.25) tais tipos de erros serão 

“sempre respostas que se separam das respostas corretas, mas que longe de 

impedir alcançar estas últimas, parecem permitir os acertos posteriores”. 

 Por comungar com o marco teórico acerca do erro, anteriormente referido, foi 

que nesta pesquisa decidi utilizar o termo ‘erro ortográfico’ e não outro termo 

eufemístico.  

 

1.5 Trabalhos pioneiros que se debruçaram sobre a categorização dos erros 

ortográficos nas séries iniciais 

 Estudos como os de Monteiro (1995) e de Nunes (1992) afirmam que os erros 

ortográficos presentes nos textos dos alunos não são aleatórios, mas são fruto de 

constante reelaboração acerca do sistema de escrita e que variam com a evolução 

da aprendizagem. Sendo assim, pode-se dizer que o aprendiz, quando lê ou 

escreve, está constantemente pensando sobre sua língua e, desta forma, busca 

regularidades que possibilitem a compreensão sobre o sistema ortográfico que 

utiliza.  

 Neste contexto, muitos autores, além de Lemle ([1983] 2007) e Faraco (1992) 

já referidos anteriormente, contribuíram para a reflexão acerca do ensino e 
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aprendizagem da ortografia tais como Carraher (1986), Cagliari (1982), Zorzi (1998), 

Moojen ([1985] 2009) e Morais (1995).  

Os trabalhos pioneiros na área da apropriação da ortografia do português 

buscaram, cada um à sua maneira, propor categorizações para os erros ortográficos 

apresentados por crianças em fase de aquisição da escrita ortográfica. Farei, 

inicialmente, uma síntese de tais trabalhos e, ao final, buscarei tecer algumas 

considerações pertinentes acerca da forma como se orgnizaram tais categorizações. 

Carraher (1986) desenvolveu um estudo considerado pioneiro no qual 

explicitou oito tipos de erros ortográficos, a partir da análise de produções escritas 

de crianças entre a 1ª e a 4ª série, a saber: erros por transcrição da fala (penti> 

pente), erros por supercorreção (vio>viu), desconsideração das regras contextuais 

(uso de p e b antes de ‘m’ e de ‘n’ nos demais casos), erros por ausência 

denasalização (trata a nasalização com troca de par distintivo, pois entende a 

nasalidade como distintiva – pau>pão), erros ligados à origem da palavra (oje>hoje), 

erros por troca de letras (bato>pato), erros nas sílabas de estruturas complexas 

(parto>pato), problemas na segmentação das palavras (praela>pra ela).  

Observa-se que tanto a categoria dos erros cometidos por desconsideração 

de regras contextuais como a aquela referente aos erros cometidos por 

desconhecimento da origem da palavra  se destacam em virtude de lidarem com 

erros que ocorrem devido à imposições grafofônicas e morfossintáticas da ortografia 

e, por tal motivo, apresentam muitas regularidades que podem vir a ser 

compreendidas pelo aprendiz em sala de aula. 

Desse modo, na categoria não-consideração de regras contextuais 

enncontram-se os erros ortográficos ocorridos porque o aprendiz desconsiderou 

regras contextuais ortográficas, ou seja, quando temos uma regra contextual, a letra 

mudará em função de um dado contexto. 

Já os erros relacionados à origem da palavra, para Carraher (1986) são 

aqueles que ocorrem não por dificuldade de apreensão do aprendiz, ou porque a 

representação escrita seja ambígua, mas sim porque a grafia apresenta certas 

dificuldades, porque a escolha da consoante que grafará a palavra reflete sua 

origem etimológica, além da pronúncia. São os casos do uso do “h” mudo (ora, 
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hora); do “x” com som de “z” ou de “c” (exagero, excluir), o uso do “s” com som de 

“z” (casa, asa),o uso do “ç” ou do “ss” (caça, assa), o uso de “g” ou “j” (gente, jiló), 

entre outros.  

Um exemplo disso é a diferença morfológica entre –ice e –isse, que na 

pronúncia ocorre de forma análoga, embora o primeiro seja um sufixo que forma 

substantivos abstratos e o segundo uma terminação verbal do subjuntivo. Nesses 

casos, o som ou o contexto não permitirão a identificação de qual seria o grafema 

que representaria dado fonema. São, pois para a autora, os erros mais difíceis de 

serem eliminados. 

Cagliari (1982) também propôs uma categorização dos erros ortográficos, a 

partir da análise de textos produzidos espontaneamente por alunos, a saber: 

transcrição fonética (dici>disse), uso indevido de letras (p.e., o som do [s] pode ser 

representado por ‘s’ (sapo), por ‘z’ (luz), por ‘ss’ (disse), por ‘ç’ (caça)), modificação 

da estrutura segmental das palavras (voi>foi), juntura intervocabular e segmentação 

(a gora>agora e jalicontei> já lhe contei), forma morfológica diferente 

(adepois>depois), forma estranha de traçado de letras (leitura de ‘u’ por ‘n’ devido a 

imprecisões de traçado), uso indevido de minúsculas e maiúsculas (Maçã>maçã e 

são paulo> São Paulo) e acentos gráficos (voce>você).  

Tal autor também pensou numa categorização que levasse em conta 

aspectos arbitrários da ortografia, tais como: uso do ‘h’ (herbáceo-erva), uso de ‘g’ e 

‘gu’ (erguer-ergo), uso do ‘j’ e do ‘g’ (dirigir-dirijo), uso do ‘c’ e do ‘qu’ (Páscoa-

pascal), uso do ‘x’e do ‘ch’(enxada-encher), uso do ‘x’, ‘ch’ e ‘ks’( lixo, ficha, fixo), 

uso do ‘x’, ‘s’ ou ‘z’ (texto-teste-esperto-posse-exame-beleza). 

Observando as restrições ortográficas do português formulou algumas regras 

podem vir a auxiliar os aprendizes a compreenderem a norma ortográfica de sua 

língua, tais como a utilização do ‘m’ antes de ‘p’ e ‘b’ e de’n’ nos demais casos; de 

depois de ‘n’ não ser possível usar letras duplas; da representação do ‘r’-forte com 

letras duplas entre vogais bem como da representação do fonema/ʃ/ entre vogais 

com o dígrafo ‘ss’, além do uso da letra ‘r’ sozinha para representar o ‘r’-fraco e da 

letra ‘s’ para representar o fonema/z/ entre vogais, entre outras. 
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 Muito embora Zorzi (1998) tenha partido da análise de Cagliari (1982) e 

Carraher (1986) para desenvolver sua categorização ressalta que tais autores não 

deram conta do universo de dados encontrados em sua pesquisa, em função de sua 

visão de que tais erros não seriam meros produtos, mas que se constituiriam isso 

sim, num “obstáculo-conflito” a ser superado (ZORZI, 1996, p.33), por entender que 

“a trajetória de tais erros se configuraria em um movimento de busca da escrita, o 

que possibilitaria que um mesmo “erro” pudesse ser analisado de diferentes formas”. 

(ZORZI, 1996, p.34). Ampliou e modificou as categorias elencadas por Carraher 

(1986) e Cagliari (1982) para tentar dar conta de uma gama maior de erros 

ortográficos em sua pesquisa. 

 As dez categorias que Zorzi utilizou em sua pesquisa foram as seguintes: 

erros ortográficos decorrentes de múltiplas representações (casos do fonema/s/, do 

fonema /z/, do fonema /ʃ/ e do fonema/Ʒ/); erros decorrentes de apoio na oralidade 

(durmi>dormir); omissão de letras (bombero>bombeiro), erros provenientes da 

junção/separação não convencional de palavras (siperder>se perder e na 

quela>naquela), confusão das terminações –AM e –ÃO (comerão>comeram), erros 

devidos à generalização de regras (tesolra>tesoura), substituição indevida de 

fonemas surdos e sonoros (peganto>pegando), acréscimo de letras 

(papareceu>apareceu), erros ocorridos devido à letras parecidas (caclorro>cachorro) 

e inversão de letras(pober>pobre). 

Moojen ([1985] 2009) baseia de forma geral sua proposta de categorização 

dos erros ortográficos em Lemle ([1983] 2007), uma vez que o que Lemle chama de 

falhas de 1ª ordem é o que ela denomina de conversor fonema-grafema; de falhas 

de 2ª ordem o que Moojen chama de regras contextuais simples e o que é chamado 

de falhas de 3ª ordem para aquela autora Moojen denomina de irregularidades da 

língua em seu trabalho. 

Dentro da categoria denominada por Moojen ([1985] 2009) como falhas no 

conversor fonema-grafema estão: troca de surdas-sonoras (faca>vaca), substituição 

aleatória (amachar>amassar), inversão (gozabo>gozado), transposição 

(decser>descer), omissão de letras/sílabas (fanda>fazenda). 

 Em relação às duas última categorias expostas acima se pode verificar que se 

baseiam na escolha incorreta de um dado grafema para representar um determinado 
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fonema. Por este motivo, para Moojen (2009, p.53) é acabam por ocorrer 

substituições, omissões, adições, transposições ou, ainda, inversões.  

 Em relação à categoria denominada por Moojen ([1985] 2009) de regras 

contextuais simples temos: uso de r/rr/ss (chimarão>chimarrão, vasoura>vassoura),  

uso de c/q/gu (cebram>quebram, qausa>causa, algém>alguém), uso do ‘ç’ 

(çerviço>serviço, naçer>nascer), uso de E/I – O/U em final de palavra 

(cérebru>cérebro, caixoti>caixote), nasalidade (manha, mãnha, manhan> manhã) e 

L/U em final de palavra (sorril>sorriu) 

A autora explica que as regras acima discriminadas fazem parte das 

chamadas regras contextuais simples (já que as regras complexas dizem respeito à 

acentuação) e que podem vir a ser trabalhadas metodologicamente com os 

aprendizes através da promoção da descoberta das regras e da automatização do 

uso. 

A 3ª categoria elencada por Moojen ([1985] 2009) que se 

denominairregularidades da língua prevê os seguintes tipos de erros ortográficos: 

troca de L/U dentro e no final de palavra (maudade> maldade e casau > casal), 

apagamento ou acréscimo indevido do H em início de palavra (omem>homem, 

hontem>ontem), indiscriminação de J/G antes de ‘e’ e ‘i’ (sugeira>sujeira, 

sujiro>sugiro), indiscriminação de uso de L/LI/LH (alio>alho, joelo>joelho, 

galho>galo), indiscriminação do uso de X/CH (xato>chato, charope>xarope), uso 

indevido de X/Z (ezistiu>existiu, esército>exército), uso indevido de X/S 

(estrato>extrato), uso indevido do ‘s/c’ inicial antes de ‘e’ e ‘i’(cigno>signo, 

insêndio>incêndio), uso de outros grafemas que não o diacrítico ‘ç’ antes de A, O e 

U (asso>aço), uso de outros grafemas com som de/s/ no lugar do dígrafo 

‘ss’(açado>assado) uso de outros grafemas com som de/s/ para representar SC 

(nacer, naçer, nasser>nascer), substituição entre S/Z no meio de palavra (fasenda> 

fazenda, bizavô>bisavô).  

Em seu trabalho Moojen ([1985] 2009) ainda referiu o que chamou de regras 

parciais (parte contextuais e parte arbitrárias), tais como: 
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 o uso de L/U em final de sílaba sendo pronunciado como /u/ ou /w/ 

sendo que nos verbos de 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito a 

grafia se dá um U. (encontrol>encontrou); 

 o uso de X/Z em palavras que iniciam com E e após apresentam som 

de Z e são grafadas com X, mas em nomes próprios utiliza-se o S 

(ezílio> exílio, Exequiel> Esequiel); 

 no caso da utilização do X para representar o fonema/s/ temos duas 

situações: 1) usamos XC para palavras “fora do normal” e 2) usamos X 

para palavras começadas por EX e que significam “movimento de 

dentro para fora” (ecelente, esselente> excelente, estrair>extrair); 

 uso de X/CH, em que temos duas situações: 1) usamos X após 

ditongos e 2) Usamos X após EM (peiche>peixe, enxer>encher). 

 

Uma contribuição importante dada por Moojen ([1985]2009) para o campo de 

estudos da ortografia foi a padronizaçãode um teste de escrita ortográfica de 3ª a 8ª 

série realizado a partir da organização das categorias acima apresentadas, chamado 

de Ditado Balanceado (DB). Com este instrumento, a autora obteve condições de 

averiguar a frequência de erros de conversor fonema-grafema, de regras contextuais 

e de regras arbitrárias, estabelecendo média e desvio padrão na escrita ortográfica 

dos aprendizes que realizaram o teste. Moojen ([1985], 2009) utilizou a análise dos 

cadernos e ditados de crianças com dificuldades ortográficas como parâmetro para o 

levantamento das principais ocorrências de erros de ortografia, prefixando, desse 

modo, um conjunto de erros comuns e, também, selecionando 50 palavras para o 

DB.  

 Muito embora os trabalhos anteriormente referidos tenham sido relevantes 

para a sistematização dos estudos relativos à categorização dos erros ortográficos, 

eles apresentam limites no que diz respeito às diferentes categorizações acerca das 

regularidades da ortografia do português. 

 As categorizações apresentadas nem sempre conseguem explicar 

satisfatoriamente dois critérios adotados comumente ao analisarmos fenômenos 

científicos – a superposição e a exaustividade, por exemplo. 
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Verifica-se que os estudos realizados acerca da classificação dos erros 

ortográficos pelos autores anteriormente referidos auxiliam na interpretação e 

classificação de tais erros, pois são contribuições relevantes para a compreensão da 

aquisição da escrita ortográfica, no entanto, devido à complexidade que o tema 

envolve, se faz necessário tecer, ainda, algumas considerações sobre tais 

classificações. 

Constata-se que a proposta de Lemle (1982) subjaz às demais, uma vez que 

sua contribuição referente às relações entre fonemas e grafemas se faz observar em 

todos os demais estudos referenciados. Em Carraher (1986) verifica-se a 

sobreposição de duas categorias – sílabas complexas e sílabas de estrutura 

complexa, havendo neste ponto, apenas uma simples diferenciação entre uma e 

outra classificação, em relação à classificação de erros por ausência de nasalização 

tal autora indica que este tipo de erro se dá devido ao dialeto do falante, o que se 

pode considerar uma generalização bastante simplista. 

A compreensão de que a representação ortográfica relaciona-se, em certa 

medida, com o nível de representação fonológica se faz importante para a análise 

das propostas que buscam caracterizar os erros ortográficos, bem como o 

reconhecimento entre o que é da ordem do fonético e o que é de origem fonológico 

se faz primordial, já que  segundo Cagliari (1987) a base fonêmica do português é a 

responsável pela unidade linguística desta. 

 Os estudos deste Cagliari (1982), por sua vez, trazem propostas de 

categorização dos erros ortográficos sobrepostas. Exemplifico, por exemplo, com a 

categoria que chama de “uso indevido de letras” que vai considerar como iguais os 

casos em que o aprendiz para representar graficamente os fonemas /s/ e /x/ utiliza 

vários grafemas, colocando empé de igualdade casos como ‘dici>disse’ e 

‘caro>carro’ não levando em consideração que no primeiro caso não há alteração de 

fonema e no segundo sim, além de serem erros de naturezas diversas. 

Zorzi (1998) introduz uma tipologia bastante completa dos erros ortográficos 

dos aprendizes, baseando-se em Cagliari (1982) e Carraher (1986). Como o 

primeiro, trata dos erros ortográficos segundo o paradigam ‘altera e não altera 

fonema’, mas desconsidera a mudança no significado proveniente da substitição de 
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grafemas pelo aprendiz (p.ex: casador e cassador> caçador), em que há mudança 

de sentido na primeira grafia. 

Em Moojen ([1985] 2009) verifiquei que há em vários casos diversos erros 

ortográficos de naturezas diferentes agrupados numa mesma categoria, tais como 

os errosrelativos à troca de ‘l’ por ‘u’(supergeneralização de regras) colocados junto 

aos erros ortográficos referentes às trocas dos grafemas ‘j’ e ‘g’ (irregularidades do 

sistema ortográfico). 

 Já o estudo de Morais (1995) nos é relevante porque além de trazer a 

categorização de erros ortográfcios de acordo com a própria estruturação do sistema 

ortográfico, abordando as regularidades e irregularidades inerentes ao sistema da 

escrita do português brasileiro, ainda contribui para a compreensão dos níveis de 

explicitação nos níveis verbal e não-verbal das crianças, relativamente às restrições 

da norma ortográfica, baseando-se no MRR de Karmiloff-Smith (1986, 1994).  

Morais (1995) explica que a norma vigente do português conjuga tradições de 

uso, etimológica e fonográfica e que a relação fonema-grafema no português 

apresenta relativa transparência, inferior à observada no castelhano e no italiano, 

mas mais próximo, por exemplo, do caso do catalão. No entanto, tais 

correspondências fonográficas no português são mais regulares do que no francês e 

muito mais regulares do que no inglês.  

Por esse motivo, o autor afirma que no português é mais fácil recuperar a 

pronúncia correta das palavras quando essas são lidas em voz alta do que escrever 

obedecendo à norma ortográfica. Isso ocorre, segundo o autor, porque os grafemas 

estão quase que totalmente restritos em função dos contextos que ocupam dentro 

das palavras. Ao analisar a norma ortográfica do português e inspirado em Lemle 

(1982), apresenta uma proposta de divisão das convenções ortográficas em dois 

grupos – convenções regulares e convenções irregulares.  

O quadro a seguir resume as relações características de cada grupo, segundo 

esse autor, referidas anteriormente.  

Após, trago algumas explicações complementares ao quadro em questão. 
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CASOS 

 
EXEMPLOS 

 
 

1. Correspondências fonográficas 
regulares  

 
Nas chamadas regularidades diretas não 
há competição entre letras ou fonemas, 
uma vez que a notação escrita funcionará 
segundo as restrições do próprio sistema 
de escrita alfabética do português. 
(MORAIS, 2005, p,21) 

 
 

1) Grafia do p, b, t, d,f,v, e no início da sílaba m e n. 

 
2. Correspondências regulares 

contextuais 

 
Nas regularidades contextuais as regras 
poderão ser definidas a partir da posição 
do fonema na palavra, a fim de ser 
empregada a letra correta, observando-se 
qual o grafema que antecederá ou 
sucederá a posição em questão, 
atentando para a posição na palavra de 
determinado fonema. 

 
1) ‘m’e ‘n’ nos casos, por exemplo, de bambu e manta; 

 
2) som de /z/ no início de palavra, sendo sempre 

representado pela letra z, como por exemplo em: zebra, 
zinco e zero; 

3) ‘r’ ou ‘rr’ em palavras com ‘rato’, ‘porta’, ‘honra’, ‘guerra’; 

4) ‘g’ ou ‘gu’ em palavras como ‘garoto’ e ‘guerra’; 

5) ‘c’ ou ‘qu’ para notar som de/k/ em palavras como 
‘capeta’ e ‘quilo’ 

6) ‘j’ formando sílabas com A,O,U em palavras como 
‘jabuti’, ‘jogada’ ou ‘cajuína’; 

7) ‘s’ no início de palavras que formam sílabas com A,O,U 
como em ‘sapinho’, ‘sorte’ e ‘sucesso’; 

8) ‘o’ ou ‘u’ em final de palavras que terminam com ‘som de 
u’, como em ‘bambu’ e ‘bambo’; 

9) ‘e’ ou ‘i’ no final de palavras que terminam com ‘som de i’ 
como em ‘perde’ e ‘perdi’, 

10) ‘m’, ‘m’ ‘nh’ ou ~ para garfar todas as formas nasalizadas 
de nossa língua tais como ‘canto’, ‘campo’, ‘minha’, 
‘maçã’. 

 
 

 
3. Correspondências regulares 
morfológico-gramaticais 

 
Nas regularidades morfossintáticas as 
regras podem ser geradas observando-se 
as unidades maiores (morfemas), uma vez 
que esses são capazes de guardar 
informações relevantes para escrita das 
palavras derivadas.  
 

 
a) Casos de regularidades morfológico-gramaticais 

presentes em SUBSTANTIVOS e ADJETIVOS 
observados na formação de palavras por 
derivação: 

 
1) “-esa” em adjetivos que indicam lugar de origem 

(portuguesa, francesa) 
2) “-eza”para substantivos derivados de adjetivos que 

terminam com o segmento sonoro /eza/ (beleza, 
pobreza); 

3) –“ês” para adjetivos que indicam lugra de origem 
(francês, português); 

4) ‘-l’para coletivos tais como milharal, cafezal; 
5) ‘s’ para adjetivos tais como ‘carinhoso’, amoroso; 
6) substantivos tais como ‘chatice’, ‘doidice’ se escrevem 

sempre com ‘c’ – sufixo ‘-ice’; 
7) substantivos derivados terminados em –‘ência’, ‘-ança’ e 

‘-ância’ se escrevem sempre com ‘c’ ou ‘ç’ ao final 
(ciência, esperança e importância). 
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b) Casos de regularidades morfológico-gramaticais 

presentes nas FLEXÕES VERBAIS: 
 

1) ‘cantou’, ‘bebeu’ e ‘partiu’e demais formas de 3ª pessoa 
do singular do passado (perfeito do modo indicativo se 
escrevem com ‘u’ final; 

2) ‘cantarão’, ‘beberão’, ‘partirão’ e demais formas de 3ª 
pessoa do plural no futuro se escrevem com ‘-ão’, 
enquanto todasas outras formas de 3ª pessoa do plural 
dos demais tempos verbais se escrevem com ‘m’ final 
(cantam, cantavam, etc); 

3) ‘cantasse’, ‘bebesse’, ‘dormisse’ e demais flexões do 
subjuntivo terminam com ‘ss’; 

4) Todos os infinitivos terminam com ‘r’ , embora esse ‘r’ 
não seja pronunciado em muitas regiões de nosso país 
(‘cantar’, ‘correr’, ‘sorrir’. 
 

 

 
4. Correspondências irregulares 

 
Nos casos denominados de 
irregularidades a correspondência fonema-
grafema não poderá ser explicitada a partir 
de regras, uma vez que para algumas 
grafias há uma justificativa etimológicaou 
ligada à convenção. 
 

 
1) grafia do /s/ em sapo e em centro; 
2) grafia do /z/ em gozado e casa; 
3) grafia do /ʃ/ em xale e chave; 
4) grafia do /ʒ/ em gelo e jiló; 
5) grafia do /ƛ/ em Júlio e julho; 
6) grafema H em ora e hora; 
7) grafia do /i/ em cigarro e seguro; 
8) grafia do /u/ em urubu  e orelhão. 

 

Quadro 1 - Regularidades e irregularidades da norma ortográfica 

Fonte: Morais, A. (2001, p.29-35). 

 

As correspondências fonográficas regulares, como se pode observar, são 

aquelas em que um fonema é sempre notado por um único grafema e este somente 

nota o valor sonoro do referido fonema em questão (por exemplo, o grafema ‘p’ para 

grafar o fonema /p/). Inclui, dentro dessa categoria, também, os casos onde não 

existe, pela norma ortográfica, outro grafema que possa notar tal fonema, ainda que 

o mesmo grafema venha a assumir um valor sonoro diferente em outro contexto.  

Em relação às correspondências fonográficas regulares contextuais o autor 

nos explica que essas determinam, em um contexto de competição entre dois ou 

mais grafemas qual deles será utilizado para notar esse mesmo contexto 

fonograficamente(p.ex: uso de ‘m’ antes de ‘p’ e de ‘b’). 

As correspondências regulares contextuais podem apresentar aplicação 

universal ou parcial. Serão de aplicação universal quando regrarem em qualquer 

contexto a escolha entre grafemas que competem a notação de um mesmo fonema 

(grafema G sempre será utilizado diante de A,O e U) enquanto o dígrafo GU será 

utilizado antes de I e  E; e poderão ser parciais quando se derem somente em 
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alguns contextos em que se dá a competição entre grafemas (notação dos fonemas 

/i/ e /u/ em posição átona grafados por E e O em posição final), não estabelecendo 

para esse caso um princípio gerativo para notação desses fonemas quando átonos 

em outras posições. 

Já as correspondências regulares morfológico-gramaticais regularão a 

escolha dos grafemas que podem notar um mesmo fonema, presente em morfemas 

derivacionais, a saber, os prefixos e os sufixos, ou flexionais levando-se em conta a 

categoria gramatical a que pertence a palavra em questão (p.ex: ‘esa’ para grafar 

adjetivos que indicam origam, como em francesa, portuguesa).  

Finalmente, as correspondências fonográficas irregulares irão incluir todos os 

demais casos em que a norma ortográfica fixa formas únicas de grafia, sem levar em 

conta nenhum princípio gerativo possa fazer com que o usuário decida qual será o 

grafema utilizado para notar determinado fonema, entre aqueles que o sistema 

alfabético dispõe para isso. Especialmente, nesse caso, encontram-se a notação das 

fricaticas /s/, /z/,/ʃ/ e /ʒ/.As relações apresentadas por Morais (1995) auxiliam tanto 

no sentido de que se possa avaliar a natureza dos erros comumente presentes na 

produção escrita dos alunos, como também na organização de atividades 

pedagógicas que sistematizem o ensino e a aprendizagem da ortografia do 

português. 

Em Morais (1995) verifica-se que, diferentemente dos demais autores, este 

vai além da simples análise de erros e acertos que aparecem na escrita dos 

aprendizes, por entender que tal enfoque permite ver apenas quantos são os erros 

que os aprendizes cometem, bem como suas maiores ou menores dificuldades, mas 

não informa como eles representam em suas mentes as propriedades da norma 

ortográfica. O enfoque dado pelos demais autores resenhados também não auxilia a 

esclarecer o que causa progressos no rendimento, ou seja, o que faz o aluno passar 

do erro ao acerto. 

Sendo assim, Morais (1995) opta por verificar em que medida o rendimento 

ortográfico observável, ou seja, aquele que aparece externado na folha de papel, 

traduzido sob forma de erros e acertos – tem a ver “com o nível de conhecimento 

que o aluno elaborou internamente sobre a norma ortográfica” (MORAIS 2001, p.38). 
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Utilizando o modelo psicológico de Modelo de Redescrição Representacional 

de Karmiloff-Smith (MRR) (1986, 1994) desenvolveu um instrumento metodológico 

que visou à verificação sobre quais são as representações internas que os seus 

informantes eram capazes de elaborar a um nível verbal explícito acerca da norma 

ortográfica do português.   

 

1.6 Outros estudos relevantes sobre a categorização dos erros ortográficos 

consultados 

O trabalho de Guimarães (2005) além de referir as teorias da aprendizagem e 

da linguagem oral e escrita buscou discutir as categorizações para analisar os erros 

ortográficos propostos por Lemle ([1982] 2007), Morais (1995), Carraher (1986), 

Cagliari (1982), Zorzi (1998) e Moojen ([1985], 2009) referidas anteriormente nesse 

trabalho. 

A autora verificou que, muito embora estes estudos anteriores fossem 

importantes para a categorização dos erros ortográficos, eles não contemplavam, de 

forma adequada, as particularidades do processo de aquisição, no qual estão 

envolvidos conhecimentos fonético-fonológicos e também conhecimentos 

específicos do sistema ortográfico.  

Sendo assim, esta autora propôs, a partir da análise dos trabalhos destes 

autores, a organização de duas grandes categorias para análise e compreensão dos 

erros ortográficos cometidos pelos aprendizes, que levam em consideração aspectos 

fonéticos e/ou fonológicos do sistema gráfico, a saber – erros de natureza 

fonéticos/e ou fonológicos, bem como, no sistema ortográfico, aqueles erros que 

estão relacionados com os casos em que uma determinada grafia se impuser, 

impedindo assim, que outras possíveis possam também ocorrer. 

Em relação ao sistema gráfico e considerando os aspectos fonéticos e/ou 

fonológicos a autora classificou os tipos de erros da seguinte forma: motivação 

fonética (p.ex: busco>buscou); motivação fonológica - segmento e sílaba 

(p.ex:vazer>fazer; frustada>frustrada)  e supergeneralização (p.ex: caio>caiu). 
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Em relação ao sistema ortográfico Guimarães (2005) propôs a seguinte 

classificação: correspondência regular contextual - erro contextual (p.ex: 

imveja>inveja) e correspondência irregular arbitrária - erro arbitrário (p.ex: 

sidade>cidade; onra>honra etc.)   

Em relação aos erros de motivação fonético-fonológica pode-se dizer que 

estes se relacionam ao sistema gráfico e que dizem respeito às formas como uma 

língua consegue exprimir os sons que seus usuários produzem. O grupo referido 

abarca dois subtipos de erros – os que são provenientes do estabelecimento de 

relações diretas entre as letras do alfabeto e os sons articulados na fala, chamados 

erros de motivação fonética e os erros que apresentam problemas de representação 

ligados aos fonemas e estruturas silábicas denominados de erros de motivação 

fonológica (segmento e sílaba). 

Os erros relacionados ao sistema ortográfico também abarcam dois subtipos 

de erros, a saber – erros que ocorrem devido a não observação de regras 

ortográficas específicas, denominados erros contextuais ou de correspondência 

regular contextual e os erros que ocorrem devido às arbitrariedades do sistema 

ortográfico ou de correspondência irregular arbitrária. 

A categorização acima referida serviu de base para a classificação dos dados 

deste estudo, muito embora tenham emergido a partir dos dados coletados outras 

categorias que, pela quantidade de erros encontrados nos textos dos sujeitos, não 

puderam deixar de ser levados em consideração, tais como “Segmentação não- 

convencional da escrita – hipossegmentação (p.ex: derrepente>de repente) e 

hipersegmentação (p.ex: de vagar>devagar), a categoria “Não-observância de 

regras morfológicas (p.ex: saise, sai-se > saísse) e a categoria dos erros ortográficos 

não analisáveis devido às suas idiossincrasias chamada de “Outros” (p.ex: 

fareza>fazer). 

Miranda et alli (2005), após uma breve explanação sobre o sistema 

ortográfico do português, sua natureza e principais características procede a 

descrição e a análise dos erros ortográficos encontrados em textos produzidos por 

crianças que cursam as séries iniciais em duas escolas da Rede de Ensino da 

cidade de Pelotas. Analisa, logo após, dois tipos de erros: um que é decorrente da 

arbitrariedade do próprio sistema e outro que é motivado pela não observância de 
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regras contextuais. Com a apresentação e a discussão dos resultados oferece 

subsídios para o desenvolvimento de propostas para o ensino da ortografia. 

 Em Teixeira & Miranda (2008) as autoras descrevem e analisam os erros 

ortográficos referentes à grafia das soantes palatais ‘nh’ e ‘lh’ para, após, propor 

uma discussão sobre a relação possível entre essas incidências e o status 

fonológico de tais consoantes. Os resultados obtidos neste estudo apontam para 

uma baixa incidência de erros, que revelam inúmeras estratégias utilizadas pela 

criança no momento da grafia de tais segmentos. 

  Em Miranda (2008) a autora trata de aspectos relativos à aprendizagem da 

ortografia a partir dos erros ortográficos extraídos de textos espontâneos produzidos 

por crianças que cursam as primeiras séries do ensino fundamental. Tais erros 

ortográficos são interpretados pela autora como dados capazes de revelar as 

hipóteses formuladas pelas crianças ao longo do processo de apropriação do 

sistema ortográfico e subdivide-os em dois grandes grupos: um que engloba erros 

decorrentes da organização do sistema ortográfico; e outro que abrange erros 

relacionados a aspectos linguísticos estruturais.  

  Nesta pesquisa utilizo como base a categorização de Guimarães (2005) 

utilizou em seu trabalho, além dos estudos realizados por Miranda et alli (2005), 

Teixeira & Miranda (2008) e Miranda (2008), por duas razões:  

a) por serem trabalhos que embasam teoricamente as categorias que são 

usualmente utilizadas nos trabalhos realizados no âmbito do GEALE e organizadas 

conjuntamente com a líder do grupo, professora Ana Ruth Miranda e  

b) por levar em consideração, nesse estudo, aspectos fonético e/ou fonológicos do 

sistema gráfico do português,  bem como aspectos relacionados ao seu sistema 

ortográfico, nos casos em que uma grafia específica se faz usual, em detrimento de 

outras grafias possíveis. 

 As categorias de análise deste estudo encontram-se no Capítulo 2 reservado 

à metodologia aplicada para execução da pesquisa em foco. 
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1.7 Os erros ortográficos em séries posteriores às séries iniciais  

Muito embora as pesquisas sobre ortografia se debrucem sobre as produções 

escritas de alunos das séries iniciais do ensino fundamental ou da EJA, em sua 

grande maioria, também já foram realizados alguns estudos que se preocuparam 

com o tema nas demais etapas da educação formal.  

A seguir, apresento alguns estudos que dialogam com a minha temática. 

Estes trabalhos foram encontrados a partir da busca em três bases de dados artigos 

científicos, dissertações e teses que pudessem dar conta da questão do erro 

ortográfico no ensino médio ou que referissem bibliografias sobre erros ortográficos 

em textos de adultos escolarizados, a saber: base de dados SCIELO12, Portal de 

periódicos da CAPES13 e base de dados LILACS14.  Inserimos, primeiramente, 

nessas bases, a palavra “ortografia”, depois “ortografia e ensino médio” e, 

finalmente, “ortografia adultos”.  

Numa primeira busca com o termo “ortografia”, na de dados SCIELO, obtive 

1362 trabalhos, no entanto, apenas três deles diziam respeito artigos que versavam 

sobre a ortografia no ensino médio; os demais tratavam de pesquisas que 

focalizavam as séries iniciais ou EJA. Após, utilizando como termo de busca 

“ortografia e ensino médio” não logrei êxito e, finalmente ao inserir na busca 

“ortografia adultos” obtive seis resultados, sendo que três deles eram os mesmos 

relativos à ortografia e ensino médio, anteriormente pesquisados e os demais 

referiam dados sobre pesquisas de erros ortográficos em cursos superiores ou em 

de vestibulares e ENEM. Na busca que realizei no Portal de Periódicos da CAPES, 

utilizando os mesmos termos de busca, o resultado não foi diferente, pois, 

novamente, obtive como resultado o encontro dos seis trabalhos anteriormente 

referidos.  

Finalmente, na base de dados LILACS, utilizando mesmo procedimento 

encontrei, além dos seis resultados anteriores mais um diferente, contabilizando, 

                                                             
12 Disponível em http://www.scielo.org/php/index.php     Acesso em 18/12/2014. 

 
13 Disponível em http://www.periodicos.capes.gov.br/Acesso em 18/12/2014. 

 
14 Disponível em http://lilacs.bvsalud.org/Acesso em 18/12/2014. 

http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.periodicos.capes.gov.br/Acesso%20em%2018/12/2014
http://lilacs.bvsalud.org/


67 
 

então, sete trabalhos sob forma de dissertações, teses e artigos que falam sobre a 

ortografia no ensino médio e/ou ensino fundamental (séries finais), ou ainda, 

referindo a questão da ortografia no ensino superior ou com adultos letrados. 

Trabalhos que referiam a ortografia apenas tangencialmente, com ênfase em demais 

aspectos da escrita (cerca de 10) foram descartados para a realização dessa seção. 

Passo, então, a referir os trabalhos que contribuíram para este estudo, dialogando, 

de alguma forma, com os dados existentes em nossa pesquisa em curso.   

Queiroga (2003), em sua tese de doutorado, buscou avaliar o desempenho 

ortográfico, bem como o conhecimento de aspectos morfossintáticos da ortografia do 

português em relação à derivação sufixal e de radicais de 224 informantes - entre 

adolescentes e adultos que, à época, estavam concluindo o ensino fundamental, o 

ensino médio e o ensino superior (subdividido num grupo da área das humanas e 

num da área das exatas). Foram aplicadas com os quatro grupos quatro tarefas, a 

saber: ditado de palavras, ditado de pseudopalavras, julgamento de grafias e tarefa 

de consciência morfossintática, sendo que nessa última tarefa os informantes 

deveriam apresentar justificativas para explicitarem suas respostas. 

Na composição das tarefas Queiroga (2003) utilizou dez morfemas 

gramaticais e dez lexicais, todos apresentavam situações de concorrência em 

relação à representação fonológica do /s/ e do /z/ que poderiam ser resolvidas 

através de pistas morfossintáticas. Os resultados de sua pesquisa mostraram que 

havia diferenças importantes entre as regras ou os princípios geradores que foram 

investigados, sugerindo que estes não são aprendidos da mesma maneira pelos 

informantes pesquisados.  

A autora explica que na maioria das regras investigadas não houve utilização 

gerativa dos princípios morfossintáticos que estavam envolvidos na grafia das 

palavras e pseudopalavras. Tal fato indica que há influência do conhecimento prévio 

ou mesmo da memorização das palavras sobre tais desempenhos.  

Além disso, foi observada uma evolução em relação à escrita ortográfica 

situada exatamente entre o final do ensino fundamental e o período do ensino 

médio, principalmente em relação às tarefas de julgamento e de consciência 

morfossintática, quando eram consideradas justificativas explícitas de determinadas 

grafias pelos informantes e corrobora os dados de outros estudos que indicam a 
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inexistência de uma sequência de apropriação linear, em relação à utilização das 

regularidades morfossintáticas e de estudos que mostram a estreita ligação entre a 

habilidade de refletir, de maneira explícita e verbal, sobre aspectos morfossintáticos, 

bem como a apropriação de princípios ortográficos de natureza morfossintática.  

Além disso, o baixo desempenho detectado em relação às tarefas aplicadas, 

em todos os grupos de estudantes analisados e em todos os níveis de escolarização 

sugere, segundo o autor que as dificuldades ortográficas tendem a persistir até o 

final da graduação, mostrando que a escolarização formal não está conseguindo dar 

conta da compreensão e da utilização das pistas morfossintáticas na ortografia, 

apontando, seu trabalho, para uma possível falha no nosso sistema educacional, 

visto que os universitários estão no ápice do nosso sistema educacional. 

Outro ponto levantado pela autora diz respeito ao conhecimento do senso 

comum que afirma que universitários que são expostos a maiores cargas de leitura e 

escrita como os da área das Humanas teriam habilidades linguísticas mais 

ampliadas por lerem mais. Seu trabalho mostra que em relação à apropriação 

ortográfica, pelo menos, tal não ocorre uma vez que não observou mudança 

significativa entre a escrita ortográfica de alunos de cursos da área das Exatas e das 

Humanas, sendo necessário, segundo Queiroga (2003) investimento na educação 

básica para saneamento de tais problemas.  

Alves (2005) analisa e caracteriza produções escritas de alunos 32 alunos 

com idades entre 13 e 19 anos, ingressantes no ensino médio e oriundos de uma 

escola pública de Brasília (DF). A partir da produção de um artigo de opinião, de 

entrevistas com os alunos e seus professores e de observações da sala de aula a 

pesquisadora buscou identificar as habilidades e competências que os alunos 

apresentavam ao final do ensino fundamental e também aquelas dificuldades que 

deveriam ter sido sanadas até essa etapa da escolarização formal em questão. 

As categorias de análise de Alves (2005) abarcaram o que chamou de nível 

micro e nível macro. No nível micro analisou os erros ortográficos e a pontuação e 

no nível macro focalizou a coesão, a coerência e aspectos pragmáticos do texto. 

Em relação à categorização dos erros ortográficos Alves (2005) utilizou duas 

categorias, a saber:  
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 C1: integração dos saberes da fala à escrita; 

 C2: caráter arbitrário das convenções da escrita; 

Relativamente à ortografia, o foco deste trabalho, os resultados encontrados 

por Alves (2005) apontaram as seguintes subcategorias de análise nos 32 textos 

que analisou: omissão de ‘r’ em infinitivos verbais (12 ocorrências); elevação das 

vogais de ‘e’ para ‘i’ (12 ocorrências); aglutinação (7 ocorrências); troca de ‘l’ por ‘u’ 

(3 ocorrências);outros casos (2 ocorrências). 

Sobre os dados de pesquisa relacionados à ortografia no ensino médio, a 

autora explica que o fato de haver poucos trabalhos focalizando especificamente tal 

nível de escolarização torna difícil a possível comparação entre pesquisas, a fim de 

aferimento de resultados, uma vez que grande parte do material disponível diz 

respeito às séries iniciais, além de escasso material bibliográfico de apoio a esse 

tipo de estudo. 

Os dados de pesquisa de Alves (2005) mostraram que grande maioria dos 

sujeitos pesquisados apresenta grande dificuldade em escrever segundo as normas 

ortográficas e que apenas 34.4% dos informantes apresentaram elevado nível de 

correção ortográfica. A grande maioria baseia-se na oralidade para escrever e 

demonstram pouca familiaridade com as convenções que regem a escrita ortográfica 

do português, chegando a não se darem conta das especificidades que marcam 

tanto a oralidade como a escrita. Além disso, a representação do fonema /s/ foi 

apontada pelos informantes como sendo o maior dificultador da escrita ortográfica, 

devido ao fato de que “ele pode ser representado por diferentes letras e dígrafos na 

escrita.” (ALVES (2005, p.116). 

Finalmente Alves (2005) acredita que as dificuldades gerais encontradas na 

escrita dos alunos, principalmente aquelas de natureza ortográfica podem ter sua 

gênese no que chamou de “explosão construtivista” ocorrida no início dos anos 90 

no DF e que influenciou a forma de ensinar a língua materna nas séries iniciais, 

exatamente no período que os seus informantes foram alfabetizados. 

Cunha & Santos (2006) realizaram pesquisa com 134 universitários, 

ingressantes em cursos das áreas das exatas, humanas e biológicas sendo que 



70 
 

estes eram alunos do primeiro ano de duas universidades particulares, uma do 

interior do estado de São Paulo e outra do interior do estado de Minas Gerais de 

cursos de diversas áreas do conhecimento. A pesquisa visava verificar as relações 

entre as habilidades de compreensão em leitura e produção escrita destes.  

Especificamente em relação à ortografia, as autoras concluíram que quanto 

menor era a compreensão leitora dos universitários, maior era a quantidade de erros 

ortográficos e que os resultados obtidos, tanto com relação ao número de acertos no 

Cloze como no de erros na redação, demonstraram que o desempenho dos 

universitários está bem aquém do que seria desejado nessa etapa de escolarização, 

no que concerne à presença tanto de erros ortográficos em suas escritas como nos 

demais pontos pesquisados. Cunha & Santos (2006) reforçam, ainda, a ideia de que 

a imagem gráfica da palavra contribui para que haja memorização da forma de 

escrever determinado vocábulo. Desse modo, observaram que leitura e ortografia 

relacionam-se de forma significativa.  

Em sua dissertação de mestrado Pinheiro (2007) analisou 250 redações de 

candidatos do ENEM do ano de 2002, disponibilizadas digitalmente pelo INEP e 

buscou detectar quais os desvios da norma culta eram mais recorrentes em 

candidatos com desempenho categorizado entre insuficiente, baixo e médio pelos 

corretores da redação. 

Utilizando-se do revisor gramatical ReGra a autora buscou mapear, nos textos 

que compunham o corpus de sua pesquisa, onde tal ferramenta interviria de forma 

efetiva na escrita dos candidatos e constatou que tal instrumento de correção 

interferiu, por ordem de quantidade de ocorrências, de mais para menos, nas 

seguintes categorias – a) desvios ortográficos; b) desvios gramaticais; c) desvios de 

estilo.  

Muito embora não se atenha, especificamente aos tipos de erros ortográficos 

encontrados, a autora nos traz como dado relevante o fato de que a ortografia é a 

classe de intervenção com maior incidência de intervenções do corretor ReGra, com 

214 intervenções deste (214 textos de 250), ou seja, em 86% dos textos que 

compõem o seu corpus de análise. Além disso, Pinheiro (2007) não observou 

diferenças significativas na categoria “Desvios ortográficos” entre os grupos que 
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compunham a categorização dos candidatos entre insuficiente, baixo e médio, já que 

observou que todos eles se equivaliam em quantidade de erros ortográficos e 

concluindo que “a ortografia é precária em quase todos os redatores analisados.” 

(2007, p.139). 

A autora chamou a atenção de que a “deficiência ortográfica”, bem como as 

demais categorias elencadas em seu trabalho, além de ser um traço típico da escrita 

do grupo de indivíduos pesquisados, também se concentra de forma mais robusta 

em alunos concluintes do ensino médio e menos nos egressos dessa etapa de 

escolarização. Conclui que não é que os seus informantes escrevam ‘mal’ o 

português, mas sim que eles escrevem do modo como foram capazes de 

compreendere usar as regras da ortografia oficial do português. 

De cunho sociolinguista, a pesquisa de Gomes (2008) contou com a coleta 

entre 2006 e 2007 de textos dissertativos (1º, 2º e 3º anos) de 206 alunos que 

estavam no ensino médio noturno, de uma escola pública situada em Taguatinga 

(DF), com histórico de reprovações e evasão escolar (entre 16-27 anos).  

Nesses textos, o autor analisou o que chamou genericamenteem sua 

pesquisa de erros motivados pela influência da oralidade na escrita, a saber: a) erros 

relacionados à influência da fala, b) erros relacionados às representações gráficas 

dos segmentos das palavras, c) erros relacionados à análise contextual e 

morfológica, d) erros relacionados ao desconhecimento da origem da palavra e e) 

erros por generalização de regras por hipercorreção.  

O autor explica, ainda em seu trabalho, que o conteúdo referente à ortografia 

foi exposto aos alunos balizando-se pelo que prescrevia a norma-padrão do 

português, mas fazendo a diferenciação para eles acerca de erro ortográfico (escrita) 

e variação linguística (oralidade).Para descrever e analisar seus dados Gomes 

(2008) dividiu os tipos de erros encontrados em sua pesquisa em dois grupos, a 

saber: 

 a) erros relacionados aos fenômenos fonético-fonológicos apoiados na fala e 

que revelam traços sociolinguísticos das variedades dialetais da comunidade de fala 

de seus informantes (rotacismo, assimilação, alçamento ou rebaixamento de vogal, 
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cancelamento de vibrante pós-vocálica e neutralização de segmentos, omissão de 

letras nas sílabas de estruturas complexas e hipersegmentação) e 

 b) grupo que chamou de erros motivados na escrita devido a problemas de 

alfabetização15, falta de contato com as regras ortográficas e não causados por 

influência da oralidade, segundo ele (ausência de nasalização, contaminação, troca 

de surdas/ sonoras, erros relacionados à intensidade do ditongo ão, acréscimo de 

letras, trocas de letras graficamente parecidas, inversão de letras e sílabas, erros por 

desconhecer as regras morfológicas, erros relacionados ao desconhecimento da 

origem da palavra e erros por generalização de regras por hipercorreção). Ao todo,  

o autor procedeu ao levantamento de 520 erros ortográficos, sendo que 379 

pertencentes ao grupo a) e 141 ao grupo b). 

As constatações de Gomes (2008), em relação aos dados coletados e 

analisados em seu trabalho apontam para o fato de os alunos, no momento da 

produção textual em sala de aula, na maioria das vezes, acabam por apoiar sua 

escrita na oralidade por faltarem subsídios teóricos que lhes dêem base para 

escrever segundo a ortografia oficial do português. 

Já Araújo (2009) que fundamentou seus estudos no campo da variação 

linguística e sua relação com a Língua Portuguesa buscou analisar 40 redações 

(dissertações) de quatro turmas (6ª, 7ª, 8ªdo fundamental e 1º ano do ensino médio) 

de duas escolas públicas estaduais do município de Campinas, São Paulo, com o 

objetivo de verificar como se manifestava a oralidade em textos produzidos por 

estudantes nessa etapa da escolarização formal. A partir dos dados coletados 

elencou as seguintes categorias para analisar em seu estudo: a) expressões da 

oralidade, b) gírias, c) ritmo oral no desvio da pontuação, d) desvios de ortografia, e) 

abreviações. 

Focalizando a categoria d), especificamente, a autora diz ser essa a categoria 

que obteve maior incidência de erros, em relação às demais. Dos 40 textos 

analisados por Araújo (2009) 33 deles apresentaram erros ortográficos. Muito 

embora a autora não tenha se atido a separar por categorias os erros ortográficos 

obtidos, trouxe vários exemplos de erros presentes nos textos de seus pesquisados, 

                                                             
15 O autor não explica como chegou a esta conclusão em seu trabalho, apenas refere os grupos. 
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tais como: estupadra>estuprada, pedófolo > pedófilo, poblema >problema, cumpli > 

cumpre, muintas >muitas, servisso > serviço, adolecentes > adolescentes, prejoízo > 

prejuízo, grávidaz > grávidas e extrupada > estuprada. 

A autora afirma em sua pesquisa que tais erros ortográficos podem vir a 

ocorrer em função de os alunos transporem para a escrita as formas que ouvem em 

sua comunidade de fala ou por confundirem letras que possuem sons parecidos 

como o ‘c’ e o ‘s’, além de sons parecidos como ‘ão’ e ‘am’ final. Finaliza suas 

considerações ressaltando o alto índice de ‘desvios ortográficos’ presentes nos 

textos dos alunos das séries finais do ensino fundamental e início do médio, além da 

grande dificuldade que esses informantes possuem em escrever segundo a norma 

ortográfica do português.  

Araújo (2009) conclui, a partir da descrição e análise de seus dados, que os 

alunos pertencentes ao grupo pesquisado não apresentam conhecimento da norma 

culta escrita do português condizente com o nível de escolaridade que possuem e 

que, por isso, acabam se desviando dela, caracterizando um problema de 

aprendizagem e que parece não conseguirem diferenciar a modalidade escrita da 

oral, apoiando-se nessa última sempre que escrevem seus textos escolares. 

Oliveira (2013), em artigo que trata de uma pesquisa sobre a escrita em 

séries finais do ensino fundamental e médio afirma, categoricamente, em relação 

aos erros ortográficos dos alunos dessa faixa de escolaridade que “Os problemas 

envolvendo a aquisição da escrita ortográfica são sistêmicos, não subjetivos” 

(OLIVEIRA, 2013, p.295).  

Diz que em relação ao ENEM não se observa o enfoque de questões 

ortográficas dentro das nove competências elencadas na área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, sendo apenas importante a ortografia como critério de 

seleção para a Prova de Redação deste exame, pois dentre as cinco competências 

exigidas para a prova em questão, a serem avaliadas, há um crescente de análise 

da escrita do candidato, que vai desde “Demonstra domínio da norma padrão” até 

“Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e 

de escolha de registros”. 
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 Segundo tais critérios, há a manutenção de baixíssimos percentuais de 

alunos com “excelente domínio da norma culta” (entre 1.58% a 3,38%), sendo que 

apenas 2.24% dos candidatos conseguiram atingir nota máxima nessa competência 

durante as oito edições analisadas do ENEM. 

Oliveira (2013) diz que a maioria dos alunos que fez o ENEM entre 2001 e 

2008 situa-se na faixa entre 50% a 75% de domínio do sistema de escrita, o que 

considera muito pouco, uma vez que tais candidatos são concluintes ou já 

finalizaram o ensino médio quando da realização de tais provas. Sobre tal contexto 

afirma que “o ensino metódico, constante e processual do sistema de escrita 

alfabética e das convenções ortográficas, para além dos anos iniciais da educação 

básica, tem sido um aspecto bastante negligenciado no ensino de língua 

portuguesa” (OLIVEIRA, 2013, p.296)  

Como se pode observar nos trabalhos resenhados existe um certo consenso 

nas constatações de tais pesquisas de que a ortografia dos informantes em séries 

posteriores às iniciais não condiz com o nível de  escolaridade cursada pelos 

informantes, ficando aquém das expectativas dos pesquisadores. Outra 

característica que surgiu em vários destes trabalhos diz respeito ao fato de que os 

informantes pesquisados apóiam sua escrita na oralidade, fato não esperado para 

alunos no ensino médio ou do superior. 

1.8 Sobre consciência linguística 

 Segundo Karmiloff-Smith (1992); Lorandi; Karmiloff-Smith (2012),  a 

consciência linguística vem chamado a atenção  nos últimos quarenta anos de  

linguistas, psicólogos e educadores de modo mais expressivo e ainda gera muitas 

dúvidas tais como a idade em que emerge, os seus níveis de explicitude e qual tipo 

de dado poderá evidenciar a consciência. 

 Segundo estas autoras a consciência linguística  irá explorar os diferentes 

subsistemas da língua e ainda que seja possível encontrar um considerável número 

de pesquisas sobre a consciência fonológica, muito pouco se estuda sobre a 

consciência em outros campos. 
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 Para Pratt e Grieve (1984) apud LORANDI (2011) a consciência linguística 

envolverá a  consciente reflexão, a análise ou o controle intencional sobre vários 

aspectos da linguagem – morfologia, semântica fonologia, semântica, discurso, 

pragmática, além dos processos inconscientes normais na produção ou 

compreensão, ou seja, além de seu domínio de uso da língua, as crianças vão, 

pouco a pouco, formando representações explícitas de vários níveis da linguagem. 

Segundo Lorandi (2011) foi  após o trabalho pioneiro de Liberman e seus 

colaboradores (1971), que a consciência linguística passou a ser um assunto de 

interesse considerável para psicolinguistas desenvolvimentais.Segundo Pratt e 

Grieve (1984) apud Lorandi (2011) existem muitos níveis de consciência linguística 

que podem ser apresentados pelas crianças, no entanto,  se faz necessária a 

produção de mais pesquisas para confrontar novos dados, porque não há um 

consenso de como e quando surge a consciência linguística e quais 

comportamentos podem ser tomados como indicadores desse fenômeno. 

Segundo Karmiloff-Smith (1986, 1992), existem diferentes níveis de 

explicitação que podem ser observados durante a fase de desenvolvimento da 

criança. Em relação ao desenvolvimento da desenvolvimento da fala, por exemplo, 

os fenômenos que evidenciam consciência vão se modificando durante  o processo, 

não somente em relação à verbalização do conhecimento, mas também em relação 

do que é efetivamente dito pelo aprendiz. Entretanto, o que comumente irá ser 

consenso nas discussões desta área, independente da teoria adotada, é que a 

consciência linguística diz respeito a um conhecimento implícito que se torna 

explícito. O modelo desenvolvido por Karmiloff-Smith (1992) traz uma nova visão 

sobre este assunto porque ele vai além da dicotomia implícito X explícito pois 

evidencia um processo desenvolvimental em que o conhecimento irá passando por 

redescrições representacionais até culminar com o acesso consciente à informação, 

que redundará na verbalização do conhecimento. 

Passo, na próxima seção, à apresentação do Modelo RR de Karmiloff-

Smith(1986,1992) que sustenta teoricamente a tese deste estudo. 
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1.9 O Modelo de Redescrição Representacional (MRR) de Karmiloff-Smith 

(1986,1994) 

 O Modelo de Redescrição Representacional (MRR) de Karmiloff-Smith 

(1986,1994) diferencia-se dos demais porque parte do pressuposto que somente 

uma abordagem desenvolvimental é capaz de explicar como ocorre o 

desenvolvimento cognitivo. Além disso, distancia-se de abordagens inatistas de 

modularidade, tais como a de Fodor (1983) que prevêm módulos encapsulados - 

para postular a ideia de que haja um processo de modularização gradual da 

mente.O MRR também se opõe à dicotomia implícito/explícito para propor quatro 

níveis – um implícito e três explícitos em que o conhecimento será representado e 

rerepresentado. 

 O MRR foi escolhido para servir de base teórica para análise dos dados pelo 

fato de eu acreditar que ele possa explicar de uma forma bastante efetiva o 

processo pelo qual se dá a aquisição do conhecimento pelo ser humano através da 

denominada Redescrição Representacional. Neste processo, uma determinada 

informação irá passando por redescrições até que possa estar acessível de forma 

consciente ao sistema, culminando, então, com a verbalização de determinado 

conhecimento. 

Sendo assim, se a mente do adulto possui estrutura modular16, isso foi 

alcançado através de desenvolvimento ocorrido ao passar do tempo e que envolveu 

a plasticidade cerebral em seu desenvolvimento inicial. Segundo esta teoria, a mente 

humana tem a capacidade de armazenar múltiplas redescrições de conhecimento 

para diferentes níveis e em diferentes formatos representacionais que vão, 

progressivamente, tornando-se explícitos e acessíveis conscientemente. 

A autora ainda faz a distinção entre predisposições de domínio geral 

(segundo a vertente piagetiana) e de domínio específico (relativas às teorias 

                                                             
16 O módulo seria uma unidade de processamento de informação que encapsularia o conhecimento e sua 

computação. A autora, ao considerar odesenvolvimento como sendo de domínio específico, não prevê a 

modularidade segundo Fodor (1983) já que tanto o armazenamento como o processamento da informação podem 

pertencer a um domínio específico sem ser encapsulado. 
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inatistas) daquelas que nomeia de tendências de “domínio relevante”17. Essas 

últimas serão suficientes, segundo ela, para direcionamento do input que a criança 

computará em sua mente fazendo com que os circuitos cerebrais se tornem de 

domínio específico, progressivamente, com o passar do tempo.  

Segundo Lorandi (2012)18 o modelo proposto por Karmiloff-Smith (1986,1994) 

busca, então, chegar a uma descrição acerca dos caminhos através dos quais as 

representações dos aprendizes vão se tornando cada vez mais manejáveis e 

flexíveis, conforme vai passando o tempo, de forma que se propicie que o 

conhecimento antes implícito torne-se cada vez mais disponível ao acesso 

consciente. A autora afirma, ainda, que o processo de redescrição representacional 

se dá através de um processo no qual a informação implícita ‘na’ mente acaba por 

tornar-se informação explícita ‘para’ a mente, num primeiro momento dentro de um 

domínio e então, em algumas vezes, compartilhada entre domínios. 

Para esta autora ‘Domínio’ nesta perspectiva seria um conjunto de 

representações que vão dar suporte a uma determinada área do conhecimento, por 

exemplo, a linguagem, a matemática, as artes etc. Há, ainda, os chamados 

microdomínios que seriam subgrupos dentro do domínio específico – o caso da 

aquisição da ortografia, por exemplo, seria um microdomínio inserido no domínio da 

linguagem. 

Desse modo, segundo Lorandi (2012) as informações ditas inatas e as 

adquiridas transformam-se iterativamente através da redescrição mental das 

representações em diversos formatos. Tais redescrições representacionais fazem 

com que uma informação implícita seja transformada em conhecimento explícito, 

observável através da construção, agora consciente, das analogias, da formação de 

conceitos, entre outros. Desse modo, a mente irá redescrevendo representações 

internas, permitindo, assim, a tomada de consciência sobre os diversos tipos de 

conhecimentos, que se tornarão cada vez mais organizados e disponíveis para o 

acesso. 

                                                             
17LORANDI, Aline.; KARMILOFF-SMITH, Anette. A consciência morfológica e o Modelo de Redescrição 

Representacional. Disponível em: ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/sial/2011/src/3.pdf    Acesso em 28/09/2015. 

 
18LORANDI, Aline. A consciência linguística e o modelo de Redescrição Representacional: como explicar a 

discrepância entre os processos de consciência em diferentes microdomínios? Disponível em: 
http://www.upplay.com.br/restrito/fonologia/trabalhos/Aline%20Lorandi.pdf Acesso em 13 de outubro 
de 2015. 

http://www.upplay.com.br/restrito/fonologia/trabalhos/Aline%20Lorandi.pdf
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 O modelo em questão prevê, assim, quatro níveis de representação mental, 

em que a informação em questão será redescrita na mente, tornando-se, assim, 

acessível à consciência. O MRR pretende mostrar como a informação passará de 

implícita para explícita mentalmente, primeiramente dentro de um determinado 

domínio para, após, poder ser compartilhada entre os domínios.  

Cabe ressaltar que segundo este modelo, ainda, não há estágios estanques, 

tal como ocorre no paradigma construtivista e a motivação necessária para que a 

redescrição ocorra se dará através do sucesso e não através da falha ou 

desequilíbrio como postula Piaget. 

 É importante ressaltar, ainda, sobre os quatro níveis nos quais o 

conhecimento é redescrito que estes não representam para a autora estágios 

relacionados à idade, mas sim ciclos que se aplicam dentro dos diferentes 

microdomínios no decorrer do tempo, ou seja, sempre que se atinge o domínio de 

determinado conhecimento num dado nível ele pode vir a ser redescrito 

internamente para o próximo nível. 

 Os níveis do MRR: 

Deste modo, os níveis do MRR podem ser caracterizados da seguinte 

maneira: 

a) 1º nível - Implícito (I): Neste primeiro nível o conhecimento Implícito (I) não está 

definido representacionalmente, ou seja, o fato de procedimentos diferentes 

apresentarem componentes em comum não está representado internamente na sua 

forma explícita, estando o conhecimento ligado implicitamente aos procedimentos. 

 Pode-se dizer que comportalmente, neste nível, há uma resposta interna aos 

inputs externos, além das informações contidas nos microdomínios não estarem à 

disposição do sistema e somente o que pode ser acessado pelos demais 

operadores são os procedimentos, já que no nível Implícito (I) encontram-se tão 

somente representações do conhecimento do tipo procedimental respondendo ao 

externo.  
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Em relação a este nível Karmiloff-Smith19 (2010, p.418) refere que um 

procedimento “só pode ser chamado para operar em sua totalidade; seus 

componentes não podem acessados e operados separadamente. Para fazer isso, o 

procedimento tem de ser redescrito internamente.” (KARMILOFF-SMITH 2010, 

p.418). 

b) Explícito 1 (E1):  Neste nível há a redescrição do conhecimento E1 no mesmo 

código representacional em que ele existia no nível I (cinestésico, espacial, temporal, 

linguístico). No nível E1 as representações não estando disponíveis nem ao acesso 

consciente nem ao relato verbal, entretanto, os aprendizes parecem analisar as 

informações do nível I, agora em outro formato, buscando a extração de informações 

que elas contêm. 

 Segundo Karmiloff-Smith (2010) conforme as representações do 

conhecimento vão sendo redescritas no formato E1 “os procedimentos originais, 

definidos de forma implícita, não são deletados; eles ainda podem ser chamados a 

funcionar; daí, a necessidade de redescrição e do tempo de desenvolvimento que 

ela toma.” (KARMILOFF-SMITH 2010, p.418). 

 Conforme as representações do conhecimento vão sendo redescritas no 

formato E1 começa a haver a construção de um sistema mais flexível sobre o qual 

serão assentados novos conceitos. Sendo assim, a representação do conhecimento 

deixa de ser apenas procedimental e começa a conectar-se com outras 

representações redescritas, passando a ficar disponível ao sistema, mas não ao 

acesso consciente de forma que se possa verbalizá-la. Neste nível o aprendiz 

começa a analisar as informações que estão no formato implícito, mas sob um novo 

prisma, segundo o novo formato e consegue, por isso, retirar elementos intrínsecos 

que elas apresentam.  

c) Explícito 2 (E2): Novamente no nível E2 as representações resultantes serão 

redescritas segundo o mesmo código no qual qualquer conhecimento específico 

tenha havido sido codificado no nível E1. As representações resultantes deste nível 

estarão disponibilizadas ao acesso consciente, mas ainda não para o relato verbal. 

                                                             
19  KARMILOFF-SMITH, ANNETTE. Dos meta-processos ao acesso consciente: evidências a partir dos dados 

metalingüísticos de reparo produzidos por crianças. CADERNOS DE EDUCAÇÃO/FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO – UFPEL – Ano 19, n.35 (jan-abr 2010) – Ed. UFPEL, Pelotas, RS. 
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Sobre tal nível Karmiloff-Smith (2010) explica que: 

É importante observar que não há acesso consciente direto às 
representações I, mas que são exigidos dois níveis de redescrição e 
explicitação, isto é, não é o caso de um “operador de 
consciência”geneticamente determinado estar simplesmente esperando 
para abordar as representações internas, mas que a obtenção de acesso 
consciente a conhecimento representado é um processo construtivo que 
toma tempo desenvolvimental.( KARMILOFF-SMITH 2010, p.419). 

 

 Neste nível E2 as interrelações entre os sistemas começam a acontecer, uma 

vez que a representação do conhecimento está acessível à consciência, muito 

embora não estejam ao relato verbal. 

c) Explícito 3 (E3): No nível E3 o organismo lança mão da redescrição 

representacional para traduzir  as representações E2 de um código para outro. Muito 

embora diferentes códigos estejam interagindo nesse processo de tradução aquele 

que irá prevalecer na redescrição do nível E3 é abstrato, não sofrendo limite de 

espaço, de tempo ou de causa, inerentes à maioria dos demais códigos 

representacionais.  

Tal código abstrato será mais receptivo à codificação linguística do que outros 

códigos. Isto explica porque, segundo Karmiloff-Smith (2010) 

no final, o conhecimento metacognitivo está frequentemente disponível de 
forma verbalizável. Logo, a codificação verbal da metacognição não é 
provocada por uma necessidade de comunicação social. Esta comunicação 
é um subproduto de um processo endógeno. (KARMILOFF-SMITH 2010, 
p.420). 

 

 Neste nível E3 as representações do conhecimento estão explícitas, 

disponíveis para acesso consciente e para relato verbal. A presença do relato verbal 

é, pois, essencial para que se possa ter uma redescrição do conhecimento em 

formanto E3. 

Segundo Karmiloff-Smith [1986]2010): 

Embora os diferentes códigos estejam todos envolvidos neste processo de 
tradução, o código que prevalece na redescrição E-iii é abstrato (alguma 
forma de “mentalês”) que não sofre limitações espaciais, temporais e 
causais, inerentes à maioria de outros códigos representacionais. Logo, 
esse código abstrato é mais receptivo à codofocação linguística do que 
ouytros códigos, o que explica porque, no final, o conhecimento 
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metacognitivo está frequentemente disponível de forma verbalizável 
Karmiloff-Smith [1986](2010), p.420. 

 

Cabe ressaltar, ainda, a utilização dos termos ‘explícito’ e ‘consciente’ 

segundo o MRR. Segundo tal modelo um determinado tipo de conhecimento pode 

estar ‘explícito’ para o sistema, ser alvo de algum tipo de análise, no entanto, pode 

não estar ‘consciente’ para o aprendiz. Somente no nível E3 é que tal conhecimento 

além de estar explícito para o sistema também poderá ser verbalizado 

conscientemente pelo aprendiz. 

 

1.10 Trabalhos sobre ortografia que utilizaram o MRR  

Em sua pesquisa de doutorado Morais (1995) previa que diferenças em 

relação ao desempenho ortográfico que observava entre os alunos estavam 

relacionadas às diferenças no nível de explicitação com o qual eles haviam 

conseguido elaborar mentalmente os conhecimentos que possuíam acerca da 

ortografia do português e para validar tal hipótese solicitou a crianças de diferentes 

séries escolares que realizassem algumas tarefas escritas e que explicassem para 

ele o que tinham feito. O grupo de informantes era composto por 116 crianças que 

estavam concluindo o 2º, 3º e 4º anos do ensino fundamental e eram alunos de 

escolas do Recife. Metade era oriunda de classe popular e frequentava a escola 

pública e a outra metade era proveniente de classe média e frequentava a escola 

particular. Tais informantes realizaram três tarefas, em três momentos diferentes. 

O primeiro momento consistiu na aplicação deditado de um texto20 contendo 

palavras que fossem tanto familiares, quanto infrequentes e que continham a maioria 

das correspondências letras-som (regulares e irregulares) do português, a fim de 

que o pesquisador pudesse examinar o rendimento ortográfico das crianças.  

O segundo momento, um dia após, consistiu na realização de uma 

brincadeira com as crianças que chamou de “escrever errado de propósito” 

(MORAIS, 2001, p.41). Com esta atividade o autor queria observar quais eram os 

                                                             
20 Texto Bacharel criado para atender aos objetivos de uma pesquisa psicolínguística, e não às necessidades de 

um trabalho pedagógico. Tal instrumento, segundo Morais (2001) seria inadequadopara utilização em sala de 

aula como instrumento de avaliação do rendimento ortográfico dos alunos. 
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conhecimentos ortográficos que as crianças haviam elaborado num nível explícito e, 

por isso, solicitou que elas reescrevessem o texto dado no dia anterior como se 

fossem  um menino estrangeiro que falava muito bem o português, mas que escrevia 

com muitos erros.  

Tal tarefa proposta partia do pressuposto de que para que se possa 

transgredir propositadamente uma norma ou regra, o sujeito necessita possuir 

acesso consciente em relação aquilo que está violando. 

O terceiro e último momento consistiu da realização de entrevistas com cada 

um dos informantes. Nessa etapa, o autor verificava o que o aluno compreendia por 

erro ortográfico, se achava importante ou não escrever corretamente e solicitava que 

lhe explicassem os erros que haviam inventado na brincadeira de “escrever errado”.  

Tais entrevistas tinham como objetivo principal avaliar quais os 

conhecimentos ortográficos os sujeitos haviam elaborado num nível explícito 

consciente verbal, ou seja, quais deles eram capazes de verbalizar as regras que 

haviam violado de propósito ou dizerem em que casos não havia uma regra e que 

era necessário decorar a grafia correta da palavra. Os erros das crianças foram 

analisados segundo os subdomínios ortográficos a que estavam ligadas as 

categorias de erros elencadas  anteriormente neste trabalho por Morais (1995). 

Os principais achados dessa pesquisa foram os seguintes: 

 nos microdomínios ortográficos analisados verificou-se melhora de 

rendimento de uma série para outra, embora houvesse muita 

heterogeneidade nos resultados dos alunos, de uma mesma série, pois 

dentre os ‘melhores’ estavam alunos da 2ª série e entre os que tiveram 

mais erros, havia vários alunos da 3ª série; 

 

 os erros de correspondência letra-som se deram em consequência e 

substituições de uma letra ou dígrafo por outra; os casos de omissão 

de letras foram mais raros e se concentraram na supressão de M e N 

que marcavam nasalização de sílaba; houve mais erros relativos às 

consoantes, o que é compreensível segundo o autor porque a maioria 
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das irregularidades da nossa ortografia  estão ligadas às consoantes 

(como S, C, G,J,X); 

 

 os alunos erraram mais nas correspondências letra-som irregulares, 

como era esperado, tendo dificuldades em escrever palavras de uso 

pouco frequente na língua escrita, tais como ‘bacharel’, ‘berinjela’ e 

‘admiração’. A explicação para isso ocorrer se deve ao fato de escrever 

corretamente as irregularidades ortográficas exige sobrecarga de 

memória e convívio assíduo com a língua escrita impressa; 

 

 os alunos de escola pública e da classe popular possuíam rendimento 

ortográfico inferior ao dos alunos de classe média e de escola pública 

em todos os subdomínios ortográficos; 

 

 em relação às transgressões intencionais verificou-se que os 

informantes não tentaram imitar um estrangeiro, já que as 

transgressões praticadas refletiam os conhecimentos ortográficos que 

elas próprias possuíam acerca da ortografia do português – criaram 

erros que substituíam letras e dígrafos e ‘atacaram’ mais as 

consoantes sendo que ao inventarem erros agiram de modo parecido 

como quando pretendiam escrever corretamente no ditado21; 

 

 os alunos com melhor ortografia, conforme a hipótese levantada, 

conseguiram inventar mais erros propositais e alunos com mais erros 

ortográficos no ditado tiveram grande dificuldade para inventar erros 

propositais, ou seja, estes não priorizaram atacar  os pontos críticos da 

nossa ortografia e apenas substituíam, agregavam ou omitiam letras, 

enquanto aqueles produziram formas errôneas que reproduziam, 

inclusive, pronúncias semelhantes à palavra original (manhan>manhã), 

fato que demonstrou saberem que a escrita não é mera transcrição da 

fala; 

 

                                                             
21 No entanto, dependendo de como a instrução dada pelo aplicador do teste foi compreendida pelo 
aprendiz o fato deste trocar letras ou omiti-las pode sugerir que este está ‘tentando’ escrever como um 
posível estrangeiro. 



84 
 

 em relação às entrevistas constatou o autor que os alunos tiveram mais 

facilidade de escrever corretamente no ditado do que explicar as 

regras/irregularidades que haviam violado na tarefa de transgressão 

intencional e isso se deveu ao fato de que  a tarefa da entrevista exige 

conhecimentos elaborados em um nível muito mais alto (nível explícito 

consciente verbal) e a do ditado pode ser realizada com 

conhecimentos ainda não elaborados num nível tão sofisticado; 

 

 os alunos acharam mais fácil afirmarem a inexistência de regras para 

tentarem explicar as transgressões realizadas no caso de palavras que 

continham correspondências letra-som irregulares do que explicarem a 

regra violada nas transgressões praticadas em palavras regulares, ou 

seja, Morais (1995) percebeu que os alunos com melhor rendimento 

ortográfico conseguiam verbalizar, em geral, as regras em questão e 

diante de grafemas irregulares tendiam a reconhecer a inexistência de 

regras, explicando que sabiam a forma correta a partir de modelos do 

dia - a – dia; 

 

 os alunos com pior rendimento ortográfico revelaram quase que total 

impossibilidade de verbalizarem as regras que haviam violado, 

inventando regra para as transgressões realizadas nas 

correspondências letra-som irregulares e frequentemente diziam que 

para aprender as correspondências regulares era necessário copiar e 

fazer como a professora; 

 

 os alunos estudados no geral, ainda, tinham mais dificuldade de 

verbalizar  algumas regras do que outras tal como o uso de O ou U no 

final de palavras e o emprego de letras regradas pela morfologia ou 

classe gramatical; 

 

 os alunos, na sua quase totalidade, acreditavam ser importante 

escrever corretamente, mas a maioria de suas justificativas calcou-se 

no que Morais (2001) chamou de ‘ranço escolar’, porque a explicação 



85 
 

que davam para ser importante dominar a ortografia do português se 

devia para ‘tirar nota boa’, ‘passar de ano”, entre outras. 

Ressalto que pesquisas no âmbito do GEALE já utilizaram como base teórica 

o MRR, como a de Duarte (2010), que realizou estudo que buscou mapear as 

representações de alunos acerca da ortografia e da morfologia do português e 

analisou o efeito de atividades com ensino da ortografia, relativos a aspectos da 

morfologia, sobre o desempenho ortográfico e sobre as mudanças representacionais 

que poderiam ocorrer a partir disso.  

Os dados desse estudo apontaram para um avanço dos alunos no que dizia 

respeito à compreensão e à grafia do morfema –esa, mas nada revelaram acerca de 

uma possível evolução referente ao conhecimento das flexões verbais. Desse modo, 

os resultados da pesquisa assinalam, de modo geral, para a necessidade de 

realização de estudos que viessem a investigar a relação entre os morfemas da 

língua e a aprendizagem dessas unidades em nível de explicitação verbal.    

Já a pesquisa de Araújo (2012) analisou o nível de representação do 

conhecimento ortográfico de professoras das séries iniciais, em relação à 

explicitação de normas ortográficas referentes à contextualidade e arbitrariedade e 

concluiu que há uma tendência apenas parcial de explicitação de regras 

relacionadas ao “r-forte” em início de palavra e que no caso da grafia do /s/ há 

predominância de manifestações das professoras que são características do nível 

implícito, em contexto intervocálico. Os resultados desse estudo mostram que 

apesar de ‘saber fazer’ os professores não sabem por que fazem e, na maioria das 

situações, não conseguem explicitar verbalmente as escolhas que fizeram.  

No fechamento desse estudo Araújo (2012) estabeleceu correlação positiva 

entre o comportamento procedimental e sem explicitação verbal em das regras 

ortográficas alvo do estudo, com os resultados de análises de dados de escrita 

espontânea de crianças do mesmo período escolar, concluindo que são exatamente 

aquelas regras não explicitadas pelos professores (do “r-forte” e do uso do fonema 

/s/) as que proporcionam maior dificuldade aos alunos, fato revelado por meio da 

concentração desse tipo de  erros ortográficos nas produções escritas das crianças. 
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1.11 Sobre o ensino e a aprendizagem da ortografia  

Segundo Cavalieri (2009) o estudo da gramaticografia brasileira demonstra 

que a ortografia sofreu um processo progressivo de desprestígio ao longo do tempo, 

como área de interesse na descrição do português. Isso porque, segundo o autor, 

num lapso temporal de 150 anos, compreendido entre a publicação da Epítome de 

Gramática da Língua Portuguesa escrita por Antônio de Moraes Silva (1806) e a 

edição da Nomenclatura Gramatical Brasileira (1959) a ortografia deixou seu lugar 

privilegiado dentro da sinopse gramatical ao lado  da sintaxe, da prosódia e da 

etimologia (morfologia) para figurar como mero apêndice no capítulo dedicado à 

fonética. 

 Cavalieri (2009) explica que o motivo disso ter ocorrido deve-se ao fato que a 

geração que trabalhou no início do século XX com a língua, legatária do período 

científico, concluiu que a ortografia não era propriamente um fato linguístico, mas 

sim um caso paralinguístico, no entanto: 

(...) a consciência dessa distinção não impediu que os principais 
compêndios gramaticais brasileiros continuassem a dedicar espaço 
significativo aos temas ortográficos, notadamente em face do propósito 
pedagógico que emoldurava a atividade filológica em nossa tradição 
gramatical. Com efeito, para o pesquisador linguístico brasileiro que viveu, 
pelo menos, até meados do século XX, a atividade de pesquisa estava 
intimamente vinculada à atividade de ensino, de tal sorte que descrever os 
padrões ortográficos do português consistia tarefa essencial, não obstante 
menos relevante do que a de descrever a própria língua nos campos da 
morfologia, sintaxe e fonética. (CAVALIERI, 2009, p.148) 

 

O autor diz não restar dúvida alguma de que a ortografia, depois de ter 

reinado como sendo um dos setores mais relevantes do estudo linguístico no 

período racionalista da nossa história gramatical, passou a figurar secundariamente 

no período científico e após, tornar-se mera coadjuvante no período linguístico do 

século XX. O autor reitera que a partir da década de 60, com o advento dos estudos 

referentes à linguagem oral, as questões referentes à ortografia foram relegadas ao 

total desprezo na pesquisa universitária, já que o pensamento então reinante era de 

que não caberia ao linguista debruçar-se sobre um tema que, a rigor, não constituía 

matéria linguística (c.f CAVALIERI, 2002). 
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Para o autor, essa forma de ver a ortografia influenciou de modo significativo 

o seu ensino, relegando-a a uma mera listagem de regras nos materiais didáticos no 

decorrer do tempo, isso porque, segundo ele, a área da Línguística Aplicada ao 

ensino do Português, que de forma efetiva é aquela que trata de buscar formas de 

melhor utilização das conquistas recentes da Linguística no ambiente pedagógico, 

acabou exceto raras exceções, por não cuidar especificamente de renovar, na 

prática, os ditos parâmetros didáticos ou gramaticais referentes à ortografia. Além 

disso, segundo o autor, os professores que abraçam a Linguística Aplicada são, na 

sua grande maioria, docentes do ensino superior, muitas vezes distanciados das 

atividades de magistério em níveis fundamental e médio. 

Para Cavalieri (2009) isso explica o motivo de, sobretudo a partir dos anos 80, 

os livros didáticos e as gramáticas da língua portuguesa, destinadas ao ensino 

fundamental e médio revelarem-se “meros catálogos de regras práticas, sem 

fundamentação teórica confiável” (CAVALIERI, 2009, p.150), com exceções 

louváveis como o caso da Gramática Aplicada da Língua Portuguesa de Manoel 

Pinto Ribeiro e a Nova Gramática do Português Contemporâneo de Celso Cunha e 

Lindley Cintra. Em virtude dessa modificação do status quo da ortografia, então, seu 

ensino e aprendizagem tornaram-se um campo árido e acientífico, gerador de 

controvérsias e práticas arcaicas, segundo esse autor. 

 Buscando uma nova via para o ensino e a aprendizagem de ortografia vários 

autores têm se debruçado sobre o tema, a fim de contribuírem com o campo, entre 

eles estão Morais e sua consistente contribuição teórica, com várias obras sobre o 

tema, algumas já referidas anteriormente e outros com Melo e Rego (1998), 

Matteaoda (1999) e Leal & Roazzi (2003). Considerando os limites e as 

possibilidades de transformação do ensino e da aprendizagem da ortografia, estudos 

como o de Morais (1995),(2001), Melo & Rego (1998) e Matteoda (1999) apontam 

para a necessidade de promover um trabalho sistemático referente ao ensino da 

ortografia, ajudando o aluno a refletir e a internalizar as restrições ortográficas. 

Em sua tese de doutorado Morais (1995) afirma que as regularidades do 

sistema ortográfico poderão servir como mote facilitador para aqueles que estão no 

processo de compreensão da aprendizagem da ortografia. Além disso, o 

entendimento dessas regularidades pode vir a auxiliá-los em tal processo.  
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 Melo e Rego (1998) realizaram um estudo que visou desenvolver e avaliar 

uma prática pedagógica alternativa para o ensino de regras ortográficas contextuais 

com aprendizes da 1ª e da 2ª série do ensino fundamental em que as crianças 

tivessem a oportunidade de construir, compreender e explicitar os princípios 

ortográficos e fazer uso gerativo deles (reprepsentação do fonema /x/ intervocálico e 

pós-consonantal). Os resultados desta pesquisa mostraram que aqueles sujeitos que 

foram expostos a tal prática apresentaram expressiva superioridade em relação à 

aquisição de tais regras em relação àqueles sujeitos que não foram a ela expostos. 

Em Morais (2001) o autor dá como exemplo o caso de um aluno de segunda 

série que produziu uma narrativa na qual apareciam as seguintes grafias: ‘sidade’ 

para cidade; ‘oje’ para hoje; ‘cachoro’ para cachorro e ‘honrrado’ para honrado. 

Muito embora todas essas palavras apresentem erros, todos eles se dão a motivos 

diferentes. No caso dos vocábulos cidade e hoje não há regra ou princípio que ajude 

o aluno saber porque elas se escrevem, respectivamente, como ‘C’ e com ‘H’. Já no 

caso dos vocábulos cachorro e honrado existem regras que podem auxiliar o aluno 

em questão a escrevê-las corretamente, sem a necessidade de lançar mão da 

memória para lembrar como essas são escritas. 

 Morais (2001) explica em relação ao dito anteriormente que isso ocorre 

porque estamos diante de dois tipos diferentes de dificuldades ortográficas – 

irregulares e regulares. No caso de cidade e de hoje- acontece uma irregularidade 

porque o uso da letra (ou dígrafo) justifica-se através da etimologia da palavra e 

como não existe uma regra, o aprendiz terá que memorizar a forma correta das 

referidas palavras. Já no caso de honrado e cachorro que fazem parte do grupo das 

dificuldades regulares temos como prever a forma certa de escrita porque há um 

princípio gerativo, ou seja, uma regra aplicável a várias (ou a todas) palavras da 

língua em que ocorre tal dificuldade em questão. 

 Assegura que para o aprendiz poder superar a ocorrência, em sua produção 

escrita, dos distintos tipos de erros ortográficos ele necessitará ser auxiliado a utilizar 

os diferentes modos de raciocínio sobre as palavras, já que “Com base na distinção 

entre regular e irregular22, o professor poderá organizar mais claramente seu 

                                                             
22 Na seção referente estudo encontra-se, pormenorizada, a proposta de categorização desse autor. 
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trabalho, decidindo o que o aluno precisa memorizar e o que ele precisa 

compreender.” (MORAIS 2001, p.28). 

O autor nos explica que em todas as situações que envolverão regularidades 

poderemos ter a oportunidade de auxiliar nossos alunos na compreensão de regras 

subjacentes e ressalta que ‘compreender’ não significa ‘decorar’. Isso porque 

compreender as dificuldades regulares dará segurança de escrever ao aprendiz, 

pois ele internaliza as regras, sentindo-se confortável para escrever palavras que 

ainda não teve a oportunidade de ler.  

Lembra, também, que o simples decorar sem entender não é regra, já que 

“Regra é um princípio que intuímos, compreendemos, mesmo que não o saibamos 

formular com a terminologia própria dos gramáticos” (MORAIS 2001, p.36). Dá como 

exemplo a regra do M antes de P e B, que muitos alunos ‘decoram’, mas no 

momento de utilizá-la não conseguem escrever corretamente porque essa não foi 

internalizada, apenas recebida pronta para memorização. 

Em relação aos casos que envolvem as irregularidades do sistema, o autor 

explica que essas nos acompanharão pela vida toda, por maior que seja nosso 

cabedal linguístico, uma vez que sempre existirão palavras que nunca tivemos a 

oportunidade de ler ou escrever.  

Ao fazer analogia com o caso dos aprendizes das séries iniciais (e também 

das posteriores, como é o caso desse estudo) o autor prega que utilizemos o bom 

senso – ao invés do susto por se ver os aprendizes escrevendo palavras que 

contenham irregularidades, muito mais frutífero será auxiliá-lo a “dominar, pouco a 

pouco, a escrita das palavras (com dificuldades irregulares) que, por serem 

frequentes, são de fato importantes.” (MORAIS 2001, p.36). 
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Capítulo 2 – Aspectos metodológicos que 

sustentam a investigação 

2.1 O tipo de pesquisa 

 O presente estudo apresenta parte de seus dados coletados transversalmente 

e parte longitudinalmente. Os dados coletados transversalmente foram analisados 

de forma quantitativa, com o intuito de se verificar, especificamente, quais eram os 

erros ortográficos mais recorrentes nos alunos do ensino médio pesquisados. Para 

tanto, apliquei uma oficina de escrita espontânea com 12 turmas de primeiros, 

segundos e terceiro ano em abril de 2012, denominado de Grupo Transversal. 

Os dados coletados transversalmente foram analisados de forma qualitativa, 

com intuito de verificar, a partir da aplicação do texto “Bacharel” e de sua 

transgressão, os níveis do MRR nos quais os alunos pesquisados se encontravam 

para as questões ortográficas analisadas. Tais dados foram coletados anualmente 

desde 2011 até 2014. O grupo em questão é referido no trabalho como Grupo 

Longitudinal. 

Em relação ao aspecto quantitativo Moresi (2003) explica que esse tipo de 

pesquisa é desenvolvida para que se possa descobrir quantos sujeitos de uma 

determinada população ou grupo compartilham uma característica ou grupo de 

características comuns. É, ainda, apropriada segundo esse autor, para que se 

possam medir opiniões, atitudes ou preferências comportamentais e pode ser 

utilizada para que se possa determinar o perfil de determinado grupo de pessoas, 

sempre se baseando em características que essas possuem em comum podendo, 

ainda, criar modelos capazes de predizer se um sujeito ou grupo de sujeitos terá 

uma determinada opinião ou se agirá de determinada forma, tendo como base 

características observáveis. 
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2.2 O campo empírico 

O campo empírico em que esta pesquisa desenvolveu-se foi no Câmpus 

Pelotas-Visconde da Graça (CaVG), instituição vinculada ao Instituto Federal Sul-rio-

grandense (IFSUL) com alunos regularmente matriculados no ensino médio técnico. 

 

2.3 Os sujeitos de pesquisa 

2.3.1 Os sujeitos do grupo da coleta transversal - GT 

 Tal grupo foi criado para que se pudesse averiguar os tipos de erros 

ortográficos mais abundantes cometidos no campo empírico analisado. Sendo 

assim, os sujeitos pertencentes ao Grupo da coleta Transversal contabilizaram, ao 

todo, 273 alunos, oriundos de 12 turmas do ensino médio integrado ao técnico e 

pertencentes aos quatro cursos técnicos oferecidos pela instituição. Desse montante 

geral, 149 alunos eram oriundos de seis turmas de primeiro ano, 107 de cinco 

turmas de segundo ano e 17 alunos de 01 turma de terceiro ano.  

Em função da assimetria de dados coletados entre as turmas das duas 

primeiras séries do ensino médio com a da última série não promoverei nenhum tipo 

de comparação entre elas, mas mantenho nos quadros os dados coletados com o 3º 

ano por entender que são interessantes de ser apresentados ao leitor.A faixa etária 

desses sujeitos variava entre 14 a 19 anos, sendo que 110 eram do sexo masculino 

e 163 do sexo feminino.  

Em relação ao ensino fundamental 244 sujeitos cursaram tal etapa em escola 

pública, 26 em escola particular e 03 deles fizeram parte do ensino fundamental em 

escola pública e parte em escola particular. 

2.3.2 Os sujeitos do Grupo da coleta Longitudinal   -  GL 

 Este grupo foi criado para que se pudesse analisar o nível de redescrição 

representacional que os informantes desse grupo possuiam sobre os aspectos da 

norma ortográfica do português focalizadas neste estudo23. 

                                                             
23 Basicamente regras relativas às irregularidades do sistema e relativas às contextualidades deste. 



92 
 

O Grupo Longitudinal ficou sendo formado por 15 alunos que estavam, à 

época da pesquisa na faixa etária entre 16-18 anos, 11 do sexo feminino e 04 do 

sexo masculino e pertencentes aos 04 cursos técnicos oferecidos pelo CaVG. 

Nenhum deles repetiu alguma das séries do ensino médio e esse foi cuidado foi 

tomado para que se pudesse ter o mesmo quantitativo de escolarização formal 

relativa ao ensino médio no grupo.  

 Os informantes serão referidos durante a descrição e análise através de 

numeração de 1 até 15, sendo que a análise dos dados da entrevista de cada um 

deles serão apresentados individualmente segundo o roteiro de entrevista realizado 

e inseridos nos grupos 1, 2 e 3, a saber: fortes, medianos e fracos em questões 

ortográficas. 

 A discussão sobre dados  e os resultados obtidos encontram-se no Capítulo 3 

deste estudo. 

 

2.4. Os instrumentos de coleta de dados  

2.4.1 Os dados de escrita espontânea (GT e GL) 

 Os chamados dados de escrita espontânea são aqueles coletados a partir da 

escrita espontânea dos alunos, em sala de aula, através do contato tido com oficinas 

elaboradas apenas com imagens que narram uma determinada história.  

As coletas desses textos foram realizadas pelos professores das turmas em 

questão, pertencentes à área de Comunicação e Expressão24 da instituição durante 

dois períodos de 45 minutos. Solicitei aos colegas de área que explicassem aos 

alunos a metodologia de produção - após analisar o texto composto somente por 

imagens estes deveriam recontá-lo, agora por meio da escrita e da forma mais 

detalhada possível a narrativa. Caso algum aluno perguntasse a grafia correta de 

determinada palavra, o professor deveria dizer que a grafasse “como acreditava que 

ela fosse escrita”, sendo que após a produção da história as possíveis dúvidas 

relativas à ortografia poderiam ser sanadas.  

                                                             
24 Por ser docente da instituição também participei da coleta de dados nas turmas em que era professora titular. 
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Sendo assim, os alunos realizaram o texto em sala de aula, no tempo 

estipulado para tal, sem acesso a dicionários, gramáticas, apontamentos ou 

instrumentos digitais que possuíssem dicionário em seu conteúdo.  

Os textos que serviram de base para a aplicação das três oficinas são da 

escritora e ilustradora Eva Furnari25. Primeiramente, foram escaneadas as imagens 

dos textos dessa autora e, após, procedemos a sua montagem em um documento 

de texto, organizando-o em formato A-4, em preto e branco, para ser manuseado 

durante a aplicação da oficina pelos sujeitos de pesquisa. (Apêndices A, B e C). 

Esse formato de texto, sob a forma apenas de imagens, é comumente 

utilizado metodologicamente em coletas de escrita espontânea com crianças, 

principalmente em pesquisas que visam analisar aquisição da escrita pelo grupo do 

GEALE, por seu formato (imagens) influenciar o menos possível a escrita a ser 

analisada dos sujeitos de pesquisa. Muito embora os sujeitos desta pesquisa façam 

parte de outra faixa etária e pertencentes ao ensino médio decidi manter esse tipo 

de texto com imagens para coleta de dados para poder fazer um comparativo 

posterior entre os dados de escrita de adolescentes do ensino médio e de crianças 

das séries iniciais utilizando mesmo tipo de instrumento. 

 Junto da primeira oficina aplicada foi anexado um questionário com ambos os 

grupos a fim de que se pudesse saber dados acerca do ensino fundamental cursado 

(tipo de escola – pública ou particular), idade e procedência dos informantes. 

(Apêndice D). 

 Desse modo, nesta pesquisa utilizei três instrumentos de coleta de dados de 

escrita espontânea, a saber: 

                                                             
25Eva Furnari (Roma, Itália 1948). Autora de histórias infantis, ilustradora, professora e arquiteta. Vive no Brasil 

desde os três anos de idade, após a família radicar-se em São Paulo em 1950. As obras que apresentam a 

personagem Bruxinha são frequentemente jocosas e efetuam jogos com as limitações do suporte livro, 

explorando, por exemplo, olimite das páginas. É o caso de Bruxinha 2, onde um cachorro escala o topo do 

quadro, chegando a ficar de ponta-cabeça para o leitor, ou se livra de uma nuvem chuvosa que o persegue 

fazendo-a se chocar contra a margem direita. Em A Bruxinha Encantadora e Seu Secreto Admirador, 

Gregório (1983) o procedimento metalinguístico é ainda desenvolvido: o protagonista Gregório "assiste" às 

histórias da Bruxinha, por quem se apaixona, ao mesmo tempo em que tenta estabelecer contato com Eva, a 

autora, por meio de recados escritos, para que ela o apresente à Bruxinha. Disponível 

em:http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa11914/eva-furnari 

Acesso em 05/04/2015. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa11914/eva-furnari
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 OFICINA 1 – Filó e Marieta (Apêndice A): oficina composta apenas de 

imagens com texto narrando as peripécias das duas amigas bruxas no dia do 

aniversário de uma delas, aplicada em abril de 2011 com 07 turmas de 

primeiros anos ingressantes no ensino médio naquele ano (Grupo 

Longitudinal); 

 OFICINA 2 – A Bruxinha e o Godofredo (Apêndice B): oficina composta 

apenas de imagens narrando o encontro da personagem Bruxinha com o 

monstro comilão Godofredo, aplicada em abril de 2012 com 12 turmas de 

primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio integrado ao técnico 

(Grupo Transversal e abarcando o Grupo Longitudinal que estava no 2º ano 

do médio); 

 

 OFICINA 3 – Zuza e Arquimedes (Apêndice C): oficina elaborada a partir de 

texto feito somente com imagens que narra as travessuras de Zuza e de 

Arquimedes ao decidirem assustar pessoas que passavam pela rua, aplicada 

em agosto de 2013 (devido ao período de greves) com 04 turmas do terceiro 

ano do ensino médio integrado ao técnico do CaVG (Grupo Longitudinal). 

 

Os informantes do Grupo Transversal (GT) produziram apenas um texto cada 

um, baseados no instrumento de escrita espontânea 2. Já os informantes do Grupo 

Longitudinal (GL) produziram, no total, 03 textos cada, relativos às oficinas de escrita 

espontêa 1, 2 e 3. Os alunos, no geral, apreciaram desenvolver a atividade de 

escrita a partir de imagens, não referindo em momento algum que tal atividade fosse 

‘infantil’para sua faixa etária. 

Todos os textos obtidos através de escrita espontânea e coletados a partir 

das oficinas compostas por imagens foram organizados para posterior análise da 

seguinte forma:  

 

 PASSOS: GT 

a) leitura do texto produzido pelo informante; 

b) listagem e contagem no  Caderno 1, realizada por mim manualmente, 

concomitantemente à leitura, dos erros ortográficos encontrados nos textos, 
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utilizando como forma de organização no cabeçalho da página do caderno a 

série que estava sendo analisada, a turma da qual fazia parte o aluno,  seu 

curso e nome deste na linha abaixo do cabeçalho com os dados gerais; (o 

texto do informante permaneceu intacto); 

c) organização realizada por mim, manualmente, do Caderno 2 onde os erros 

ortográficos listados e contados no Caderno 1 foram reorganizados a partir 

das categorias deste estudo, por série e curso sem o nome do aluno; 

d) retirada de cópia xerocada dos textos originais; 

e) digitalização dos textos originais do GT; 

f) categorização dos erros ortográficos com base nos paradigmas de análise 

adotados pelo GEALE; 

g) organização dos erros mapeados em outras categorias, além daquelas 

referentes à ortografia, como foi o caso dos dados advindos da segmentação 

da escrita  -  hipersegmentação e hipossegmentação e da categoria chamada 

de “Outros”; 

h) elaboração dos percentuais referentes à incidência dos erros dentro das 

categorias elencadas, a fim de se ter o mapeamento geral dos erros 

ortográficos dos sujeitos desse grupo e escolha de apresentação das 

categorias, na redação do trabalho, daquela com maior número de erros para 

a com menor número; 

i) descrição e análise geral dos dados da categoria no capítulo destinado a este 

fim. 

PASSOS: GL 

a) leitura do texto produzido pelo informante; 

b) contagem das linhas produzidas; 

c) digitalização dos textos a serem analisados; 

d) listagem e contagem no  Caderno 3, realizada por mim manualmente, 

concomitantemente à leitura, dos erros ortográficos encontrados nos textos, 

utilizando como forma de organização no cabeçalho da página do caderno os 

nomes dos alunos que compunham o grupo longitudinal, por ordem alfabética, 

separados em seções, por instrumento aplicados ao GL; 
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e) organização dos erros ortográficos encontrados, por sujeito, segundo as 

categorias de análise do estudo, referente apenas à escrita espontânea no 

Caderno 3, à espera dos dados de escrita controlada. 

 

2.4.2 Os dados de escrita controlada (GL) 

2.4.2.1 O Ditado Balanceado (DB)- GL 

Nesse estudo, o Ditado Balanceado foi aplicado junto aos informantes do 

Grupo de Longitudinal com o intuito de referendar (ou refutar); ou ainda inserir novas 

categorias de análise àquelas anteriormente obtidas quando da análise do Grupo 

Transversal relativamente à escrita espontânea. Sua aplicação deu-se em setembro 

de 2013 somente com os informantes do GL.  

Com auxílio da autora do DB inseri, especificamente para minha pesquisa, 

outras palavras que desejava analisar de modo controlado. Tal versão do DB 

encontra-se no Apêndice E deste estudo. 

Segundo Moojen ([1985] 2009) nem sempre a análise de material escrito 

espontaneamente pelos alunos constitui material suficiente e seguro para trazer a 

lume as reais dificuldades que os estudantes apresentam de fato.  Por este motivo, a 

autora entende ser a aplicação de ditados controlados apropriados para a análise 

ortográfica, devendo abarcar a escolha de palavras com dificuldades adequadas à 

série e em número suficiente, de modo que possa descaracterizar um possível erro 

eventual e levando em conta o nível de escolaridade, frequência e tipo de erros. É o 

que caracterizo, nesta pesquisa, como “dado de escrita controlada”.  

 Moojen ([1985] 2009) elaborou o Ditado Balanceado, referido como  DB 

(Anexo A) com o intuito de ter à disposição em suas intervenções clínicas um 

instrumento objetivo de avaliação da ortografia de pacientes que a procuravam com 

diagnóstico de disortografia. A elaboração desse instrumento foi norteada, ainda, por 

dois questionamentos:  

a) como identificar os alunos que necessitam de um trabalho mais intensivo na 

ortografia? e 
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 b) qual a sequência de dificuldades a ser trabalhada com toda a turma e com 

determinados alunos em particular? 

 Os critérios utilizados para a elaboração do DB, publicados em Mojjen 

([1985]2009) foram os seguintes: 

 a) conter palavras que, em sua maioria, fossem de uso corrente dos alunos;  

b) ser de fácil aplicação pelo professor, fonoaudiólogo ou psicopedagogo; 

 c) não levar muito tempo na aplicação; 

 d) poder ser utilizado de 3ª a 8ª série do Ensino Fundamental e também pelo ensino 

médio em sua versão atualizada (Anexo B); 

 d) servir para discriminar os alunos fortes e fracos em ortografia. 

 Com base na análise de sistemas de classificação ortográfica, Moojen 

([1985]2009) prefixou um conjunto de erros ortográficos selecionando 85 palavras a 

serem ditadas, condizentes com o grau de escolaridade de alunos que estivessem 

no final do ensino fundamental e ensino médio. 

 A aplicação do DB ocorreu no período de aula dos alunos que fizeram parte 

da coleta (GL), durante duas aulas de 45 minutos cada, com auxílio dos demais 

colegas da Área de Comunicação Expressão, da seguinte forma: 

De posse da lista de palavras do DB, o professor aplicador solicitou aos 

alunos que permanecessem em silêncio, uma vez que: 

 as palavras ditadas somente poderiam ser repetidas duas vezes; 

 escrevessem como acreditavam que tal palavra era escrita; 

 não consultassem outras fontes que não seu próprio conhecimento e 

 eventuais dúvidas de grafia seriam sanadas após a entrega dos DBs. 

 Seguindo a prescrição de Moojen ([1985] 2009) analisei os dados do DB a 

partir do nível de escolaridade dos alunos, da quantidade de erros obtidos e do tipo 

de erro ortográfico apresentado (dentro das categorias deste estudo).  
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 Catalogação dos dados do DB: 

a) listagem feita a mão por mim, no Caderno 3, dos erros do DB de cada um 

dos informantes do GL, abaixo dos seus dados de escrita espontânea 

anteriormente coletados; 

b) comparação entre as categorias encontradas quando da análise da escrita 

espontânea do GT com a análise da escrita controlada do DB do GL;sendo 

que de modo geral, as categorias se mantiveram as mesmas; 

c) espera pelos dados do Texto Bacharel para proceder a contagem final dos 

dados dos informantes do GL e assim subdividi-los em Grupo 1, 2 e 3. 

 

2.4.2.2 O ditado do texto “Bacharel” e sua transgressão26 – GL 

 Esse segundo instrumento de escrita controlada (Anexo C) foi aplicado 

somente ao grupo de alunos da coleta longitudinal, na segunda semana de 

novembro de 2013 e teve como intuito principal analisar qualitativamente os dados 

de escrita dos alunos do GL, a fim de buscar indícios acerca dos níveis do MRR nos 

quais os informantes de tal grupo de encontravam para os aspectos ortográficos 

elencados, a saber: erros ortográficos relacionados às irregularidades do sistema e 

erros ortográficos relativos às contextualidades do sistema ortográfico do português. 

A aplicação do texto Bacharel e de sua transgressão ocorreu no período de 

aula dos alunos que fizeram parte da coleta (GL), durante duas aulas de 45 minutos 

cada,  em dois dias seguidos, com auxílio dos demais colegas da Área de 

Comunicação Expressão, da seguinte forma: 

De posse do texto “Bacharel”, o professor aplicador solicitou aos alunos que 

permanecessem em silêncio e foi, parte por parte ditando em voz alta o texto em 

questão. Os trechos foram repetidos, no máximo, até duas vezes pelo professor. 

A organização dos dados do Texto Bacharel e de sua transgressão para 

posterior descrição e análise se deu da seguinte maneira: 

 

                                                             
2626 Anexo E. 
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 Texto Bacharel: 

a) listagem, feita manualmente por mim no Caderno 3, dos erros ortográficos 

obtidos individualmente pelos informantes do GL, a partir da escrita do Texto 

Bacharel; 

b) cômputo geral, por informante do GL do total de erros ortográficos obtidos 

nos instrumentos de coleta espontânea e controlada,  a fim de subdividi-los 

em Grupo 1 (fortes), Grupo 2 (medianos) e Grupo 3 (fracos) em questões 

ortográficas e 

c) observação dos principais tipos de erros ortográficos cometidos pelos 

informantes no texto Bacharel para guiar as indagações  sobre ortografia na 

entrevista.  

 Transgressão: 

A transgressão ocorreu no dia posterior aquele em que foi coletado o texto 

Bacharel em 1ª versão , sendo que procedi da seguinte maneira: 

a) listagem, feita manualmente por mim no Caderno 3, das transgressões do 

texto Bacharel obtidas pelos informantes do GL, individualmente e abaixo 

daqueles erros ortográficos obtidos com a aplicação da primeira versão do 

instrumento. Os informantes do GL, nesta etapa da organização dos dados já 

estavam agrupados segundo a quantidade de erros catalogados nos 

instrumentos anteriores desta pesquisa, a saber em Grupo 1 (fortes), Grupo 2 

(medianos)  e Grupo 3(fracos) e 

b) observação e análise das características das transgressões cometidas pelos 

informantes para guiar as indagações  sobre ortografia na entrevista e 

c) criação da categoria “Casos não-previstos” apenas para o caso específico da 

análise das transgressões, a fim de em tal categoria fossem reunidos os 

dados que, porventura, fossem transgredidos pelos informantes do GL que 

tivessem como característica especial  não atacarem os casos problemáticos 

da norma ortográfica do português.(p.ex: cavallo>cavalo;  ker>quer; 

cimpátiko>simpático) etc. 
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 Morais (1995) elaborou o instrumento “Bacharel” para obter dados que 

pudessem trazer informações acerca do nível de explicitação que os alunos 

examinados haviam desenvolvido sobre as representações que tinham da ortografia 

do português. Em sua pesquisa, o autor solicitou que os sujeitos reescrevessem o 

texto do ditado dado anteriormente, porém, que o fizessem como se fossem um 

menino estrangeiro que falava corretamente o idioma, mas que cometia muitos erros 

no momento da escrita. Procedi da mesma forma com meus informantes. 

Entendo, a partir do que Morais expôs  sobre tal instrumento, que ele permite 

ao pesquisador aproximar-se de uma descrição do processamento dos 

conhecimentos ortográficos revelados, ou seja, dos processos que podem ser 

adotados pelos informantes no momento da transgressão, comparando-os com os 

conhecimentos que foram observados na tarefa do Ditado do Texto Bacharel,  e 

assim, informar as restrições da norma ortográfica do português que os sujeitos 

estão redescrevendo a um nível explícito consciente.  

 

 Tratamento dos dados do Ditado do Texto Bacharel: 

 

  A partir da coleta do texto Bacharel e de sua transgressão procedi o 

tratamento de dados deste instrumento da seguinte maneira: 

 em relação ao Ditado do texto Bacharel propriamente dito: 

 

a) levantamento dos erros ortográficos presentes no texto ditado por aluno; 

b) colocação destes erros ortográficos nas categorias de análise deste estudo. 

 

Em relação à transgressão: 

 

a) comparação entre as palavras grafadas erradas na primeira versão com 

aquelas escritas ‘erradas’ de propósito na transgressão; 

 

b) organização do roteiro de entrevistas focalizando a principal categoria de 

erros ortográficos que mais apareceu, tanto na análise de textos do GT como 
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a que emergiu mais fortemente a partir da comparação entre as duas versões 

do texto Bacharel, a saber: erros ortográficos relativos às irregularidades do 

sistema. 

Também analisarei, qualitativamente, vocábulos categorizados junto aos erros 

ortográficos relacionados às correspondências regulares contextuais, relativos à 

motivação fonética e relacionados à segmentação não-convencional da escrita por 

terem tido quantitativos relevantes quando da análise dos instrumentos de escrita 

controlada deste estudo (DB e Ditado Bacharel). 

 

 Metodologia de organização e análise dos instrumentos de escrita 

espontânea e controlada do GL: 

 

A organização da descrição e análise dos intrumentos de coleta de dados do 

grupo longitudinal deu-se, no todo, da seguinte maneira: 

 levantamento, manual, no Caderno 3, dos erros ortográficos que os 15 

informantes obtiveram nas três oficinas de escrita espontânea, no DB, no texto 

Bacharel e também a listagem das transgressões realizadas a partir deste último 

instrumento; 

 contagem dos erros totais em todos os instrumentos de cada informante (exceto 

do texto da transgressão); 

 contagem das linhas produzidas pelos informantes nos instrumentos de coleta de 

dados espontânea (em torno de 30, no geral); 

 separação, por tipo e quantidade, dos erros ortográficos obtidos nas oficinas, no 

DB e no texto Bacharel (1ª versão não-transgredida), a fim de proceder o 

mapeamento da escrita espontânea e controlada dos informantes; 

 confrontação entre os erros ortográficos do texto Bacharel e sua posterior 

transgressão, a fim de ter subsídios para fomentar as indagações no momento da 

entrevista e 
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 listagem dos vocábulos representativos dos principais erros ortográficos dos 

informantes do GL, coletados junto ao texto Bacharel  e suas transgressões para 

organizar o roteiro de indagações da entrevista. 

Os informantes foram separados em grupos, seguindo como critério o exposto 

abaixo: 

 Grupo 1 (fortes): 5 sujeitos referidos como 1, 2, 3 ,4 e 5 e que apresentaram 

entre 0 e 11 erros ortográficos no cômputo geral dos instrumentos; 

 Grupo 2 (medianos): 4 sujeitos referidos como 6, 7,8 e 9 e que obtiveram 

entre 16 e 20 erros ortográficos no somatório geral dos instrumentos e 

 

 Grupo 3 (fracos) : 6 sujeitos referidos como 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e que 

concentraram mais de 31 erros ortográficos no total dos instrumentos. 

  

Passo, agora, à descrição da aplicação da entrevista realizada com os 15 

informantes remanescentes do GL da pesquisa. 

 

2.4.3 A entrevista (GL) 

 

 Para Selltiz et allii (1987) as entrevistas semi-estruturadas têm como 

característica principal a combinação de  perguntas abertas e fechadas, onde o 

informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. Deste modo, o 

pesquisador precia seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele 

o faz em um contexto similar ao de uma conversa informal.  

Segundo tais autores o entrevistador deve ficar atento para dirigir, 

oportunamente, a discussão para o assunto que o interessa fazendo, sempre que 

necessário, perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou 

ajudar a refazer o contexto da entrevista, caso o informante fuja ao tema ou tenha 

dificuldades com ele.  

 Deste modo, a entrevista foi realizada entre os dias 02 e 10 de dezembro de 

2013, sendo que, ao todo, 23 alunos realizaram essa última etapa da coleta de 

dados, mas 08 foram descartados por terem ou repetido ao menos uma vez alguma 

das séries do ensino médio ou por não terem algum dos instrumentos aplicados 
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durante o processo, ficando 15 sujeitos aos todo. Ela foi realizada com os 

informantes na Sala de Reuniões da instituição, local silencioso e calmo e de forma 

individual.  

Em média, as entrevistas tiveram duração de 15 a 20 minutos. De posse dos 

textos dos alunos previamente analisados, segui um roteiro de entrevistas que se 

baseou parte na intervenção de Morais (1995), parte em questões que desejava 

explorar referentes ao ensino de ortografia. Após, degravei as entrevistas, 

manualmente em um caderno e busquei organizar as respostas dadas nelas 

segundo os Blocos 1 e 2 de indagações, abaixo: 

 

 O corpo da entrevista foi organizado em dois blocos: 

 

 questões que procuraram abordar questões envolvendo as concepções dos 

sujeitos acerca de erro ortográfico e sobre seu histórico pessoal relativo ao 

ensino de ortografia, nos níveis fundamental e médio, além de uma pergunta 

específica acerca do modo como o informante se portava ao ler um texto ( se ele 

prestava atenção nas palavras, no conteúdo ou nas palavras e no conteúdo lido; 

 

 perguntas específicas da atividade de transgressão realizada levando em 

consideração as categorias de erros ortográficos elencadas como sendo mais 

salientes no estudo. 

 

A seguir, apresento os referidos blocos de indagações: 

  

BLOCO 1: 

i) O que é para ti “erro” de português? 

ii) Achas importante escrever corretamente? Se sim, por quê? 

iii) Ao ler, tu prestas atenção nas palavras do texto, só no conteúdo, ou nas 

palavras e no conteúdo? 

iv) Em relação ao ensino fundamental e médio, o que lembras 

especificamente sobre ‘ensino de ortografia’?  

No bloco 1 apliquei o paradigma utilizado por Morais (1995)  sobre a 

concepção que o informante possuía acerca do “erro de português” e sua avaliação 
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sobre a importância de se escrever dentro da norma ortográfica. Também considero 

ser interessante saber como este sujeito, ao ler, se comporta em relação à forma do 

texto que está à sua frente: se lê analisando as palavras, se  focaliza apenas o 

conteúdo do lido ou se faz as duas coisas concomitantemente. 

BLOCO 2: 

v) Por que fizeste determinada transgressão? (explicitar a transgressão 

realizada a partir dos vocábulos escolhidos para tal fim junto ao texto 

Bacharel e sua transgressão); 

vi)  Achaste fácil ou difícil escrever transgredindo intencionalmente as 

palavras da tarefa dada? 

As indagações do bloco 2 foram as que objetivaram avaliar, realmente, o 

conhecimento ortográfico dos informantes, organizados em um nível explícito 

consciente verbal. Sendo assim, os informantes deveriam conseguir verbalizar as 

regras violadas propositalmente.  

Entretanto, na análise final relativamente aos tipos de erros ortográficos mais 

abundantes no Grupo Longitudinal verifiquei que estes eram, em sua grande 

maioria, relativos às irregularidades do sistema ortográfico, categoria que apresenta, 

por suas características, dificuldades para que o informante venha a explicitar 

verbalmente uma regra ortográfica qualquer, visto que é composta por 

arbitariedades da norma, não havendo assim uma regra a ser seguida, mas sim se 

conseguindo chegar à escrita correta da palavra a partir da memorização da forma 

da palavra por conhecê-la previamente. 

Desse modo, esperar que os informantes, seguindo o paradigma de  Morais 

(2001), dissessem que nesses casos não há uma regra, sendo necessário decorar a 

grafia correta da palavra, para assim considerá-los como pertencentes ao nível E3 

seria esperar deles um conhecimento acerca da norma ortográfica do português um 

refinamento do conhecimento linguístico muito além de seu nível de instrução .  

Para resolver tal impasse decidi considerar, segundo Lorandi (2011) como 

Explícito 3 (E3) aquelas respostas dadas nas quais em seus pronunciamentos 

acerca do conhecimento ortográfico, o informante desse indícios em sua 

verbalização acerca do conhecimento ortográfico de que tais palavras para serem 
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escritas não  se baseavam em alguma regra previamente estabelecida, mas sim 

inferindo-se em suas respostas que para tais casos se fazia necessário conhecer 

sua forma previamente. 

Para categorizar as respostas dadas como Explícito 2  (E2) considerei os 

casos em que o informante conseguiu trabalhar em tarefas offline no momento de 

responder à transgressão feita de determinado vocábulo, porém não conseguindo 

verbalizar o motivo da transgressão. Dependendo da natureza das respostas estas 

podem, ainda, indicar uma recente transição de E1 para E2. 

Considerei, ainda, segundo Lorandi (2011, p.10) ao propor um novo conceito 

para consciência, baseando-se no processo desenvolvimental apresentado pelo 

MRR que os níveis Implícito (I) e Explícito 1 (E1) não podiam ser aplicados na 

análise deste estudo, uma vez que todas as indagações feitas para os informantes  

relativamente à análise das transgressões da norma ortográfica são consideradas de 

natureza offline, ou seja, típicas de nível E2, uma vez que os informantes recebiam a 

informação acerca da transgressão realizada, tinham que guardá-la na memória e a 

partir disso, responder minhas indagações. 

Sendo assim, segundo tal autora: 

a consciência linguística pode ser definida como o alcance de determinados 
níveis de representação mental, nos quais o conhecimento está em um 
formato no qual é possível: 

 • mostrar sensibilidade aos recursos da língua (E1);  

• trabalhar em tarefas offline (E2);                                           

 •pronunciar-se sobre o conhecimento (E3). 

 

Foi utilizado, ainda, o mesmo roteiro de perguntas para todos os informantes, 

sendo que para o Bloco 2 as perguntas seguiram a ordem de palavras que 

abarcaram as categorias de análise mais propensas ao erro ortográfico pelos 

informantes deste estudo, a saber:  

a) seis vocábulos relacionados aos erros ortográficos relacionados às 

irregularidades do sistema ortográfico apresentadas para apreciação 

dos informantes do Grupo Longitudinal.Os vocábulos representativos 
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desta categoria escolhidos por terem sido aqueles transgredidos pela 

maioria27 os informantes do Grupo Longitudinal foram: 

a)chinesa;  

b) cidade;  

c)disseram;  

d) extravagante; 

f) jeitinho; 

g)há. 

b) dois vocábulos transgredidos que possibilitam a verbalização de 

regras contextuais pelos informantes, a saber: 

a) campos  

b) ferradura. 

c) um vocábulo que apresentou erros ortográfico relativo à motivação 

fonética da língua: 

a) exagerado (exageirado) 

d) um vocábulo  que se apresentou nas transgressões com segmentação não-

convencional da escrita: 

a) sequer (se quer) 

 

O total de vocábulos que compuseram as indagações da entrevista  foi de 10 

itens. 

A última questão do Bloco 2 teve como objetivo verificar como a atividade de 

transgressão foi valorada pelos informantes quanto ao grau de dificuldade 

                                                             
27 Nos casos em que o informante não havia transgredido o vocábulo busquei subsídios no texto 
transgredido ou em experiências pregressas do informante sobre a questão ortográfica para obter 
respostas. 
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apresentado e saber, além disso, se de grupo para grupo tal tarefa apresentaria 

dificuldade de execução e por qual motivo isto havia ocorrido. 

As análises das entrevistas, embora apresentadas individualmente por sujeito, 

respeitaram a divisão por grupos analisados neste estudo, a saber: Grupo 1 (fortes), 

Grupo 2 (medianos) e Grupo 3 (fracos) em questões ortográficas.  

Os dados foram analisados segundo o modelo teórico de Karmiloff-Smith 

(1986, 1994) e em trabalhos que utilizam tal modelo para analisar outras questões 

de âmbito linguístico como Lorandi (2011) e Machado (2013). 

Ressalto que as entrevistas (em média 12 a 15 minutos cada) embora tenham 

sido todas escutadas na íntegra não foram degravadas a partir do áudio em sua 

totalidade, mas sim apenas as partes relacionadas com os tópicos que seriam 

analisados segundo os aspectos apontados nos blocos 1 e 2. Após a degravação, 

pela análise do conteúdo coletado, emergiram dos dados da entrevistas, ainda, as 

seguintes estratégias usadas pelos informantes, a fim de chegarem à grafia correta 

das palavras indagadas no bloco 2: 

 

2.4.3.1 As Estratégias “Memória visual”; “Analogia” (Grupo 1, 2 e 3) e 

“Escrita apoiada na oralidade28” (Grupo 3): 

 

Ao analisar as entrevistas com o GL verifiquei que três estratégias emergiram 

dos dados analisados, ou seja, três motes que guiaram a organização das respostas 

dos informantes nesta seção, a saber: memória visual, analogia (Grupos 1, 2 e 3) e 

escrita apoiada na oralidade (somente Grupo 3). 

Todas as respostas dadas pelos informantes que referiram a utilização da 

lembrança da forma da palavra escrita como estratégia para escrever corretamente 

ou o reconhecimento de que o vocábulo estava certo ou errado através deste meio 

foram organizadas dentro da estratégia “Memória visual”.  

                                                             
28 Também um tipo de analogia, porém, preferi analisá-la à parte para tentar dar conta melhor dos dados do 

Grupo 3. 
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Já as respostas obtidas junto aos informantes que levaram em conta algum 

tipo de analogia, exceto àquelas utilizando como apoio a fala para chegar à escrita 

correta, mesmo que de forma assimétrica, foram organizadas junto à estratégia 

“Analogia”.  

Finalmente, todas as respostas obtidas junto aos sujeitos que levaram em 

conta o apoio da escrita de algum vocábulo na oralidade foram organizadas junto à 

estratégia “Escrita apoiada na oralidade”. A utilização desta estratégia, em especial, 

verificou-se apenas junto aos informantes do Grupo 3. 

As considerações acerca de tais estratégias encontram-se organizada após a 

análise do MRR dos informantes do GL , complementando a análise realizada 

acerca dos níveis do MRR deste estudo. O Quadro 2, a seguir, traz exemplos de 

respostas agrupadas nas categorias Memória Visual e Analogia dadas pelos 

informantes. 

Estratégia Parâmetros 

 

 

Memória Visual– (Grupos 1, 2 e 3) 

 

O informante justifica a escrita de 

determinada palavra a partir de da seguinte 

forma: “eu escrevo para ver a que é mais 

bonita”; “eu lembro da palavra por ter 

lido/visto antes”, “do outro modo fica feio”, etc. 

 

 

Analogia – (Grupos 1, 2 e 3) 

 

O informante justifica a escrita de 

determinada palavra utilizando-se de analogia 

para chegar a tal grafia, mesmo que 

assimétrica, da seguinte forma: “pelo som”, 

“lembrei de tal palavra, que tem sentido 

parecido e escrevi assim”, “é parecida com a 

palavra tal”, etc. 

 

 

Escrita apoiada na oralidade - (Grupo 3) 

 

O informante justifica a escrita de 

determinada palavra utilizando, 

exclusivamente como apoio a sua fala ou a 

fala que ouve de outros, de tal forma: “escrevi 

assim porque penso na fala de meu pai”, 

“escrevi assim porque falo assim”, etc. 
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Quadro 2: Estratégias 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Deste modo, as falas dos entrevistados foram organizadas, descritas e 

analisadas levando em conta, primeiramente, as respostas dadas às perguntas do 

Bloco 1, no geral. 

Num segundo momento, apresentei os dados relativos às entrevistas dos 

informantes do GL (Bloco 2), individualmente, a fim de identificar o nível do MRR dos 

informantes dos três grupos citados e, após, identifiquei as estratégias que tais 

informantes utilizam para chegar à escrita correta das palavras do português, por 

grupos. 

Para se ter, ainda, um parâmetro de análise de verificação para as respostas 

dadas na entrevista com o GL, as dividi em momentos, ou seja, cada fala do 

informante respondendo às minhas indagações sobre as transgressões realizadas 

foi considerada uma oportunidade (momento) deste verbalizar seu conhecimento 

ortográfico.  

Após isto contei cada uma destas inserções do informante para verificar as 

tendências observáveis na verbalização dos informantes sobre os aspectos 

ortográficos  que me remeteriam aos formatos identificáveis do MRR considerados 

neste trabalho29 - E2 e E3 e em segundo lugar verifiquei numericamente aquelas 

que poderiam ser classificadas segundo as três estratégias mencionadas (memória 

visual, analogia e escrita apoiada na oralidade).  

Os dados descritos e analisados da entrevista encontram-se no final do 

capítulo 3 deste estudo e estão organizados segundo os Grupos 1, 2 e 3 

Longitudinal. 

 

 

 

                                                             
29 Não serão considerados, pela natureza das atividades aplicadas com os sujeitos deste estudo (todas 
offline) a presença dos níveis E1 e I. 
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2.5 As categorias de análise gerais da pesquisa com o Grupo Transversal (GT) 

 As categorias de análise deste estudo são aquelas utilizadas no âmbito do 

Grupo GEALE para analisar os erros ortográficos dos trabalhos ali produzidos30. 

Além dela foi criada a categoria ‘Não-observância de regras morfológicas’ para 

realocação de alguns erros que poderiam ser mais bem analisados dentro de tal 

paradigma. Além de tal categoria ainda se tem, neste estudo, a categoria “Outros”, a 

saber, dos erros ortográficos não analisáveis que, pelas características 

idiossincráticas que apresentam não puderam ser colocados em nenhuma das 

demais categorias elencadas. 

 Sendo assim, passo a apresentar as categorias segundo a ordenação em que 

aparecem na descrição e análise dos dados do Grupo Transversal31. Inicio pela 

categoria de dados não-analisáveis “Outros” e, após, passo a apresentar a categoria 

que proporcionou maior número de erros ortográficos para análise até aquela que 

concentrou menor número deles. 

 As categorias são as seguintes: 

2.5.0 “Outros”; 

2.5.1 Irregularidades do sistema ortográfico (advindos das irregularidades do 

sistema); 

2.5.2 Segmentação não-convencional da escrita; 

2.5.3 Motivação fonética; 

2.5.4 Supergeneralização de regras; 

2.5.5 Motivação fonológica ; 

2.5.6 Não- observância de regras morfológicas; 

                                                             
30 Na verdade os demais trabalhos citados no embasamento teórico  deste estudo serviram de base para que 

Guimarães (2005) organizasse em sua dissertação de mestrado as categorias hoje utilizadas no âmbito do 

GEALE. 

 
31Escolhi assim proceder porque entendi que como tal grupo apresenta maior concentração de erros ortográficos, 

que este pode servir de parâmetro relativamente ao quantitativo de erros e tipos mais encontrados no trabalho, de 

modo geral. 
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2.5.7 Não observância de regras contextuais ((advindos das irregularidades do 

sistema). 

 Tais categorias foram pormenorizadas no referencial teórico deste estudo. 

 

2.5.0  “Outros” 

 Os erros ortográficos desta categoria apresentam como característica 

principal idiossincrasias que os impediram que pudessem ser distribuídos nas 

demais categorias do trabalho. O Quadro 3, a seguir, traz exemplos dos erros 

ortográficos categorizados como “Outros”. 

EXEMPLOS FORMA ORTOGRÁFICA 
 

Fareza fazer 
 

Maxiana  
mágica 

enchinagou 
 

 
xingou 

Destourrir destruir 
 

Quadro 3  - “Outros’ 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

2.5.1 Irregularidades do sistema ortográfico 

Como o próprio nome indica, nesse caso não existe uma regra que venha a 

definir a utilização de determinada letra para ser utilizado em determinado contexto. 

Lemle ([1983] 2007) explica que os erros relacionados à correspondência irregular 

são motivados pelas múltiplas relações existentes pelo fato de haver um grafema 

podendo ser representado por vários fonemas e um fonema representando diversos 

grafemas. Como exemplo, têm-se o caso, entre inúmeros outros, do ‘H’ em início de 

palavra como em ‘hoje’, grafia esta que segue a origem etimológica da palavra em 

latim (hodie).  

Também temos o caso do fonema /s/ em que o aprendiz tem à disposição 

diversas opções de grafia, passíveis de serem representados na escrita de diversas 

formas, sem que se tenha um parâmetro ‘lógico’ para inferir uma regra ou definir um 

contexto de uso.No Quadro 4, a seguir, apresento os casos do fonema /s/: 
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CASOS 
 

  EXEMPLO FORMA ORTOGRÁFICA 

1.Início de palavra cilêncio 
simento 

 

silêncio 
cimento 

2.Intervocálico essêntrico, ecêntrico 
nasça, nassa, naça 

nasse, nace 
massa, massã, massãn, masça,  

maça, masça 
massio, mascio 

sintasse, sintace, sintasce 
 

excêntrico 
nasça 
nasce 
maçã 
massa 
macio 
sintaxe 

3.Posição de coda32 esperiência 
lexte 

 

experiência 
leste 

4.Depois de coda pençar 
onsa 

conseito, conçeito 
 

pensar 
onça 

conceito 

6. Final de palavra rêz 
vês 

 

rês 
vez 

Quadro 5: Casos do fonema /s/ 

Fonte: Adaptado pela autora de Miranda et alli (2005) 

 

Analisando o quadro dado anteriormente observa-se que a tarefa de escolher 

qual grafema representará o fonema /s/ não é nada fácil para o aprendiz porque, 

muito embora, o sistema alfabético permita outras possibilidades de grafias, a norma 

ortográfica prescreve apenas uma forma de escrita autorizada. 

A seguir apresento os principais casos de erros ortográficos ocorridos devido 

às correspondências irregulares entre grafemas e fonemas da língua portuguesa. 

CASOS 
 

EXEMPLOS FORMA ORTOGRÁFICA 

1./s/ antes de E e de I no início de 
palavra 

sidade 
cemana 

cidade 
semana 

2. /s/ intervocálico acim 
assude 

assim 
açude 

3. /s/ posição de coda 
 

escluir 
texta 

excluir 
testa 

4. /z/ intervocálico aseda 
fantazia 

azeda 
fantasia 

5./ʃ/ com ‘x’ ou ‘ch’ manxa 
axado 

mancha 
achado 

6. /Ʒ/ com’j’ ou com ‘g’ antes de E e de 
I 

jeito 
jirino 

jeito 
girino 

7. ‘h’ no início de palavra orror horror 

Quadro 5: Irregularidades da norma ortográfica 

Adaptado de Miranda et alii (2005) 

 

                                                             
32Codas são elementos consonânticos que ocupam o final das sílabas das palavras. Nas palavras ‘cal’ e ‘mar’, por 

exemplo, o ‘l’ e o ‘r’ ocupam tal posição. 
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  A seguir apresento casos em que o contexto irá diminuir a possibilidade de 

grafia por serem erros que os aprendizes cometem por não respeitarem o contexto 

da palavra. Nesses casos, porém, eles não podem prever qual o grafema será o 

correto para aquela posição determinada.O Quadro 6,  a seguir, traz exemplos dos 

casos acima referidos. 

CASOS 
 

EXEMPLOS FORMA ORTOGRÁFICA 

1./s/ intervocálico 
 

asam assam 

2. /s/ depois de coda 
 

enssinar ensinar 

3. Uso indevido do ‘Ç’ 
 

çigarro,  doçe cigarro, doce 

 Quadro 6- Casos em que o contexto diminui a possibilidade de grafia 

Fonte: Adaptado pela autora de Monteiro (2008) 

 

 Os casos acima referidos são exemplos de que o conhecimento de regras 

contextuais, pelo aprendiz, pode fazer com que este não cometa erros ortográficos 

em sua escrita, restando, somente para sua resolução, as questões de 

irregularidades do sistema ortográfico que poderão ser memorizadas para que as 

chances de grafar erroneamente as palavras sejam diminuídas.  

Como se pode observar, no caso do /s/ intervocálico o aprendiz utiliza a letra 

‘s’ para representar o fonema /s/ mas acaba por não observar que, neste caso,  o ‘s’ 

entre vogais tem som de [z]. No entanto, há aqui um caso de irregularidade porque 

na posição intervocálica o som do [s] também poderá ser grafado com ‘c’ como em 

‘foice’, com ‘ç’ como em aço, como ‘x’ máximo e com ‘ss’ como em assado, entre 

outros exemplos. 

No caso do /s/ pós-consonantal há uma regra contextual que determina a 

utilização dos ‘ss’ apenas entre vogais, mas o aprendiz por desconhecer tal regra 

grafa o som de /s/ utilizando, para isso os ‘ss’, só que entre uma vogal e uma 

consoante. 

Finalmente, existe uma regra contextual que define a utilização do ‘ç’ diante 

apenas de ‘a’, de ‘o’ e de ‘u’ e no meio da palavra. Tais erros apresentados no 

quadro acima denotam o desconhecimento do aprendiz em relação a essa regra 

contextual.  

No entanto, existem tanto para o contexto inicial da palavra como para o 

contexto medial, outras possibilidades de grafias do fonema /s/ que podem vir a 

confundir o aprendiz para a regra enunciada anteriormente, tais como a utilização do 
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‘c’ e do ‘s’ inicial em ‘cinema’, silêncio, samambaia, sol e suor e a utilização de ‘ç’ 

medial como em ‘caça’; do ‘ss’ medial como em ‘cassino’ e ‘assalto’ ou do ‘ç’ como 

em ‘bagaço’ e ‘açucarado’. 

 

 

2.5.2 Segmentação não-convencional da escrita 

 Emergiram dos dados de escrita dos sujeitos, além de erros relativos à 

ortografia do português, também erros de segmentação não-convencional da escrita, 

a saber: erros de hipossegmentação e de hipersegmentação. Para Cunha (2004) a 

hipersegmentação é a alocação de espaços no interior da palavra e a 

hipossegmentação é a ausência de espaço nas fronteiras entre palavras. 

A titulo de exemplificação da categoria apresento, no Quadro 8, a seguir, 

alguns exemplos de hipossegmentação e de hipersegmentação encontrados nos 

textos analisados nesse trabalho. 

CASOS EXEMPLOS FORMA ORTOGRÁFICA 

1.Casos de hipersegmentação a  migas  

de  pois  

a chou  

amigas 

depois 
 
achou 

2.Casos de hipossegmentação derrepente 

derepente 

usaló 

oque 

umagrande 

de repente 
de repente 
usá-lo 
o quê 
uma grande 

Quadro 7:Casos de hipo e hipersegmentação da escrita 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Segundo Cunha e Miranda (2009) a hipo e a hipersegmentação são 

características dos processos de aquisição e experimentação da escrita por parte do 

aprendiz, uma vez que, quando este está em processo de sua aquisição, vai 

testando hipóteses que já construiu sobre o sistema. Ao passo que faz suas 

testagens, o aprendiz apresenta dúvidas sobre o local em que os espaços dentro 

das palavras ou entre elas deve ser inserido. Para as autoras, a fim de resolver esse 

novo problema, faz-se necessário que o aprendiz compreenda o que é, realmente, 

uma palavra. 
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2.5.3 Motivação fonética 

 Segundo Miranda et alli (2005) os erros decorrentes da motivação fonética 

são aqueles em que observam-se as tentativas que fazem os aprendizes para 

estabelecerem uma relação direta entre sons e grafemas como em pirigu para 

perigo e istrela para estrela. Nesses casos, segundo Miranda et alli (2005) podemos 

verificar o funcionamento das regras de neutralização do sistema vocálico (cf. 

CÂMARA JR.;1970). 

 Os quadros a seguir apresentam os casos que se enquadram dentro do 

paradigma dos erros de motivação fonética. 

CASOS EXEMPLO FORMA ORTOGRÁFICA 

1.Levantamento de vogal pretônica inicial istrela estrela 

2. Levantamento de vogal postônica final penti pente 

3. Levantamento de vogal átona do clítico di de 

Quadro 8: Grafia de vogais 
 
Adaptado de Miranda33 (2006) 
  

Segundo Miranda (2006) nas posições não-tônicas manifesta-se uma 

assimetria que envolve sempre as vogais médias /e/-/Ɛ/ e /o/-ɔ/ chamada de 

neutralização no sistema que irá eliminar o contraste existente entre esses fonemas 

caso a posição for átona e se estiver, também, diante de consoantes nasais. Nas 

sílabas átonas o português apresentará um reduzido número de contrastes 

fonológicos vocálicos, conforme observamos nos sistemas resultantes de 

neutralização.  

 

pretônico                                  postônico                                              postônico final 

a)                                        b)                                                         c) 

 

/i/                /u/                          /i/                  /u/                                      /i/                 /u/ 

  /e/         /o/                                 /e/             -  

       /a/                                                   /a/                                                    /a/ 

 

Figura 2: Posições das sílabas 

Fonte: Miranda (2006) 

                                                             
33 MIRANDA. A,R.M:Um estudo sobre a aquisição ortográfica das vogais do português Disponível em: 

http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2006/Formacao_do_Professor/Painel/12_58_29_PA652.pdf  

em 2006. Acesso em 20/05/2014. 
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Para Miranda (2006) em a) na posição pretônica desaparece a distintividade  

entre as vogais médias e a pauta se reduz a  cinco fonemas. Já em b) em posição 

postônica não-final irá ocorrer, em vários dialetos, a neutralização das vogais médias 

baixas /e/-/Ɛ/ e /o/-/ɔ/, além da perda da distintividade entre o /o/ e o /u/, fazendo 

com que, por exemplo alternem-se formas como ‘pér[u]la’ e per[o]la.  

Finalmente, em c) teremos reduzida a pauta das  vogais átonas finais a três 

fonemas, com formas que se alternarão, por exemplo, da seguinte forma: ‘sac[u]’ 

para sac[o] e set[i] para set[e]. O quadro anteriormente apresentado procura dar 

conta dos erros observáveis nas três posições referidas por Miranda (2006): 

pretônica, postônica não-final e postônica final.  

Na sequência, apresento outros casos referentes à grafia de vogais que 

também foram catalogados neste estudo, segundo Miranda (2006). 

TIPO 

 

EXEMPLO 

a) levantamento de vogal pretônica  
 

siguiu para seguiu; cumida para comida 

b)levantamento de vogal pretônica (casos de 
hipersegmentação) 
 

mideu para me deu ; isifoi para e se foi  

c)levantamento de vogal pretônica inicial 
 

istrela para estrela; ingraçado para engraçado 

d)levantamento de vogal postônica não final 
 

fêmia para fêmea; pérula para pérola 

e) levantamento de vogal átona final penti para pente; netu para neto 
 

f)levantamento de vogal átona do clítico  
 

u gato ; si deitar 

g)inserção de vogal 
 

feiz/feis para fez; arroiz para arroz 

Quadro 9: Exemplos de grafia de vogais 

Fonte: Miranda (2006).  

 

 A seguir apresento o caso da redução de ditongos, dentro dos erros de 

motivação fonética. 

CASOS 
 

EXEMPLO FORMA ORTOGRÁFICA 

a) ‘ou’ por ‘o’ – posição medial 
 

outro outro 

b) ‘ou’ por ‘o’ – ditongo como morfema 
flexional 
 

ando andou 

c)’ei’ por ‘e’ pexe peixe 

d) ‘ai’ por ‘a’ 
 

caxa caixa 

Quadro 10 - Exemplos de redução de ditongos 

Fonte: Adaptado pela autora de Monteiro (2008).  
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O que ocorre nos exemplos do quadro acima, segundo Miranda (2006), é a 

supressão de vogais, em situações de palavras que contenham um falso ditongo, 

segundo Bisol (1989). 

Na sequência apresento o caso de apagamento de infinitivo. 

CASOS 
 

EXEMPLO FORMA ORTOGRÁFICA 

 
a)apagamento do morfema (-r) 
 

 
paga 

 
pagar 

Quadro 11: Exemplos de apagamento de infinitivo  

Fonte: Adaptado pela autora de Monteiro (2008). 

 

Além do apagamento do –r marcador de infinitivo Guimarães (2005) também 

considera como erros motivados foneticamente o apagamento do ‘s’ marcador de 

plural como em ‘as casa’ para as casas; os casos de coalescência, como em 

‘ocalipito’ para eucalipto, que é o mecanismo através do qual dois segmentos são 

fundidos, formando apenas um segundo Lamprecht (2004), a grafia das palatais 

como em ‘alio’ para alho, entre outros.  

Neste contexto e para tentar dar conta da totalidade de dados da pesquisa 

ainda analisei os dados referentes à inserção/omissão de vogal e consoante, 

mudança de ÃO>AM e grafia de palatais. Os quadros a seguir trazem seus 

exemplos: 

CASOS 
 

EXEMPLO FORMA ORTOGRÁFICA 

 
EPÊNTESE 

 

mais 
 

capiturar 
 

mas 
 

capturar 

 
PRÓTESE 

alevantou 
 

arrecem 

levantou 
 

recém 
 

 
METÁTESE 

sastifeito 
 

estradalhaço 

satisfeito 
 

estardalhaço 

OMISSÃO DE 
CONSOANTE 

ceto 

descupou 

certo 

desculpou 

Quadro 12: Exemplos de inserção de vogal/ omissão de consoante  

Fonte: Elaborada pela autora. 
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CASOS EXEMPLOS FORMA ORTOGRÁFICA 

AM > ÃO viverão 
 

tentão 
 

viveram 
 

tentam 
 

ÃO>AM tombam 
 
 

tombão 

Quadro 13: Exemplos de representações na escrita de AM>-ÃO 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 

CASOS EXEMPLOS FORMA ORTOGRÁFICA 

l>lh 
 

Reconsilharam reconciliaram 

lh> l 
 

le 
 

deu-la 
 

lhe 

deu-lhe 

lh> i veiaco 
 

velhaco 

 Quadro 14:Exemplos de grafia de palatais 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

2.5.4 Supergeneralização de regras 

Miranda (2006) apresenta, ainda em seus estudos, aqueles erros ortográficos 

provocados por supergeneralização de regras, fato que pode ser considerado um 

marco da verdadeira aprendizagem da regra, segundo Menn & Stoel-Gammon 

(1997) apud Miranda (2006). Quando o aprendiz supergeneraliza ele não leva em 

consideração as sub-regularidades do sistema e estende a regra em questão a um 

contexto em que ela não pode ser aplicada. 

Miranda (2006) dá como exemplo a utilização do ‘o’ em sílabas átonas no final 

de palavras. Se tal regra for tomada como geral, o aprendiz irá grafar a desinência 

verbal  ‘u” de viu e comeu como ‘o’ que resultará em ‘vio’ e ‘comeo’.  

O quadro a seguir apresenta de modo resumido os casos de 

supergeneralização que envolvem as vogais: 
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CASOS EXEMPLO FORMAORTOGRÁFICA 
 

1.abaixamento de vogal alta final 
 

vio viu 

2.abaixamento de vogal pretônica 
 

boraco buraco 

3.abaixamento de vogal tônica 
 

fojo fujo 

4.abaixamento de vogal postônica não 
final 
 

espetacolar espetacular 

5.abaixamento de vogal pretônica 
inicial 
 

enveja inveja 

6.troca de ‘u’ por ‘l’  e de ‘l’ por ‘u’ nos 
verbos e nos nomes 
 

pedil 
 

chapel 
 

pediu 
 

chapéu 

Quadro 15: Exemplos de supergeneralização de regras 

Fonte: Adaptado de Monteiro (2008, p.43) 

  

Analisando o quadro acima é possível verificar as seguintes regras 

generalizadas a contextos em que elas não se aplicariam: 

 

a) em ‘vio’, ‘boraco’, ‘fojo’ e ‘espetacolar’ -  grafa-se a palavra com ‘o’, mas 

esta é pronunciada com ‘u’; 

b) em ‘enveja’ -   grafa-se  a palavra com ‘e’, mas a pronúncia é ‘i’; 

c) em ‘pedil’ – grafa-se  ‘l’ na posição final de sílaba,  mas é pronunciada 

como ‘u’. 

 

2.5.5 Motivação fonológica 

Nesta categoria foram apresentados os erros que estão relacionados tanto 

aos aspectos segmentais como também prosódicos. Erros segmentais são aqueles 

relacionados às trocas dos pares distintivos /p/-/b/; /t/-/d/, /f/-/v/,/k/-/g/ e ocorrem 

devido a serem sons bastantes semelhantes, em que o modo e o ponto de 

articulação é o mesmo, excetuando-se a vibração ou não das pregas vocais, 

tornando-os diferentes apenas pelo valor do traço [sonoro]. 

O quadro a seguir resume os erros de motivação fonológica devido à troca de 

pares distintivos. 
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casos 
 

         exemplos forma ortográfica 

1.troca do /p/ pelo /b/ 
 

bomba pomba 

2. troca do /b/ pelo /p/ 
 

pato bato 

3.troca do /t/ pelo /d/ 
 

dodô todo 

4.troca do /d/ pelo /t/ 
 

torme dorme 

5.troca do /f/ por /v/ 
 

vaca faca 

6.troca do /v/ por /f/ 
 

fai vai 

7. troca de /k/ por /g/ 
 

gavalo cavalo 

8. troca de /g/ por /k/ 
 

amica amiga 

9.troca do /ʃ/ pelo /ʒ/ 
 

jato chato 

10. troca do /ʒ/ pelo /ʃ/ 
 

javé chave 

 Quadro 16:Exemplos de troca de pares distintivos 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Esses erros são encontrados mais facilmente na fala inicial de crianças e 

podem voltar a aparecer, em geral, durante o processo de aquisição da escrita. 

Segundo Miranda et alli (2005), ainda são considerados erros de motivação 

fonológica aqueles que se relacionam à grafia de estruturas silábicas complexas 

CCV (cravo) e CVC (pista), devido ao grau de complexidade dessas estruturas para 

o aprendiz no início do período de aquisição da escrita. 

 Tais estruturas tendem na escrita a serem reduzidas à forma CV, canônica 

na língua portuguesa, como por exemplo, cavo para cravo; binco para brinco, entre 

outras. O Quadro 17 apresenta tais especificidades: 

CASOS 
 

         EXEMPLOS FORMA ORTOGRÁFICA 

 
Encontro consonantal 
 

 
frustada 

 
lembou 

 

 
frustrada 

 
lembrou 

 
Sílabas em coda 
 

mostro 
 

estante 
 

monstro 
 

instante 

 Quadro 17 - Exemplos de grafia de sílabas complexas 

Fonte: Elaboração da autora. 
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2.5.6 Não-observância de regras morfológicas 

  A categoria “Não observância de regras morfológicas” alocou os erros 

ortográficos relativos à representação das flexões do imperfeito do subjuntivo 

(cantasse, amasse...) e os erros ortográficos relativos à representação de ‘–oso, -

osa’ (furiozo, furioza...)  

Tais dados serão apresentados no capítulo referentes à análise dos dados 

deste estudo. O quadro 18, a seguir, traz exemplos dos erros ortográficos  presentes 

nesta categoria de análise. 

CASOS 
 

         EXEMPLOS FORMA ORTOGRÁFICA 

 
1.Grafia incorreta de flexão do 

imperfeito do subjuntivo 
 

 
subi-se 

 
andace 

 

subisse 
 

andasse 

2.Grafia incorreta de adjetivos 
 

gostozo 
 
 

Gostoso 

3. Grafia incorreta de 
substantivos terminados com 
o sufixo -ICE 
 

velhise 
 

chatisse 
 
 

velhice 
 

chatice 

 Quadro 18: Exemplos de não-observância de regras morfológicas 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados do GL deste estudo. 

 

2.5.7 Não-observância de regras contextuais 

Os erros referentes a não-observância de regras contextuais ocorrem quando 

não for respeitado o contexto dentro da palavra que é definidor do uso de 

determinada letra num contexto específico.O quadro a seguir apresenta o resumo 

dos principais casos envolvendo esta categoria de erros ortográficos: 

CASOS EXEMPLOS FORMA ORTOGRÁFICA 

/x/ inicial rroupa roupa 

/x/ intervocálico amarando amarrando 

/x/ pós-consonantal enrriquece enriquece 

coda nasal canpo campo 

‘g’ na frente do ‘a’ ‘o’ ‘u’ jarí gari 

‘g’ na frente de ‘a’ ‘o’ ‘u’ canjuru canguru 

Quadro 19: Exemplos de correspondência regular contextual 

Fonte: Adaptado pela autora de Miranda et alli (2005) e Monteiro (2008) 
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 No caso de ‘rroupa’ o aprendiz utiliza a grafia dos dois “rr” no início da palavra 

para representar o som do “r-forte”, infringindo, portanto, uma regra ortográfica que 

permite a utilização do dígrafo –rr apenas em meio de palavras e entre vogais. 

No caso de “amarando” o aprendiz utilizou apenas um ‘r’ entre vogais para 

representar o ‘r-forte’ e, assim, acaba por infringir a regra que determina a grafia do 

dígrafo ‘rr’ entre vogais para grafar o ‘r-forte’ intervocálico.  

Em ‘enrriquece’ o aprendiz grafa o dígrafo ‘rr’ num contexto não-permitido, 

uma vez que a regra determina que o dígrafo ‘rr’ só pode ser utilizado entre vogais.  

No caso de ‘canpo’, em grafias de codas nasais, a regra define que somente 

antes de ‘p’ e de ‘b’ é que ‘m’ é utilizado e ‘n’ nos demais contextos. 

 Já em ‘jari’ e ‘canjuru’ o contexto de utilização dos grafemas em questão não 

foi observado, ocorrendo a mudança do som de /Ʒ/ para /g/. 

 

 No  Capítulo 3 - a seguir, passo à descrição e análise dos dados que fazem 

parte da coleta de dados gerais desta pesquisa.  

Primeiramente serão analisados os dados de escrita espontânea do Grupo 

Transversal (GT); após analisarei os dados de escrita espontânea e controlada do 

Grupo Longitudinal (GL). 

Finalmente, ao final do Capítulo 3, procedo a análise dos dados relativos ao 

conteúdo das entrevistas realizadas com os sujeitos do GL para buscar uma 

possível relação entre o quantitativo de erros ortográficos obtidos nas suas  

produções escritas espontâneas e controladas com os níveis do MRR propostos no 

modelo de Karmiloff-Smith (1986,1994). 
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Capítulo 3 – Descrição e análise dos dados 

coletados na investigação 

 

Este capítulo tem como principal objetivo apresentar a descrição e a análise 

dos erros ortográficos encontrados nas produções textuais que compõem o corpora 

dessa pesquisa, referente ao Grupo Transversal e Longitudinal – ou seja: 

 o mapeamento, a descrição e a análise dos erros ortográficos 

encontrados nas produções escritas espontâneas do GT. 

 

3.0 Considerações gerais sobre a análise dos dados do GT 

Estes dados serviram de base para que eu pudesse proceder ao 

mapeamento geral dos erros ortográficos encontrados nas produções textuais de 

alunos do ensino médio, coletados num mesmo tempo/espaço na instituição (abril 

2012) organizados no Grupo Transversal, além de servirem de base para focar os 

pontos específicos a serem observados, relacionados à norma ortográfica, na 

análise posterior a ser feita com o Grupo Longitudinal.  

Foram coletados, assim, 1786 erros ortográficos advindos de 273 textos 

narrativos compostos somente por imagens e elaborados por 273 alunos 

pertencentes a 12 turmas de 1º, 2º e 3º anos (06 turmas de 1º, 05 de 2º e 01 de 3º 

ano) advindos dos quatro cursos técnicos integrados ao ensino médio da instituição. 

Deste quantitativo total de alunos que realizaram a pesquisa verifiquei, ainda, que 16 

deles ou apenas 5.8% dos informantes não cometeram erro ortográfico algum em 

suas produções escritas.   

Consultando o Setor de Registros Escolares da instituição tive a oportunidade 

de constatar que neste universo de alunos ‘fortes’ em questões ortográficas apenas 



124 
 

03 deles eram oriundos de escolas públicas da rede municipal e estadual da região, 

os demais todos haviam feito o ensino fundamental em escolas da rede privada de 

ensino em Pelotas ou nas demais regiões do sul do Estado do RS. Além disso, 

apenas um dos informantes desse grupo de 16 alunos que não erraram nenhum 

vocábulo fez parte da coleta longitudinal desta pesquisa, pertencendo ao Grupo 1 

(alunos fortes em questões ortográficas). 

Em relação aos erros ortográficos coletados foram aproveitados 1743 erros 

para efetiva análise, uma vez que 43 erros foram considerados não analísáveis 

devido às características que apresentaram, sendo agrupados na Categoria 

chamada de “Outros”. O número geral de erros que trazemos contabiliza, ainda, os 

erros ortográficos que, por suas características, tiveram de ser alocados em mais de 

uma categoria de análise. 

Devido à assimetria dos dados coletados com a turma de 3º ano não farei 

uma análise comparativa desta com as duas séries anteriores, mas manterei os 

dados nos quadros para que se possa ter noção dos tipos e dos quantitativos de 

erros ortográficos encontrados nesta série na instituição em que a pesquisa foi 

realizada. 

A tabela 1, a seguir, apresenta o total de erros ortográficos encontrados nos 

textos do GT dispostos nas oito grandes categorias de análise que formam esse 

trabalho.  

A categoria “Outros’, por não ser analisável, será a primeira a ser mostrada 

neste trabalho para que o leitor saiba quais tipos de erros não foram computados 

nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

Tabela 01:Erros ortográficos gerais X categorias de análise do GT 

 Cat. 1 Cat.2 Cat.3 Cat.4 
 

Cat.5 Cat.6 Cat.7 Cat.8 Total 

Ano Ir. 
Sistema 

Segmentação da escrita 
 

Mot. 
Fonétic

a 

Supergeneral
ização de 

regras 

Motivação 
Fonológica 

Desc. regras 
morfológicas 

Não obs.de 
regras 

contextuai
s 

Outros* Tot. 

Hipo Hiper total 

1º 330 
 

189 
 

18 207 222 66 67 46 
 
 

26 *28  992 

2º 280    133 18 151 129 54 34 52 
 
 

21     *14  735 

3º 29 06 0 06 10 03 0 2 
 

08   *01  59 

 
 

Par. 

 
639** 

 

 
328 

 
     36 

 
364 

 
361 

 
123 

 
101 

 
100 

 
55 

 
*43 

 
 1786 

Tot.  
 639 
 

 
328 

 
36 

 
364 

 
361 

 
123 

 
101 

 
100 

 
55 

 
(-43) 

 
1743 

Fonte: Elaboração da autora. 

*erros não computados em nenhuma das categorias desse trabalho por suas idiossincrasias. 

** 403 referentes ao fonema /s/ e 236 relativos aos demais casos da categoria 1. 

 

Constatei ao analisar a tabela dada que são os erros ortográficos relativos à 

categoria 1 “Irregularidades do sistema ortográfico” (p.ex: bruchinha>bruxinha) os 

mais abundantes na escrita espontânea dos informantes do GT, especialmente 

aqueles advindos da representação do fonema /s/ (p.ex: paresse>parece). 

Em segundo lugar geral no número de erros ortográficos verifiquei que ficou a 

categoria “Segmentação não-convencional da escrita” - hipossegmentação (p.ex: 

derrepente>de repente) e hipersegmentação (p.ex: via  jou>viajou), sendo que os 

dados de hipossegmentação foram muito mais volumosos do que de 

hipersegmentação.  

Em terceiro lugar obtive a categoria que reúne os erros ortográficos relativos à 

“Motivação fonética” da língua (p.ex: feis>fez) e em quarto lugar em número de erros 

ortográficos observei que ficou a categoria “Supergeneralização de regras” (p.ex: 

saio>saiu).  

Em quinto lugar constatei que ficou a categoria “Motivação fonológica” (p.ex: 

farinha>varinha) e em sexto, sétimo e oitavo lugar ficaram, respectivamente, as 
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categorias “Desconhecimento de regras morfológicas” (p.ex: busca-se para 

buscasse), “Não-observância de regras contextuais” (p.ex: core>corre; 

sinpática>simpática) e a categoria dos dados não analisáveis “Outros” 

(p.ex:pequiana>pequena). 

 Por questões metodológicas, após esta apresentação geral da tabela 01 

trago, primeiramente, a categoria “Outros” onde apresento os erros ortográficos que 

não foram alocados em nenhuma das categorias anteriormente relacionadas, devido 

às suas características idiossincráticas e, por ordem de maior quantitativo de erros 

ortográficos para menor apresentarei a descrição e a análise das demais categorias 

do estudo. 

 

3.0.0 “Outros”  

 

Tabela 02 :“Outros” 

Série 1º ano 2º ano 3º ano Totais 

 
 

 
fareza (fazer), peque (pequeno), fafa 
(2) (fala), patifou (espatifou), 
maxiana (mágica), sorve (sorvete), 
tivera (estiveram), sorveto (sorvete), 
enchinagou (xingou), ivechones 
(invenções), satisfirieto (satisfeito), 
imbernau (hibernou), virinha 
(varinha), varianha (varinha) 
pequiana (pequena), irritadado 
(irritado), podo (pode), mai (3) 
(mais), varienhe (varinha), devorua 
(demora) enrraivadada (enraivecida), 
pequina (esquina), pare (parede), 
puga (2) (pular) 

 
derbepente (de repente), 
vola (volta), varetea 
(varinha), grusnido 
(rosnado), mosnstro 
(monstro), corrato (grato), 
destourrir (destruir),  
raptura (captura), 
espatana (espantada), 
arrendenpido 
(arrependeu), emtou 
(então), gompe (golpe), 
ivo (livro), espatana 
(espantada) 

 
despeçado 
(espedaçado) 

 
(43) 

Total 
 

(28) (14) (01) (43) 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os erros ortográficos desta categoria apresentam como característica principal 

idiossincrasias que impediram que pudessem ser distribuídos nas demais categorias 

do trabalho. Verifica-se que são mais numerosos nas turmas de 1º ano do ensino 

médio. 

Observando tais dados não pude deixar de fazer analogia destes com os erros 

ortográficos observados nas séries iniciais, principalmente aqueles que dizem 
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respeito à grafia, por exemplo, de ‘monstro’(mostnstro) e ‘grato’ (corrato), passíveis 

em meu entender,  de erro nas séries iniciais devido à presença de sílabas 

complexas, mas não mais no ensino médio, por serem palavras consideradas 

‘simples’, que não apresentariam, em tese, grande dificuldade para alunos desta 

etapa da escolarização. No cômputo geral, porém, tais erros idiossincráticos 

representam apenas uma pequena parcela dos erros ortográficos gerais  

computados (0.4%). 

 Exemplos de erro ortográfico caracterizado como “Outros”, retirado de excerto 

dos textos dos sujeitos - mosnstro>monstro: 

 

Figura 3: Exemplo ‘mosnstro’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

corrato>grato: 

 

Figura 4: Exemplo ‘corrato’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

Passo, a seguir, a apresentar os dados da categoria 1 deste trabalho. 

 

3.1 Dados da categoria 1: erros ortográficos relacionados às irregularidade do 

sistema ortográfico 

Devido à quantidade e diversidade de casos desta categoria organizei a 

apresentação dos seus dados, diferentemente das demais, em duas partes, a saber: 
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 a 1ª parte dedicada somente ao caso da representação do fonema /s/, 

-  um dos grandes “vilões” da escrita ortográfica dos nossos 

informantes do G T; 

 

 a 2ª parte traz os casos envolvendo os demais erros ortográficos 

advindos das irregularidades do sistema ortográfico. 

 

 1ª parte - Erros ortográficos advindos da representação do fonema /s/ 

Apresento, nesta seção, os dados gerais acerca dos erros ortográficos 

referentes à representação do fonema /s/ relativos às irregularidades do sistema, 

presentes na escrita espontânea do GT.  

Após a tabela 03, a seguir, que traz os quantitativos gerais referentes a este 

caso específico passo a apresentar, através de exemplos retirados dos textos dos 

alunos os erros mais recorrentes encontrados nas suas produções de escrita 

espontânea, com a descrição e a análise dos principais casos. 

Tabela 03 : Exemplos de casos de representação do fonema /s/  

 
Casos 

 
Intervocálico 

 
 

 
Depois 
de coda 
 

 
Uso 

indevido 
do ‘ç’ 

 

 
Em 

final de 
palavra 

 
Início de palavra  
antes de ‘e’ e de 

‘i’ 
 

 
Posição 
de coda 

 
 

 
 

Totais 

Ex. (aparece/ 
aparesse) 

(ensaio/ 
enssaio) 

(aparece/ 
apareçe) 

(atrás/ 
atráz) 

(sentada/centada) 
(situação/cituação) 

 

(exclamou 
/esclamou) 

 

Anos 
 

     
 

  

1º 
 

77 55 22 24 27 
 

10 215 

2º 
 

60 55 23 13 7 
 

9 167 

3º 
 

1 9 9 2 0 
 

0 21 

Tot. 
Par. 

138 119 54 39 34 
 

19 403 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 Verifiquei que a maioria dos erros ortográficos envolvendo a representação do 

fonema /s/ ocorreram, principalmente, na posição intervocálica34, seguida dos erros 

                                                             
34 Os casos relativos à representação do modo subjuntivo (-SSE) nesta posição são analisados separadamente na 

Categoria “Desconhecimento de regras morfológicas”. 
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provenientes da posição depois de coda e dos casos que envolvem o uso indevido 

do ‘ç’. Em quarto e em quinto lugar no número de erros ortográficos ficaram os casos 

da representação do referido fonema em final de palavra e no início de vocábulos 

antes de ‘e’ e de ‘i’. A posição de coda foi o caso que menos concentrou erros 

ortográficos de representação do fonema/s/. 

Sobre a questão específica da grafia do fonema /s/ Miranda et alli (2005) 

apresentam uma discussão bastante relevante relacionada à redução de 

possibilidade de grafia, dentro do grupo de palavras que envolvem questões 

arbitrárias de grafia da língua. Segundo tais autoras, por exemplo, no caso do 

fonema /s/, temos que o reconhecimento do contexto faz com que haja uma redução 

no número de alternativas para a grafia das palavras. No caso do fonema em 

questão há oito grafemas disponíveis no sistema, a saber: ‘s’, ‘c’, ‘ss’, ‘ç’, ‘x’, ‘sc’, ‘xc’ 

e ‘sç’. No entanto, existirão limitações para o uso de alguns deles, como é o caso 

dos dígrafos ‘ss’, ‘sc’/’sç’  e ‘xc’ que somente podem ser utilizados entre vogais, o 

que reduzirá as opções existentes de grafias disponíveis, dentro do universo 

existente. 

Os excertos a seguir, retirados dos textos dos informantes, exemplificam os 

subcasos de erros ortográficos ocorridos em cada uma das posições do fonema/s/. 

Para consulta dos dados gerais encontrados junto a este grupo acerca do fonema 

analisado ver o Apêndice F.  

 O primeiro grupo de trechos retirados dos textos dos informantes dizem 

respeito à representação do fonema /s / na posição intervocálica. 

 Fonema /s/ na posição intervocálica: 

 

 Palavras que deveriam ser grafadas com ‘ç’ e que também infringem regra 

contextual– (comesar>começar): 

 

 

 

Figura 5: Exemplo ‘comesar’ 
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Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Palavras que deveriam ser grafadas com ‘c’ e que também infringem regra 

contextual)- (reseber>receber): 

 

Figura 6: Exemplo ‘reseber’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Palavras que deveriam ser escritas com ‘c’ -

(disaparescerem>desaparecerem):  

 

 

Figura 7: Exemplo ‘desaparescerem’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Palavras que deveriam ser grafadas com ‘ss’ e que também infringem regra 

contextual -  (cumprisem>cumprissem): 

 

Figura 8: Exemplo ‘cumprisem’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Palavras que deveriam ser escritas com ‘ç’ -(cansasso>cansaço):  

 

Figura 9: Exemplo ‘cansasso’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 
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 O segundo grupo de trechos retirados dos textos dos informantes do GT diz 

respeito  à representação do fonema /s/ na posição depois de coda. O primeiro caso 

- palavras que deveriam ser grafadas com ‘s’, teve concentração de 73.9% dos erros 

ortográficos do grupo. 

 Fonema /s/ na posição depois de coda: 

 

 Palavras que deveriam ser grafadas com ‘s’ – (concegue>consegue):

 

Figura 10: Exemplo ‘concegue’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Palavras que deveriam ser grafadas com ‘c’ -(alcanse>alcance): 

 

Figura 11: Exemplo ‘alcanse’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Palavras que deveriam ser grafadas com ‘s’, mas que ferem regra contextual 

– (inssistiu>insistiu): 

 

Figura 12: Exemplo ‘inssistiu’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 
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 Palavras que deveriam ser grafadas com “ç” - (intensão>intenção): 

 

Figura 13: Exemplo ‘intensão’  

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Os excertos a seguir retirados dos textos dos informantes dizem respeito ao 

uso indevido do ‘ç’; da representação do fonema /s/ em final de palavra; antes de ‘e’ 

e de ‘i’ em início de palavra e, finalmente, em posição de coda. 

 Uso indevido do ‘ç’ –(balançe>balance): 

 

Figura 14: Exemplo ‘balançe’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Em final de palavra – (duaz>duas): 

 

Figura 15: Exemplo ‘duaz’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 
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 Representação em início de palavra, antes de ‘e’ e de ‘i’ – (serto>certo) e 

(cituação>situação): 

Figura 16: Exemplo ‘serto’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Representação em início de palavra, antes de ‘e’ e de ‘i’ – 

(cituação>situação): 

 

Figura 17: Exemplo ‘cituação’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Posição de coda – (esplicou>explicou): 

 

 

Figura 18: Exemplo ‘esplicou’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 

 Considerações gerais acerca dos erros ortográficos advindos da 

representação do fonema/s/: 

 

Dos 1743 erros ortográficos gerais encontrados no mapeamento realizado 

junto ao GT 639 erros ortográficos são relativos à correspondência irregular do 
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sistema ortográfico. Destes, 403 são relativos à representação do fonema/s/ e 236 

dizem respeito às demais irregularidades do sistema ortográfico.  

Pode-se, então, afirmar que pelos dados encontrados junto ao GT dois fatos: 

os exemplos envolvendo as irregularidades do sistema configuram-se como uma 

real dificuldade de grafia para os alunos do ensino médio pesquisados e a 

representação ortográfica do fonema/s/ é a maior dificuldade que apresentam, 

especialmente na posição intervocálica (p.ex: aparesse>aparece) e depois de coda 

(p:ex:enssaio>ensaio). 

Tal dificuldade detectada relativamente à representação do fonema /s/ é 

compreensível porque o sistema ortográfico do português oferece, no mínimo, dois 

grafemas para representar o referido fonema, não havendo, entretanto, regra 

alguma que possa vir a determinar a escolha certa. É o caso da representação do 

fonema /s/ em início de palavra, em que podemos ter, por exemplo, os vocábulos 

‘cinema’, ‘situação’, ‘cego’, ‘seco’. 

Lembrando, ainda, que há os casos da utilização da representação do fonema 

/s/ em que o contexto diminui a possibilidade de grafia, ou seja, os erros ortográficos 

ocorrem porque não é respeitado o contexto da palavra. Entram nesse caso os erros 

relativos ao /s/ intervocálico, ao /s/ pós-consonantal e o uso indevido do diacrítico ‘ç’. 

Pude observar, ainda, que os informantes do GT ainda cometem erros do tipo 

grafar um ‘s’ somente para representar o som do [s] em contextos intervocálicos 

(p.ex:asador>assador), sendo que nesses casos tal grafia apresenta som de [z]. 

Nesses exemplos, pela norma ortográfica, existe a exclusão da grafia do ‘s’, mas 

todos sabem que há casos de irregularidade do sistema que abrem brechas para 

esse tipo de erro por parte dos alunos, já que temos vocábulos na língua portuguesa 

onde o som [s], em posição intervocálica, poderá vir a ser grafado com o dígrafo ‘ss’ 

tais como ‘assalto’; com ‘c’ como em ‘esquece’; com o diacrítico ‘ç’ com em ‘aço’; 

com ‘x’ como em ‘próximo’, entre diversas outras grafias. 

Além disso, para o fonema /s/ na posição depois de coda, houve inúmeros 

casos em que os informantes utilizaram o dígrafo ‘ss’ num contexto em que este não 

poderia ser utilizado (p.ex. em ‘penssa’), uma vez que pela norma ortográfica o 

dígrafo ‘ss’ somente pode ser utilizado entre vogais. Entretanto, o aluno do ensino 
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médio, durante sua vida escolar, já se viu diante de grafias para esse contexto que 

são permitidas e que se referem à representação do fonema/s/, utilizando os 

grafemas ‘s’, ‘ç’ ou ‘c’ depois de coda (como em ‘inseto’, em  ‘detenção’  e em 

‘conceito’). 

 No caso do uso indevido do diacrítico ‘ç’ para representar o fonema /s/ há, 

segundo a norma ortográfica, a sua permissão de utilização apenas diante de ‘a’, ‘o’ 

‘u’ e no meio do vocábulo. Entretanto, verifiquei  que há casos, na amostra que 

tenho de informantes, que ainda cometem erros ortográficos utilizando o diacrítico 

em questão (ofereçe>oferece, esqueçeu>esqueceu, apareçer>aparecer) por 

desconhecerem tal regularidade contextual existente.  

Nesse caso específico, o uso indevido do diacrítico ‘ç’ ocorreu em palavras 

que deveriam ser grafadas com ‘c’ (p.ex: açeito>aceito). No caso da representação 

do fonema /s/ em posição de coda verifiquei que quando os informantes tiveram de 

escolher entre o grafema ‘x’ e o ‘s’ para escrever os vocábulos preferiram grafá-los, 

na maioria dos contextos existentes com ‘x’ (p.ex: experar>esperar).  

Finalmente, há algumas questões ortográficas que são ainda reforçadas por 

questões homonímicas da língua. Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa35 tal 

fenômeno vem do grego homophonía e caracteriza-se pela concordância absoluta 

de sons. Gramaticalmente, é a relação entre palavras com pronúncias iguais, mas 

com significados diversos. 

Do universo de erros ortográficos que envolvem a grafia de vocábulos que 

deveriam ser escritas com o grafema ‘s’, mas o são com o grafema ‘c’, para 

representar o fonema /s/  67.3% dos dados são decorrentes do que denominei de 

um ‘engano de derivação’, decorrente da homofonia da palavra ‘conserto/concerto’. 

Desse modo, os sujeitos do GT partiram, na minha concepção, da grafia ‘concerto’ 

para conserto e, a partir disso, grafaram todas as palavras derivadas desta com o 

grafema ‘c’, ao invés de ‘s’, como seria o esperado.  

A dificuldade de grafia de palavras envolvendo as chamadas irregularidades 

de nossa ortografia é compreensível, conforme assinala Morais (2001), porque não 

                                                             
35Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2015. 

[consult. 2015-03-24 13:22:20]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-

portuguesa/homofonia 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/homofonia
http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/homofonia
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há um princípio gerativo que o aluno possa/deva compreender para grafar 

corretamente tais palavras. Desse modo, os alunos observam a existência, por 

exemplo, de ‘experiência’ e de ‘esperar’, cujo contexto de grafia se assemelha, mas 

ambas apresentam a representação do fonema /s/ em posição de coda, 

respectivamente com os grafemas ‘x’ e ‘s’, não havendo, portanto, uma regra que os 

auxilie a saberem qual é a grafia correta.  

Na próxima seção apresento os dados coletados relativos às demais 

irregularidades do sistema ortográfico.  

 

 2ª parte - Erros ortográficos advindos das demais irregularidades do 

sistema ortográfico 

A tabela 04, a seguir, traz os dados relativos às demais irregularidades do 

sistema ortográfico, a fim de que se possa ter uma visão geral desse universo de 

dados. 

Tabela 04:Dados referentes às demais irregularidades do sistema  

Série /z/ 
intervocálico 
(risada/rizada) 

/ʃ/ como ‘x’ ou 
‘ch’ 

(xarope/charope) 

‘h’ em início de 
palavra 

(hoje/oje) 

/Ʒ/ como ‘j’ ou 
como ‘g’ 

(gesto/jesto) 
 

Total 
 
 

1º 44 42 16 11 113 

2º 43 47 21 4 115 

3º 4 1 3 0 8 

TOTAL 91 90 40 15 236 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 Verifiquei que os informantes do GT tiveram mais problemas de grafia 

naqueles vocábulos que envolviam a representação do /z/ intervocálico, seguido das 

palavras que envolvem a grafia do fonema /ʃ/ como ‘x’ ou como ‘ch’. Em terceiro 

lugar apareceu a representação do grafema ‘h’ em início de palavra e na quarta e 

última posição obtive a representação do fonema  /Ʒ/ com‘g’ ou ‘j’.  

 A seguir apresento trechos retirados dos textos dos informantes do GT que 

trazem tais casos e a  posterior descrição e análise destes. 

 a) Representação do /z/ intervocálico: 
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 Palavras que deveriam ser grafadas com ‘s’ – ( rizada>risada): 

Figura 19: Exemplo rizada‘’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 Palavras que deveriam ser escritas com ‘s’ e ferem regra contextual – 

(confussão>confusão): 

 

Figura 20: Exemplo ‘confussão’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 Palavras que deveriam ser escritas com ‘z’ - (trasia>trazia): 

 

Figura 21: Exemplo ‘trasia’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Palavras que deveriam ser escritas com ‘z’ e ferem regra contextual – 

(disser>dizer): 

 

Figura 22: Exemplo ‘disser’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 
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Analisando os dados de escrita do GT verifiquei  que a maior concentração de 

erros ortográficos relacionados à representação do fonema /z/ intervocálico do GT 

diz respeito à sua representação com o grafema ‘s’ (p.ex: rizada>risada). Os erros 

ortográficos que se encaixam neste grupo representam 92.3% os dados gerais 

levantados e 7.7% dos demais erros ortográficos dizem respeito à sua 

representação do fonema /s/ intervocálico com ‘z’(p.ex: belesa>beleza).  

Um dado que não esperava encontrar nessa etapa de escolarização e que foi 

bastante recorrente foi a representação do fonema /z/ com o dígrafo ‘ss’, sendo que 

47.2% dos erros ortográficos totais envolvendo o fonema/z/ intervocálico levantados 

apresentaram esta característica. Na verdade, houve grande quantitativo de erros, 

nesta situação, mas não variedade dos mesmos, já que apenas 03 vocábulos foram 

computados (assas>asas; pessado>pesado e disser>dizer). 

 b) Representação do fonema /ʃ/ como ‘x’ ou como ‘ch’: 

 

 Palavras que deveriam ser escritas com ‘x’ – (bruchinhas>bruxinhas): 

 
Figura 23: Exemplo ‘bruchinhas’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Palavras que deveriam ser escritas com ‘ch’ – (bixano>bichano): 

 

Figura 24: Exemplo ‘bixano’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 



139 
 

Em relação à representação do fonema/ʃ/ como ‘x’ ou como ‘ch’ verifiquei a 

partir da análise dos dados do GT que é representação gráfica do fonema /ʃ/ com o 

grafema ‘x’ a que apresenta maiores dificuldades para o grupo de alunos do GT, 

uma vez que 66.6% dos erros ortográficos envolvem vocábulos que deveriam ser 

escritos com ‘x’ mas o foram com ‘ch’ (p.ex:enchada>enxada). 

 Um fato que chamou a atenção foi que, de forma geral, os informantes do GT, 

ao produzirem, em sua escrita, erros ortográficos quando da representação do 

fonema /ʃ/ como ‘x’ ou como ‘ch’ acabam por adotarem ‘um paradigma de erro’, ou 

seja, tanto em relação aos erros que são verbos, como os que são substantivos é 

mantido o prefixo adotado pelo informante como o ‘correto’ em todos as suas grafias.  

 c) Representação do grafema ‘h’ em início de palavra: 

 

 Uso do ‘h’ em vocábulos que não deve ser utilizado – (hipisódio>episódio): 

 

Figura 25: Exemplo ‘hipisodio’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Não uso do ‘h’ em vocábulos que a norma ortográfica o prevê - (a>há): 

 

Figura 26: Exemplo ‘a’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

No universo pesquisado, observando os erros ortográficos que envolvem o ‘h’ 

inicial se nota que há dificuldades, nesse grupo de informantes, na colocação do ‘h’ 

inicial exatamente nas palavras onde ele deveria ocorrer, mas é suprimido pelos 

informantes.  
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Os dados numéricos indicam que 77.5% de erros ortográficos que envolvem o 

‘h’ em início de palavra são devido à sua não-utilização (p.ex: a>há) e que em 22.5% 

dos casos o ‘h’ é colocado numa palavra que a norma ortográfica não a prevê (p.ex: 

hexiste>existe).  

De certa forma, esse tipo de erro é esperado devido ao fato de que existem 

muito mais palavras grafadas com ‘h’ do que sem essa letra inicial em nosso idioma. 

Segundo Biderman (2002) a língua portuguesa possui cerca de 500.000 palavras, 

podendo chegar a quase 600.000 computando os termos técnicos. Desse montante 

geral, em torno de 211 itens lexicais são escritos com ‘h’ inicial36, podendo gerar, 

etimologicamente, em média, mais 1500 a 2000 itens com ‘h’ no início de palavra. 

Percebemos, pois, que num universo de quase 600.000 palavras do nosso idioma 

seria bem provável que a escolha dos informantes recaísse na não-utilização do ‘h’ 

inicial em suas produções escritas, uma vez que o número total de palavras que o 

utilizam em sua grafia inicial é relativamente pequeno em nossa língua. 

 d) Representação do fonema/Ʒ/ com‘g’ ou ‘j’: 

 

 Palavras que deveriam ser escritas com ‘g’ – jesto>gesto, mas foram com ‘j’ e 

palavras que deveriam ser escritas com ‘j’ e foram escritas com ‘g’: 

 

Figura 27: Exemplo ‘jesto e geito’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Ao observar os dados referentes ao fonema /Ʒ/ como ‘g’ ou como ‘j’ se 

constata que são poucos os erros ortográficos que envolvem esse caso, dentre o 

universo de erros catalogados. O caso acima exemplificado foi coletado a partir do 

mesmo informante. 

                                                             
36 Disponível em http://www.estudamos.com.br/ortografia/palavras_iniciadas_letra_h.php 
Acesso em 05/10/2014. 

http://www.estudamos.com.br/ortografia/palavras_iniciadas_letra_h.php
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Ao analisar mais detidamente os dados coletados verifiquei que a dificuldade 

dos informantes do GT reside mais nas palavras que são grafadas com a letra ‘j’. 

Percentualmente, em 93.4% dos casos em que os informantes precisaram decidir se 

a palavra em questão deveria ser grafada com ‘g’ ou como ‘j’ eles escolheram 

representar o fonema /Ʒ/ como ‘g’(p.ex: geito>jeito). Em contrapartida, apenas em 

6.6% dos casos tais informantes escolherem o ‘j’ para representar o fonema /Ʒ/, 

(p.ex: jente>gente). 

Constatei, ainda, consultando os dados referentes a este caso que com 

exceção da palavra ‘lisongiada’, todas as demais palavras que deveriam ser escritas 

com ‘j’ e o foram com ‘g’ derivam da palavra jeito: ‘regeito’(rejeitou), ‘desageitada’ 

(desajeitada) e ‘ageitá-lo’(ajeitá-lo). Tal situação demonstra que os informantes em 

questão utilizaram seu conhecimento internalizado sobre os processos derivacionais 

da língua para tentar grafar tais palavras.  

 Passo, então, à descrição e análise da categoria 2 “Segmentação não-

convencional da escrita” (hipossegmentação e hipersegmentação). 

3.2 Dados da categoria 2 – Erros ortográficos advindos da Segmentação não- 

convencional da escrita do GT 

 A tabela 5, a seguir, traz os quantitativos gerais encontrados na categoria em 

questão: 

Tabela 5: Dados de hipo e hipersegmentação 

Anos Hipossegmentação Hipersegmentação Total 

1º 189 18 207 

2º 133 18 151 

3º 06 0 06 

Totais: 328 36 304 

Fonte: elaboração da autora. 

Analisando os erros ortográficos relativos à categoria “Segmentação não-

convencional da escrita tive a oportunidade de constatar que 90.1% dos dados 
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levantados dizem respeito à hipossegmentação da escrita (p.ex:devolta>de volta) e 

que os 9.8% restantes dizem respeito aos dados de  hipersegmentação da escrita 

(p.ex: a pronta> apronta).  

Em relação aos dados de hipossegmentação verifiquei, ainda, que o vocábulo 

‘de repente’> ‘derrepente’ foi aquele que concentrou maior número de erros nesta 

categoria, ou seja, dos 328 erros ortográficos relativos à hipossegmentação da 

escrita encontrados 176 deles ou 53.6% dos dados dizem respeito à grafia 

hipossegmentada do vocábulo em questão. Já a segunda forma hipossegmentada 

deste como em: ‘derepente’>’de repente’ ocorreu em 16 situações, contabilizando 

um percentual de 4.8% dos erros de hipossegmentação da escrita contabilizados na 

coleta. 

Já os dados relativos à hipersegmentação da escrita contaram com 36 erros 

ortográficos no total ou 9.8% dos dados analisados relativos à categoria em questão, 

sendo que não houve nenhum vocábulo em especial que se salientasse em termos 

de quantitativo em relação aos demais. 

Os trechos a seguir, retirados dos textos dos alunos ilustram os dados de 

segmentação da escrita encontrados junto ao GT. 

 Hipossegmentação da escrita: 

 

 Exemplo 1 – denovo>de novo: 

 

Figura 28: Exemplo ‘denovo’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Exemplo 2: dinovo>de novo: 
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Figura 29: Exemplo ‘dinovo’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 Exemplo 3 – derrepente> de repente: 

 

Figura 30: Exemplo ‘derrepente’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Exemplo 4 - derepente>de repente:  

 

Figura 31:Exemplo ‘derepente’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Hipersegmentação da escrita: reverte  rio> revertério: 

 

Figura 32: Exemplo ‘reverté  rio’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Cunha (2004) explica que uma das possíveis motivações para a segmentação 

indevida possa ser o fato dos aprendizes reconhecerem a primeira sílaba da palavra 

como uma palavra gramatical e separarem-na do restante.  Verifiquei que a maioria 
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dos exemplos que tenho nos dados analisados do GT vão ao encontro dessa 

hipótese, já que são comuns os seguintes vocábulos segmentados indevidamente 

na coleta do GT: da li; em quanto; vi veram (verão?);assusta da, entre outros.  

A autora ainda observou em seu trabalho que sequências tais como ‘de 

repente’, ‘embaixo’, ‘debaixo’, ‘em cima’, ‘por isso’ podem se tornar problemáticas 

para alunos de séries mais avançadas caso não sejam trabalhadas no momento 

certo. Nos dados sobre segmentação não-convencional da escrita no ensino médio, 

no GT, verifiquei que os vocábulos referidos por Cunha (2004) anteriormente 

apresentaram alto índice de erro de segmentação, tornando-se motivo de incerteza 

no momento de sua escrita. Outro dado trazido por Cunha (2004) dizendo respeito 

ao fato de que os dados de hipossegmentação nas séries iniciais são em maior 

quantidade do que os de hipersegmentação foi corroborado também em nosso 

estudo com os alunos do ensino médio do GT.  

A seguir passo à descrição e análise dos dados relativos à categoria 3 – 

“Motivação fonética”. 

 

3.3 Dados da categoria 3 - Erros ortográficos advindos de motivação fonética 

do GT 

 Foram considerados erros ortográficos de motivação fonética todos aqueles 

que buscaram representar na escrita a pronúncia das palavras. Essa categoria traz, 

então, os erros relativos às grafias de vogais (p.ex: intristeceu>entristeceu), à 

redução de ditongos (p.ex: busco>buscou), os casos de apagamento do infinitivo 

(p.ex: ama>amar), de inserção\omissão de vogais (p.ex:feiz>fez) e ou omissão de 

consoantes (p.ex: aparece>aparecem), grafia de palatais (le>lhe), além da troca de 

ÃO>AM final (p.ex: buscão>buscam). 

 A tabela 6, a seguir, apresenta os valores parciais de cada um destes casos 

que compreendem a categoria dos erros de motivação fonética. 
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Tabela 6 :Dados referentes aos erros ortográficos de motivação fonética 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A tabela dada anteriormente apresenta em quantitativos gerais os erros 

ortográficos relativos à motivação fonética da língua portuguesa encontrados neste 

estudo com o GT. Como se pode verificar, pela análise dos quantitativos nela 

presentes, foram os erros ortográficos de motivação fonética envolvendo a grafia de 

vogais, caso 1, que representam a maior dificuldade para os informantes do GT, ou 

seja, apresentam 43.2% dos erros ortográficos estão aí concentrados.  Após se tem 

o caso 2, redução de ditongos, com18.8% dos dados seguido do caso 3, que agrupa 

os erros ortográficos relativos ao apagamento de infinitivo, com 14.4% de 

ocorrências. 

 Após, se tem o caso 4 relativo aos erros ortográficos provenientes da 

inserção/ omissão de vogais e/ou omissão de consoantes com 10.8% dos erros 

computados e em quinto lugar encontra-se o caso 5, da troca do am>ão final com 

9.4% dos erros ortográficos gerais. Finalmente, o caso que agrupa o menor número 

de erros ortográficos é aquele proveniente da grafia de palatais e apresenta um 

percentual de 3.3% dos erros totais computados na categoria “Motivação Fonética”. 

Trago, assim como anteriormente, primeiramente os trechos retirados dos 

textos produzidos pelos informantes exemplificando o tipo de erro ortográfico em 

 Casos   

 
Anos 

Caso 1 
Grafia de  
Vogais 

Caso 
2 

Redução de 
ditongos 

Caso 3 
Apagamento 
de infinitivo 

Caso 4 
Inserção/ 

omissão de 
vogais -

consoantes 
 

Caso 5 
-AM>-ÃO em 

final de 
palavra 

Caso 6 
Grafia de 
palatais 

Total 

1º ano 91 

 

40 25 27 30 9 222 

2º ano 58 

 

28 25 12 3 3 129 

3º ano 7 

 

0 2 0 1 0 10 

Totais 156 68 52 39 34 12 361 
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questão e, após cada grupo de casos apresentado procedo a sua descrição e 

análise específica. 

 Caso 1 – Grafia de Vogais: 

 

 Levantamento de vogal pretônica – (disfazer>desfazer): 

 

Figura 33: Exemplo ‘disfazer’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Levantamento de vogal pretônica inicial – increnca>encrenca: 

 

Figura 34: Exemplo ‘increnca’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Levantamento de vogal postônica final – (confetis>confetes): 

 

Figura 35: Exemplo ‘confetis’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Levantamento de vogal pretônica em hiato ~ ditongo  - chatiado>chateado: 
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Figura 36: Exemplo ‘chatiado’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Levantamento de clítico - si>se: 

 

Figura 37: Exemplo ‘si’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Analisando especificamente o caso da “Grafia de vogais”  constatei que este 

tipo de erro ortográfico representa 43.2% dos dados gerais levantados, em especial 

os casos de erros ortográficos referentes ao levantamento de vogal pretônica (p.ex: 

discuido>descuido) e pretônica inicial (p:ex: isperto>esperto), respectivamente em 

primeiro e segundo lugar no número de erros obtidos foram aqueles que somados 

computaram 65.4 % dos casos totais de erros relativos à grafia das vogais. Os casos 

envolvendo as grafias de vogal postônica final (p.ex: pedi>pede), de levantamento 

de vogal pretônica em hiato ou ditongo (p.ex: chatiado>chateado) e de levantamento 

de clítico (p.ex: di>de) dividiram os casos restantes de erros ortográficos obtidos. 

(34.6%) 

Em relação ao caso da grafia de vogais Miranda (2006) traz contribuições do 

âmbito da fonologia que podem ajudar a entender tal fenômeno plasmado, agora, na 

escrita.  

Segundo ele o sistema vocálico do português constitui-se numa realidade 

bastante complexa, sobretudo na língua oral. No sistema de escrita ortográfica a 

utilização dos cinco grafemas ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’ e ‘u’ consegue representar todas as 

vogais possíveis, mas na língua oral existe o aumento deste conjunto de cinco para 

sete elementos. Isso ocorre porque na fonologia temos sete fonemas vocálicos, os 

quais são multiplicados em muitos alofones, dependendo da variedade dialetal que 

está sendo focalizada. 



148 
 

O autor explica que é somente na posição tônica que podemos fazer a real 

distinção dos sete fonemas vocálicos, uma vez que nas posições átonas ocorre uma 

diminuição no número de fonemas da língua, decorrentes das neutralizações que 

ocorrem. Explica que na posição postônica não-final existe a neutralização entre as 

vogais posteriores /o/ e /u/, por exemplo, pér[o]la  ou pér[u]la,  sem que haja, com 

isso, mudança de significado no vocábulo.  

Já na posição postônica final, as vogais irão se reduzir a apenas três, devido 

à ocorrência de neutralização entre as vogais médias e as altas, como em sac[u]~[o] 

e verd[i]~[e], por exemplo. Outro caso que o autor refere diz respeito às vogais que 

estão diante de consoante nasal em sílaba seguinte, chamadas de vogais 

nasalizadas – essas irão se reduzir a cinco, em função da neutralização que ocorre 

entre as vogais médias altas e médias baixas. 

No caso das vogais pretônicas dá-se um fenômeno semelhante, em virtude 

de, a partir da neutralização, as vogais médias altas acabarem se sobressaindo. É 

nessa posição, ainda, que ocorrem os processos de harmonização vocálica, 

situação em que a vogal pretônica assimila um ou mais traços da vogal da sílaba 

imediatamente seguinte, como em v[i]stido e cons[i]guiu; e de levantamento de vogal 

pretônica em início da palavra ou no meio dela, como temos nos casos de [i]scola e 

b[u]neca, respectivamente.  

Verifica-se que na posição pretônica há redução dos sons das vogais para 

apenas cinco, uma vez que em tal contexto ocorre a neutralização entre /e/ e /E/ e 

entre /o/ e /O/. Já quando se observa o esquema da posição postônica não-final se 

verifica que existe a perda do traço que distingue o /o/ e o/u/ e que acontece a 

neutralização das vogais médias.Finalmente, ao observar o esquema da posição 

postônica final, verifica-se que o contraste se reduz a apenas três as vogais. No que 

diz respeito à ortografia, temos os grafemas ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’ e ‘u’, além dos acentos 

circunflexo e agudo, mais o diacrítico til. 
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 Caso 2 – Redução de ditongos: 

 

 Ditongo “ou” para “o” como morfema flexional – compro>comprou: 

 

Figura 38: Exemplo ‘compro’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Ditongo “ou” para “o” na posição medial – poquinho>pouquinho: 

 

Figura 39: Exemplo ‘poquinho’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Ditongo “ei” para “e” na posição medial – fetiço>feitiço: 

 

Figura 40: Exemplo ‘fetiço’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Ditongo “ai” para “a” na posição medial – apaxono>apaixonou: 

 

Figura 41: Exemplo ‘apaxono’ 
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Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Analisando os erros ortográficos relativos à redução de ditongos do GT 

observei que 75% dos dados do caso em questão concentram-se no caso da 

redução do ditongo ‘ou’ para ‘o’ como morfema flexional (p.ex: ando>andou), 

seguido do caso envolvendo a redução deste mesmo ditongo só que na posição 

medial (p.ex loco>louco), com 17.6% dos erros ortográficos encontrados. Os casos 

de redução dos ditongos ‘ei’ para ‘e’ e ‘ai’ para ‘a’ na posição medial obtiveram os 

restantes 7.2% dos erros ortográficos relativos ao caso analisado. 

Neste caso está envolvido o componente morfológico. 

 Segundo Morais (2001) caso as regras relativas às regularidades 

morfológico-gramaticais, presentes nas flexões verbais, fossem mais bem 

trabalhadas com os aprendizes elas poderiam vir a ser sanadas, tais como “cantou”, 

“bebeu”, “partiu” e todas as outras formas de terceira pessoa do singular do passado 

(perfeito do indicativo) escritas  com U final.(MORAIS 2001, p.34).  

Especificamente em relação à redução do ditongo “ou” para “o” na fala os 

percentuais encontrados nesta pesquisa vêm ao encontro do que nos diz Adamolli 

(2006). O autor afirma que por ser o ditongo em questão bastante frequente no 

português e por ser passível de redução em todos os contextos em que ocorre, este 

vem perdendo, paulatinamente, em todos os dialetos do português brasileiro a 

distinção entre pares, por exemplo, como em couro/coro (dois itens lexicais que se 

tornam homófonos), por exemplo.  

Em relação à redução do ditongo ‘ei’ para ‘e’ na posição medial estudos de 

Paiva (1996), Cabreira (1996) e Araújo (2000), entre outros, mostraram que os 

contextos seguintes formados por /ʃ/, /Ʒ/ e /r/ são altamente favoráveis para que haja 

supressão da semivogal do ditongo [ej] e os dados de pesquisa de Adamoli (2006) 

corroboraram tal especificidade.  

Observando os dados obtidos se pode verificar que dos 04 erros ortográficos 

encontrados 02 deles possuem como contexto seguinte o contexto/r/ (cadera e 

madera) e um o contexto /ʃ/ (dexa-lo), um número bastante exíguo, no entanto, 

analisando o contexto geral dos erros ortográficos. 
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Finalmente em relação à redução do ditongo ‘ai’ para ‘a’ na posição medial 

verifiquei que no estudo de Adamoli (2006) tal ditongo apresentou o terceiro menor 

percentual de ocorrência em sua pesquisa, em função, possivelmente, da pequena 

quantidade de vocábulos da língua portuguesa com esse ditongo (uma média de 

160). Este autor chama a atenção para o fato do contexto seguinte com /ʃ/ ser 

exatamente aquele mais propício à monotongação desse ditongo, fato que vem a 

reforçar características do dado encontrado neste estudo - apenas 01 erro 

ortográfico cujo contexto seguinte é o /ʃ/: ‘apaxona’. 

 Caso 3 – Apagamento de infinitivo: comemora>comemorar: 

 

Figura 42: Exemplo ‘comemora’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Monaretto (2000) em artigo baseado no corpus do projeto Variação do Sul- 

VARSUL analisou todos os contextos favorecedores ao apagamento do infinitivo na 

fala e chegou à conclusão de que o apagamento do (r) na região sul é um fenômeno 

linguístico que se dá em todas as classes sociais. Explica que é nos verbos que 

essa queda acontece com mais frequência, principalmente entre os jovens, o que, 

segundo a autora, caracteriza uma mudança em progresso.  
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 Caso 4: Erros ortográficos relativos à omissão ou inserção de vogais 

(epêntese37, prótese38 e metátese39)e de omissão de consoante : 

 

 Casos de epêntese -(p.ex: mais > mas):  

 

Figura 43: Exemplo ‘mais’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Casos de prótese – alevantar>levantar:  

 

Figura 44: Exemplo ‘alevantar’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Casos de metátese – estradalhaço>estardalhaço: 

 

                                                             
37 EPÊNTESE: acréscimo de fonema no meio do vocábulo. 

 
38 PRÓTESE: Acréscimo de fonema no início do vocábulo. 

 
39 METÁTESE: Fenômeno fonético que consiste na deslocação ou transposição de um fonema ou sílaba dentro 

da mesma palavra, com o objetivo de facilitar a articulação da mesma. A metátese é um fenômeno que ocorria no 

português arcaico e renascentista e que muitas vezes se mantém ainda hoje no registo popular e em alguns 

regionalismos. Disponível em: Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 

2003-2015. [consult. 2015-04-03 13:47:36]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/$metatese 

 

http://www.infopedia.pt/$metatese
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Figura 45: Exemplo ‘estradalhaço’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Casos de inserção de consoante: inclusivel>inclusive: 

 

Figura 46: Exemplo ‘inclusivel’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Casos de omissão de consoante - ceto>certo: 

 

Figura 47: Exemplo ‘ceto’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Ao analisar os dados obtidos no Caso 4 constatei que foram os casos de 

epêntese (p.ex: mais>mas) aqueles mais numerosos, ou seja, 69.2% dos dados 

levantados relativamente ao caso analisado. Os casos de prótese alcançaram 12.8% 

dos erros ortográficos do GT, os casos de metátese 10.2% e, finalmente, os casos 

de omissão de consoante obtiveram 7.6% dos erros ortográficos coletados. 

Para Mendonça (2003) e Redmer (2007) a epêntese pode ser definida como 

um fenômeno fonético-fonológico em que há o acréscimo ou inserção de uma vogal 

ou de uma consoante em uma sílaba que não é representada, comumente, na 

escrita. Além disso, pode ser classificada como consonantal ou vocálica dependendo 

dos segmentos inseridos nas palavras  

Do ponto de vista fonológico, tais consoantes não são licenciadas para 

posição de coda, o que faz com que os usuários, na maioria das vezes, optem pela 

inserção de vogais, a fim de resolver um problema relacionado à estrutura silábica, 
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com o intuito de obter uma forma mais adequada à fonologia da língua. Seguindo 

essa linha de raciocínio, Collischonn (2004) verificou que esse tipo de epêntese 

ocorre em palavras como fixo ['fikisu], admiro [adi'miru] e digno ['diginu], o que pode 

ser considerada uma marca do português falado no Brasil. 

Em relação ao fenômeno da prótese, temos em Cagliari e Massini-Cagliari 

(s/d) que tal fenômeno se dá quando ocorre a adição de um segmento no início de 

uma palavra.  

 Caso 5 -Grafia de -AM>-ÃO: 

 

 Verbos do presente do Indicativo – sentão>sentam: 

 

Figura 48: Exemplo ‘sentão’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 Verbos do pretérito perfeito do indicativo – pensarão>pensaram: 

 

Figura 49: Exemplo ‘pensarão’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 AM>ÃO – vocábulos que denotam aumento – tombam>tombão: 

 

Figura 50: Exemplo ‘tombam’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 
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Ao analisar os erros ortográficos relativos à troca de -ÃO>-AM (p.ex: 

buscarão>buscaram; olhão>olham) em verbos que deveriam marcar o tempo 

pretérito perfeito ou o presente do Modo Indicativo ou o -AM>-ÃO em vocábulos que 

denotam grau aumentativo (p.ex: tombam>tombão) verifiquei que 91.2% dos dados 

levantados junto ao GT concentram-se no caso de -AM>-ÃO e os demais 8.8% 

relacionam-se ao caso de  ÃO>AM. 

Em sua pesquisa Oliveira (2014) encontrou, nas séries iniciais, alta incidência 

desse tipo de erro ortográfico (353 na escola pública e 70 na escola particular). De 

acordo com a autora, a diferença entre as escolas no que diz respeito aos erros 

produzidos remete ao uso de formas mais e menos prestigiadas, pois na particular o 

ditongo e a nasalidade são representados (AMARÃO>AMARAM, por exemplo); 

enquanto na pública o erro mais recorrente é AM>O (AMARÃO> AMARO), o que 

indica o uso de variáveis estigmatizadas na língua. 

 Oliveira (2014) chama atenção para o fato de que a língua portuguesa utiliza-

se da nasalidade para representar flexões verbais diferentes, ou seja, -AM para os 

tempos: pretérito perfeito, imperfeito e mais-que-perfeito e -ÃO para o tempo futuro. 

Tal situação, segundo a autora, exige da criança uma operação complexa, tanto nas 

séries iniciais, como também no caso de nossa pesquisa, com adolescentes que 

cursam o ensino médio, pois esses dois grupos precisarão relacionar o elemento 

morfossintático com o elemento fonológico, durante o ato de escrever. 

Sobre tal aspecto, Zorzi (1998) afirma que nas grafias do ÃO > AM não está 

em jogo somente o aspecto verbal, mas também a influência da oralidade, porque 

ao grafarem as palavras com ÃO>-AM os sujeitos podem estar sendo influenciados 

pela análise fonética que fazem do português. Isso porque, na oralidade ‘amaram’ e 

‘amarão’, por exemplo, não apresentam diferença entre si, no tocante aos sons que 

fazem parte de suas composições.   

Tal aspecto, segundo Zorzi (2006) poderá vir a ser dominado na escrita 

quando os alunos passarem a compreender que para tais tipos de palavras se a 

última sílaba for tônica, a grafia que a representará será ‘ÃO’ e, por outro lado, se ela 

for átona, deverá ser representada na escrita com ‘AM’. 
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 Caso 6 - Grafia de palatais: 

 

 L>LH – reconsilharam>reconciliaram: 

 

Figura 51: Exemplo ‘reconsilharam’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 LH>L -(le>lhe): 

 

Figura 52: Exemplo ‘le’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 LH>I – veiaco>velhaco: 

 

Figura 53: Exemplo ‘veiaco’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Ao analisar os dados relativos à ‘Grafia de palatais’ junto ao GT pude verificar 

que 82.3% dos erros ortográficos deste caso se concentram em vocábulos que 

deveriam utilizar o ‘lh’ mas utilizam o grafema ‘l’ (p.ex:le>lhe), os demais casos 

(L>LH e LH>I) obtiveram apenas uma ocorrência cada uma e dividem os restantes 

16.6% dos dados levantados (8.3% para cada um). 
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Teixeira & Miranda (2008), a partir de dados das séries iniciais, dizem não 

parecer haver dúvidas de que nos erros ortográficos que envolvem, especificamente, 

os casos em que ‘lh’ > ‘li’ há motivação fonológica (no caso, nossos maiores índices 

são relativos ao ‘lh’>le)  e utilizarei esse estudo como parâmetro para nossa análise, 

devido à analogia entre os dados).  

Tais autoras propõem uma reflexão que vai ao encontro da possível relação 

entre processos fonológicos que ocorrem durante a aquisição da linguagem e os 

erros ortográficos presentes na aquisição da escrita utilizando, como base, a teoria 

autossegmental nos casos em que [ƛ] passa para [li] – no nosso caso, [ƛ] passando 

para [le], já por efeito claro da informação gráfica.  

 As autoras dizem que tal situação se dá tanto na produção oral de crianças 

pequenas como também em suas escritas iniciais, quando essas substituem ‘lh’ por 

‘li’(milio>milho, por exemplo). Analisando os dados  que apresentei pode-se dizer 

que o mesmo possa estar se dando com os alunos do ensino médio, quando esses 

grafam, por exemplo, o ‘lhe’ como ‘le’ em suas produções escritas. 

 Corroborando os dados de Teixeira & Miranda (2008), também encontrei na 

coleta poucos erros relativos ao ‘lh’ e nenhum referente ao ‘nh’. Os dados descritos e 

analisados no estudo referido oferecem subsídios para que se possa pensar nas 

relações existentes entre fonologia e ortografia também no ensino médio. 

 Muito embora não haja, para as autoras, complexidade ortográfica 

relativamente ao fonema consonantal e os grafemas que o representam na escrita, 

os resultados obtidos no estudo que realizaram demonstram as incertezas das 

crianças de séries iniciais quando se vêm ante a tarefa de representar a soante 

líquida, ‘lh’.  

Sendo assim, segundo tais autoras, as estratégias utilizadas por tais crianças 

se parecem com aquelas que foram observadas por Matzenauer-Hernandorena 

(1999) nos seus estudos referentes à aquisição fonológica das palatais, o que as 

levam a defender a proposta que tende a definir as soantes palatais como 

segmentos complexos.  

Ao analisar os dados desta pesquisa tendo a supor que, mesmo no ensino 

médio, ainda subsistem em alguns sujeitos, as mesmas incertezas de grafia das 
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soantes palatais encontradas nas séries iniciais e referidas na pesquisa de Teixeira 

& Miranda (2008). 

Passo, a seguir, para a categoria 4 desse estudo, a saber, a dos erros 

ortográficos relacionados à supergeneralização de regras ortográficas. 

 

3.4  Dados da categoria 4 - Erros ortográficos advindos da supergeneralização 

de regras 

A tabela 7 a seguir traz os quantitativos gerais encontrados dentro dos cinco 

casos relativos à categoria 4 “Supergeneralização de regras”. Após trago um 

comentário geral acerca dos dados levantados, os trechos retirados dos textos dos 

informantes exemplificando cada um dos casos referidos e comentários específicos 

acerca de cada caso que compõem a totalidade da categoria em questão. 

Tabela 7: Dados referentes aos erros ortográficos relativos à Supergeneralização de 

regras 

Casos  

Anos 1. Abx. 

vogal alta 

final 

2.Abx.vogal 

pretônica 

3.Abx. vogal 

postônica 

não- final 

4.Abx.vogal 

pretônica 

inicial 

5.Troca de ‘u’ por ‘l’ e 

de ‘l’ por ‘u’ nos verbos 

e nomes  

Total: 

1º 

ano 

34 18 02 06 06 66 

2º 

ano 

23 2 01 07 01 54 

3º 

ano 

01 02 _____ ______ ______ 03 

Total 58 42 03 13 07 123 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 Analisando os dados numéricos acima apresentados se pode constatar que 

são os erros ortográficos relacionados ao caso 1 – abaixamento de vogal alta final 

(p.ex:conseguio>conseguiu) aqueles que concentram maior quantitativo de erros 

ortográficos na categoria, seguidos dos erros relacionados ao caso 2 – abaixamento 
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de vogal pretônica (p.ex:podesse>pudesse). Os erros ortográficos somados destas 

duas categorias contabilizam 81.3% dos dados relativos à supergeneralização de 

regras nos textos analisados.  

Já os casos 3, 4 e 5, respectivamente abaixamento de vogal postônica não-

final (p.ex: elece>hélice); abaixamento de vogal pretônica inicial 

(intristeceu>entristeceu) e a troca de ‘u’ por ‘l’ e de ‘l’ por ‘u’ nos verbos e nomes 

(p.ex: ouvil>ouviu) dividiram os restantes 18.7% dos erros ortográficos levantados na 

categoria analisada. 

Os excertos a seguir demonstram tais tipos de erros materializados na 

escrita dos informantes desta pesquisa. 

 Categoria 4 – Supergeneralização de regras: 

 Caso 1 - abaixamento de vogal alta final – abrio>abriu: 

 

Figura 54: Exemplo ‘abrio’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Sobre este caso específico verifiquei que dos 58 erros ortográficos 

computados, apenas 4 dizem respeito a não-verbos (chapeo (2), mine  e meo), os 

demais são verbos  conjugados na 3ª pessoa do singular do tempo passado do 

modo indicativo. Este contexto me parece propicia o surgimento do abaixamento da 

vogal alta final, uma vez que os informantes generalizaram a regra em que o ‘u’ 

átono no final de palavra é representado pelo ‘o’ aplicando-a, porém, a um contexto 

onde ela não se aplica, ou seja, ao morfema da terceira pessoa do singular, grafado 

com ‘u’. 
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 Caso 2 - abaixamento de vogal pretônica – desparando>disparando: 

 

Figura 55: Exemplo ‘desparando’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Observei em relação aos dados referentes ao abaixamento de vogal pretônica 

que o grupo de palavras que agrupa os erros ortográficos classificados como 

supergeneralização, devido ao abaixamento de vogal pretônica é, na sua quase 

totalidade, composto por verbos ou por formas nominais de verbos, excetuando a 

palavra ‘estrepolias’, que é um substantivo.  

 Caso 3 - abaixamento de vogal postônica não-final – elece>hélice: 

 

Figura 56: Exemplo ‘elece’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

Os dados acima, relativos à supergeneralização devido ao abaixamento de 

vogal postônica não-final nos informantes  do GT ficaram restritos a um único 

vocábulo, a saber ‘hélice’, e computaram apenas 03 situações de uso. 

 Caso 4 - abaixamento de vogal pretônica inicial – emplorou>implorou; 

envocado>invocado: 
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Figura 57: Exemplo ‘emplorou e envocado’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Em relação aos erros ortográficos analisados, relativos ao abaixamento da 

pretônica inicial pode-se dizer que eles ocorrem devido à percepção de uma regra 

fonológica segundo a qual em sílabas de início de palavra, cuja configuração é VC, 

há um alçamento categórico. Casos de palavras, como escola, escada, esfera, entre 

outras, exemplificam a regularidade do uso do ‘e’ para esta posição, sendo que as 

exceções para esta posição são isqueiro, isquemia, etc.  

Quando a sequência é de vogal mais a nasal, no entanto, não se pode 

observar regularidade na ortografia e uma ida ao dicionário mostra que as grafias 

‘eN’ e ‘iN’ são encontradas quase na mesma proporção. Isso exigirá que o 

escrevente recorra ao seu léxico ortográfico para grafar corretamente tais vocábulos. 

 Caso 5 - troca de ‘u’ por ‘l’ e de ‘l’ por ‘u’ nos verbos e nomes- chapel>chapéu: 

 

Figura 58: Exemplo ‘chapel’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

A troca de ‘u’ por ‘l’ nos verbos ocorre porque o aprendiz se dá conta que 

sempre que irá pronunciar o som de [u] na posição pós-vocálica ele a grafará com ‘l’. 

Dessa forma, irá generalizar tal regra para contextos onde ela não se aplica, no 

caso, irá grafar com ‘l’ a flexão do verbo na terceira pessoa do tempo pretérito 

perfeito do modo indicativo, como em ‘ouvil’, ‘acordol’ e ‘devolvel’ dos nossos dados. 

Por analogia, se verifica o exemplo da grafia de ‘chapel’, um substantivo, seguindo 

tal supergeneralização da regra anteriormente exposta. Já o caso de ‘devouvida’ e 

‘devouveulhe’ pode ser pensada a mesma supergeneralização da regra 

anteriormente exposta, só que com a utilização do ‘u’ no lugar de ‘l’. 
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Os dados referentes à supergeneralização de regras podem ser considerados 

extremamente relevantes porque denotam que o aprendiz está verdadeiramente 

internalizando regras, segundo Menn & Stel Gammon (1997). 

Verifiquei ao retomar o levantamento de dados do GT que o quantitativo de 

erros ortográficos decorrentes de suprgeneralização de regras não se concentra em 

sujeitos específicos, mas sim que se encontram pulverizados no geral das 

produções escritas dos informantes do GT. 

Passo, a seguir, a analisar os dados levantados junto ao GT relativos à 

categoria “Motivação fonológica”. 

 

3.5 Dados da categoria 5 - Erros ortográficos relacionados à motivação 

fonológica 

 A tabela 8 a seguir traz os quantitativos referentes aos casos que redundaram 

em erros ortográficos relacionados à motivação fonológica junto ao GT. 

Tabela 8: Dados relativos aos erros ortográficos relacionados à motivação fonológica 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 Ao analisar a tabela anteriormente dada constatei que há paridade 

quantitativa entre os casos envolvendo os erros ortográficos relativos à motivação 

fonológica da língua no GT. O que se modifica entre eles é a distribuição dos erros 

ortográficos nas duas primeiras séries do ensino médio – nos primeiros anos há 

mais erros ortográficos relacionados à troca de pares distintivos (p.ex: farinha> 

varinha) e nos segundos a tendência é que haja mais erros ortográficos relativos à 

grafia de sílabas compostas (p.ex; mostro>monstro). 

Anos Caso 1 – Troca 

de pares 

distintivos 

Caso 2-Grafia de 

sílabas complexas 

Total 

1º 40 27 67 

2º 11 23 34 

3º 0 0 0 

Total 51 50 101 
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 Em relação à troca de pares distintivos constatei, ainda, que a maior 

dificuldade dos informantes do GT reside na grafia de palavras que apresentam os 

pares distintivos /f/-/v/, já que dos 51 erros relacionados à troca de pares distintivos 

encontrados, 27 no total (23 relativos à palavras que deveriam ser escritas com ‘f’, 

mas o foram com ‘v’ como em ‘vez’> ‘fez’ e 04 relacionados à palavras que deveriam 

ser escritas com ‘v’ mas o foram com ‘f’ como em ‘firou’> ‘virou’) envolveram tal 

especificidade. 

Em relação à grafia de sílabas complexas (p.ex: estante>instante) tive a 

oportunidade de constatar que  os erros ortográficos computados neste caso  

dividiram-se da seguinte maneira: 

 

 os erros ortográficos que envolviam encontro consonantal 

(p.ex:frustada>frustrada) obtiveram 44% dos dados levantados na pesquisa 

com o GT; 

 

 os  erros ortográficos envolvendo sílabas com coda (erros envolvendo grafias 

de sílabas com duas consoantes na posição pós-vocálica) (p.ex: 

mostro>monstro) obtiveram 56% dos dados relativos ao caso analisado; 

 

 a grafia do vocábulo ‘monstro’ configurou-se como uma real dificuldade dos 

informantes do GT, já que num universo de 28 erros computados referentes à 

grafia de sílabas complexas (com coda), 26 diziam respeito à variantes da sua 

grafia.Tal quantitativo representa mais de 50% dos dados do caso analisado. 

 

A seguir apresento os trechos retirados dos informantes da pesquisa que 

exemplificam os casos relativos à categoria “Motivação Fonológica”. 

 

 Caso 1 - Erros ortográficos relacionados à troca de pares distintivos: 

 

 Trocas de pares distintivos pura e simplesmente - farinha>varinha: 
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Figura 59: Exemplo ‘farinha’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Troca de pares distintivos que envolvem consoantes fricativas mais ou menos 

anteriores, além do traço sonoro – mancho>manso: 

 

Figura 60: Exemplo ‘mancho’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 Troca de pares distintivos que envolvem o traçado da letras  - tonou>tomou: 

 

Figura 61: Exemplo ‘tonou’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Troca de pares distintivos relacionados ao traço contínuo- pez>fez: 

 

Figura 62: Exemplo ‘pez’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Troca de pares distintivos com hipersegmentação - vra cassassou>fracassou: 

 

Figura 63: Exemplo ‘vra  cassassou’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Considera-se como erros segmentais todos aqueles relativos às trocas entre 

/p//b/, /t/-/d/, /k-g/, /f/-/v/, /s/-/z, /s/-/ʒ/, /ʃ/-/z/ por exemplo, decorrentes do fato de tais 

sons serem muito semelhantes porque o ponto e o modo de articulação para que 
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cada um possa ser produzido é o mesmo, a diferença residindo apenas na presença 

ou não de vibração das pregas vocais. 

 Desse modo, o que os diferencia é o valor do traço [sonoro] que poderá ser [-

sonoro] quando não há vibração da prega vocal e [+sonoro] quando houver. Tais 

trocas entre os pares não são incomuns no desenvolvimento fonológico, à exceção 

dos casos em que se observa um desenvolvimento atípico. Já na escrita inicial pode-

se dizer que tais trocas se manifestam com relativa frequência conforme mostra 

estudo de Miranda e Matzenauer (2012). 

 Caso 2 - Erros ortográficos relacionados à grafia de sílabas complexas: 

 

 Erros ortográficos envolvendo sílabas complexas com encontro consonantal -

lembou>lembrou; lembar>lembrar: 

 

Figura 64: Exemplos ‘lembou e lembar’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Erros ortográficos envolvendo sílabas complexas com sílabas com coda-

estantes>instantes: 

 

Figura 65: Exemplo ‘estantes’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Os erros desta natureza ocorrem nas séries iniciais, geralmente, quando o 

aprendiz busca reduzir as sílabas mais complexas da nossa língua, tais como CCV 

como em ‘braço’ e CVC como em ‘pista’ à sílaba canônica CV. 
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 Durante o processo de aquisição da escrita ortográfica estes tipos de sílabas 

podem vir a gerar algumas dificuldades para o aprendiz e é comum que as crianças, 

nas séries iniciais, busquem escrever ‘cito’ para ‘cinto’ por exemplo, seguindo seu 

‘instinto’ linguístico. Sobre tais erros Carraher (1986) afirma que, embora frequentes 

nas séries iniciais, que eles acabam vindo a diminuir na medida em que o aprendiz 

percebe que há na língua diferentes estruturas silábicas. 

 Observei, entretanto, que muito embora os informantes do GT estejam no 

final do ensino médio, estes ainda apresentam em sua produção escrita erros 

ortográficos relativos à motivação fonológica, tanto em relação à troca de pares 

distintivos como relativamente à grafia de sílabas complexas.  

Tais erros, ainda, mantêm percentuais parecidos nestas duas primeiras séries 

do ensino médio, apenas revezando a concentração de um ou de outro em cada um 

dos anos observado. Outra observação diz respeito ao fato de que à exceção de três 

informantes (dois no primeiro ano e um no segundo ano) que apresentaram,  juntos, 

quantitativo de erros ortográficos relativos à motivação fonética na razão de 36.6% 

dos dados totais coletados da categoria, os demais 63.4% dos dados estão 

distribuídos nas produções escritas do restante do GT.  

Em relação à grafia das sílabas complexas verificamos que foram os erros 

ortográficos que buscaram representar duas consoantes na posição pós-vocálica, 

especificamente para grafar a palavra ‘monstro’ e ‘monstrinho’, aquelas que 

demonstraram a maior dificuldade por parte de informantes do ensino médio. Foram, 

ao todo, 26 ocorrências das tentativas de grafias destas palavras com grafias que 

flutuaram entre as formas ‘mostro’ (18), ‘moustro’(4), ‘mostrinho’ (3) e ‘monstrons’ 

(1).  

Em relação ao caso específico da palavra ‘monstro’ Miranda (2009) explica 

que esta palavra é um exemplo de vocábulo da nossa língua que traz uma estrutura 

silábica supercomplexa, portanto, apresentando maior dificuldade de representação 

na escrita dos aprendizes que estão adquirindo a escrita e, pelo que pude observar, 

também para aqueles que se encontram no ensino médio, como é o caso dos 

informantes do GT.  
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A estrutura apresenta-se da palavra ‘monstro’, segundo Miranda (2009) 

configura-se da seguinte forma, conforme a figura (86), abaixo: 

          σ 

O               R 

              N  C 

m           on  s     tro 

Figura 66: Estrutura da palavra ‘monstro’ 

Fonte: Miranda (2009) 

 

No estudo realizado por Miranda (2009) ocorreram 106 casos de erros 

ortográficos relativos às grafias de sílabas com duas consoantes na posição pós-

vocálica, ou 19.5% dos erros referentes aos registrados com sílabas com coda, 

sendo que o índice da escola pública alcançou 53.8% e da escola particular 46.2%. 

Os três itens lexicais representativos deste caso foram ‘monstro’, ‘construir’ e 

‘transformar’. 

Miranda (2009) explica neste estudo que as estratégias para grafia da 

estrutura (C) (C)VCC foram de dois tipos – omissão ou da nasal ou omissão da 

fricativa, sendo ambas exploradas pelos aprendizes, mas havendo uma ligeira 

preferência pela grafia da fricativa:  52.8%  para ‘mostro’ e 47.2% para nasal  - 

montro. Observando os relados relativos ao item lexical ‘monstro’ deste estudo com 

alunos do ensino médio pude  observar que no primeiro ano do ensino médio temos 

a predominância da omissão da nasal nos dados obtidos, ou seja, em 14 situações – 

03 para ‘moustro’, 08 para ‘mostro’ e 03 para ‘mostrinho.’  

Além disso, no item lexical ‘estante’ para instante a nasal também é omitida, 

computando, ao todo, 16 dados desse tipo. Não há omissão de fricativa, sendo que 

o último dado encontrado, relativo ao item lexical ‘monstro’ é ‘monstrons’, ou seja, 

há, no meu entender, além da grafia correta da sílaba supercomplexa, este dado 

pode ser interpretado como uma assimilação, neste caso, uma cópia de uma 

estrutura supercomplexa. Já no segundo ano temos, para o mesmo vocábulo acima 
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referido 11 casos de omissão da nasal, como em ‘mostro’ (10) e moustro (1), não 

havendo nenhum apagamento de fricativa ou grafia com supergeneralização, como 

anteriormente ocorrido no primeiro ano.  

Exemplos de grafias da palavra ‘monstro’: 

 Exemplo 1 - mostro>monstro: 

Figura 67: Exemplo ‘mostro’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 Exemplo 2 - mostrinho>monstrinho: 

 

Figura 68: Exemplo ‘mostrinho’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 Exemplo 3 - moustro>monstro; mousto>monstro: 

 

Figura 69: Exemplos ‘mousto e moustro’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Exemplo 4 - monstrons> monstro: 

 

Figura 70: Exemplo ‘monstrons’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 
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 A seguir passo a descrever e analisar os erros ortográficos relacionados a 

não-observância de regras morfológicas. 

 

3.6  Dados da categoria 6 - Erros ortográficos relacionados a não-observância 

de regras morfológicas 

A tabela 9, a seguir, traz os quantitativos referentes aos casos que 

redundaram em erros ortográficos relacionados a não-observância de regras 

morfológicas no GT. 

Tabela 9: Dados relacionados aos erros ortográficos advindos da não-observância 

de regras morfológicas 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Analisando os dados relativos a esta categoria tive a oportunidade de verificar 

que a maior concentração de erros ortográficos se dá no caso da flexão do 

imperfeito grafada incorretamente (p.ex: soube-se> soubesse; buscase>buscasse), 

ou seja, 93% dos dados analisados da categoria concentram-se neste caso, contra 

apenas 4% relativos ao caso dos adjetivos que deveriam ser escritos com ‘s’, mas o 

foram com outros fonemas (p.ex: furioza>furiosa; gulosso>guloso) e 3% dos casos 

referentes aos erros ortográficos que envolvem o sufixo –ICE para substantivos( 

p.ex: chatise>chatice). 

Constatei, ainda, que a maior concentração de erros ortográficos relativos à 

representação do sufixo do imperfeito nesta categoria reside na troca de ‘–sse’ para 

Anos Caso 1 - 

Flexão de 

imperfeito do 

subjuntivo 

grafada 

incorretamen

te 

Caso 2 - 

Substantivos 

que 

deveriam ter 

sido escritos 

com ‘s’ 

Caso 3 - 

Grafia 

incorreta de 

substantivos 

terminados 

com o sufixo 

-ICE 

Totais 

1º ano 44 02 0 46 

2º ano 47 02 03 52 

3º ano 2 0 0 2 

Totais: 93 04 03 100 
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‘c’ (p.ex: conseguice>conseguisse), com 44.5% dos dados, seguida da 

representação do sufixo em questão por ‘s’ (p.ex: buscase>buscasse) com 31.1% 

dos erros ortográficos. A menor quantidade de erros, em relação a este caso se deu 

no caso da representação do –SSE  com hipersegmentação (p.ex: sai-se> saísse) 

com 24.4% dos erros ortográficos obtidos. 

Em relação ao caso 2 verifiquei que a representação do fonema/z/ nos 

adjetivos através do grafema ‘z’ (p.ex: furioza>furiosa) obteve 75% dos dados 

computados (03 erros ortográficos de 04 no total) e que o uso de outros fonemas 

para representá-lo (p.ex: gulosso>guloso) deu-se em apenas uma oportunidade. O 

caso 3 apresentou apenas um exemplo de vocábulo, a saber ‘espertise’>espertice 

que também fere uma regra contextual. 

 Os trechos a seguir, retirados dos textos dos informantes ilustram os dados 

obtidos nas produções escritas analisadas. 

 Caso 1 - Flexão de imperfeito do subjuntivo grafada incorretamente: 

 

 a) Com ‘c’ – buscace >buscasse: 

 

Figura 71: Exemplo ‘buscace’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 b) com ‘s’ ferindo regra contextual – ficase>ficasse: 

 
 

Figura 72: Exemplo ‘ficase’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 
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 c) com hipersegmentação - tive-se >tivesse: 

 

Figura 73: Exemplo ‘tive-se’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Morais (2001) explica que ao contrário do que muitos pensam, o aprendizado 

da ortografia não se resume, apenas, a uma questão meramente mnemônica, uma 

vez que há regularidades  e irregularidades da língua que podem auxiliar 

professores e alunos a descobrirem qual a grafia de determinada palavra a ser 

utilizada. As chamadas correspondências fonográficas regulares morfológico-

gramaticais auxiliam a dar conta da questão da grafia dos verbos no imperfeito do 

subjuntivo, aqui apresentadas. 

 Tais relações entre letra-som, segundo Morais (2001) nos dão a compreensão 

das regras e nos dão segurança para escrever.  Por exemplo, em relação à grafia do 

imperfeito do subjuntivo o autor nos explica que  

Sabemos também que ‘cantasse’, ‘comesse’ e ‘dormisse’ se escrevem com 
SS. Por quê? Mesmo que não saibamos “dizer” as razões, temos um 
conhecimento intuitivo dos motivos que estão por trás dessas grafias.(...) Na 
maioria dos casos, essas regras envolvem morfemas -  partes “internas” que 
compõem as palavras - sobretudo sufixos que indicam a sua “família” 
gramatical. Esses sufixos aparecem tanto na formação de palavras 
derivadas como na flexão dos verbos. 

 

 Caso 2 - Adjetivos que deveriam ter sido escritos com ‘s’: 

 

 mas foram grafados com ‘z’ – furioza>furiosa: 

 

Figura 74: Exemplo ‘furioza’ 
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Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 mas foram utilizados outros grafemas representando outros fonemas – 

(gulosso): 

 

Figura 75: Exemplo ‘gulosso’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Em relação aos adjetivos acima apresentados há uma regularidade 

morfológico-gramatical que prevê que estes sejam grafados com o final –OSO; -

OSA, ou seja, com o grafema ‘s’. No entanto, tal peculiaridade não é levada em 

consideração pelos informantes do GT, no momento de grafarem tais palavras.  

 Caso 3 – Erros ortográficos relativos à grafia de substantivos terminados com 

o sufixo–ICE que ferem regra contextual – espertise>espertice: 

 

Figura 76: Exemplo ‘espertise’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Segundo Morais (2001) tais erros ortográficos fazem parte dos casos de 

regularidades morfológico-gramaticais que estão presentes em substantivos. 

Vocábulos como ‘doidice’, ‘chatice’, ‘velhice’ são substantivos que sempre se 

escrevem com o grafema ‘C’. 

 Finalizando a análise dos dados do GT apresento os erros ortográficos 

relativos a não-observância de regras contextuais. 
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3.7 Dados da categoria 7 - Erros ortográficos advindos da não-observância de 

regras contextuais 

A tabela 10, a seguir, traz os quantitativos referentes aos casos que 

redundaram em erros ortográficos relacionados a não-observância de regras 

morfológicas no GT.  

Tabela 10: Dados relacionados aos erros ortográficos relativos da não-observância 

de regras contextuais 

 

Anos 

Caso 1 –  

/R/ forte 
intervocálico  

Caso 2 –  

/R// pós-
consonantal 

Caso 3-  

Coda 
nasal 

 

Totais 

1º 06 02 18 26 

2º 08 01 12 21 

3º 04 01 03 08 

Totais 18 04 33 55 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 Ao analisar os dados relativos aos erros ortográficos advindos de não-

observância de regras contextuais verifiquei que o caso 3 - representação de coda 

nasal (p.ex: quamdo>quando) foi aquele que mais erros concentrou, ou seja, 60% 

dos dados coletados, seguido do Caso 1 - representação do /R/ forte intervocálico 

(p.ex: varrinha>varinha) com 32.7% dos dados coletados na categoria e na última 

posição em quantitativo de erros ortográficos veio o Caso 2, a saber: representação 

do /R/ forte pós-consonantal (p.ex: enrrolada>enrolada), com 7.3% dos erros 

ortográficos coletados na categoria em questão. 

 Em relação ao caso de grafia de coda nasal (p.ex: inpedida>impedida) 

contatei que aqueles vocábulos que deveriam ser grafados com ‘n’ e foram como ‘m’ 

(p.ex: semtada>sentada) representaram quase o dobro de erros em relação às 

palavras que devem ser grafadas com ‘m’ e o foram com ‘n’ (p.ex: 

inpressiona>impressiona). 

 Já em relação aos erros ortográficos decorrentes da representação do /x/ 

intervocálico verifiquei que os dados envolvendo o uso do ‘r’ fraco para representar o 
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‘r’ forte (p.ex: deruba>derruba) tiveram o dobro dos erros relativos ao uso do ‘r’ forte 

para representar o ‘r’ fraco (p.ex: varrinha>varinha).  

 Já o caso da representação do fonema /x/ depois de coda (p.ex: 

enrraivecida>enraivecida) representou apenas 1.3% dos dados analisados na 

categoria e a colocação de coda em vocábulo que não a previa teve apenas 01 caso 

computado ou 0.4% dos dados totais da categoria (p.ex: inritada> irritada). 

 Os excertos dos textos dos informantes, a seguir, demonstram exemplos dos 

erros ortográficos acima descritos materializados na escrita. 

 Caso1 - representação do /R/ forte intervocálico: 

     

 ‘r’ fraco para representar ‘r’ forte – cachoro>cachorro: 

 

Figura 77: Exemplo ‘cachoro’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 ‘r’ forte para representar ‘r’ fraco- varrinha>varinha: 

 

Figura 78: Exemplo ‘varrinha’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Sobre a questão da representação do fonema /x/ Guimarães (2005), Melo e 

Rego (1998) e Araújo, Garcia e Miranda (2007) explicam que  no início do processo 

de aquisição da escrita pelas crianças, estas  já conseguem perceber a diferença 
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existente entre o ‘r’ fraco e o ‘r’ forte, fazendo com que a grafia do primeiro seja mais 

fácil de ser aprendida.  

Além disso, tais estudos ainda demonstram que a utilização do “rr” 

intervocálico torna-se facilmente aprendida pela criança na fase de aquisição da 

escrita, fazendo com que não haja muitos erros ortográficos relativos a este contexto 

em especial.Tais constatações referentes a este tipo de erro, nas séries iniciais 

acaba por reverberar nos dados que analisei do ensino médio, segundo me parece, 

uma vez que o baixo quantitativo de erros ortográficos desta natureza parece vir a 

confirmar que os alunos tendem a consolidar seu conhecimento ortográfico em 

relação à representação do ‘r’ fraco e do ‘r’ forte em tal contexto. 

 Caso 2 - representação do /x/ pós- consonantal: 

 

 Exemplo de erro ortográfico envolvendo o fonema /x/ pós-consonantal – 

enrrolar>enrolar: 

 

Figura 79: Exemplo ‘enrrolar’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

Neste caso específico os informantes do GT grafaram o dígrafo ‘rr’ em um 

contexto no qual ele não é permitido, já que a regra determina que tal dígrafo 

somente poderá aparecer entre vogais.  Nos casos mostrados, porém, tal dígrafo 

encontra-se entre uma vogal e uma consoante. 

 De certa forma, a pouca quantidade de erros ortográficos deste tipo em 

especial me surpreendeu já que em sala de aula, por diversas vezes, em várias 

turmas da instituição em que ministro as aulas foi “chamada minha atenção” pelos 

alunos quando escrevia no quadro palavras tais como ‘enrolado’, ‘enriquecer’, etc., 

por eles acreditarem que eu havia escrito tais vocábulos erroneamente.  
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Quando eu pronunciava a regra sobre a utilização do dígrafo somente entre 

vogais, não raro os alunos respondiam que haviam aprendido no fundamental que 

que se “fazia som de “R” forte, era com dois erres, que nem o “SS”.  

Tal analogia é fortemente reproduzida em sala de aula e com relativa 

frequência, causando confusão tanto em relação ao uso dos dois ‘rr’ como dos dois 

‘ss’.  

Caso 3 - representação de coda nasal: 

 

 Palavras que deveriam ser escritas com ‘m’ mas foram grafadas com ‘n’ – 

também>também: 

 

Figura 80: Exemplo ‘tanbém’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Palavras que deveriam ser escritas com ‘n’ mas foram grafadas com ‘m’ – 

limdo>lindo: 

 

Figura 81: Exemplo ‘limdo’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 Palavras que não possuem coda nasal, mas esta foi colocada – 

inritada>irritada: 
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Figura 82: Exemplo ‘inritada’ 

Fonte: textos produzidos pelos informantes da pesquisa 

 

 Em relação aos casos de erros ortográficos relativos à representação da coda 

nasal verifiquei que tais erros alcançaram um percentual de 27.2% dos dados da 

categoria em questão, mas no universo geral dos erros ortográficos analisados neste 

estudo esta parcela de erros ortográficos é pequena. Parece-me que a regra 

ortográfica clássica do ‘m’ antes de ‘p’ e de ‘b’ e de ‘n’ antes das demais letras foi 

internalizada e aprendida realmente pelos informantes, bem como o uso dos dois ‘rr’ 

em início de palavra e o uso de ‘g’ e do ‘j’ antes de ‘a’, ‘o’ e ‘u’. Digo isto porque se 

aquela primeira teve poucos casos observados, as últimas duas referidas não 

ocorreram nos dados levantados do GT. 

A seguir dou início à descrição e a análise dos dados do Grupo Longitudinal 

(GL). 

 

3.8 Descrição e análise dos dados de escrita espontânea do Grupo 

Longitudinal (GL) 

 

3.8.1 As oficinas compostas por imagens 

Os dados a serem apresentados nesta seção dizem respeito à análise dos 

dados de escrita espontânea do Grupo Longitudinal - GL, a partir da produção 

escrita de três oficinas compostas de imagens já descritas anteriormente. Foram 

coletados, ao todo, 182 erros ortográficos advindos de 45 textos de escrita 

espontânea produzidos pelos informantes do GL que, a partir de então, serão 

referidos segundo números de 1 até 15.  

Os informantes de 1 até 5 fizeram parte do Grupo 1 (fortes em ortografia) e 

produziram entre 2 e 11 erros ortográficos no total; do Grupo 2 integraram os 

informantes numerados de 6 até 9, cujo número de erros está entre 16 e 30 

(medianos em ortografia) e do Grupo 3 fizeram parte os informantes numerados de  

10 até 15  - com mais de 31 erros cada (fracos em ortografia). 
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 Apresento, inicialmente, a tabela 11 com os erros ortográficos gerais relativos 

à escrita espontânea dos informantes do GL. 

Tabela 11: Quantitativo dos erros ortográficos gerais de escrita espontânea (GL) 

 Categorias  

Cat. Ir.  
sistema 

Mot. 
fonética 

 

Seg. 
não-
conv. 

escrita 

Mot. 
fonológica 

Sup. 
regras  

Não-obs. 
Reg. 

morfológicas 

Outros Não-obs. 
reg. 

contextuais 
 

Totais 

 

Totais 

 

 
63* 

 
59 

 
24 

 
14 

 
11 

 
06 

 
03 

 
02 

 
182 

Fonte: Elaboração da autora 

*25 relativas ao fonema /s/ e 38 envolvendo as demais irregularidades do sistema. 

 Observando tais quantitativos contatei que os erros ortográficos relativos às 

“Irregularidades do sistema” (p.ex: asul>azul) foram aqueles que mais ocorreram na 

escrita espontânea dos informantes pesquisados, seguidos dos erros decorrentes da 

“Motivação fonética” (p.ex: busco>buscou) e da “Segmentação não-convencional da 

escrita” (p.ex: denada>de nada e in certo>incerto). Em quarta posição ficaram os 

erros decorrentes de “Motivação fonológica” (p.ex: farinha>varinha), seguidos dos 

erros derivados da “Supergeneralização de regras” (p.ex: podesse>pudesse). As 

três categorias que menos apresentaram erros ortográficos foram a “Não-

observância de regras morfológicas” (p.ex: devolve-se>devolvesse), a categoria de 

erros não analisáveis “Outros” (ivo>livro) e a categoria “Não-observância de regras 

contextuais” (p.ex: limdo>lindo). 

Especialmente em relação à categoria relativa ao desconhecimento de regras 

morfológicas entendo que o aspecto morfológico presente nos erros ortográficos 

perpassa várias categorias e casos analisados do GL (como já referi anteriormente 

sobre os dados do GT), tais como o caso do apagamento de infinitivo (p.ex: 

busca>buscar) e da redução de ditongo como morfema flexional (p.ex: amo>amou), 

apenas para citar a categoria de “Motivação fonética”.  

No entanto, devido ao fato de o trabalho adotar uma categoria como a de 

“Motivação fonética” foi feita a opção por catalogar como dado de “Não-observância 

de regularidade morfológica” somente aqueles casos que envolvem a marca de 
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subjuntivo –SSE  (p.ex: busca-se> buscasse); -OSO e –OSA (p:ex: famozo>famoso 

e formoza>formosa) e  erros ortográficos relativos à grafia de substantivos 

terminados com o sufixo–ICE  (p.ex:velise> velhice), assim como precedi com os 

dados do GT. 

Passo, a seguir, para a descrição e análise dos dados de escrita espontânea 

do Grupo 1 Longitudinal. 

Tabela 12: Erros ortográficos do Grupo 1(fortes) – Produção espontânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

 

Verifica-se que 04 erros ortográficos dizem respeito à categoria das 

“Irregularidades do sistema ortográfico” (concerta>conserta; elicoidal> 

helicoidal;concertar (2)> consertar).Destes, 03 itens dizem respeito à representação 

do fonema /s/ depois de coda e 01 refere-se à representação do ‘h’. Entretanto, há 

diferença na qualidade do dado se comparamos o vocábulo ‘concerta’ com a não 

utilização do grafema ‘h’ em ‘elicoidal’, uma vez que a grafia do primeiro além de 

basear-se numa irregularidade do sistema ainda representa um caso de homonímia, 

outra convenção que dificulta ainda mais a escolha de qual grafema deve ser 

utilizado em tal caso. Análoga relação também poderia ser estabelecida diante do 

erro ortográfico ‘comprimentaram’, categorizado como uma supergeneralização de 

regras, mas que também pelo efeito da homonínia da língua pode ter sofrido 

influência do seu homófono  ‘comprimento’. 

 
Sujeitos 

Erros ortográficos – produção espontânea 
 

 
Dados das oficinas 

 
Totais 

1 frustada 01 

2 concerta 01 

 
3 

comprimentaram, devolta, derrepente  03 

 
4 

elicoidal 01 

 
5 

enrrolada, derrepente, concertar 
(02),imenda (emenda), devolve-se 
(devolvesse) (2) 

07 

Totais  13 
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 Caso do fonema /s/ depois de coda – concerta>conserta: 

 

Figura 83: Exemplo ‘concerta’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Irregularidade do sistema – ‘h’ em início de vocábulo: elicoidal>helicoidal: 

 

Figura 84: Exemplo ‘elicoidal’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

Foram computados, também, 03 erros ortográficos relativos à “Segmentação 

não-convencional da escrita” - derrepente>derrepente(02) e devolta>de volta. Os 

dois vocábulos dizem respeito à hipossegmentação. No caso do ‘derrepente’ 

hipossegmentado com utilização dos dois ‘r’ para representar o ‘r’ forte intervocálico 

há, por parte dos informantes, o reconhecimento e aplicação da regra ortográfica, 

muito embora a forma ortográfica em si esteja incorreta.  

 Segmentação não-convencional da escrita (hipo) -  devolta>de volta: 

 

Figura 85: Exemplo ‘devolta’ 

Fonte: Texto produzido pelos informante da pesquisa (GL). 

 Segmentação não-convencional da escrita (hipo) – derrepente>de repente: 
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Figura 86: Exemplo ‘derrepente’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

Após, na terceira posição em quantitativo de erros ortográficos está a 

categoria “Não-observância de regras morfológicas”. No caso da hipersegmentação 

do vocábulo ‘devolvesse’ se verifica que há ‘intuição’, por parte do sujeito acerca do 

fator morfológico, no entanto, por desconhecer a forma de representar na escrita o 

modo subjuntivo com ‘–sse’ de modo correto este o faz com  ‘-se’. 

 Não-observância de regras morfológicas – devolve-se>devolvesse: 

 

Figura 87: Exemplo ‘devolve-se’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

Finalmente, os últimos 3 vocábulos analisados são ‘frustada’, ‘imenda’ e 

‘enrrolada’. Os dois primeiros relacionados, respectivamente às categorias 

“Motivação fonológica” (grafia de sílabas complexas) e “Motivação fonética” 

(levantamento de vogal pretônica inicial); já o terceiro envolveu a categoria “Não-

observância de regras contextuais”. 

 Motivação fonológica (grafia de sílabas complexas) – frustada>frustrada: 

 

Figura 88: Exemplo ‘frustada’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 
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 Motivação fonética (grafia de vogais )  - imenda>emenda: 

 

Figura 89: Exemplo ‘imenda’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 Não-observância de regras contextuais -  enrrolada>enrolada: 

 

Figura 90: Exemplo ‘enrrolada’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Em relação aos dois primeiros casos (frustada e imenda) averiguei que muito 

embora o Grupo 1 fosse formado por informantes fortes em questões ortográficas 

ainda foi possível verificar na sua escrita ortográfica erros desta natureza, 

contrariamente ao que eu havia suposto antes de iniciar tal análise.  

 Passo, a seguir, à análise dos dados do Grupo 2 Longitudinal. A tabela 13, 

a seguir, traz os erros ortográficos totais destes informantes. 
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Tabela 13: Erros ortográficos do Grupo 2 (medianos) – Produção espontânea 

Fonte: Elaborada pela autora 

*Quantitativo com realocação de erros em mais de uma categoria 

 Observei que a maioria dos erros ortográficos do Grupo 2 pertence à 

categoria “Irregularidades do sistema ortográfico”, evidenciando-se a representação 

do fonema /ʃ/ como ‘x’ ou como ‘ch’ como o caso que mais apresentou erros 

ortográficos. A maior frequência ficou por conta dos vocábulos que deveriam ser 

escritos com ‘ch’ mas o foram com ‘x’ (p.ex: bixos>bichos), em se comparando 

àqueles que deveriam ser escritos com ‘x’ mas o foram com ‘ch’(chingou>xingou). 

Após pode ser observada a incidência de erros na grafia do fonema/z/ intervocálico 

(p.ex: razante>rasante), seguida da representação do fonema /s/ (p.ex: 

incensível>insensível)  e do ‘h’ em início de palavra (p.ex: élice>hélice). 

 Irregularidades do sistema (representação do fonema /ʃ/ como ‘x’ ou como’ch’ 

– bixos>bichos: 

 

Figura 91: Exemplo ‘bixos’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 
Sujeitos 

 
Erros ortográficos – produção espontânea 

 

 Totais 

6 desistendimento, deboxando, chingá-lo, élices,denovo, dinovo 
 

06 

7 derrepente, tráz (atrás) (2), chingou, incensível, flexas, 
tentão(tentam), razante (2) 

 

09 

8 encontrar-mos,  anciosa, estreiou,elicóptero,bixos, 
derepente(2),bixo (3) 

 

10 

9 sacodiram,derrepente (2),chingou, assas (asas)(2),élice 
 

07 

Totais  32* 
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 Irregularidades do sistema (representação do fonema /ʃ/ como ‘x’ ou como ’ch’ 

– chingá-lo>xingá-lo: 

 

Figura 92: Exemplo ‘chingá-lo’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Irregularidade do sistema (representação do fonema /z/) – razante>rasante:  

 

Figura 93: Exemplo ‘razante’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Representação do fonema /s/ - incencível>insensível: 

  

Figura 94: Exemplo ‘incensível’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Irregularidade do sistema (uso do ‘h’ no início de palavra) – élice>hélice: 

 

Figura 95: Exemplo ‘élice’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

A segunda categoria que concentrou mais erros foi aquela relativa à 

“Segmentação não-convencional da escrita”. Somente pela questão da 
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segmentação foram agrupados 06 vocábulos – dinovo>de novo, derrepente>de 

repente (03), derepente>de repente e encontrar-mos> encontrarmos, 05 casos de 

hipossegmentação e 01 caso de hipersegmentação.  

 Segmentação não-convencional da escrita (hipo): denovo>de novo: 

 

Figura 96: Exemplo ‘denovo’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Segmentação não-convencional da escrita (hiper) - encontrar-

mos>encontrarmos: 

 

Figura 97: Exemplo ‘encontrar-mos’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

O vocábulo derepente>de repente também foi alocado na categoria “Não-

observância de regras contextuais” uma vez que a grafia hipossegmentada com um 

‘r’ somente, entre vogais, fere uma regra contextual que prevê o uso do dígrafo ‘rr’ 

para representar ‘r’-forte nesta posição.  

 Não-observância de regras contextuais+hipossegmentação – derepente>de 

repente: 

 

Figura 98: Exemplo ‘derepente’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 
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Finalizando, constatei que os vocábulos dinovo>de novo; tentão>tentam e 

estreiou>estreou são representativos da categoria “Motivação fonética” e muito 

embora sejam poucos já representam um quantitativo maior do que aquele 

encontrado junto aos informantes do Grupo 1,o que já era esperado.  

 Motivação fonética (inserção de vogal) – estreiou>estreou: 

 

Figura 99: Exemplo ‘estreiou’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

Ainda encontrei junto a este Grupo 2 o caso de sacodiram>sacudiram  

categorizado como pertencente à categoria “Supergeneralização de regras”. 

 Supergeneralização de regras – sacodiram>sacudiram: 

 

Figura 100: Exemplo ‘sacodiram’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

A seguir passo a descrever e analisar os dados de escrita espontânea do 

Grupo 3 Longitudinal.  
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Tabela 14 - Erros ortográficos do Grupo 3 (fracos) – Produção espontânea 

Fonte: Elaborada pela autora. 

* Dados totais com cômputo em mais de uma categoria. 

 

 Observei ao analisar os erros ortográficos do Grupo 3 que a categoria que 

mais concentrou os erros deste grupo foi aquela relativa à “Motivação fonética”. Tal 

fato já era esperado, uma vez que o Grupo 3 é aquele composto por informantes 

com maiores dificuldades diante da escrita ortográfica e, desta forma, havia a 

hipótese de que eles apresentariam erros ortográficos que fossem mais calcados na 

oralidade do que os informantes dos Grupos 1 e 2, fato que acabou por ser 

confirmado. 

Sujeitos Erros ortográficos – produção espontânea 
 

Totais 

 

 
10 

 
 

 
assas (04) (asas), chatiado, farinha (varinha) 

 

06 

 
11 

 
compro-lhe,cumprimetou, admira (admirada), extinto (instinto), desaparecesse 
(desaparecessem), pego (pegou),encima, chingar, descutir, podesse,élece (2),busca 
(buscar), 
em   baixo,supreendeu-se, brinca (brincar) 
 

 
16 

 
12 

 
aniverssário (2), quiz(2), atráz, concegue,destraída,chanse,infelismente,encima, 
istava,chinga,cançados,varia (varinha),consegui (consegue), Suza (Zuza) 
(03),intensão,Ermes (Hermes) (2), fantaziados,fantazia,fentiço 
 
 

 
24 

 
13 

dinada (2),penso (pensou) (2),dessidiu,mancho (manso),enchugou,alevantar,escolhe 
(escolher),derrepente,destouir (destruir),ajudalo, does (dois), artera, tomo 
(tomou),disparo (disparou), denovo, demoro (u),le (lhe), desperto (despertou), 
coriosidade,gurizes (6),demoro (demorou), surprezas, bixo 
 

 
 

30 

 
14 

lembro (lembrou),abraço (abraçou),es  tava,vira (virar),rizada,acontece (acontecem), 
derrepente (2),falo (falou),recupera (recuperar),acordo (acordou),pega (pegar), mais 
(mas),chora (chorar), fecho (fechou),começo (começou),ficarão (ficaram),fico (ficou) 
(02),apavoro (apavorou),concertava,penso (pensou),transforma 
(transformar),concerta (concertar)(2),rizada,concerto (concertou)(2),ivo (livro),álici 
(álibi),aguento (aguentou),quebro (quebrou),emociono(emocionou) (2), surgi,traz 
(atrás),desparando, rizadas 
 

 
 

38 

 
15 

encontro (encontrou),deule, acho (achou),de atráz (2),enchergou, bixo,mostro 
(monstro), 
invadio,espasso,durmiu,experta, loco,boxinha (bruxinha),denovo,azas,apegou (a 
pegou) 
veia (velha),corcodilho  (3) (crocodilo),pechando,guntaram (juntaram) 

 

 
23 

 
Totais 

  
137* 
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 Neste contexto chamam atenção os erros ortográficos referentes à redução 

de ditongo, especialmente do ditongo ‘ou’ para ‘o’ como morfema flexional40 (p.ex: 

pego>pegou) que representaram a metade dos erros computados na categoria. O 

apagamento de infinitivo (p.ex: compra>comprar) ficou em segundo lugar no número 

de erros ortográficos levantados (09) e os casos de inserção/omissão de vogal ou 

consoante (p.ex:alevantar>levantar), grafia de vogais(p.ex: istava>estava) e grafia 

de palatais (p.ex> le>lhe) obtiveram mesmo número de erros computados (06 em 

cada). O caso que menos erros apresentou dentro da categoria “Motivação fonética” 

foi o caso de ÃO>AM ( p.ex:amarão>amaram). 

 Redução de ditongo como morfema flexional – falo>falou: 

 

Figura 101: Exemplo ‘falo’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Apagamento de infinitivo – brinca>brincar: 

 

Figura 102: Exemplo ‘brinca’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

  

 Inserção/omissão de vogal ou consoante – alevantar>levantar 

 

Figura 103: Exemplo ‘alevantar’ 

                                                             
40 Num montante de 28 erros obteve-se apenas 02 relativos a outros tipos de ditongos (‘o’ para ‘ou’ e ‘e’ 
para ‘ei’  medial.  
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Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Grafia de vogais – chatiado>chateado: 

 

Figura 104: Exemplo ‘chatiado’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 Grafia de palatais – deule>deu-lhe: 

 

Figura 105: Exemplo ‘deule’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 ÃO>AM: ficarão>ficaram: 

 

Figura 106: Exemplo ‘ficarão’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Observei, ainda, que a categoria relativa às “Irregularidades do sistema 

ortográfico” (p.ex: enchergou>enxergou) foi a segunda em quantitativo de erros no 

Grupo 3. Com isso, verifiquei que ela tem se mantido nos dados do Grupo 

Longitudinal flutuante entre a primeira e a segunda posição em relação ao 

quantitativo de erros.  

 O caso que concentrou maior número de erros ortográficos foi a 

representação do fonema/z/ intervocálico (p.ex: razante>rasante). Após, observa-se 

o caso da grafia do /s/ intervocálico que, em especial, na posição depois de coda se 
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verificou na metade dos erros ortográficos do caso em questão. Tais erros relativos 

ao fonema /s/ são todos derivados da palavra concerta>conserta (‘concertava’, 

‘concerto (u)’ e ‘concerta’). Tal caso é análogo aquele referido na análise dos dados 

do Grupo 1, em que se observa exemplo de homonímia da língua.  

 Irregularidades do sistema - representação do fonema/z/ - 

fantaziados>fantasiados 

 

Figura 107: Exemplo ‘fantaziados’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Irregularidades do sistema – representação do fonema /s/ depois de coda: 

concerta>consertar: 

 

Figura 108: Exemplo ‘concerta’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Em relação às demais irregularidades constatei que a representação do 

fonema/ʃ/ como ‘x’ ou como ‘ch’ (p.ex: chingar>xingar e bixo>bicho), o uso do 

grafema ‘h’ em início de palavra (p.ex: élece>hélice) e  a representação do fonema 

/Ʒ/ (p.ex: jesto>gesto e geito>jeito) foram os casos que menos erros ortográficos 

apresentaram, respectivamente. Quanto ao fato do fonema /Ʒ/ chamou atenção que 

num montante considerável de erros ortográficos como este obtido junto ao Grupo 3 

não tenha havido palavra alguma grafada com o fonema em questão. 

 Irregularidades do sistema – representação do fonema /ʃ/ como ‘x’ ou como 

‘ch’ – chingar>xingar: 



191 
 

 

Figura 109: Exemplo ‘chingar’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Irregularidades do sistema – uso ou omissão do ‘h’ no início de palavra – 

élece>hélice: 

 

Figura 110: Exemplo ‘élece’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Quanto aos erros ortográficos categorizados com de “Motivação fonológica” 

tive a oportunidade de verificar que houve equidade entre aqueles que se 

relacionavam com a troca de pares distintivos (p.ex: farinha>varinha) e os que 

diziam respeito à grafia de sílabas complexas (p.ex: mostro>monstro), tal como já 

ocorrido nos dados do GT. 

 Motivação fonológica – troca de pares distintivos  - farinha>varinha: 

 

Figura 111: Exemplo ‘farinha’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 
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 Motivação Fonológica – grafia de sílabas complexas – corcodilho>crocodilo: 

 

Figura 112: Exemplo ‘corcodilho’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Chamou especialmente minha atenção que tal tipo de erro ortográfico 

(corcodilho>crocodilo)  ainda ocorra em textos de alunos do 3º ano do ensino médio, 

não tanto pela quantidade, mas por serem erros característicos de séries iniciais que  

ainda se mantiveram ao final de tal etapa da escolarização formal. Verifiquei, ainda, 

que tais erros foram encontrados nas produções de todos os informantes do Grupo 

3, a exceção do Sujeito 14 (que, no entanto, tem altíssima concentração de erros 

relacionados à redução de ditongo). 

 Relativamente aos erros ortográficos referentes à “Segmentação não- 

convencional da escrita” verifiquei que eles são mais numerosos no que se refere à 

hipossegmentação (p.ex: derrepente>de repente) em se comparando à 

hipersegmentação (p.ex: es tava> estava). Em relação à hipersegmentação, no 

entanto, verifiquei que sempre que esta ocorreu uma das partes que compõe a 

palavra tem significado para o sujeito, como por exemplo, o que se verifica em 

vocábulos hipersegmentados tais como: ‘em baixo’;‘es tava’, ‘de atráz’. Esta é uma 

tendência, também nos dados de escrita espontânea das séries iniciais, conforme 

verificado por Cunha (2004). 

 Segmentação não-convencional da escrita (hipo) – ajudalo>ajudá-lo: 

 

Figura 113: Exemplo ‘ajudalo’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 
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 Segmentação não-convencional da escrita (hiper) – de atraz>detrás: 

 

Figura 114: Exemplo ‘de atraz’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 A categoria que reuniu os erros ortográficos relativos à “Supergeneralização 

de regras” (p.ex: invadio>invadiu) obteve 09 erros ortográficos. Nesta categoria, o 

caso que se sobressaiu mais está relacionado ao ‘abaixamento de vogal pretônica’ 

(p.ex: podesse>pudesse). 

 supergeneralização de regras – abaixamento de vogal pretônica  - 

podesse>pudesse: 

 

Figura 115: Exemplo ‘podesse’ 

Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 Finalmente, na categoria “Outros” (p.ex: destouir>destruir; ivo>livro e 

admira>admirada) contataram-se 03 situações de erros ortográficos considerados 

idiossincráticos.  

 “Outros” – destouir>destruir: 

 

Figura 116: Exemplo ‘destouir’ 
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Fonte: Texto produzido pelos informantes da pesquisa (GL). 

 

 A seguir trago a descrição e a análise dos dados referentes à escrita 

controlada do GL. 

 

3.9 Descrição e análise dos dados de escrita controlada do GL 

 São considerados dados de escrita controlada aqueles advindos dos 

instrumentos ‘Ditado Balanceado’ e ‘Bacharel’ (1ª versão). Com tais instrumentos 

obtive 283 erros ortográficos totais levantados a partir da análise dos 15 ditados 

balanceados e de 15 textos em primeira versão do texto Bacharel, obtidos junto aos 

15 sujeitos que compõem o GL perfazendo um total de 30 textos de escrita 

controlada analisados. 

As tabelas 15 e 11a (esta última já apresentada anteriormente) trazem os 

comparativos entre as categorias e o número de erros ortográficos encontrados tanto 

na escrita controlada como na escrita espontânea do GL. 

Tabela 15: Quantitativos gerais dos erros ortográficos do GL - escrita controlada 

(DB+ texto Bacharel em 1º versão): 

Cat. Ir. do 
sistema 

Mot. 
Fonética 

Não-
obs.reg.
contex. 

 

Seg.  não-
conv. 

Escrita 

Sup. de 
regras 

Mot. 
Fonol. 

Outros Não-obs. 
regras morf. 

Totais 
 
 
 
 

Tot.  
151 

 

 
51 

 
45 

 
12 

 
12 

 
07 

 
04 

 
01 

 
283 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

85 relativos ao fonema /s/ e 66 relativos às demais irregularidades do sistema. 

** Dados totais com cômputo em mais de uma categoria. 
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Tabela 11a:Quantitativos dos erros ortográficos gerais de escrita espontânea (GL) 

 Categorias  

Cat. Ir.  
sistema 

Mot. 
fonética 

 

Seg. 
não-
conv. 

escrita 

Mot. 
fonológica 

Sup. 
regras  

Não-obs. 
Reg. 

morfológicas 

Outros Não-obs. 
reg. 

contextuais 
 

Totais 

 

Totais 

 

 
63* 

 
59 

 
24 

 
14 

 
11 

 
06 

 
03 

 
02 

 
182 

Fonte: Elaboração da autora 

25* relativas ao fonema /s/ e 38 envolvendo as demais irregularidades do sistema. 

 

 Ao analisar as duas tabelas anteriormente referidas verifiquei que ao todo 

foram coletados 465 erros ortográficos no somatório dos instrumentos de escrita 

espontânea e controlada do GL. Além disso constatei  que tanto nos instrumentos de 

escrita espontânea como nos instrumentos de escrita controlada os erros 

ortográficos relativos à categoria  “Irregularidades do sistema” continuam sendo 

aqueles que mais causam dificuldade para os alunos pesquisados e seguidos, em 

segundo lugar, pelos erros ortográficos relacionados à categoria “Motivação 

fonética”. 

Na terceira posição, entretanto, há mudança significativa na ordem das 

categorias elencadas – enquanto nos instrumentos de escrita espontânea à 

categoria “Não observância de regras contextuais” aparecia em sexto lugar, nos 

instrumentos de escrita controlada esta passa a ocupar a terceira posição em 

número de erros ortográficos coletados. 

Tal fato indica, na minha concepção, que nos instrumentos de escrita 

espontânea os erros ortográficos relativos a categoria “Não-observância de regras 

contextuais” (p.ex: limdo>lindo) podem ter sido suprimidos propositalmente na 

escrita pelos informantes do GL, que por não terem certeza da forma ortográfica de 

determinado vocábulo podem ter optado por utilizar outro no seu lugar (p.ex: ao 

invés de limdo>lindo usam bonito, belo, etc). Já na coleta controlada não existe 

substituição, eles precisam escrever conforme o ditado pelo professor, aparecendo, 

então, as suas reais dificuldades em relação à categoria elencada.  
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 As demais categorias seguem em posições próximas, ao se analisar os dois 

tipos de instrumentos. 

 Passo, a seguir, para a análise do primeiro instrumento de escrita controlada 

– o Ditado Balanceado (DB) na sua forma mais geral junto ao Grupo Longitudinal.  

Tal análise busca reiterar ou refutar as categorias de análise encontradas junto ao 

Grupo Transversal e, ainda, se for o caso, inserir novas categorizações relevantes e 

não presentes no levantamento de dados do Grupo Longitudinal. 

 

3.9.1 O Ditado Balanceado  - DB 

A tabela 16, a seguir, apresenta as categorias de análise que resultaram da 

análise do DB, com seus respectivos quantitativos de erros. 

Tabela 16 :Quantitativos de erros ortográficos gerais do DB  (GL) 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

*67 relacionados à representação do fonema /s/ e 13 relativos aos demais casos.  

 Constatei que erros ortográficos que dizem respeito à categoria 

“Irregularidades do sistema”, em especial da representação do fonema/s/, são 

aqueles mais salientes na análise geral do DB, seguidos dos erros ortográficos 

relacionados à “Não-observância de regras contextuais” e de “Motivação fonética”. 

Os erros relativos às categorias “Motivação fonológica”, “Supergeneralização de 

regras”, “Segmentação não-convencional da escrita” e da categoria dos erros não 

analisáveis “Outros” obtiveram quantitativos próximos entre si. 

 Tais constatações mostram que tanto na escrita controlada como na escrita 

espontânea são os erros ortográficos relativos às irregularidades do sistema, 

Cat.1  

 

Cat. 2  Cat.3 Cat.4 Cat.5 Cat.6. Cat.7 T. 

Ir.  do 

sistema 

ortográfico 

Não-

obs.regras 

contextuais 

Motivação 

fonética 

Motivação 

fonológica  

Sup. de 

regras 

Seg. não 

conv. da 

escrita 

Outros  

80* 37 12 05 03 02 03 142 
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especialmente os casos do fonema /s/ aqueles que mais dificuldades apresentam na 

escrita dos informantes deste estudo. Em segundo lugar ficaram os erros 

ortográficos relativos a não-observância de regras contextuais.  

Tais dados em especial reforçam o foco das indagações a serem feitas aos 

informantes do GL no momento das entrevistas, quando da análise do texto 

Bacharel e de sua transgressão, a fim de verificar indícios acerca dos níveis do MRR  

dos informantes para estes aspectos ortográficos elencados. 

 A seguir, inicio a descrição e análise dos dados da entrevista realizada com 

os informantes do GL, provenientes do levantamento de dados do Texto Bacharel e 

de sua transgressão. A partir destes instrumentos organizei um roteiro contendo 

indagações sobre 10 palavras presentes no instrumento, as quais serviram de base 

para a análise dos níveis do MRR dos informantes do Grupo Longitudinal (GL) 

 

3.10 Os dados da entrevista com o conteúdo do Texto “Bacharel” e sua 

transgressão 

  

 Esta última seção busca descrever e analisar o conteúdo da entrevista  

realizada junto ao GL. Primeiramente apresento os dados referentes ao que 

denomino Bloco 1, de forma geral, por entender que as respostas são bastante 

parecidas entre os informantes do GL.  

Após, apresento os dados do Bloco 2 de forma individual, por informante, 

seguindo o paradigma da divisão dos grupos anteriormente elencados, a saber: 

primeiramente os sujeitos considerados fortes em questões ortográficas; após os 

considerados medianos e, por fim, aqueles informantes dados como fracos para as 

questões ortográficas elencadas neste estudo.  

Nesta etapa da análise pretendi buscar nas indagações realizadas acerca dos 

10 itens retirados do instrumento indícios acerca dos níveis do MRR nos quais se 

encontram os informantes do Grupo Longitudinal e verificar se tais níveis estão 

relacionados ao maior ou menor quantitativo de erros ortográficos presentes em 

seus textos. 
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Após a análise individual dos informantes por grupo acerca dos níveis do 

MRR apresentei as estratégias “Memória  Visual”,  “Analogia” e “Apoio da escrita na 

oralidade” que surgiram da análise do conteúdo da entrevista com os informantes. 

Tais estratégias demonstram no que se apóiam os informantes desta pesquisa no 

momento em que estes precisam grafar uma determinada palavra do português.  

 Passo para a apresentação dos dados referentes ao Bloco 1. 

3.10.1 Indagações do Bloco 1 

 As indagações presentes no Bloco 1 foram as seguintes: 

i) O que é para ti “erro” de português? 

ii) Achas  importante escrever corretamente? Se sim, por quê? 

iii) Ao ler, tu prestas atenção nas palavras do texto, só no conteúdo, ou nas 

palavras e no conteúdo? 

iv) Em relação ao ensino fundamental e médio, o que lembras 

especificamente sobre ‘ensino de ortografia’?  

 

Deste modo, em relação à questão (i) do Bloco 1 - “O que é para ti erro de 

português” verifiquei que os 15 informantes referenciaram como ‘erro de português’ 

o fato de escrever errado. Dentre as respostas dadas temos as seguintes como 

representativas: 

“Depende, erro de português é quando a gente escreve uma coisa no texto 
que as palavras não batem com o correto.”(Sujeito 1) 

 “Eu entendo por a gente ter dificuldade de diferenciar como escrever pela 
pronúncia. Então, a gente fica questionando quando vai escrever uma 
palavra. Como é que se escreve? Será que é com ‘s’, com ‘z’, aí começa a 
vir um monte de questionamento, se é com ‘j’, com ‘g’. Então acontece 
muito erro deste tipo, que é o que eu entendo por erro de português.” 

(Sujeito 11) 

 

Tais respostas dos informantes vêm ao encontro da ideia, muito difundida 

socialmente, de que “erro de português” caracteriza-se como sendo a grafia 

incorreta das palavras. No entanto, 05 sujeitos entrevistados, além de frisarem a 

questão da escrita fora da norma ortográfica como caracterizadora de erro de 
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português, mencionaram outros aspectos, como a questão da variação linguística, 

da concordância, atenção etc.: 

“Falar alguma palavra errada, escrever errado.”(Sujeito 4) 

 “Há erro de português é que muito de falta de atenção, depende de cada 
um também. Erro de português é mais saber falar, mas não saber escrever 
direito, então eu acho que é mais isto, que muita gente erra por causa 
disso.(Sujeito 15) 

 

As respostas recém mencionadas acabam por ampliar o conceito de erro de 

português, comumente aceito pelo senso comum e mostram que não somente a 

ortografia na percepção desses informantes é a única responsável por prejudicar a 

boa escrita de um texto. Não entrarei em questões mais aprofundadas neste sentido, 

por entender que tal seção busca apenas mostrar a percepção destes alunos sobre 

o que seja um ‘erro de português’ e não o que os especialistas da área 

compreendem que isto seja. 

Em relação à questão(ii) do Bloco 1 de perguntas –Achas importante 

escrever corretamente? Se sim, por quê? obtive unanimidade nas respostas 

levantadas junto aos alunos, todos eles disseram ser importante, sim, escrever 

corretamente e deram as seguintes justificativas: importante para a qualificação 

pessoal, para a aceitação social e intelectual, etc 

As respostas a seguir ilustram aquilo que foi dito pelos informantes do GL: 

 “Muito importante escrever corretamente, eu acho que escrever é transmitir 
o que tu sabe, o teu conhecimento, a tua ideia, o teu modo de pensar. É um 
modo de expressar o que tu pensa e como fala. Muito importante pra quem 
estuda, pra vida da pessoa.”(Sujeito 9) 

“Acho, porque é bom para as pessoas entenderem, porque se tu escrever 
errado as pessoas podem se perder, não entenderem do que tu quer 
falar.”(Sujeito 10) 

 

Em relação à indagação (iii) do Bloco 1 - Ao ler, tu prestas atenção nas 

palavras do texto, só no conteúdo, ou nas palavras e no conteúdo?  apenas 02 

informantes  disseram prestar atenção nas palavras enquanto estavam lendo, os 

demais disseram que só prestavam atenção ao conteúdo. Os informantes que 

alegaram prestar atenção à forma das palavras enquanto liam  afirmaram que assim 
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procediam na seguinte situação -  quando as palavras eram novas e os auxiliavam 

na ampliação do vocabulário. 

Tais afirmações aqui analisadas vão de encontro a um discurso bastante 

difundido socialmente que postula o seguinte: “Quem lê, escreve corretamente”, uma 

vez que se verifica, ao menos no grupo pesquisado, que não necessariamente, no 

momento da leitura, se está prestando atenção à forma da palavra, mas sim em 

outras questões, tais como o enredo, as ações, etc.  

Desta forma, penso que a leitura, quando ‘treinada’ para tal fim pode vir a ser 

um instrumento de aprendizagem de ortografia e um instrumento metodológico 

importante para o professor de língua materna ensinar a ortografia. Entretanto, o ato 

de ler, como modo de fruição, não ensina a grafia das palavras para o leitor. 

As respostas a seguir ilustram os achados sobre o item (iii): 

“Não, eu não presto atenção, só presto atenção no conteúdo, no enredo, 
não presto atenção nas palavras, na pontuação, em nada, nem nas 
palavras diferentes, passo direto pelas que não conheço e tento entender 
elas no contexto do parágrafo.”(Sujeito 8)  

 “Agora no 3º ano eu comecei a prestar atenção na escrita das palavras 
também, para aumentar vocabulário para o RCC, até para ter uma base de 
ortografia mesmo, da forma de escrever correto e tem ainda o ENEM e a 
redação, tem a redação do PAVE, tu tem que escrever bem, eu preciso de 
modelos, tu começa a analisar como tu vai expor a tua ideia e a forma 
correta das palavras.”(Sujeito 11) 

 

Finalmente, no item (iv) do Bloco 1 - Em relação ao ensino fundamental e 

médio, o que lembras especificamente sobre ‘ensino de ortografia’? obtive  

respostas muito parecidas de todos os informantes. Práticas escolares instituídas 

tais como o ‘Ditado’, o ‘Completa com a letra correta’, a ‘Marcação do erro no texto’ e 

o ‘Soletrando’ foram recorrentes em todas as entrevistas.  

Outra situação que ficou subsumida na análise do conteúdo das entrevistas 

foi a questão da não sistematização do ensino de ortografia no ensino Fundamental 

e Médio e, também, a confusão, por parte dos alunos, sobre o que vem a tratar, de 

fato, o conteúdo de ortografia, muitas vezes confundido com outros conteúdos 

escolares. Para representar este panorama geral, escolhi a fala de uma informante, 

pois nela estão contempladas todas as nuances anteriormente referidas pelos outros 

sujeitos: 
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“Não lembro de nada. O meu ensino fundamental foi muito deficiente, eu 
estudava numa escola do município de Tavares, onde os professores, 
assim, aprendiam na hora de ensinar, às vezes nem aprendiam, eles não 
sabiam quase nada, era muito fraco. Eu sentia muita falta quando cheguei 
aqui no CaVG, porque eu sempre estudei no município, e depois a 8ª no 
Estado, não é uma coisa que te exige, tu não precisa aplicar o que 
aprendeu, decora e pronto. Quando eu cheguei aqui faltou muita coisa lá de 
trás, da 5ª, 6ª até antes, que eu não sabia. Então o professor aqui no CaVG 
tem que rever coisas básicas porque a gente vem sem base 
nenhuma.Lembro de ditado, mas eu não me lembro de pegar uma matéria e 
aprofundar nela, era tudo básico, superficial, nunca teve um conhecimento 
maior, tipo, “há, vamos ver isso aqui, ver como é que se faz, por que se faz, 
então. Tinha ditado, mas não tinha retorno. A gente escutava, copiava, a 
professora sem corrigir individual, era no quadro porque éramos 40 numa 
sala pequena, mal dava pra circular lá. Aí a gente perguntava por que se 
escrevia assim, e ela dizia que a gente devia ler bastante livros na biblioteca 
que fixava as palavras. Tinha completar lacunas com letras (tipo s e z, esse 
tipo de coisa), tinha marca de vermelho no texto quando a gente errava uma 
palavra, mas nada de ensinar de verdade o motivo daquilo ser daquele jeito. 
No médio não tive quase nada de ortografia também, só crase no 1º ano. 
Até tentaram, mas tivemos muita mudança de professor, não tinha 
continuidade, pegamos três greves na colada, quando a gente tava 
pegando o jeito do professor, ele saía e vinha outro diferente. Não adianta, 
é importante o professor porque tu te afeiçoa, tu pega a maneira dele 
ensinar e aí se torna a tua maneira de aprender.” (Sujeito 9) 

 

A fala do Sujeito 9 traduz este complexo universo do (não) ensino e da (não) 

aprendizagem de ortografia no ensino fundamental e médio. Neste trecho, temos 

claramente delineado desde problemas decorrentes da formação de professores, 

bem como o resultado de sucessivas greves, os baixos salários, a grande 

quantidade de alunos em sala de aula que, obviamente, acabam por prejudicar e até 

inviabilizar atividades que possam ser feitas rumo à aprendizagem efetiva.  

Aparecem neste trecho, também, formas arraigadas de apresentar o conteúdo 

relativo à ortografia, nossas velhas conhecidas: a prioridade do mnemônico em 

casos onde esta estratégia não se aplicaria, além da ausência, no ensino médio, de 

um espaço entre os demais conteúdos, para a ortografia ser revista ou mesmo vista 

pela primeira vez.  

Não me admira que a maioria dos informantes deste estudo, ao final do 

ensino médio, ainda apresentem tantos erros ortográficos em suas produções 

escritas. Surpreende-me, na verdade, o fato de que apesar de tudo, muitos deles 

tenham chegado até aqui carregando poucos erros ortográficos em sua escrita. O 

motivo disso ocorrer é um dos vetores desta pesquisa, a fim de que eu possa auxiliar 

os demais no caminho do domínio efetivo da ortografia do português. 
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A seguir, passo à análise dos itens referentes ao Bloco 2 de perguntas, 

realizadas com o Grupo Longitudinal agora já subdivididos segundo Grupo 1(fortes), 

2(medianos) e 3 (fracos) que seguirão os padrões já referidos na metodologia deste 

estudo. 

3.10.2 Indagações do Bloco 2 

 As indagações presentes no Bloco 2 são as seguintes: 

BLOCO 2: 

v) Por que fizeste determinada transgressão? (os vocábulos apresentados 

para apreciação dos informantes foram os seguintes: chinesa, cidade, 

disseram, extravagante, jeitinho, há, campos, ferradura, exagerado, 

sequer); 

vi)  Achaste fácil ou difícil escrever transgredindo intencionalmente as 

palavras da tarefa dada? 

 

3.11  Análise do Bloco 2: entrevistas realizadas com os informantes do GL 

 

3.11.1 Informantes 1, 2, 3, 4 e 5 – fortes em questões ortográficas 

 

 Os informantes 1, 2, 3, 4 e 5 fazem parte do Grupo 1, ou seja, dos 

informantes considerados ‘fortes’ em questões ortográficas. Os dados da entrevista 

serão apresentados individualmente, bem como a análise final acerca do MRR de 

cada informante. Ao fechar a análise individual de cada um dos Grupos teço, ainda, 

considerações acerca dos níveis do MRR correlacionados com o número de erros 

ortográficos. 

a) Informante 1: Este sujeito apresentou no total dos instrumentos de coleta de 

dados 02 erros ortográficos gerais. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘chineza’ com “z”? 

Informante 1: O som de s, z é básico, todo mundo erra. Alguém que não conhece a 

língua vai se basear no som, não conhece a modo de escrever. 
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Entrevistador: E tu, como sabes que não é com ‘z’ tal palavra?  Te guias pelo quê? 

Informante 1: Olha, vou por conhecer mais a palavra mesmo, sei como ela é escrita, 

já conheço de ver, não sei regra, não, nenhuma. Eu sou boa de memória, por isso 

escrevo bem... 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’, que transgredisses com ‘s’ no início, 

por que fizesses isso? 

Informante 1: Cidade eu já vi várias vezes com ‘s’ no início, muitos trocam o C pelo S 

ali no começo da palavra. Óbvio que um estrangeiro ia fazer isso! 

Entrevistador: E tu, como sabes que não é com ‘s’ tal palavra?  Te guias pelo quê? 

Informante 1: Bom, geralmente eu sei que o ‘c’ vem no início da palavra, raramente 

vai ter ‘s’ e acho que as palavras do português são bem assim, mais escritas com 

‘c’... não tem regra não, não conheço, vou porque memorizei de tanto escrever e ver. 

É uma palavra simples, comum. 

Entrevistador:  E em relação à palavra ‘disseram’ que escrevesses com um ‘s’ no 

momento de transgredir.  Por que fizesses isso? 

Informante 1: Há, esta dúvida é comum em pessoas no dia a dia, imagina um 

estrangeiro, né? Se eu fosse estrangeiro não ia saber que um ‘s’ tem som de ‘z’ no 

meio e dois tem som de ‘s’ mesmo. Ia colocar tudo com um só, que nem em sapo, 

saco, no início né! 

Entrevistador: E tu, como sabes que essa palavra é com dois ‘s’ e não com um 

somente? Segues alguma regra, ou algo do tipo? 

Informante 1: Não, eu não sei regra pra essa função dos dois ‘s’, eu decorei já essa 

palavra, vem de disse, se é com ‘ss’, segue com dois ‘s’. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ que trangredisses com ‘s’ 

(estravagante). Por que realizasses esta transgressão? 

Informante 1: Por quê? Porque a pessoa vai ouvir EStravagante, não Extravagante, 

se não conhece a língua, for de outro país vai pelo som. 
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Entrevistador: E tu, como sabes que essa palavra é com ‘x’’ e não com ‘s’? Segues 

alguma regra? 

Informante 1: Sei de memória mesmo, conheço ela escrita de tanto ver. Talvez tenha 

alguma regra, mas não conheço não, não sigo. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses a palavra ‘jeitinhos’ 

usando ‘g’ na atividade da trangressão? 

Informante 1: Nessa tu me pegou. ‘J’ e ‘G’ as pessoas não têm muita noção se é 

com um ou é com outro. Não tem muitas palavras assim, né, e as que tem dificulta 

mesmo. Imagina um estrangeiro! 

Entrevistador: E tu,como sabias que esta palavra era com ‘j’ ou com ‘g’? Conheces 

alguma regra que possa ser seguida para se chegar na grafia correta da palavra? 

Informante 1: Não conheço regra para isso, não, de novo fui pela memória que 

tenho, escrevi a palavra dos dois modos e lembrei que era com “j”. Se pudesse 

consultar material ia no celular consultar o tio Google (risos). 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘há’, por qual motivo, na transgressão, não 

usasses o ‘h’? 

Informante 1: Porque um estrangeiro não saberia que é há do verbo ‘haver’. Então ia 

colocar co o ‘a’ somente. 

Entrevistador: Então é assim que sabes que tal palavra é com ‘h’ inicial? 

Informante 1: Isso sei que é há do verbo haver e tem sempre que ser com ‘h’ no 

início, é um tipo de regra , não é? 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses a palavra ‘campo’ 

usando o ‘n’? 

Informante 1: Pois então, eu até errei depois de ter feito o texto 2, na leitura final 

antes de entregar, porque passei direto por essa palavra. Acho que um estrangeiro 

acharia tudo igual o M e o N no som, se basearia no som. 

Entrevistador: E tu, por qual motivo usasses ‘n’ no lugar de ‘m’? Conheces alguma 

regra que te diga o uso de um ou de outro? 
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Informante 1: Essa é a regra clássica, essa eu lembro: antes de p e b se usa M, 

diante das outras letras é N... 

Entrevistador: Poderias me dizer por que transgredisses a palavra ‘ferradura’ usando 

um ‘r’ somente? Por que um estrangeiro faria isso? 

Informante 1: É que palavras com dois ‘r’ o som fica mais forte, quando tem som 

mais forte é dois ‘r’, quando o som é mais fraco é um só. Um estrangeiro não 

conheceria esse detalhe. 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra é com dois ‘r’. Conheces alguma 

regra para este caso? 

Informante 1: Isso só no meio da palavra. No início dois ‘r’ não pode, um só já faz 

som de ‘r’ forte. Aprendi isso na primeira série. 

Entrevistador: E o caso de, por exemplo: ENREDO? Como farias para grafar esse ‘r’ 

do meio. É o mesmo caso? 

Informante 1: É e não é, sei que é com um ‘r’ só por conhecer de memória a palavra, 

mas não sei dizer o motivo de não ser com dois ‘r’ nesse caso... e é no meio... 

Entrevistador: A palavra ‘exagerado’ transgredisses com ‘z’, sobre isso já 

conversamos... Haveria uma outra possibilidade de transgressão dela por um 

estrangeiro? 

Informante 1: Várias formas: com ‘s’ ali no lugar do ‘x’... hã... com ‘j’ ... botando ‘i’ de 

‘exageirado’, isso eu ouço muito. Um estrangeiro iria pela fala dos outros. 

Entrevistador? Por que achas que as pessoas escrevem com ‘i’ essa palavra? E tu, 

como sabes que é sem ela? 

Informante 1: As pessoas falam assim e escrevem desse modo. Eu sei porque a 

gente fala de um jeito mas nem sempre escreve desse jeito.  

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ poderia, na tua opinião, ser escrita por 

um estrangeiro como ‘se   quer’? Como tu sabes que ela não é separada? 
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Informante 1: Sim, poderia, se ele fosse se basear na fala, dissesse pausado, se... 

quer. Eu sei ela pelo sentido mesmo, sem regra. Se fosse se  quer separado teria 

sentido de ‘eu querer’ algo. É bem diferente de sequer. 

ANÁLISE: Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico o Informante 1 diz que as conhece ‘de 

memória’, ou seja, que decorou suas grafias de tanto vê-las escritas, tal estratégia é 

condizente com a natureza arbitrária deste grupo de vocábulos, porque se faz 

necessário decorar suas formas escritas para que se possa escrevê-las 

corretamente. No caso do ‘há’ do verbo ‘HAVER’ consegue explicitar num nível 

consciente verbal a procedência da palavra, utilizando-se de tal conhecimento a fim 

de chegar explicar a transgressão. Na palavra ‘campos’ explicita num nível 

consciente verabal a regra aplicada ao caso e em  ‘ferradura’ demonstra 

conhecimento da regra contextual da utilização dos dois ‘r’ no meio da palavra, não 

conseguindo, no entanto, generalizá-la para o caso de enredo. No caso de 

‘exagerado>exageirado’ reconhece a questão da grafia apoiada na oralidade como 

fonte de erros ortográficos e em ‘sequer’ consegue explicitar num nível consciente 

verbal a diferença entre sequer e se quer. Sendo assim, entendo que o informante 1 

esteja para o microdomínio da ortografia, em relação às palavras elencadas, 

mostrando indícios claros de estar no nível explícito 3 consciente verbal (E3). 

b) Informante 2: Este sujeito apresentou no total dos instrumentos de coleta de 

dados 04 erros ortográficos gerais. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘shineza’ com “sh” e “z”? 

Informante 2: Me lembrou vício da internet e um estrangeiro podia ter uma 

combinação assim na sua língua. O inglês tem... lembrei de ‘shine’ 

Entrevistador: E tu, como sabes que não é escrita assim e também não é com ‘z’?  

Te guias pelo quê? 

Informante 2: Eu conheço esta palavra bem, já vi ela escrita várias vezes. 
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Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’, tu não a transgredisses, mas um 

caso parecido é ‘sempre’, que tinha no texto e colocasses com ‘c’., por que fizesses 

isso? 

Informante 2: Esses dois casos são bem complicados. Eu escrevi ‘cempre’ primeiro 

porque o estrangeiro ia achar que era assim. Como eu sei? Bom, início de palavra é 

sempre com ‘s’, na maioria das vezes é. Cidade e sempre são palavras comuns, eu 

conheço porque memorizei elas. Sei como se escreve. 

Entrevistador:  E em relação à palavra ‘disseram’ que escrevesses com um ‘c’ no 

momento de transgredir.  Por que fizesses isso? 

Informante 2: Porque o estrangeiro não ia conhecer os dois ‘s’, a regra deles. Ela é 

clara pra mim. Gravei pelo som. 

Entrevistador: E tu, como sabes que essa palavra é com dois ‘s’ e não com um 

somente? Segues alguma regra, ou algo do tipo? 

Informante 2: Sim, a dos dois ‘ss’. No meio de palavra é dois ‘s’. Vem de disse 

também, que sei que é ‘s’ porque memorizei. No meio de palavra o som forte de ‘s’, 

diferente de Z, se escreve com dois ‘s’. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ que trangredisses com ‘s’ 

(estravagante). Por que realizasses esta transgressão? 

Informante 2:  Bom, não sei regra. Na verdade eu demorei para guardar as palavras 

com X, tive de decorar mesmo. Escrever, ler e reler pra saber. Imagine se um 

estrangeiro ia fazer isso! 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses a palavra ‘jeitinhos’ 

usando ‘g’ na atividade da trangressão? 

Informante 2: Na realidade quando eu fui escrever fiquei bem na dúvida. Eu escrevi 

mais de uma vez essa palavra e aí a que ‘senta mais’ no olho eu escolho. J e G pra 

mim são horríveis de saber. Sempre que posso eu consulto algum material ou a 

internet pra tirar a dúvida da escrita certa, mas não sei regra, se soubesse ia me 

resolver demais (risos). Acho que o estarngeiro ia escolher o J ou o G e escrever 

tudo com uma ou outra, por não conhecer a língua. 



208 
 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘há’, por qual motivo, na transgressão, não 

usasses o ‘h’? 

Informante 2: Não foi por conhecer a regra, mas foi por gravar também, a maioria 

das palavras que tem ‘h’ eu sei por gravar visualmente. Ainda aqui tem a questão do 

verbo ‘haver’ que tem ‘h’. Um estrangeiro passaria direto porque o ‘h’ não tem som, 

usaria somente o ‘a’. 

Entrevistador: Não trangredisses a palavra ‘campo’. Na tua opinião, um estrangeiro 

poderia grafá-la de que formas?  

Informante 2: Não errei porque achei uma palavra comum demais, que todo mundo 

conhece, mas se fosse estrangeiro... bom, só poderia botar o N no lugar do M. 

Entrevistador: Por qual motivo? 

Informante 2: Porque ele não iria conhecer a regra do P e do B. É, ele poderia não 

saber e se confundir. 

Entrevistador: Saberias dizê-la para mim? 

Informante 2: Sim! Antes de P e de B usa M, nas outras letras usa N. 

Entrevistador: Poderias me dizer por que transgredisses a palavra ‘ferradura’ usando 

um ‘r’ somente? Por que um estrangeiro faria isso? 

Informante 2: Por causa da regrinha dos dois ‘r’. Essa é uma bem forte. Um 

estrangeiro não conheceria. 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra é com dois ‘r’. Conheces alguma 

regra para este caso? 

Informante 2: Eu gravei esta regra assim: se tiver no meio da palavra o som é forte e 

é dois ‘r’.  

Entrevistador: E o caso de, por exemplo: ENREDO? Como farias para grafar esse ‘r’ 

do meio. É o mesmo caso? 

Informante 2: Sim, mesmo caso. 
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Entrevistador: A palavra ‘exagerado’ transgredisses da seguinte forma ‘izajerado’. 

Poderias me dizer o motivo de um estrangeiro escrever tal palavra assim? 

Informante 2: Me baseei na fala mesmo, um estrangeiro falaria assim. 

Entrevistador: Que outras possibilidades de transgressão ela permite?  

Informante 2: pode colocar o ‘i’ também. 

Entrevistador: Como tu sabes que ela não se escreve assim? 

Informante 2: Porque não se pode escrever como fala. Quase sempre é diferente 

uma da outra. 

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ poderia, na tua opinião, ser escrita por 

um estrangeiro como ‘se   quer’? Como tu sabes que ela não é separada? 

Informante 2: Não, não poderia, fica feia separada. Eu sei por conhecer a palavra 

escrita. 

ANÁLISE: Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico o Informante 2 também refere a questão do 

fator mnemônico, ou seja, que decorou suas grafias de tanto vê-las escritas, tal 

estratégia é condizente com a natureza arbitrária deste grupo de vocábulos, porque 

se faz necessário decorar suas formas escritas para que se possa escrevê-las 

corretamente. No caso do ‘há’ do verbo haver refere  a questão da memória para 

visulaizar a forma correta da palavra e consegue explicitar num nível consciente 

verbal a procedência da palavra, utilizando-se de tal conhecimento a fim de chegar 

explicar a transgressão. Na palavra ‘campos’, o informante 2 explicita num nível 

consciente verabal a regra aplicada ao caso e em ‘ferradura’ demonstra 

conhecimento da regra contextual da utilização dos dois ‘r’ no meio da palavra, não 

conseguindo proceder a generalização para o caso de enredo. No caso de 

‘exagerado>exageirado’ tal informante é capaz de reconhecer a questão da grafia 

apoiada na oralidade como fonte de erros ortográficos e em ‘sequer’novamente 

refere a questão da memória que possui da palavra para grafá-la corretamente. 

Sendo assim, entendo que o informante 2 esteja para o microdomínio da ortografia, 

em relação às palavras elencadas, mostrando indícios claros de estar no nível 

explícito 3 consciente verbal (E3). 
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c) Informante 3: O informante 3 desta pesquisa apresentou 07 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘chineza’ com “z”? 

Informante 3: Pelo som. 

Entrevistador: E tu, como sabes que não é escrita assim e também não é com ‘z’?  

Te guias pelo quê? 

Informante 3:  Não sigo regra, é que tu olha para a palavra e sabe que é daquele 

jeito. Regra, regra, eu não sei. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’, tu não a transgredisses, mas achas 

que um estrangeiro a escreveia com ‘s’? Se sim, qual o motivo? E tu? 

Informante 3: Sim, claro. Iria somente pelo som. Eu conheço essas palavras bem, 

jamais usaria ‘’s’ nelas, são palavras comuns, eu conheço de memória, de usar 

mesmo. 

Entrevistador:  E em relação à palavra ‘disseram’ que escrevesses com um ‘c’ no 

momento de transgredir.  Por que fizesses isso? 

Informante 3: É o mesmo som. 

Entrevistador: E tu, como sabes que essa palavra é com dois ‘s’ e não com um 

somente? Segues alguma regra, ou algo do tipo? 

Informante 3: Visualmente sei que é com dois ‘s’, vem do ‘disse’, que é com dois ‘s’. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ que trangredisses com ‘s’ 

(estravagante). Por que realizasses esta transgressão? 

Informante 3:  Pelo som, fiz assim pelo ‘olho’ mesmo. Senta mais com ‘x’ e um 

estrangeiro com certeza escreveria assim. 

Entrevistador: Muito embora não tenhas transgredido  a palavra ‘jeitinhos’ usando 

acreditas que um estrangeiro utilizaria  ‘g’ para grafá-la? 
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 Informante 3: Pode ser, ele ia se guiar pelo som, eu mesmo nunca sei com qual se 

escreve, acabo puxando pela memória, pelo visual. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘há’, por qual motivo, na transgressão, não 

usasses o ‘h’? 

Informante 3: Porque conheço a palavra e sei que tem ‘h’. Um estrangeiro não usaria 

o ‘h’ porque ele não tem som. 

Entrevistador: Não trangredisses a palavra ‘campo’. Na tua opinião, um estrangeiro 

poderia grafá-la de que formas?  

Informante 3: Pois é... usando ‘k’ no lugar do ‘c’... usando ‘u’ no lugar do ‘o’ ou 

trocando o M por N. Tudo isso um estrangeiro poderia fazer, 

Entrevistador: Por qual motivo? 

Informante 3: Por desconhecer o português, as suas regras. 

Entrevistador: Saberias dizer alguma que se encaixe neste caso para mim? 

Informante 3: A do P e do B, que a gente conhece; antes de p e b usa m e já antes 

de outras letras usa n. 

Entrevistador: Também não transgredisses a palavra ‘ferradura’. Poderias me dizer 

se um estrangeiro a transgrediria e por quê? 

Informante 3:  Eu não transgredi porque achei uma palavra muito conhecida. Um 

estrangeira botaria um ‘r’ só. 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra é com dois ‘r’. Conheces alguma 

regra para este caso? 

Informante 3: no meio o som forte do ‘r’ se represeneta com dois ‘r’. 

Entrevistador: E o caso de, por exemplo: ENREDO? Como farias para grafar esse ‘r’ 

do meio. É o mesmo caso? 

Informante 3: Não, é um só ‘r’ porque não é entre vogais. Para ser dois ‘r’ tem que vir 

entre vogal. Enredo tem uma consoante e uma vogal, aí é um ‘r’ só. 
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Entrevistador: A palavra ‘exagerado’ transgredisses da seguinte forma ‘ezagerado’. 

Poderias me dizer o motivo de um estrangeiro escrever tal palavra assim? 

Informante 3: Ia se basear na fala, eu conheço a palavra por isso escrevo certo. 

Entrevistador: Que outras possibilidades de transgressão ela permite?  

Informante 3: Báh,  de repente coloca um ‘i’ ali no meio, por ficar igual como se fala... 

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ poderia, na tua opinião, ser escrita por 

um estrangeiro como ‘se   quer’? Como tu sabes que ela não é separada? 

Informante 3: Sim, poderia, eu sei que é junto pelo sentido dela, separada muda o 

sentido. 

ANÁLISE: Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico o Informante 3 muito embora afirme não 

conhecer regras, explica que chegou à forma ortográfica correta devido à ‘conhecer’ 

as palavras, por já tê-las visto e as tenha memorizado. Tal tipo de verbalização 

expressa corretamente a natureza arbitrária deste grupo de vocábulos, porque se faz 

necessário decorar suas formas escritas para que se possa escrevê-las 

corretamente, além disso ele não conhece regras, pois na verdade elas não existem 

para tais casos. Tanto na palavra  ‘campos’ como na palavra ferradura o informante 

3 verbaliza num nível consciente verbal tanto a aplicação da regra do P e do B, 

como também os contextos em que se deve utilizar os dois ‘r’ para representar o ‘r’ 

forte intervocálico. No caso de ‘exagerado>exageirado’ tal informante é capaz de 

reconhecer a questão da grafia apoiada na oralidade como fonte de erros 

ortográficos e em ‘sequer’ admite que se pode grafá-la separada, no entanto o 

sentido mudará. Sendo assim, entendo que o informante 3 esteja para o 

microdomínio da ortografia, em relação às palavras elencadas, mostrando indícios 

claros de estar no nível Explícito 3 Consciente verbal (E3). 

d) Informante 4: O informante 4 desta pesquisa apresentou 10 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘xineza’ com “x”  e “z”? 
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Informante 4: Porque eles têm o mesmo som – x e ch. O ‘s’ e o ‘z’ também. 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra  não é escrita assim?  Te guias 

pelo quê? 

Informante 4:  Eu já vi esta palavra antes, decorei a forma dela. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’ verifiquei que tu trocaste somente o ‘t’ 

de citade para cidade, mas não o ‘c’ pelo ‘s’. Qual o motivo desta transgressão? 

Sabes alguma regra para este caso que utilizes? 

Informante 4: O T pelo D é parecido para um estrangeiro os dois. Mantive ‘cidade’ 

porque ele não atinaria a diferença, ia escrever com ‘c’ tudo.Não conheço regra, mas 

bem que seria bom ter regra pra gente não se atrapalhar na hora de escrever. A 

gente vai só mesmo pelo conhecer ela de tanto ver. 

Entrevistador:  E em relação à palavra ‘disseram’ que escrevesses com um ‘c’ no 

momento de transgredir.  Por que fizesses isso? 

Informante 4: É ‘ss’ e ‘c’ tem mesmo som ali. 

Entrevistador: E tu, como sabes que essa palavra é com dois ‘s’ e não com ‘c’, sabes 

alguma regra para te auxiliar? 

Informante 4:  Eu conheço as duas palavras. Regra eu não sei não. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ que trangredisses com ‘s’ 

(estravagante). Por que realizasses esta transgressão? Como tu sabes que ela é 

com X?  

Informante 4: A gente diz  eStravagante, ouve o som do ‘s’ ali. Pensei que um 

estrangeiro ia se basear no que ouve dos brasileiros. Eu decorei estas palavras 

todas com X na oitava série, a professora mandou fazer assim. 

Entrevistador: Sabes o motivo dela mandar decorar? 

Informante 4: Não. 

Entrevistador: Muito embora não tenhas transgredido  a palavra ‘jeitinhos’ na 

transgressão colocasses com ‘g’ palavras como ‘hoge’ e ‘rejiões’ com ‘g’, acertando-
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as na primeira versão.  Acreditas que um estrangeiro teria problemas com o uso do 

‘j’ e do ‘g’? 

 Informante 4: Com certeza, não tem como saber qual usar, mesmo som. Eu me 

confundia muito, mas depois decorei as com j e depois as com g, aí agora eu não 

erro. Não sei de regra pra esse caso. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘há’, por qual motivo, na transgressão, não 

usasses o ‘h’ e acentuasses o ‘a’ (á)? Como consegues saber se uma palavra tem 

‘h’ ou não. 

Informante 4: ‘H’ não tem som e o estrangeiro por não saber disso colocaria sem a 

letra. Acentuei porque na palavra ‘há’ tem acento.  Sei as do verbo ‘haver’ e outras 

decorei. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘campo’ grafasses ela com ‘n’ antes na 

transgressão. Me explica o motivo de um estrangeiro fazer isso. E tu, como sabes 

que ela é escrita com ‘m’ e não com ‘n’? 

Informante 4: Um estrangeiro ia ouvir ‘canpo’ e escrever assim, ele não sabe como 

eu sei da regra do p e do b. 

Entrevistador: Saberias dizer  esta regra para mim? 

Informante 4: Que antes de p e b usa m e antes de outras letras usa n. 

Entrevistador: Por que transgredisses a palavra ‘ferradura’ como ‘feradura’ como 

pensaria um estrangeiro neste momento? 

Informante 4: O estrangeiro ia achar que o ‘r’ tem som igual em todos os lugares da 

palavra, no meio e no início. 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra é com dois ‘r’. Conheces alguma 

regra para este caso? 

Informante 4: Aquela do ‘r’ no meio que se o som é forte coloca dois, no início é o 

mesmo som forte e a gente põe um só porque não pode colocar dois ‘r’ no início de 

palavra. No meio se for fraco o som bota um só. 
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Entrevistador: E o caso de, por exemplo: ENREDO? Como farias para grafar esse ‘r’ 

do meio. É o mesmo caso? 

Informante 4: Deveria ser, mas eu sei que enredo é com um ‘r’ só, não sei explicar 

bem porque a diferença.  

Entrevistador: A palavra ‘exagerado’ transgredisses da seguinte forma ‘ezagerado’. 

Poderias me dizer o motivo de um estrangeiro escrever tal palavra assim? E tu, 

como sabes que ela não se escreve com ‘z’? 

Informante 4: Pelo som dela. O estrangeiro ia se basear no que ouve. Eu sei que é 

com ‘x’ porque eu já vi ela várias vezes, até em música. 

Entrevistador: Tal palavra poderia, na tua opinião, ser escrita por um estrangeiro 

como ‘exageirado’? Por que? 

Informante 4: Até que sim, porque tem muita gente que fala assim e ele escutaria e 

botaria o ‘i’. Eu não escreveria assim porque sei que falar é diferente de escrever. 

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ poderia, na tua opinião, ser escrita por 

um estrangeiro como ‘se   quer’? Como tu sabes que ela não é separada? 

Informante 4: Acho que não. Eu separo porque conheço ela. Nunca escrevi 

separada. 

ANÁLISE:  Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico o Informante 4 muito embora afirme não 

conhecer regras, explica escrevê-las corretamente devido ao fato de tê-las 

memorizado e, portanto, conhecê-las previamente. Tais considerações são 

pertinentes porque a natureza arbitrária de tais palavras somente prevê que o 

usuário da língua as escreva de forma correta se conhecer previamente sua forma 

escrita original. Ao dizer que ‘não conhece regras’ o informante 4 está levando em 

consideração a arbitrariedade da norma, já que elas não existem realmente. No 

vocábulo ‘campos’ o informante 4 utiliza em um nível consciente verbal a aplicação 

da regra do P e do B e os contextos em que se deve usar o M ou o N. Já em relação 

à regra contextual do uso do ‘r’ forte, o informante 4 consegue explicitar os contextos 

em que se deve usar os dois ‘r’ ou um ‘r’ somente, no entanto, não consegue 

explicar exatamente o motivo de ‘enredo’ ser apenas com um ‘r’, muito embora 
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saiba, por conhecer a palavra, que esta tem apenas um ‘r’ na sua grafia, verifiquei 

que ele apresenta alguma análise acerca da diferença entre as grafias  dos 

vocábulos ‘ferradura’ e ‘enredo’, muito embora não consiga verbalizá-las.No caso de 

‘exagerado>exageirado’ o informante 4 é capaz de reconhecer a questão da grafia 

apoiada na oralidade como fonte de erros ortográficos  e em ‘sequer’, finalmente, o 

informante 4 não é capaz de reconher a escrita hipersegmentada como uma opção 

de escrita para tal vocábulo por somente conhecer uma forma de escrita para ela. 

Sendo assim, entendo que o informante 4 esteja para o microdomínio da ortografia, 

em relação às palavras elencadas, mostrando indícios claros de estar entre o nível 

Explícito 2 (E2) e o nível Explícito 3 Consciente verbal (E3). 

d) Informante 5: O informante 5 desta pesquisa apresentou 11 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘xineza’ com “x”  e “z”? 

Informante 5: São dificuldades comuns, já vi escreverem assim e um estrangeiro 

com certeza poderia escrever desse jeito. 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra  não é escrita assim?  Te guias 

pelo quê? 

Informante 5:  Pelo meu conhecimento das palavras mesmo. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’ verifiquei que tu trocaste o ‘c’ de 

cidade para ‘sidade’. Qual o motivo desta transgressão? Sabes alguma regra para 

este caso que utilizes para escrever corretamente? Por que um estrangeiro 

escreveria assim? 

Sujeito 5: Um estrangeiro não ia saber de todos os ‘s’ que o português tem e a 

diferença de som deles. Ia colocar tudo um ‘s’ só. Eu não sei regra mas sei que se 

colocar um ‘s’ o som é o mesmo mas fica errado na ortografia porque é uma palavra 

comum, todo mundo sabe. 

Entrevistador:  E em relação à palavra ‘disseram’ que escrevesses com um ‘s’ no 

momento de transgredir.  Por que fizesses isso? 
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Informante 5: Mesma coisa de cidade, como é que o pobre do estrangeiro ia saber 

que tem ‘s’, dois ‘s’, ‘ç’... que é tudo mesmo som. Ia lascar um ‘s’ só em tudo. 

Entrevistador: E tu, como sabes que essa palavra é com dois ‘s’ e não com um ‘s’ 

só? Sabes alguma regra para te auxiliar? 

Informante 5: Não sei de regra pra escrever os sons de ‘s’, não, mas a palavra eu 

conheço, vem de disse. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ que trangredisses com ‘s’ 

(estravagante). Por que realizasses esta transgressão? Como tu sabes que ela é 

com X?  

Informante 5: O estrangeiro ia ouvir ‘s’ e colocar ali o ‘s’. Sei esses usos do X por 

conhecer a palavra mesmo. 

Entrevistador: Na palavra ‘jeitinhos’ usasses ‘g’. Por que um estrangeiro faria assim? 

E tu, como sabes quando usar ‘j’ e ‘g’? 

 Informante 5: O estrangeiro ia usar um deles só porque tem mesmo som. Eu tenho 

muita dificuldade com J e com G, sempre tenho que pensar e escrever dos dois 

jeitos a palavra. O que fica mais ‘bonito’ eu escolho pra ficar no texto, assim, sem 

regra. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘há’, por qual motivo, na transgressão, não 

usasses o ‘h’? Como consegues saber se uma palavra tem ‘h’ ou não. 

Informante 5: Sacanagem com o estrangeiro o ‘h’! O pobre nunca ia saber quando 

usar. Não tem som. Eu fiz porque tem um monte de gente que escreve o ‘há” do 

verbo haver sem ‘h’, eu sei que vem desse verbo e aí tem que ser com ‘h’. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘campos’ grafasses ela com ‘n’ antes na 

transgressão. Me explica o motivo de um estrangeiro fazer isso. E tu, como sabes 

que ela é escrita com ‘m’ e não com ‘n’? 

Informante 5: A gente sempre aprende que antes de P e de B coloca N, então 

pensei, há vou mudar, vou colocar N em ‘canpos’, em ‘sinpático’ porque um 

estrangeiro não ia saber da regra clássica. Essa é uma das únicas regras que eu sei. 
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Entrevistador: Saberias dizer  esta regra para mim? 

Informante 5: Antes de P e de M usa M, nas outras letras usamos o N. 

Entrevistador: Por que transgredisses a palavra ‘ferradura’ como ‘feradura’? como 

pensaria um estrangeiro neste momento? 

Informante 5: Eu pensei assim, que muita gente faz isso, não aprendeu assim, ou 

não lembra como é o som, aí coloca só um ‘r’ 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra é com dois ‘r’. Conheces alguma 

regra para este caso? 

Informante 5: Não conheço regra, não, vou pelo som forte “RRRA”, no meio da 

palavra a gente sabe, às vezes isso, só não sei dizer bem... 

Entrevistador: E o caso de, por exemplo, ENREDO? Como farias para grafar esse ‘r’ 

do meio. É o mesmo caso de ferradura? 

Informante 5: Pois é, tanto ferradura como enredo eu sei como escrever, sei que 

ferradura vai dois “r” e que enredo é um só, mas não sei te dizer porque um fica com 

dois e outro com um só...mas ‘sei’, como vou explicar.. não sei explicar, mas sei! 

São diferentes! (risos) 

Entrevistador: Verifiquei que  palavra ‘exagerado’, na primeira versão tu errasses, 

pois escrevesses ‘exageirado’, já na transgressão pusesses ‘ezageirado’. Primeiro, 

por que tu escrevesses exageirado e não exagerado? 2º: Poderias me dizer o motivo 

de um estrangeiro escrever tal palavra assim?  

Informante 5: De verdade, eu sempre achei que tinha esse ‘i’ aí, eu falo ‘exageirado’! 

Eu escrevi assim porque falo assim. Transgredi para ‘ezageirado’ porque achei que 

o estrangeiro ia escrever exatamente como fala, a questão do Z, assim como eu fiz 

com o “i” que falo mas não tem. 

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ tu transgredisses da seguinte forma 

“cequer”. Por que um estrangeiro escreveria assim? Achas que ele poderia escrever 

‘se   quer’? Como tu sabes que ela não é separada? 
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Informante 5: Um estrangeiro poderia escrever com c porque como já disse, ele iria 

pelo som. Ele não ia separar porque na fala não tem pausa:  se – quer, é bem claro, 

eu sei porque eu conheço esta palavra. 

ANÁLISE: Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico o Informante 5 em todas elas refere que 

‘conhece’ a palavra em questão por escrevê-la, ou ainda, acessa seu conhecimento 

morfológico acerca da língua para chegar à escrita correta. Também afirma não 

conhecer regras ortográficas. Tais considerações são pertinentes porque a natureza 

arbitrária de tais palavras prevê que o usuário da língua as escreva de forma correta 

se conhecer previamente sua forma escrita original. Quando afirma  ‘não conhecer 

regras’ o informante 5 está levando em consideração a arbitrariedade da norma, já 

que elas não existem realmente para tais palavras em questão. No vocábulo 

‘campos’ o informante 5 utiliza em um nível consciente verbal a aplicação da regra 

do P e do B e os contextos em que se deve usar o M ou o N. Já em relação à regra 

contextual do uso do ‘r’ forte, o informante 5, muito embora consiga determinar a 

escrita correta das palavras ‘ferradura’ e ‘enredo’ este não consegue verbalizar a 

regra contextual do ‘r’ forte no meio das palavras, muito embora demonstre 

desenvolver alguma análise acerca desses casos e identificar que embora tenham o 

mesmo som, são grafadas de forma diferente.No caso de ‘exagerado>exageirado’ o 

informante 5 demonstra usar o apoio na oralidade para escrever tal vocábulo, 

inclusive apresentando erro ortográfico de motivação fonética na 1ª versão do texto 

Bacharel. Afirma que escreve ‘exageirado’ porque fala assim, transpondo tal prática 

para a transgressão de exageirado> ezageirado no caso de um estrangeiro, que, em 

seu opinião escreveria como fala o vocábulo. Finalmente, em ‘sequer’o informante 5 

não é capaz de reconhecer a escrita hipersegmentada como uma opção de escrita 

para tal vocábulo porque ao se apoiar na fala, novamente, afirma que não se pode 

perceber pausa neste vocábulo e também porque conhece a forma ortográfica 

correta de tal vocábulo. Sendo assim, entendo que o Informante 5 esteja para o 

microdomínio da ortografia, em relação às palavras elencadas, mostrando indícios 

de estar num nível de transição entre o nível Explícito 2, porque demonstra alguma 

análise sobre a questão indagada mas não consegue ainda verbalizar a regra e o 

nível Explícito 3 Consciente verbal (E3). 
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Analisando o conteúdo das entrevistas realizadas junto ao Grupo 1 – dos 

informantes considerados fortes em questões ortográficas pude verificar que minha 

tese, neste sentido, foi corroborada, uma vez que tais informantes deste grupo 

deram indícios, ao explicitar verbalmente seu conhecimento acerca dos aspectos 

relativos à norma ortográfica do português, que as palavras transgredidas na 

atividade analisada assim o foram devido ao fato de que foi acessado algum 

conhecimento prévio acerca de sua forma escrita, fosse através de estratégias 

mnemônicas, fosse devido ao uso de estratégias que utilizaram o cunho morfológico 

ou etimológico da língua para se chegar até a forma escrita correta do vocábulo. 

Tais informantes, fortes em questões ortográficas, apresentaram, como eu 

imaginava,  majoritariamente suas verbalizações analisadas no nível Explícito 3 (E3) 

do MRR, tendo sido observados nos sujeitos 4 e 5 especialmente para a questão da 

regra contextual do ‘r’ forte no meio de palavra algum tipo de análise da grafia de 

tais palavras que foram interpretadas como sendo características de nível Explícito 2 

(E2). 

Passo, a seguir, para a descrição e análise do Grupo 2 – medianos em 

questões ortográficas. 

3.11.2 Informantes 6, 7, 8 e 9 – medianos em questões ortográficas 

 Os informantes 6,7,8 e 9 fazem parte do Grupo 2, ou seja, dos informantes 

considerados ‘medianos’ em questões ortográficas e que apresentaram no cômputo 

geral de todos os instrumentos de pesquisa analisados quantitativo de erros 

ortográficos entre 16 e 20 erros ortográficos. 

a) Informante 6: O informante 6 desta pesquisa apresentou 16 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘xinesa’ com “x” ? 

Informante 6:  Por causa do som. 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra  não é escrita assim?  Te guias 

pelo quê? 
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Informante 6:  Eu vou um pouco pelo que conheço das palavras e também pelo som 

delas. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’ verifiquei que tu não transgredisses 

nem a palavra cidade nem a palavra sempre.No entanto transgredisses a palavra 

serviu para ‘cerviu’’ com ‘c’ Qual o motivo desta transgressão? Sabes alguma regra 

para este caso que utilizes para escrever corretamente? Por que um estrangeiro 

escreveria assim? Como tu sabes que esta palavra é com ‘s’ e não com ‘c’, há 

alguma regra para se basear a escrita? 

Informante 6:Há, tem a questão do som do ‘s’, é muito complicado no português 

saber como palavras desse tipo são escritas. O estrangeiro ia se guiar pelo som, ia 

colocar tudo ou com ‘s’ ou com ‘c’. Eu conheço mesmo essas palavras, de ver, mas 

regra mesmo não lembro, não. 

Entrevistador:  E em relação à palavra ‘disseram’ que escrevesses com um ‘ç’ no 

momento de transgredir.  Por que fizesses isso? 

Informante 6: Mesma coisa de cerviu, o som, o estrangeiro ia trocar, não ia saber 

Entrevistador: E tu, como sabes que essa palavra é com dois ‘s’ e não com um ‘ç’ 

só? Sabes alguma regra para te auxiliar? 

Informante 6: Não sei regra, vou de conhecer a palavra mesmo. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ que trangredisses com ‘s’ 

(estravagante). Por que realizasses esta transgressão? Como tu sabes que ela é 

com X?  

Informante 6: Pelo o que a gente fala realmente, a gente fala com ‘s’. Eu acho que 

eu escreveria assim se não conhecesse a língua. Eu não sei de regra aqui, só pelo o 

que conheço da palavra escrita. 

Entrevistador: Na palavra ‘jeitinhos’ usasses ‘g’. Por que um estrangeiro faria assim? 

E tu, como sabes quando usar ‘j’ e ‘g’? 

 Informante 6: Pois eu não sei! Fiquei bem em dúvida, aí da primeira vez eu escrevi 

no texto com ‘g’, aí claro, eu fiquei em dúvida e passei pra ‘j’ e aí na transgressão eu 

mudei. O estrangeiro faria o mesmo que eu. 
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Entrevistador: E em relação à palavra ‘há’, por qual motivo, na transgressão, não 

usasses o ‘h’? Como consegues saber se uma palavra tem ‘h’ ou não. 

Informante 6:Fiz o mesmo com horizonte, tirei o ‘h’. Sei lá, não tem som, o 

estrangeiro ignoraria. Quando a gente pronuncia não parece nunca ter ‘h’. O ‘há’ de 

haver sempre tem h´. Eu sei por uma questão de ler, às vezes eu vejo o contexto da 

palavra na frase e adivinho, mas questão de regra eu não sei nada. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘campos’ grafasses ela com ‘m’ nos dois textos. 

Me explica o motivo de um estrangeiro fazer isso. E tu, como sabes que ela é escrita 

com ‘m’ e não com ‘n’? Conheces alguma regra para este caso do M? 

Informante 6: Ele iria pelo som, o ‘m’ se escuta bem nessa palavra. Eu sei porque 

conheço a palavra de ler, é bem comum, mas não lembro de regra. 

Entrevistador: Saberias dizer  esta regra para mim? 

Informante 6: Não sei, não, mas sei que é escrita assim, com ‘m’ porque tipo é uma 

palavra que se vê todo dia. 

Entrevistador: Verifiquei que não modificasses a palavra ferradura. Achas que ela 

seria uma palavra fácil de escrever para um estrangeiro? Ele acertaria de primeira a 

grafia dela? Como sabes que ela se escreve com dois ‘r’? Há uma regra aqui que 

possa te auxiliar a escrever corretamente? 

Informante 6: Pois é, agora olhando eu acho que ele podia escrever com um ‘r’ só... 

Eu sei que tem a ver com o som do ‘r’ no meio,  eu sei escrever com dois ‘r’ as 

palavras ou um só, mas não sei te dizer bem por que, vou no som forte ou fraco, 

mas regra, regra não sei te dizer. 

Entrevistador: E o caso de, por exemplo, ENREDO? Como farias para grafar esse ‘r’ 

do meio. É o mesmo caso de ferradura? 

Informante 6: Sim, é igual, com dois ‘r’, o som é igual. 

Entrevistador: Verifiquei que  palavra ‘exagerado’, na primeira versão tu errasses, 

pois escrevesses ‘exageirado’, já na transgressão pusesses ‘esageirado’ com ‘s’. 

Primeiro, por que tu escrevesses exageirado e não exagerado?  2º: Poderias me 

dizer o motivo de um estrangeiro escrever tal palavra assim?  
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Informante 6: Aqui é a fala direto, nem sabia que esse ‘i’ tava errado, só foquei na 

troca do ‘x’ por ‘s’ mesmo, o resto tinha certeza de estar certo. O estrangeiro ia se 

basear no que ouve e escrever com ‘i’ porque todo mundo diz ‘exageirado’. 

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ tu escrevesses nos dois textos da 

mesma forma, ou seja, ‘se  quer’  separado. Errasses no primeiro texto e 

mantivesses o erro na transgressão. Podias me dizer porque a escrevesses desta 

forma e não junta? 

Informante 6: Eu sempre achei que ela era separada, na fala tem pausa : se – quer e 

eu escrevo assim por isso, foi erro mesmo, nos dois. Eu mantive por desconhecer 

mesmo a forma correta. 

ANÁLISE:  Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico o Informante 6 em todas elas refere que 

‘conhece’ a palavra em questão por escrevê-la ou devido à leitura. Também afirma 

não conhecer regras ortográficas, muito embora admita que se baseia, em parte, no 

som dos vocábulos para escrevê-los. Tais considerações são pertinentes porque a 

natureza arbitrária de tais palavras prevê que o usuário da língua as escreva de 

forma correta se conhecer previamente sua forma escrita original. Quando afirma  

‘não conhecer regras’ o informante 6, como os anteriormente analisados, está 

levando em consideração a arbitrariedade da norma, já que elas não existem 

realmente para tais palavras em questão. Entretanto, no vocábulo ‘campos’ o 

informante 6 muito embora saiba a escrita correta da palavra porque segundo ele 

este vocábulo é comum de se ver cotidianamente, não foi capaz de explicitar 

verbalmente a regra do P e do B. Fato analágo ocorreu em relação à palavra 

ferradura, em que o informante demonstra fazer algum tipo de análise acerca do 

som forte ou fraco do ‘r’, sem ser capaz de verbalizar a regra do ‘r’ forte entre vogais. 

Além disso, baseando-se  no ‘som’ do ‘r’ acaba por dizer que o caso da grafia de 

‘enredo’ é análogo ao caso de ‘ferradura’. 

No caso de ‘exagerado>exageirado’ o informante 6 demonstra usar o apoio na 

oralidade para escrever tal vocábulo, inclusive apresentando erro ortográfico de 

motivação fonética na 1ª versão do texto Bacharel e mantendo a inserção do ‘i’ na 

transgressão. Afirma que escreve ‘exageirado’ porque fala assim, transpondo tal 

prática para a transgressão de exageirado> esageirado. Finalmente, em ‘sequer’ o 
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informante 6 admite que grafa tal palavra de forma hipersegmentada e que não 

pensou em transgredi-la na atividade por deconhecer sua forma ortográfica correta, 

Afirma que há uma pausa reconhece uma pausa quando oraliza a palavra, 

transpondo-a com espaço no momento da escrita. Analisando o conteúdo da 

entrevista do informante 6 pude verificar que existem dois pontos relevantes que o 

diferenciam dos demais informantes anteriormente analisados – o primeiro diz 

respeito ao uso da oralidade como suporte para explicar a escrita de alguns 

vocábulos envolvidos na entrevista e o segundo o fato de não conseguir verbalizar 

as regras contextuais envolvidas na grafia das palavras ‘campos’ e ‘ferradura’. Muito 

embora suas respostas para as questões que envolvem arbitrariedade da norma 

ortográfica sejam parecidas com aquelas dadas pelos sujeitos anteriormente 

analisados verifiquei que o informante 6 possivelmente esteja, pelo conteúdo de 

suas respostas, para o microdomínio da ortografia em relação às palavras 

elencadas, dando indícios de estar num nível de transição entre o nível Explícito 2 

(E2), no qual se verifica algum tipo de análise  para o nível Explícito 3 Consciente 

verbal (E3). 

c) Informante 7: O informante 7 desta pesquisa apresentou 17 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘xineza’ com “x” e “z” ? 

Informante 7:   A regra aquela que no meio de vogais usa sempre o ‘s’ e o ‘x’ pus 

porque sei que chinesa vem de China, com CH. 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra (chinesa)  não é escrita assim?  Te 

guias pelo quê? 

Informante 7: Eu sei que é assim, sabendo só. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’ verifiquei que tu escrevesses na 

transgressão com ‘s’. Poderias me dizer por que um estrangeiro faria isso? E tu, 

como sabes que é ‘c’ e não ‘s’. 
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Informante 7: O som de ‘s’ é o pior de escrever, não tem como saber, um estrangeiro 

não saberia na certa! Ele iria colocar qualquer coisa. Eu vou muito no chute porque 

‘s’ e ‘c’ para mim, dois ‘s’, ‘ç’ nem precisava existir, só complica. 

Entrevistador:  E em relação à palavra ‘disseram’ que escrevesses com um ‘c’ no 

momento de transgredir.  Por que fizesses isso? Conheces alguma regra que diga 

qual letra usar nestes casos? 

Informante 7: Poderia ser assim, um estrangeiro ia trocar com certeza. Regra até 

tem porque as palavras do português são mais com ‘s’ e dois ‘s’ do que com ‘c’ e ‘ç’, 

então uso esta regra. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ que trangredisses com ‘z’ 

(eztravagante). Por que realizasses esta transgressão? Como tu sabes que ela é 

com X? E um estrangeiro porque faria esse tipo de transgressão? 

Informante 7: Quis fazer uma coisa bem diferente, que um estrangeiro faria por 

desconhecer o português. Eu sei  que é com ‘x’ porque decorei as palavras desse 

tipo. 

Entrevistador: Na palavra ‘jeitinhos’ usasses ‘g’. Por que um estrangeiro faria assim? 

E tu, como sabes quando usar ‘j’ e ‘g’? Conheces alguma regra para estes casos?  

 Informante 7: O estrangeiro colocaria qualquer um deles, j ou g, é o mesmo som. Eu 

não sei, eu escrevo dos dois modos e depois escolho um. No exercício foi assim, eu 

escrevi dos dois modos, o que achei mais bonito botei no primeiro texto e o que ficou 

feio coloquei na transgressão. Regra eu sei que tem, mas não sei dizer. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘há’, por qual motivo, na transgressão, não 

usasses o ‘h’? Achas que um estrangeiro faria isso? Como consegues saber se uma 

palavra tem ‘h’ ou não. 

Informante 7: Eu acho que a letra ‘h’ não apresenta ‘fonoaudiologia’ e aí a pessoa 

acha que se escreve assim, normal para um estrangeiro e até brasileiro não usar. Eu 

sei bem o verbo haver, o ‘há’. As outras palavras eu decorei. 
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Entrevistador: Em relação à palavra ‘campos’ grafasses ela com ‘m’ nos dois textos. 

Me explica o motivo de um estrangeiro fazer isso. E tu, como sabes que ela é escrita 

com ‘m’ e não com ‘n’? Conheces alguma regra para este caso do M? 

Informante 7: Não mudei porque um estrangeiro não teria problema com ela. É uma 

palavra bem conhecida, eu sei porque conheço a regra do P e do B. 

Entrevistador: Saberias dizer  esta regra para mim? 

Informante 7: Antes de P e de B é M. 

Entrevistador: Só isso, ela não tem mais detalhes pelo que lembras? 

Informante 7: Não, é isso, bem simples. 

Entrevistador: Verifiquei que não modificasses a palavra ferradura. Achas que ela 

seria uma palavra fácil de escrever para um estrangeiro? Ele acertaria de primeira a 

grafia dela? Como sabes que ela se escreve com dois ‘r’? Há uma regra aqui que 

possa te auxiliar a escrever corretamente? 

Informante 7: Passei direto por essa, eu até acho que ele se complicaria um pouco, 

talvez botasse um ‘r’ só. Eu sei porque o som é forte, vou só pelo som, não sei regra 

aqui. 

Entrevistador: E o caso de, por exemplo, ENREDO? Como farias para grafar esse ‘r’ 

do meio. É o mesmo caso de ferradura? 

Informante 7: Isso, pelo som. É igual. 

Entrevistador: Verifiquei que  palavra ‘exagerado’ na transgressão pusesses 

‘ezageirado’ com ‘z’. Poderias me dizer o motivo de um estrangeiro escrever tal 

palavra assim? Como sabes que ela é com X? 

Informante 7: O som dela é de ‘z’, o estrangeiro ia botar ‘z’. Vem de exagero, fica 

igual. 

Entrevistador: Achas que um estrangeiro poderia vir a escrever “exageirado”? 

Informante 7: Poderia sim, muita gente diz assim e escreve assim. 
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Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ tu escrevesses nos dois textos da 

mesma forma, ou seja, ‘sequer’  junto, corretamente. Poderias me dizer  se há 

possibilidade de um estrangeiro escrevê-la separado e por qual motivo? Além disso, 

como sabes que ela é junta? 

Informante 7: Ele poderia escrever sim separada, parece que tem uma pausinha 

quando a gente fala, é, na fala ela até parece separada. Eu escrevo junta porque 

sempre vi junta. 

ANÁLISE:  Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico o Informante 7 em quatro delas demonstra 

utilizar seu conhecimento prévio acerca da palavras para poder grafá-la 

corretamente. Apenas em duas oportunidades o informante em questão ‘cria’ regras 

que não se aplicam ou as generaliza para contextos inexistentes. Na primeira 

situação diz que escreveu ‘xineza’ transgredindo o ‘z’ no lugar de ‘s’ porque entre 

vogais é sempre ‘s’ e a segunda referindo-se à questão de grafar mais as palavras 

ou com ‘s’ ou com ‘ss’ por haver uma regra que diz haver mais palavras grafadas 

com deste modo do que com ‘’c’ e ‘ç’. Fora essas duas ‘regras’ afirma não conhecer 

as demais, muito embora admita que se baseia, em parte, no som dos vocábulos 

para escrevê-los. Tais considerações são pertinentes porque a natureza arbitrária de 

tais palavras prevê que o usuário da língua as escreva de forma correta se conhecer 

previamente sua forma escrita original. Quando afirma  ‘não conhecer regras’ o 

informante 7, como os informantes anteriormente analisados, está levando em 

consideração a arbitrariedade da norma, já que elas não existem realmente para tais 

palavras em questão. Em relação à regra contextual do ‘m’ antes de p e de b diante 

‘campos’ o informante 7 foi capaz de explicitá-la verbalmente, ainda que incompleta 

uma vez que não verbalizou a questão de que ‘em outros contextos que não os 

referidos deveria ser colocado o ‘n’. Em relação à palavra ferradura o informante 

demonstra fazer algum tipo de análise acerca do som forte ou fraco do ‘r’, sem ser 

capaz de verbalizar a regra do ‘r’ forte entre vogais. Além disso, baseando-se  no 

‘som’ do ‘r’ acaba por dizer que o caso da grafia de ‘enredo’ é análogo ao caso de 

‘ferradura’, tal como o Informante 6, anteriormente ananlisado.No caso de 

‘exagerado>exageirado’ o informante 7, primeiramente, consegue explicar de forma 

coerente sua transgressão (exagerado>ezagerado) por entender que o som de x, 

neste caso, pode ser representado com ‘z’ e baseando-se no componente 
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morfológico da palavra (exagero>exagerado) expkicita num nível consciente verbal o 

motivo de saber a grafia correta da palavra, além disso, compreende que alguém 

que apóia-se na oralidade pode vir a inserir um ‘i’ no vocábulo  porque ouve 

comumente as pessoas assim falarem tal palavra. Finalmente, em ‘sequer’ o 

informante 7 a escreve corretamente nos dois textos, mas admite que ela poderia 

ser escrita separada devido a parecer haver uma pausa no seu meio quando é 

oralizada , entretanto diz grafá-la da forma correta por conhecer bem tal palavra. 

Analisando o conteúdo da entrevista do informante 7 muito embora suas respostas 

para as questões que envolvem arbitrariedade da norma ortográfica sejam parecidas 

com aquelas dadas pelos sujeitos anteriormente analisados e, portanto, condizentes 

com o que se esperaria de alguém encontra-se para o microdomínio da ortografia no  

nível Explícito 3 Consciente verbal (E3) que ele, especialmente em relação aos 

casos envolvendo explicitação de normas contextuais  possivelmente esteja, pelo 

conteúdo de suas respostas, para o microdomínio da ortografia em relação às 

palavras elencadas, dando indícios de estar no nível Explícito 2 (E2), no qual se 

verifica algum tipo de análise  para a situação solicitada, mas não havendo 

explicitação verbal efetiva. Há, neste caso, indícios de que o informante 7 apresente 

momentos da entrevista que oscilam entre os dois níveis do MRR citados. 

b) Informante 8: O informante 8 desta pesquisa apresentou 18 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘chineza’ com  “z” ? Por qual motivo um estrangeiro faria isso? 

Informante 8: o som é o mesmo. 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra (chinesa)  não é escrita assim?  Te 

guias pelo quê? 

Informante 8: pelo som também. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’ verifiquei que tu não a transgredisse. 

Poderias me dizer se um estrangeiro teria problema em grafá-la com ‘c’, nest 

contexto de início de palavra? E tu, como sabes que é ‘c’ e não ‘s’. 
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Informante 8: Acho que seria fácil pra ele, não ia ter problema. Eu escrevo assim 

porque é uma palavra comum, tu vê ela toda a hora. 

Entrevistador:  E em relação à palavra ‘disseram’ que escrevesses com um ‘c’ no 

momento de transgredir.  Por que fizesses isso? Conheces alguma regra que diga 

qual letra usar nestes casos? 

Informante 8: o som é igual, o estrangeiro ia usar só o ‘c’ que ele já conhece. Regra 

tem, sempre tem regra pra tudo no português mas eu não sei usar, eu vou pelo o 

que conheço das palavras com s, com c... 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ verifiquei que tu erraste ela no 

primeiro texto colocando-a com ‘s’ no lugar de ‘x’ e mantivesse tal grafia no texto da 

transgressão.Tens dificuldade com o ‘x’ em tal contexto? E um estrangeiro porque 

faria esse tipo de transgressão? 

Informante 8:Eu não sei usar o ‘x’, sempre chuto ou vou pelo som. O estrangeiro 

faria o mesmo. 

Entrevistador: Na palavra ‘jeitinhos’ usasses ‘g’. Por que um estrangeiro faria assim? 

E tu, como sabes quando usar ‘j’ e ‘g’? Conheces alguma regra para estes casos?  

 Informante 8: Outra coisa que não sei usar, fico muito na dúvida. Aqui mesmo para 

este texto pensei muito, escrevi várias vezes essa palavra com j e com g até 

escolhar colocar ‘j’ no primeiro texto e escrever ‘g’ no segundo, vou muito no chute 

mesmo, pra mim ‘j’ e ‘g’ igual, não precisava ter duas letras pro mesmo som, é 

desnecessário. Um estrangeiro ia pensar que nem eu. 

Entrevistador: E em relação ao ‘há’ do verbo ‘haver’ no texto verifiquei que erraste a 

grafia desta palavra em ambos os textos (á)? Achas que um estrangeiro faria isso? 

Temns dificuldade com o uso do ‘h’? Saberias me dizer uma regra para seu uso? 

Informante 8: Muito difícil também, não sei usar, geralmente não boto ‘h’ em nada 

porque não tem som na fala, prefiro não colocar do que colocar errado. O 

estrangeiro também pensaria assim. Um dia uma professora do fundamental nos 

deu a regra do ‘h’, mas não lembro, não. 
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Entrevistador: Em relação à palavra ‘campos’ grafasses ela com ‘m’ nos dois textos. 

Me explica o motivo de um estrangeiro fazer isso. E tu, como sabes que ela é escrita 

com ‘m’ e não com ‘n’? Conheces alguma regra para este caso do M? 

Informante 8: Sempre escrevi assim, não sei regra. 

Entrevistador: Verifiquei que modificasses a palavra ferradura usando na 

transgressão apenas um ‘r’. Achas que ela seria uma palavra fácil de escrever para 

um estrangeiro? Como sabes que ela se escreve com dois ‘r’? Há uma regra aqui 

que possa te auxiliar a escrever corretamente? 

Informante 8: Dois ‘r’? Eu acho que a pessoa não escreveria com dois ‘r’ se não 

conhecesse a língua, não colocaria duas letras iguais, ele sabe o som do ‘r’ sozinho 

e põe. Eu vou pelo som da palavra, eu leio a palavra pra ver se é feradura ou 

ferradura, vou só pela questão da leitura mesmo, não tem nenhuma regra, só pelo 

som mesmo. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘exagerado’ verifiquei que escrevesses na 

transgressão ela com ‘z’ no lugar de ‘x’. Por que fizesses tal transgressão? Como 

sabes que ela se escreve com ‘x’? Achas que um estrangeiro poderia vir a escrever 

“exageirado”? 

Informante 8: Fui pelo som que faz. O estrangeiro ia pensar assim. Acho que o 

estrangeiro ia focar o ‘z’ para escrever e não pensar em botar ‘i’, ele nunca faria isso. 

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ tu escrevesses nos dois textos de 

forma diferente, ou seja, ‘se quer’  separado no primeiro texto e desta forma está 

errado e depois na transgressão mantivesse a separação e colocasses o ‘k’ no lugar 

do ‘qu’. Por que fizesses isso? Poderias me dizer  se há possibilidade de um 

estrangeiro escrevê-la separado e por qual motivo? 

Informante 8: Eu sempre escrevi ela separada, nem sabia que era junta, o 

estrangeiro ia focar no som, de repente no idioma dela tem ‘k’ e não ‘q’ aí ele bota 

assim. Não sei te explicar se ele teria dificuldade em escrever junto ou separado. 

ANÁLISE: Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico o Informante 8 utiliza seu conhecimento prévio 

acerca da palavras para poder grafá-la corretamente em apenas em caso 
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(cidade).Nos demais contextos ou diz se basear no som para escrever os vocábulos 

admitindo dificuldades de saber a escrita correta destas ou, então afirmando haver 

regras que não domina para contextos arbitrários em que elas são inexistentes. Em 

relação à regra contextual do ‘m’ antes de p e de b diante ‘campos’ o informante 8 

não foi capaz de explicitá-la verbalmente,afirmando que escreve campos com ‘m’ e 

não com ‘n’ por conhecer a palavra. Em relação à palavra ferradura o informante 

demonstra fazer algum tipo de análise acerca do som forte ou fraco do ‘r’, sem ser 

capaz de verbalizar a regra do ‘r’ forte entre vogais.No caso de 

‘exagerado>exageirado’ o informante 8 foca sua transgressão na questão do som de 

‘z’ para ‘x’ não considerando que o estrangeiro poderia ser motivado foneticamente a 

escrever tal palavra com ‘i’ por ouvi-la. Finalmente, em ‘sequer’ o informante 8 a 

escreve hipersegmentada nos dois textos focalizando a trangressão no ‘qu’ para ‘k’ e 

não sendo capaz de explicar o motivo de um estrangeiro poder vir a garfar tal 

palavra hipersegmentada ou não. 

Analisando o conteúdo da entrevista do informante 8 verifiquei que suas respostas 

são condizentes com o que se esperaria de alguém encontra-se para o 

microdomínio da ortografia no nível Explícito 2 (E2), no qual se verifica algum tipo 

de análise  para a situação solicitada, mas não havendo explicitação verbal efetiva. 

c) Informante 9: O informante 9 desta pesquisa apresentou 20 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘xineza’ com  “x” ? Por qual motivo um estrangeiro faria isso? 

Informante 9: ele ia se basear no som. 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra (chinesa)  não é escrita assim?  Te 

guias pelo quê? 

Informante 9: pelo som também. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’ verifiquei que tu não a transgredisse, 

mas no caso de ‘sempre’ grafasse neste contexto o ‘c’ no lugar do ‘s’. Poderias me 

dizer se um estrangeiro teria problema com o uso do ‘s’ ou do ‘c’ neste contexto de 

início de palavra? E tu, como sabes que é ‘s’ e não ‘c’ ou vice -versa’? 
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Informante 9: Porque o som é muito parecido, então tu fica meio confuso, o som é 

parecido, então se tu não conhece a regra isso trava. Até pra mim que tive uma 

deficiência enorme na forma da escrita, se tu não sabe a regra, tu vai pela fala, se o 

som, se tudo é muito parecido, tu confunde numa e erra os ‘s’ todos. Pra um 

estrangeiro é igual. 

Entrevistador: Falasses em regra. Nesse contexto do ‘s’ tem alguam regra que possa 

te auxiliar para escrever corretamente as palavras? 

Informante 9: Tem sim, mas eu não domino porque tenho muita deficiência com o 

português. 

Entrevistador:  E em relação à palavra ‘disseram’ que escrevesses com um ‘c’ no 

momento de transgredir.  Por que fizesses isso? Conheces alguma regra que diga 

qual letra usar nestes casos? Como faria neste caso um estrangeiro? 

Informante 9: mesma coisa, o estrangeiro ia escolher uma letra que fosse som do ‘s’ 

e ia botar tudo com ela. Dois ‘s’ e ‘c’ são mesmo som, eu vou pelo que conheço da 

palavra – disse, disseram, quando não conheço eu chuto, os ‘s’ são muito difíceis de 

acertar. Não domino a regra. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ verifiquei que na transgressão 

usasses o ‘s’ no lugar do ‘x’. Um estrangeiro porque faria esse tipo de 

transgressão?Tens dificuldade com esse tipo de palavra? 

Informante 9: ‘X’ atrapalha a gente, quando tu tem que escrever uma palavra com ‘x’, 

eu acho que quando a gente gosta de ler a gente adquire conhecimento porque a 

gente conhece as palavras, né? Porque tu olha uma palavra nova e ela parece 

interessante. Se tu não souber o que significa a palavra não entende o parágrafo. Eu 

tenho dificuldade com om ‘x’ sim, não só aqui, mas em outras palavras que tem ele, 

por não saber a regra de uso dele eu vou pelo que conheço da palavra, por já ter 

visto em algum lugar. O estrangeiro ia ficar bem em dúvida. 

Entrevistador: Na palavra ‘jeitinhos’ usasses o ‘j’ em ambos os textos. Por que um 

estrangeiro faria assim? E tu, como sabes quando usar ‘j’ e ‘g’? Conheces alguma 

regra para estes casos?  
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 Informante 9: J e G é complicado porque o som é parecido e o estrangeiro não 

saberia usar a regra e usaria mal. Eu sei que tem regra mas não sei ela, aí eu chuto, 

aqui eu chutei e preferi manter igual nos dois. 

Entrevistador: E em relação ao ‘há’ do verbo ‘haver’ no texto verifiquei que usasses a 

mesma grafia correta em ambos os textos ? Achas que um estrangeiro faria isso? 

Tens dificuldade com o uso do ‘h’? Saberias me dizer uma regra para seu uso? 

Informante 9: Aqui vai a questão da estética da palavra. Na fala não aparece o ‘h’, se 

tu não conhece tu escreve sem o ‘h’. Aí tu olha, fica muito estranho há, horizonte, 

havia sem ‘h’, vou no caso do ‘h’ pela estética da palavra. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘campos’ grafasses ela com ‘m’ nos dois textos. 

Me explica o motivo de um estrangeiro fazer isso. E tu, como sabes que ela é escrita 

com ‘m’ e não com ‘n’? Conheces alguma regra para este caso do M? 

Informante 9: Essa é a regra que é um mito – antes de P e de B usa M. Em ‘inveja’, 

no final do texto eu uso o N porque tem V antes. 

Entrevistador: Verifiquei que modificasses a palavra ferradura usando na 

transgressão apenas um ‘r’. Achas que ela seria uma palavra fácil de escrever para 

um estrangeiro? Como sabes que ela se escreve com dois ‘r’? Há uma regra aqui 

que possa te auxiliar a escrever corretamente?  

Informante 9: ele não conhece a língua, pega uma letra e usa para tudo, no caso do 

‘r’ ele vai usar um só por causa do som, bem difícil saber se é um ou dois ‘r’. Eu para 

escrever os dois ‘r’ me baseio no som mais forte, não em regra. Isso no meio, 

porque início de palavra não se escreve nunca dois ‘r’  juntos. 

Entrevistador:  ferradura e enredo, por exemplo, como escreves? Há uma regra que 

possa te ajudar neste caso? 

Informante 9: pelo som no meio é forte e são as duas com dois ‘r’. Não tem regra é o 

som mesmo. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘exagerado’ verifiquei que escrevesses na 

transgressão ela com ‘z’ no lugar de ‘x’. Por que fizesses tal transgressão? Como 
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sabes que ela se escreve com ‘x’? Achas que um estrangeiro poderia vir a escrever 

“exageirado” com ‘i’? 

Informante 9: Eu fiz porque um estrangeiro ia ouvir ‘z’ e colocar ‘z’, nunca ‘x’. Eu 

conheço essa palavra porque leio bastante e sei que é desse jeito. O estrangeiro ia 

escrever trocando, pra mim, só o ‘x’ pelo ‘z’. 

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ tu escrevesses nos dois textos de ‘se 

quer’, separado, quando é junto. Por que fizesses isso? Poderias me dizer  se há 

possibilidade de um estrangeiro escrevê-la dessa forma, ou seja, separado, ou 

junto? Por qual motivo? 

Informante 9: Pra mim sempre foi separado! Na fala já separa e o estrangeiro ia 

escrever separado porque ia se basear no que ouve, na fala é bem clara a 

separação que tem. 

ANÁLISE: Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico o Informante 9 em apenas dois casos (uso do 

‘x’ em extravagante e o uso do ‘h’) utiliza seu conhecimento prévio acerca da 

palavras para poder grafás-la corretamente. Nos  demais contextos ou diz se basear 

no som para escrever os vocábulos admitindo dificuldades de saber a escrita correta 

destas ou, então afirmando haver regras que não domina para contextos arbitrários 

em que elas são inexistentes. Em relação à regra contextual do ‘m’ antes de p e de b 

diante ‘campos’ o informante 9  foi capaz de explicitá-la  num nível consciente verbal 

para os contextos em que se aplica efetivamente. Já em relação à palavra ferradura 

o informante diz basear-se no som para escrever com um ou dois ‘r’. O informante, 

ainda, demonstra fazer algum tipo de análise acerca do som do ‘r’ e sua 

representação com um ou dois grafemas em relação à sua posição na palavra, sem 

ser capaz, no entanto, de verbalizar a regra do ‘r’ forte entre vogais, generalizando-a 

para contextos em que não se aplica (enredo, por exemplo), Sabe, no entanto, que 

no início de palavra embora o som seja forte que deve usar apenas um ‘r’.No caso 

de ‘exagerado>exageirado’ o informante 9 foca sua transgressão na questão do som 

de ‘z’ para ‘x’ não considerando que o estrangeiro poderia ser motivado 

foneticamente a escrever tal palavra com ‘i’ por ouvi-la, do memso modo que fez o 

informante 8. Finalmente, em ‘sequer’ o informante 9 a escreve hipersegmentada 

nos dois textos afirmando basear-se na fala para escrever deste modo, uma vez que 
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na oralidade se percebe, segundo ele, uma pausa existente no tal vocábulo que 

levaria alguém que não conhece sua forma escrita correta a colocar um espaço 

entre ‘se’ e ‘quer’. 

Analisando o conteúdo da entrevista do informante 9 verifiquei que embora existam 

explicitações acerca da norma ortográfica que podem ser condizentes com o nível 

Explícito Consciente Verbal 3 (E3), no geral, a maioria de suas respostas são 

condizentes com o que se esperaria de alguém que encontra-se para o 

microdomínio da ortografia no nível Explícito 2 (E2), no qual se verifica algum tipo 

de análise  para a situação solicitada, mas não havendo explicitação verbal efetiva. 

Pode-se dizer que, predominantemente, os momentos analisados da entrevista do 

Informante 9 estão neste nível citado. 

Analisando o conteúdo das entrevistas realizadas junto ao Grupo 2 – dos 

informantes considerados medianos em questões ortográficas - pude verificar que 

minha tese, para este grupo também se sustenta. Tais sujeitos, embora tenham 

conseguido explicitar verbalmente seu conhecimento acerca dos aspectos da norma 

ortográfica abordados, em um nível do MRR Explícito 3 consciente verbal (E3) em 

alguns momentos da entrevista, na maioria dos casos analisados embora 

demonstrassem realizar algum tipo de análise, não conseguiram realizar o relato 

verbal acerca das transgressões por se encontrarem no nível Explícito 2 (E2) do 

MRR .  

 

 3.11.3 Informantes 10, 11, 12, 13, 14 e 15 – fracos em questões ortográficas 

 Os informantes 10, 11,12,13,14 e 15 fazem parte do Grupo 3, ou seja, dos 

informantes considerados ‘fracos’ em questões ortográficas e que apresentaram no 

cômputo geral de todos os instrumentos de pesquisa analisados quantitativo de 

erros ortográficos mais de 31 erros ortográficos. 

a) Informante 10: : O informante 10 desta pesquisa apresentou 31 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘shineza’ com  “sh”  e “z”? Por qual motivo um estrangeiro faria isso? 
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Informante 10: Primeiro eu pensei que um estrangeiro inglês. No inglês é comum ‘sh’ 

por isso coloquei assim, ao invés de CH. Depois troquei o ‘s’ pelo ‘z’ porque o som é 

o mesmo. 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra chinesa não é escrita assim?  Te 

guias pelo quê? Conheces algum tipo de regra que possa te auxiliar neste caso? 

Informante 10: Lembro de China para o ‘ch’ e o ‘s’ eu sei porque conheço a palavra, 

mas não tem regra pra isso, eu acho. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’ verifiquei que tu a transgredisse no 

segundo texto, bem como ‘sempre’ grafasse neste contexto o ‘c’ no lugar do ‘s’. 

Poderias me dizer se um estrangeiro teria problema com o uso do ‘s’ ou do ‘c’ neste 

contexto de início de palavra? E tu, como sabes que é ‘s’ e não ‘c’ ou vice -versa’? 

Informante 10: O som é muito parecido, o estrangeiro trocaria ‘c’ por ‘s’ com certeza 

no início da palavra. Eu conheço essas palavras, são comuns. 

Entrevistador:  E em relação à palavra ‘disseram’ verifiquei que na primeira versão 

escrevesses ela com dois ‘s’ mas com ão no final (disserão), ela está errada.Já no  

momento de transgredir trocasses os dois ‘s’ por ‘c’ e trocasses o –ão por  - am 

(diceram).Isso foi proposital? Por que fizesses isso? Como faria neste caso um 

estrangeiro?Conheces alguma regra para te ajudar neste caso? 

Informante 10: Eu me confundo muito com –am e –ão no final, foi erro mesmo, até 

porque na transgressão quis errar de propósito essa parte do final da palavra e 

acabei acertando.  Os dois ‘s’ por ‘c’ mudei porque o som é igual. Um estrangeiro ia 

fazer tudo o que fiz (risos). Aqui não sei de regra não, nem pra –ão/-am nem pro ‘s’ e 

‘c’. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ verifiquei que na transgressão 

usasses o ‘s’ no lugar do ‘x’. Um estrangeiro porque faria esse tipo de 

transgressão?Tens dificuldade com esse tipo de palavra? Conheces alguma regra 

para ajudar neste caso? 

Informante 10: Dá para confundir extravagante com ‘x’ ou com ‘s’, aí eu pensei  - 

estravagante parece com ‘s’ por causa do som, a pessoa fica confusa com X e S 

nessa posição, ainda mais sendo estrangeiro. Eu 
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 não tenho dificuldade com essa palavra porque estou habituada a ver ela, aí eu 

escrevo certo. Não conheço regra, não. 

Entrevistador: Na palavra ‘jeitinhos’ usasses o ‘g’ no segundo texto. Por que um 

estrangeiro faria assim? E tu, como sabes quando usar ‘j’ e ‘g’? Conheces alguma 

regra para estes casos?  

 Informante 10: O estrangeiro faria assim porque os dois representam o mesmo som, 

não saberia quando usar um ou o outro. Eu sei usar porque sei duma regra que 

aprendi na sexta série – entre duas vogais é ‘g’ entre vogal e consoante é ‘j’ e no 

início ‘j’. 

Entrevistador: E gente, por essa regra como ficaria? 

Informante 10: com ‘j’. 

Entrevistador: mas se escreve com ‘g’! Tem outras: girafa, gesto, general... essa 

regra eu não conheço! E no meio da palavra também ela não funciona – o verbo 

viajar, por exemplo, esquece isso! 

Informante 10: Pois é... 

Entrevistador: E em relação ao ‘há’ do verbo ‘haver’ no texto verifiquei que na 

transgressão retirasses o ‘h’? Achas que um estrangeiro faria isso? Tens dificuldade 

com o uso do ‘h’? Saberias me dizer uma regra para seu uso? 

Informante 10: Neste caso do ‘h’ não nenhum outro som, ele só ta ali de acessório. 

O estrangeiro ia se confundir até na hora de falar a palavra, porque em inglês tem 

sou de ‘r’. Eu não tenho dificuldade porque sei quando a palavra tem ou não ‘h’ 

porque leio bastante. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘campos’ grafasses ela com ‘m’ nos dois textos. 

Entretanto, em palavras como “quando” e  “inveja” trocasses o ‘n’ por ‘m’ nelas. Elas 

pertencem ao mesmo caso de “campos”? Me explica o motivo de um estrangeiro 

fazer isso. E tu, como sabes que ela é escrita com ‘m’ e não com ‘n’? Conheces 

alguma regra para este caso do M? 
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Informante 10: Não, são coisas diferentes, ‘campos’ usa M e ‘quando’ e ‘inveja’ são 

como N. Acho que o estrangeiro ia achar parecido e trocar, sim. Eu não sei de regra 

aqui, para nenhuma dessas três palavras. Escrevo certo porque são comuns de ver. 

Entrevistador: Verifiquei que não modificasses a palavra ferradura na transgressão 

do texto. Achas que ela seria uma palavra fácil de escrever para um estrangeiro? 

Como sabes que ela se escreve com dois ‘r’? Há uma regra aqui que possa te 

auxiliar a escrever corretamente?  

Informante 10: Acho fácil sim, não tem problema, eu vou pelo som. Se for forte é 

dois e se for fraco um só. Que nem a regra dos dois ‘s’. 

Entrevistador: Poderias me dizer a regra do ‘s’? 

Informante 10: Som fraco de ‘s’ é um só e som forte de ‘s’ são dois. Aprendi na 

segunda série. 

Entrevistador:  OK, em relação à ferradura e enredo, por exemplo, como escreves? 

Esta regra que dissesses em relação ao ‘r’ te ajuda neste caso? 

Informante 10: sim, o som é forte então são dois, já rato é um porque na frente não 

se usa dois ‘r só no meio de palavra. 

Entrevistador:Só que enredo é com um ‘r’ somente. O que as duas palavras têm de 

diferente? (escrevendo as duas e mostrando) 

Informante 10: (observa as duas) Báh! Não sei te dizer. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘exagerado’ verifiquei que escrevesses na 

transgressão ela com ‘i’. Por que fizesses tal transgressão? Achas que um 

estrangeiro poderia vir a escrever “exageirado” com ‘i’? Como sabes que ela se 

escreve sem ‘i’? 

Informante 10:  Na verdade eu fiquei na dúvida se era com ou sem ‘i’. Aí escolhi 

colocar no primeiro sem e na transgressão com ‘i’. Eu não sei como escreve ela 

mesmo! Com certeza um estrangeiro faria igual porque a gente fala com ‘i’, eu falo  

desse modo.  
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Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ tu escrevesses na transgressão ‘seqer’ 

e em ambos os textos junto, sem espaço entre o ‘se’ e o ‘quer’. Por que fizesses 

isso? Poderias me dizer  se há possibilidade de um estrangeiro escrevê-la 

separado? Por qual motivo? 

Informante 10: Quis fazer uma coisa diferente como se fosse estrangeira mesmo. Eu 

acho que não , ele não separaria, eu nunca separei porque na fala dá pra ver que é 

junto. 

ANÁLISE: Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico o Informante 10 em apenas dois casos (uso 

do ‘s’ ou do ‘c’ em início de palavra e o uso de ‘ch’ em China>chinesa) utiliza seu 

conhecimento prévio acerca da palavras para poder grafás-la corretamente. Nos 

demais contextos ou diz se basear no som para escrever os vocábulos admitindo 

dificuldades de saber a escrita correta destas ou, então afirmando haver regras que 

não domina para contextos arbitrários em que elas são inexistentes (como é o caso 

do J e do G). Em relação à ‘disseram’ afirma não conhecer regra para escrever o 

final com –am ou -ão, tratando o caso como uma arbitrariedade do sistema.Em 

relação ao uso do ‘h’ sua fala mescla uma explicitação que tanto leva em 

consideração o som como o conhecimento prévio do vocábulo. 

 Em relação à regra contextual do ‘m’ antes de p e de b diante ‘campos’ o informante 

10 não foi capaz de explicitá-la  num nível consciente verbal para os contextos em 

que se aplica efetivamente, dizendo que a escreve corretamente por ser uma 

palavra comum e fácil de ver no cotidiano. Também não conseguiu reconhecer 

‘quando’ e ‘inveja’ se enquadrando na mesma regra, afirmando que transgrediu o ‘n’ 

por ‘m’ nessas palavras porque sabe que são com ‘n’ por ser acostumado a vê-las 

frequentemente. Já em relação à palavra ferradura o informante diz basear-se no 

som para escrever com um ou dois ‘r’. O informante, ainda, demonstra fazer algum 

tipo de análise acerca do som do ‘r’ e e ainda generaliza sua ‘regra’ para o contexto 

do uso do ‘s’ e dos dois ‘s’, afirmando tratarem da mesma regra. Não foi capaz de 

verbalizar a regra do ‘r’ forte entre vogais, generalizando-a para contextos em que 

não se aplica (enredo, por exemplo), Sabe, no entanto, que no início de palavra 

embora o som seja forte que deve-se usar apenas um ‘r’. No caso de 

‘exagerado>exageirado’ o informante 10 afirma não saber como tal vocábulo se 
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escreve verdadeiramente admitindo seu apoio na oralidade para grafar tal palavra. 

Finalmente, em ‘sequer’ o informante 10 a escreve hiposegmentada nos dois textos, 

mas realiza uma transgressão que entende ser de natureza ‘estrangeira’ reafirmando 

basear-se na fala para escrever deste modo, uma vez que na oralidade se percebe, 

segundo ele, não haver pausa no interior da palavra em questão. 

Analisando o conteúdo da entrevista do informante 10 verifiquei apenas dois 

momentos que podem ser considerados como sendo condizentes com o nível 

Explícito Consciente Verbal 3 (E3), no geral, a maioria de suas respostas são 

condizentes com o que se esperaria de alguém que encontra-se para o 

microdomínio da ortografia no nível Explícito 2 (E2), no qual se verifica algum tipo 

de análise  para a situação solicitada, mas não havendo explicitação verbal efetiva. 

Pode-se dizer que, predominantemente, os momentos analisados da entrevista do 

Informante 10 estão neste nível citado. 

b) Informante 11: O informante 11 desta pesquisa apresentou 34 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘chineza’ com  “z”? Por qual motivo um estrangeiro faria isso? 

Informante 11: pelo som, ele trocaria por isso.  

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra chinesa não é escrita assim?  Te 

guias pelo quê? Conheces algum tipo de regra que possa te auxiliar neste caso? 

Informante 11:eu conheço esta palavra de ver escrita. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’ verifiquei que tu não a transgredisse 

no segundo texto, assim como ‘sempre’. Poderias me dizer se um estrangeiro teria 

acharia fácil escrever com ‘s’ ou com ’c’  neste contexto de início de palavra? E tu, 

como sabes que é ‘s’ e não ‘c’ ou vice -versa’? 

Informante 11:  Acho que ele usaria ou ‘s’ ou ‘c’, não saberia diferenciar um do outro 

porque o som é igual. Eu escrevo dos dois modos e o que acho mais ‘bonito’ fica no 

texto. 
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Entrevistador:  Em relação à palavra ‘disseram’ ‘fiquei na dúvida: na transgressão 

colocasses com ‘ss’ ou com ‘sc’? (mostrando o trecho). 

Informante 11: botei com dois ‘s’, mas depois mudei para ‘sc’. 

Entrevistador:Ok. Por que fizesses isso? Como faria neste caso um estrangeiro? 

Conheces alguma regra para te ajudar neste caso? 

Informante 11:  O estrangeiro se confundiria assim também, acredito eu. Regra tem, 

tudo no português é regra, mas eu não sei agora te dizer, escrevo com dois ‘s’ por 

conhecer a palavra mesmo. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ verifiquei que na transgressão 

usasses o ‘s’ no lugar do ‘x’. Um estrangeiro porque faria esse tipo de 

transgressão?Tens dificuldade com esse tipo de palavra? Conheces alguma regra 

para ajudar neste caso? 

Informante 11: ele não conheceria regra, sei que tem uma agora mas não lembro. 

Entrevistador: Na palavra ‘jeitinhos’ usasses o ‘g’ no segundo texto. Por que um 

estrangeiro faria assim? E tu, como sabes quando usar ‘j’ e ‘g’? Conheces alguma 

regra para estes casos?  

 Informante 11: O J e o G são horríveis, nunca sei como usar, aqui chutei, coloquei 

um escrito diferente do outro em cada texto (risos). Eu não sei usar eles e a regra eu 

sei que tem, mas não lembro. 

Entrevistador: E em relação ao ‘há’ do verbo ‘haver’ no texto verifiquei que na 

transgressão retirasses o ‘h’? Achas que um estrangeiro faria isso? Tens dificuldade 

com o uso do ‘h’? Saberias me dizer uma regra para seu uso? 

Informante 11: Sim, faria porque o ‘h’ em algumas palavras não tem som. Eu tenho 

dificuldade porque algumas palavras dá pra ver pelo som delas que tem ‘h’ e outras 

não. Tem regra mas não lembro. 

Entrevistador: Podias me explicar a questão do som do ‘h’? 

Informante 11: Assim, por exemplo: “há” – dá pra ver o nome da letra ‘h’, então tem 

‘h’, em outras como ‘hoje’ já não dá, aí complica. 
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Entrevistador: Em relação à palavra ‘campos’ grafasses ela com ‘m’ nos dois textos. 

Me explica o motivo de um estrangeiro fazer isso. E tu, como sabes que ela é escrita 

com ‘m’ e não com ‘n’? Conheces alguma regra para este caso do M? 

Informante 11: é uma palavra fácil de ver que é com ‘m’, não tem dificuldade. Eu 

conheço ela , é uma palavra bem comum, eu não sei regra não. 

Entrevistador: Verifiquei que não modificasses a palavra ferradura na transgressão 

do texto. Achas que ela seria uma palavra fácil de escrever para um estrangeiro? 

Como sabes que ela se escreve com dois ‘r’? Há uma regra aqui que possa te 

auxiliar a escrever corretamente?  

Informante 11: Sim, acho fácil, eu vou pelo som só, sem regra. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘exagerado’ verifiquei que escrevesses na 

transgressão igual ao que escrevesses na primeira versão, corretamente.  Achas 

que um estrangeiro poderia vir a escrever “exageirado” com ‘i’? Como sabes que ela 

se escreve sem ‘i’? 

Informante 11: não, não tem como. Eu sei porque sei (risos). 

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ tu escrevesses em ambos os textos 

separado, ou seja, “se  quer”. Por que fizesses isso? Poderias me dizer  se há 

possibilidade de um estrangeiro escrevê-la junto ou separado? Por qual motivo? 

Informante 11: Eu sempre achei que era separado, na fala é separado. O 

estrangeiro pensaria assim. Eu posso ouvir na fala a pausa, não ouço ela junto. 

ANÁLISE:  Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico, o Informante 11 em apenas dois casos – 

‘chinesa’ e ‘cidade’) utiliza seu conhecimento prévio acerca da palavras para poder 

grafás-la corretamente. Nos demais contextos ou diz se basear no som para 

escrever os vocábulos admitindo dificuldades de saber a escrita correta destas ou, 

então afirmando haver regras que não domina para contextos arbitrários em que 

elas são inexistentes (como é o caso do J e do G e do H). Em relação à ‘disseram’ 

muito embora afirme que a escreve corretamente devido ao seu conhecimento 

prévio sobre ela, diz que há regra para o uso do ’ss’, somente não lembra naquele 

momento. Em relação à regra contextual do ‘m’ antes de p e de b diante ‘campos’ o 



243 
 

informante 11 não foi capaz de explicitá-la  num nível consciente verbal para os 

contextos em que se aplica efetivamente, dizendo que a escreve corretamente por 

ser uma palavra comum e fácil de ver no cotidiano, o mesmo ocorrendo com a 

palavra ‘ferradura’. No caso de ‘exagerado>exageirado’ o informante 11 escreve o 

vocábulo corretamente em ambos os textos mas não sabe explicar o motivo disso 

ocorrer. Finalmente, em ‘sequer’ o informante 11 a escreve hipersegmentada nos 

dois textos dizendo assim proceder porque sempre acreditou que era escrita 

separada e afirmando que baseando-se na fala é possível perceber a pausa 

existente no interior do vocábulo.. 

Analisando o conteúdo da entrevista do informante 11 verifiquei apenas dois 

momentos que podem ser considerados como sendo condizentes com o nível 

Explícito Consciente Verbal 3 (E3), no geral, a maioria de suas respostas são 

condizentes com o que se esperaria de alguém que encontra-se para o 

microdomínio da ortografia no nível Explícito 2 (E2), no qual se verifica algum tipo 

de análise  para a situação solicitada, mas não havendo explicitação verbal efetiva. 

Pode-se dizer que, predominantemente, os momentos analisados da entrevista do 

Informante 11, assim como o 10, está neste nível citado. 

c) Informante 12: O informante 12 desta pesquisa apresentou 43 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘chineza’ com  “z”? Por qual motivo um estrangeiro faria isso? 

Informante 12: Ele vais ouvir falando e vai colocar ‘z’ no lugar do ‘s’ porque eles têm 

o mesmo som. 

Entrevistador: E tu, como sabes que esta palavra chinesa não é escrita assim?  Te 

guias pelo quê? Conheces algum tipo de regra que possa te auxiliar neste caso? 

Informante 12: Sim, eu uso a regra do ‘s’ entre vogais. 

Entrevistador: Podes dizê-la para mim? 

Informante 12: Eu sei como é, mas não sei dizer. 
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Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’ verifiquei que tu a transgredisse no 

segundo texto como ‘sidade’. Poderias me dizer se um estrangeiro acharia fácil 

escrever com ‘s’ ou com ’c’  neste contexto de início de palavra? E tu, como sabes 

que é ‘s’ e não ‘c’ ou vice -versa’? 

Informante 12: Ele acharia difícil, ia se confundir porque é parecido. Eu tenho dúvida 

sempre, aqui eu chutei.  

Entrevistador:  Em relação à palavra ‘disseram’  observei que na transgressão 

escrevesses ‘dicerão’. Por que fizesses isso? Como faria neste caso um 

estrangeiro? Conheces alguma regra para te ajudar neste caso? 

Informante 12: falando fica parecido, o estrangeriro escutava assim e escrevia desse 

modo. Tem a regra dos dois ‘s’ entre as vogais. 

Entrevistador: Poderias dizê-la para mim? 

Informante 12: Não, eu só sei usar, não sei dizer. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ verifiquei que na transgressão 

usasses o ‘s’ no lugar do ‘x’. Um estrangeiro porque faria esse tipo de 

transgressão?Tens dificuldade com esse tipo de palavra? Conheces alguma regra 

para ajudar neste caso? 

Informante 12: ele vai ouvir ‘s’ no lugar do ‘x’.  Sim, tem a regra aquela que entre 

vogal e consoante pode botar ‘X’. 

Entrevistador: Em que situação? Em todas as situações ou só em algumas? Se for 

em algumas, em quais, poderias me dizer? 

Informante 12: Não é em todas, mas eu não sei dizer agora. 

Entrevistador: Na palavra ‘jeitinhos’ usasses o ‘g’ no segundo texto. Por que um 

estrangeiro faria assim? E tu, como sabes quando usar ‘j’ e ‘g’? Conheces alguma 

regra para estes casos?  

 Informante 12: Porque eles têm mesmo som. É que entre vogais é J e entre vogal e 

consoante é G. 
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Entrevistador: Olha, é a segunda pessoa que diz isso nessa entrevista. Essa regra 

não existe. Onde tu aprendeste ela? 

Informante 12: Com uma professora na 5ª série. 

Entrevistador: Esquece isso, pelo amor de Deus! (risos) 

Entrevistador: E em relação ao ‘há’ do verbo ‘haver’ no texto verifiquei que nos dois 

textos retirasses o ‘h’, sendo que na primeira versão colocasses somente ‘á’ com 

acento? Errasses aqui. Achas que um estrangeiro faria isso? Tens dificuldade com o 

uso do ‘h’? Saberias me dizer uma regra para seu uso? 

Informante 12: Ele faria porque o H não existe na palavra, né? Ele não faz diferença 

nenhuma na palavra. Sim eu tenho, não sei botar, a não ser em palavras como 

“hoje” que é conhecida, mas fico na dúvida se ‘ontem’ tem ou não tem ‘h’. Tem 

regra, mas não sei te dizer. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘campos’ grafasses ela com ‘m’ nos dois textos. 

Me explica o motivo de um estrangeiro fazer isso. E tu, como sabes que ela é escrita 

com ‘m’ e não com ‘n’? Conheces alguma regra para este caso do M? 

Informante 12: ela é uma palavra comum, já vi escrita por isso acerto. Tem regra 

mas não sei falar. 

Entrevistador: Verifiquei que modificasses a palavra ferradura na transgressão do 

texto, pois na transgressão ela está com um ‘r’ só. Achas que ela seria uma palavra 

complicada de escrever para um estrangeiro? Como sabes que ela se escreve com 

dois ‘r’? Há uma regra aqui que possa te auxiliar a escrever corretamente?  

Informante 12: Ela vai ser difícil de escrever porque uma pessoa de outro país vai 

estranhar duas letras iguais juntas, ele vai tirar uma. Eu vou pelo som que se é forte 

duplica, se é fraco fica uma só, que nem o ‘s’. 

Entrevistador: em que lugar da palavra?  

Informante 12: só no meio porque na frente não pode ter dois ‘r’. 

Entrevistador: e na palavra enredo, se escreve como o som forte do ‘r’? 

Informante 12: forte são dois ‘r’. 
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Entrevistador: E se eu te dissesse que enredo tem um ‘r’ só? 

Informante 12: Aí complica, não sei explicar. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘exagerado’ verifiquei que escrevesses na 

transgressão com ‘s’.  Por que isso aconteceria? Achas que um estrangeiro poderia 

vir a escrever “exageirado” com ‘i’? Como sabes que ela se escreve sem ‘i’? 

Informante 12: Tu ouve o som do ‘z’, se tu não é brasileiro vai colocar ou ‘s’ ou ‘z’. 

Eu acho que se ele ouvir ‘exageirado’ ele vai copiar na escrita. Eu sei de saber 

mesmo, não sei dizer o por quê. 

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ tu escrevesses na transgressão 

separado, ou seja, “se  quer”. Por que fizesses isso? Poderias me dizer  se há 

possibilidade de um estrangeiro escrevê-la separado? Por qual motivo? 

Informante 12: Só pode ser junto, tu não fala uma parada no meio. Por isso no 

segundo texto fiz assim, o estrangeiro podia ter ouvido assim, com pausa e escrever 

separado. Eu escrevo junto porque ouço junto. 

ANÁLISE:  Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico, o Informante 12  não é capaz de utilizar 

nenhum conhecimento prévio acerca da palavras para poder grafás-la corretamente. 

Nos demais contextos ou diz se basear no som para escrever os vocábulos, ou ao  

admitir dificuldades de saber a escrita correta destas refere haver regras que não 

domina para contextos arbitrários em que elas são inexistentes. Em relação à regra 

contextual do ‘m’ antes de p e de b diante ‘campos’ o informante 12 não foi capaz de 

explicitá-la  num nível consciente verbal para os contextos em que se aplica 

efetivamente, dizendo que a escreve corretamente por ser uma palavra comum e 

fácil de ver no cotidiano, o mesmo ocorrendo com a palavra ‘ferradura’.  Para este 

vocábulo especificamente diz se basear no som forte ou fraco para grafar um ou dois 

‘r’, propondo analogia com os dois ‘s’. Embora reconheça que somente se pode 

utilizar dois ‘r’ no meio de palavras, acaba generalizando erroneamente a regra em 

questão, estendendo-a à palavra ‘enredo’. Quando perguntado se pode verbalizar 

alguma regra diz que sabe para si , mas não pode dizê-la. No caso de 

‘exagerado>exageirado’ o informante 12 reconhece a forma ortográfica correta, mas 

não é capaz de explicitar como sabe que ela é certa. Finalmente, em ‘sequer’ o 
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informante 12 a escreve hiposegmentada no primeiro texto e hipersegmentada no 

segundo porque diz saber que ela não tem espaço no seu interior porque na fala não 

há pausa quando está é dita. 

Analisando o conteúdo da entrevista do informante 12 verifiquei não haver 

momentos que podem ser considerados como sendo condizentes com o nível 

Explícito Consciente Verbal 3 (E3). Suas respostas são condizentes com o que se 

esperaria de alguém que encontra-se para o microdomínio da ortografia no nível 

Explícito 2 (E2) em que há acesso consciente ao conhecimento mas não 

verbalização. 

d) Informante 13: O informante 13 desta pesquisa apresentou 55 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘xineza’ com ‘x’ e “z”? Por qual motivo um estrangeiro faria isso? 

Informante 13: É que fiz assim porque o CH e o X fazem  mesmo som  e o S e o Z 

também. O estrangeiro  iria mais pelo som da fala, porque os sons são muito 

parecidos. 

Entrevistador: E tu, como sabes que a palavra ‘chinesa’ não é escrita assim?  Te 

guias pelo quê? Conheces algum tipo de regra que possa te auxiliar neste caso? 

Informante 13: Eu já vi escrita, mas eu também me guio pela minha fala. Não penso 

em regra nenhuma pra me basear, mas eu fico bem na dúvida  como por exemplo 

em ‘xícara’ e ‘chá’, eu fico pensando se fica os dois igual ou ficam diferentes. Tenho 

bastante dúvida com esses dois sons. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’ verifiquei que tu não a transgredisse 

no segundo texto. Poderias me dizer se um estrangeiro acharia fácil escrever com ‘s’ 

ou com ’c’  neste contexto de início de palavra? E tu, como sabes que é ‘s’ e não ‘c’ 

ou vice -versa’? 

Informante 13: Pois é, acabei não mudando esta palavra mesmo! Eu acho que é 

difícil alguém que não conhece o português saber se é com ‘c’ ou ‘s’ porque são 

iguais. Eu até lembro de algumas palavras assim e acabo escrevendo certo, mas 

geralmente fico bem na dúvida. 
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Entrevistador:  Em relação à palavra ‘disseram’  observei que na 1ª versão 

escrevesses ela ‘disceram’ e na transgressão  ‘diceram’. Por que fizesses isso? 

Como faria neste caso um estrangeiro? Conheces alguma regra para te ajudar neste 

caso? 

Informante 13: Eu tenho muita dificuldade nos ‘s’! Eu escrevo ‘disseram’ assim 

mesmo, não sabia que era diferente porque quando vou escrever uma palavra que 

tenha o som de ‘s’ ou de ‘c’ aí eu não consigo, me confundo bastante, pra mim 

qualquer uma das duas podia ser. Um estrangeiro ia ter a mesma dificuldade, acho. 

Regra acho que tem sim, porque essa parte do português tem muita regra, só que 

agora não consigo falar. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ verifiquei que tanto na primeira 

versão como na transgressão usasses o ‘s’ no lugar do ‘x’.  Um estrangeiro porque 

faria esse tipo de transgressão?Tens dificuldade com esse tipo de palavra? 

Conheces alguma regra para ajudar neste caso? 

Informante 13: O estrangeiro ia pensar como eu pensei, que se faz som de ‘s’ é ‘s’ e 

não ‘x’. Eu não sei escrever essas palavras com ‘x’ que faz som de ‘s’, me confundo 

todo porque quando a gente fala não diz o ‘x’, diz ‘s’! Eu lhe falei que sei que tem 

regra, mas eu não sei dizer agora. 

Entrevistador: Na palavra ‘jeitinhos’ mantivesses o ‘j’ no segundo texto. Acreditas 

que um estrangeiro faria assim? E tu, como sabes quando usar ‘j’ e ‘g’? Conheces 

alguma regra para estes casos?  

 Informante 13: Aqui o estrangeiro ia ficar na dúvida, ia escrever do mesmo jeito 

todas as palavras com esse som. Ou usaria o ‘j’ ou o ‘g’ sempre.Eu não sei usar ‘j 

nem ‘g’, eu acabo chutando a escrita como fiz aqui. A regra existe, mas eu agora 

esqueci, mas tem umas palavras que dá pra saber se é com ‘g’ ou ‘j’ porque dizem o 

nome da letra. 

Entrevistador: Poderias me explicar isso melhor? 

Informante 13: Assim: Por exemplo ‘gente’: dá pra ouvir o nome da letra  - “G” na 

palavra, aí é com ‘g’. Aprendi isso no colégio com uma professora da 4ª série. 

Entrevistador: Olha, isso não existe, pode esquecer essa ‘regra’ que é invenção! 
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Informante 13: Sério, professora?  

Entrevistador: Sim, bem sério... bom, voltando.. e em relação ao ‘há’ do verbo ‘haver’ 

no texto verifiquei que na transgressão retirasses o ‘h’ e colocasse apenas o ‘á’ com 

acento? Achas que um estrangeiro faria isso? Tens dificuldade com o uso do ‘h’? 

Saberias me dizer uma regra para seu uso? 

Informante 13: Sim, o estrangeiro não botaria o ‘h’ porque ele não tem som, não é 

dito quando se fala a palavra. Eu mesmo tenho essa dificuldade de não ouvir o ‘h’, aí 

eu nunca sei se tem ou não tem ‘h’ na palavra. Regra tem, mas eu não me lembro 

agora para lhe dizer. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘campos’ grafasses ela com ‘m’ nos dois textos. 

Me explica o motivo de um estrangeiro fazer isso. E tu, como sabes que ela é escrita 

com ‘m’ e não com ‘n’? Conheces alguma regra para este caso do M? 

Informante 13: O estrangeiro ouve a letra ‘m’ e põe ali, eu faço assim também. Ouço 

o ‘m’ na palavra e escrevo. Regra não conheço, vou pelo som que a palavra faz na 

fala. 

Entrevistador: Verifiquei que não modificasses a palavra ferradura na transgressão 

do texto. Achas que ela seria uma palavra simples de escrever para um estrangeiro? 

Como sabes que ela se escreve com dois ‘r’? Há uma regra aqui que possa te 

auxiliar a escrever corretamente?  

Informante 13: Eu me esqueci de mexer nela. Acho que seria difícil porque ele não ia 

saber quando usar um ou dois ‘r’ no meio da palavra. 

Entrevistador: Poderias me explicar melhor esta questão? 

Informante 13: Há, nessa parte eu entendo mais ou menos que meio de palavra tem 

sempre dois ‘r’ – ‘ferradura’, ‘carro’. Quando tu ouve fraco o som como em ‘claro’ é 

um ‘r’ só. Tem aquela regra dos irmãos – dois irmãos juntos são mais fortes do que 

um: isso vale aqui e no caso dos dois ‘s’ também. 

Entrevistador: E, por exemplo, numa palavra como ‘enredo’? 

Informante 13: É igual, usa dois ‘r’. 
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Entrevistador: Mas e se eu te digo que ‘enredo’ é escrita com um ‘r’ somente? 

Informante 13: Aí não sei explicar, então. 

Entrevistador: E no início de palavra? 

Informante 13: No início de palavra nunca pode colocar dois ‘r’ ou dois ‘s’! 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘exagerado’ verifiquei que escrevesses nos dois 

textos corretamente. Achas que um estrangeiro poderia vir a escrever “exageirado” 

com ‘i’? Como sabes que ela se escreve sem ‘i’? 

Informante 13: Esqueci de fazer essa também. Ele podia sim escrever com ‘i’ porque 

na fala muita gente diz e aí tu lembra da fala das pessoas e escreve. Eu conheço 

essa palavra, já vi escrita, tem uma música com ela do Cazuza . 

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ tu escrevesses nos dois textos 

separado, ou seja, “se  quer” e ela é escrita junto. Por que fizesses isso? Poderias 

me dizer  se há possibilidade de um estrangeiro escrevê-la assim? Por qual motivo? 

Informante 13: Eu nem imaginava que era junto, professora, sempre escrevi 

separado. Um estrangeiro ia fazer o que fiz porque quando tu fala ela dá pra sentir a 

pausa que tem. 

ANÁLISE:  Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico, o informante 13  foi capaz de utilizar em duas 

situações seu conhecimento prévio acerca da palavras para poder grafás-la 

corretamente ( no caso de chinesa e cidade). Nos demais contextos ou diz se basear 

no som para escrever os vocábulos, ou ao  admitir dificuldades de saber a escrita 

correta destas refere haver regras que não domina para contextos arbitrários em que 

elas são inexistentes. Em relação à regra contextual do ‘m’ antes de p e de b em 

‘campos’ o informante 13 não foi capaz de explicitá-la  num nível consciente verbal 

para os contextos em que se aplica efetivamente, dizendo que a escreve 

corretamente por se apoiar mais na fala ao proferi-la. Em relação à palavra 

‘ferradura’ o informante 13 consegue explicitar verbalmente parte da regra contextual 

do ‘r’ forte, especificamente em relação à posição no meio da palavra, entretanto, o 

informante 13 a generaliza para contextos em que ela não pode ser aplicada, ou 

seja, entre uma vogal e consoante, como no caso de ‘enredo’. Já no início da 
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palavra o informante 13 explicita efetivamente a restrição dos dois ‘r’ para tal 

posição, abarcando o caso dois dois ‘s’ também. No caso de 

‘exagerado>exageirado’ o informante 13 reconhece a forma ortográfica correta, 

afirmando que a escreve daquele modo por lembrar de uma música bem conhecida 

que apresenta este vocábulo. Além disso, afirma que um estrangeiro pode escrevê-

la inserindo o ‘i’ no vocábulo em questão  caso baseie-se na fala de pessoas que a 

falam deste modo. Finalmente, em ‘sequer’ o informante 13 a escreve 

hipersegmentada no primeiro texto e no segundo porque diz que não sabia que ela 

era grafada de outro modo. Explica que age assim porque no momento da fala dá 

para perceber a pausa existente em seu interior. 

Analisando o conteúdo da entrevista do informante 13 verifiquei haver 05 momentos 

que podem ser considerados como sendo condizentes com o nível Explícito 

Consciente Verbal 3 (E3).  As demais respostas, contabilizando 08 momentos no 

total, são condizentes com o que se esperaria de alguém que encontra-se para o 

microdomínio da ortografia no nível Explícito 2 (E2) em que há acesso consciente 

ao conhecimento mas não verbalização. 

e) Informante 14: O informante 14 desta pesquisa apresentou 66 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘xineza’ com ‘x’ e ‘z’? Por qual motivo um estrangeiro faria isso? 

Informante 14: Pelo som mesmo, são o mesmo. 

Entrevistador: E tu, como sabes que a palavra ‘chinesa’ não é escrita assim?  Te 

guias pelo quê? Conheces algum tipo de regra que possa te auxiliar neste caso? 

Informante 14: Eu nunca sei se é ‘ch’ ou se é ‘x’. Aqui eu chutei e mudei  na 

transgressão o que fiz no primeiro texto. Porque eu acho que assim, quando tu 

aprende o alfabeto, tu sempre aprende que o som do ‘x’ com a, e ,i  dá xá, xe, xi... tu 

é bem pequeno, fica a imagem do X pra ti. Aí quando tu começa a te aprofundar, 

vem o ‘ch’, que faz exatamente a mesma coisa e aí complica. Eu acho que uma 

pessoa que tem noção do alfabeto e aprendeu o ‘x’ primeiro pra depois o ‘ch’ vai 

sempre usar o ‘x’ mais do que o ‘ch’ porque foi o primeiro som que a criança ligou na 
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letra. E na fala os dois são iguais, fica muito difícil assim saber quando usar um e 

outro. 

Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’ verifiquei que tu a transgredisse no 

segundo texto para ‘sidade’. Poderias me dizer se um estrangeiro acharia fácil ou 

difícil escrever com ‘s’ ou com ’c’  neste contexto de início de palavra? E tu, como 

sabes que é ‘s’ e não ‘c’ ou vice -versa’? 

Informante 14: Ia ser muito difícil pra ele saber porque quando a gente fala não tem 

essa diferença, é uma loucura isso! Eu particularmente tenho dificuldade, sim, agora 

não tanto porque a gente lê bastante em todas as disciplinas, nós mesmos no 3º ano 

agora temos 24 disciplinas e todas têm leitura, aí tu vai de acostumando com a 

estética das palavras. No início do CAVG eu tinha muita dificuldade por causa da 

semelhança entre  as palavras com ‘s’ e com ‘c’ no início porque tu fala igual pras 

duas letras, aí escreve diferente. As regras eu não aprendi. 

Entrevistador:  Em relação à palavra ‘disseram’  observei que na transgressão 

escrevesses esta palavra como ‘diseram’. Por que fizesses isso? Como faria neste 

caso um estrangeiro? Conheces alguma regra para te ajudar neste caso? 

Informante 14: Eu fiz para errar mesmo! Bem errado porque ‘disseram’ como vem de  

‘disse’ eu decorei a forma e se colocar um ‘s’ fica som de ‘z’ aqui né? O estrangeiro 

ia fazer isso bem tranquilo, achando que ia estar escrevendo certo, o coitado. Nesse 

caso conheço a regra que te falei agora. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ verifiquei que tanto na primeira 

versão como na transgressão usasses o ‘s’ no lugar do ‘x’.  Um estrangeiro porque 

faria esse tipo de erro?Tens dificuldade com esse tipo de palavra? Conheces alguma 

regra para ajudar neste caso? 

Informante 14: Essas com ‘x’ eu nunca sei mesmo! O estrangeiro ia fazer o que fiz, 

não tem como ele saber que o ‘x’ tem som de ‘s’ aqui. Báh, pra mim esse tipo de 

palavra é muito complicada de escrever. Para este caso tem uma regra que a gente 

aprendia no colégio, mas agora me esqueci. 
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Entrevistador: Na palavra ‘jeitinhos’ mantivesses o ‘j’ no segundo texto também. 

Acreditas que um estrangeiro faria assim? E tu, como sabes quando usar ‘j’ e ‘g’? 

Conheces alguma regra para estes casos?  

 Informante 14: Pois é, eu escolhi um e coloquei nos dois textos. Possivelmente um 

estrangeiro ia fazer assim também, por desconhecer que tem duas letras com 

mesmo som. Eu não sei quando é um e quando é outro porque eu acho muito difícil 

diferenciar em alguns casos, porque os dois têm o mesmo som. Aí pela fala eu 

acabo botando ‘g’ quando tem ‘e’ depois e ‘j’ quando tem ‘a’ porque tu percebe que o 

nome da letra correta para usar aparece assim. 

Entrevistador: Poderias me explicar isso melhor? 

Informante 14: Sei lá, é uma regra que eu mesma criei para diferenciar J de G, é 

uma tentativa (risos) 

Entrevistador: E em relação ao ‘há’ do verbo ‘haver’ no texto verifiquei que na 

transgressão retirasses o ‘h’ e colocasse apenas o ‘a’. Achas que um estrangeiro 

faria isso? Tens dificuldade com o uso do ‘h’? Saberias me dizer uma regra para seu 

uso? 

Informante 14: Com certeza  um estrangeiro faria! Mas eu sinceramente não sei pra 

que que tem o H (risos) porque assim, às vezes, tem palavras que não tem som de 

nada no início e tá lá o H! Até hoje eu não sei porque da obrigação do H. Eu tenho 

dificuldade, sim, porque na hora de falar tu não percebe ele ali, infiltrado na palavra! 

Regra deve ter eu é que não sei dizer ela agora. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘campos’ grafasses ela com ‘n’ no momento da 

transgressão. Me explica o motivo de um estrangeiro fazer isso. E tu, como sabes 

que ela é escrita com ‘m’ e não com ‘n’? Conheces alguma regra para este caso do 

M? 

Informante 14: Um estrangeiro ia ouvir o ‘m’ e colocar ele ali, tranquilo. Sei que é ‘m’ 

porque na fala dá pra ouvir ele, bem fácil. Se tem regra não sei. 

Entrevistador: Verifiquei que modificasses a palavra ‘ferradura’ na transgressão do 

texto colocando um ‘r’ somente. Achas que ela seria uma palavra simples ou difícil 
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de escrever para um estrangeiro? Como sabes que ela se escreve com dois ‘r’? Há 

uma regra aqui que possa te auxiliar a escrever corretamente?  

Informante 14: Difícil porque duas letras iguais e ainda juntas é bem diferente para 

alguém de outro país! Ele colocaria uma só. Vou pelo som na hora da fala porque 

não sei regra. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘exagerado’ verifiquei que escrevesses na 

transgreção ‘esagerado’.  Podes me dizer por que a escrevesses assim? Achas que 

um estrangeiro poderia vir a escrever “exageirado” com ‘i’? Como sabes que ela se 

escreve sem ‘i’? 

Informante 14: Porque o estrangeiro ia ouvir som de ‘z’, aí pus ‘s’ que ali naquela 

posição tem som de ‘z’. 

Entrevistador: Qual posição? 

Informante 14: Entre as vogais. Bom, eu até acho que ele poderia escrever com ‘i’, 

sim, porque tem muita gente falando ‘exageirado’ e aí tu copia da fala a escrita, 

certo? Como eu sei que se escreve sem ‘i’? Boa pergunta... pois é, nunca tinha 

pensado nisso, assim...não sei dizer como sei, só sei. 

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ tu escrevesses nos dois textos 

separado, ou seja, “se  quer” e ela é escrita junto. Por que fizesses isso? Poderias 

me dizer  se há possibilidade de um estrangeiro escrevê-la assim? Por qual motivo? 

Informante 14: Eu sempre escrevi assim essa palavra e com certeza um estrangeiro 

escreveria esta palavra assim, porque tu consegue perceber uma pausa entre o ‘se’ 

e o ‘quer’, pelo menos eu escrevia ela separado porque ‘ouvia’ uma parada no meio 

dela quando alguém falava. 

ANÁLISE:  Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico, o informante 14  foi capaz de utilizar em duas 

situações seu conhecimento prévio acerca da palavras para poder grafás-la 

corretamente (no caso de ‘cidade’ e ‘disseram’). Nos demais contextos ou diz se 

basear no som para escrever os vocábulos, ou ao  admitir dificuldades de saber a 

escrita correta destas refere haver regras que não domina para contextos arbitrários 

em que elas são inexistentes. Em relação à regra contextual do ‘m’ antes de p e de b 
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em ‘campos’ o informante 14 não foi capaz de explicitá-la  num nível consciente 

verbal para os contextos em que se aplica efetivamente, dizendo que a escreve 

corretamente por se apoiar mais na fala, não podendo dizer a regra. Em relação à 

palavra ‘ferradura’ o informante 14 reitera o argumento utilizado para a palavra 

‘campos’. No caso de ‘exagerado>exageirado’ o informante 14 consegue explicar 

sua transgressão (esagerado>exagerado) baseando-se no contexto de que um ‘s’ 

somente entre vogais tem som de ‘z’. Além disso, afirma que um estrangeiro pode 

escrevê-la inserindo o ‘i’ no vocábulo em questão  caso baseie-se na fala de 

pessoas que a falam deste modo, entretanto não consegue explicar como sabe que 

o vocábulo não possui ‘i’. Finalmente, em ‘sequer’ o informante 14 a escreve 

hipersegmentada no primeiro texto e no segundo porque diz que não sabia que ela 

era grafada de outro modo. Explica que age assim porque no momento da fala dá 

para perceber a pausa existente em seu interior. 

Analisando o conteúdo da entrevista do informante 14 verifiquei haver 04 momentos 

que podem ser considerados como sendo condizentes com o nível Explícito 

Consciente Verbal 3 (E3).  As demais respostas, contabilizando 10 momentos no 

total, são condizentes com o que se esperaria de alguém que encontra-se para o 

microdomínio da ortografia no nível Explícito 2 (E2) em que há acesso consciente 

ao conhecimento mas não verbalização. 

e) Informante 15: O informante 15 desta pesquisa apresentou 73 erros 

ortográficos no total dos instrumentos de pesquisa analisados. 

Entrevistador: Podes me dizer por qual motivo transgredisses o vocábulo ‘chinesa’ 

para ‘chineza’ com ‘z’? Por qual motivo um estrangeiro faria isso? 

Informante 15: Pelo sentido da palavra e a pessoa diz ‘chineZa’, som de ‘z’. Uma 

pessoa de outro país vai escrever o que tá ouvindo. 

Entrevistador: E tu, como sabes que a palavra ‘chinesa’ não é escrita assim?  Te 

guias pelo quê? Conheces algum tipo de regra que possa te auxiliar neste caso? 

Informante 15: Não sei te dizer o motivo, mas essa palavra eu sei que é com ‘s’. 

Não, regra nada. 
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Entrevistador: E em relação à palavra ‘cidade’ verifiquei que tu a transgredisse no 

segundo texto para ‘city/cyti’ Só queria que tu me tirasse uma dúvida – aqui é ‘i’ ou 

‘y’?. Poderias me dizer se um estrangeiro acharia fácil ou difícil escrever com ‘s’ ou 

com ’c’  neste contexto de início de palavra? E tu, como sabes que é ‘s’ e não ‘c’ ou 

vice -versa’? 

Informante 15: É ‘city’, eu passei a caneta por cima. Eu fiz em inglês porque ele ia 

botar na língua dele por achar mais fácil. Nessa palavra eu sei que é com ‘c’, mas 

não sei explicar como, só sei. Em outras, eu não sei. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘disseram’  observei que na transgressão 

escrevesses esta palavra como ‘diseram’. Por que fizesses isso? Como faria neste 

caso um estrangeiro? Conheces alguma regra para te ajudar neste caso? 

Informante 15: O estrangeiro ia botar com um ‘s’ só, já eu acho mais também por 

dificuldade, eu só não sei explicar porque o ‘s’ é tão difícil pra mim, ele vai dando 

sentido diferente um do outro, eu não sei decifrar o sentido deles. 

Entrevistador: Sentido como? 

Informante 15: A senhora vê, eles vão formando palavras e conforme a gente muda, 

tudo fica diferente – em ‘famoso’ é um ‘s’ só e aí tem som de ‘z’, se eu coloco 

‘famosso’ com dois ‘s’ fica som de ‘s’ forte. Fica difícil entender porque muda tanto, o 

som de um ‘s’ pra dois no ‘famoso’, por exemplo! Fala tudo bem, mas na escrita 

muda tudo. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘extravagante’ verifiquei que tanto na primeira 

versão como na transgressão usasses o ‘s’ no lugar do ‘x’.  Um estrangeiro porque 

faria esse tipo de erro?Tens dificuldade com esse tipo de palavra? Conheces alguma 

regra para ajudar neste caso? 

Informante 15: Báh professora, foi aquilo que disse pra senhora, uma letrinha e 

muda tudo, aí o estrangeiro ia errar. Há, eu não sei explicar porque eu tenho tanta 

dificuldade nessas palavras aí, com X. Por exemplo, a professora DITA (por isso que 

a gente sempre quer copiar no quadro) não é preguiça, é porque no quadro a gente 

ta vendo a palavra certa, no ditar, não. Como este do trabalho do “Bacharel” que a 

senhora ditou, a senhora ia ditando a gente, báh, como se escreve? E nem podia 
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perguntar porque o trabalho era pra sua tese e a senhora não podia dizer. Pelo 

ouvido, por exemplo, ‘extravagante’ não dá pra saber se é X, vai pro S direto. Eu só 

sabia como escrevia ‘extravagância’! 

Entrevistador: Como tu sabias? 

Informante 15: Aí eu não sei, acho que por ler em algum lugar, ver nas redes sociais 

essa palavra com X. 

Entrevistador: Por que não usasses esse conhecimento sobre a palavra 

‘extravagância’ para escrever extravagante com X? É da mesma família! 

Informante 15: Pois é, não me dei de conta. 

Entrevistador: Na palavra ‘jeitinhos’ colocasses a palavra escrita com ‘g’ no segundo 

texto (geitinho). Acreditas que um estrangeiro faria assim? E tu, como sabes quando 

usar ‘j’ e ‘g’? Conheces alguma regra para estes casos?  

 Informante 15: O estrangeiro ia trocar sim, porque o som deles é o mesmo. O G e J 

pra mim é brabo. Eu me confundo com isso, G e J – gesto, gente, jeito, germe, 

gema... eu acho que eles têm totalmente o memo som, eles fazem o mesmo sentido 

o G e J. A regra eu não lembro, eu quando vou escrever penso na fala mesmo. 

Entrevistador: E em relação ao ‘há’ do verbo ‘haver’ no texto verifiquei que tanto na 

primeira versão como na transgressão retirasses o ‘h’ e colocasse apenas o ‘a’. 

Achas que um estrangeiro faria isso? Tens dificuldade com o uso do ‘h’? Saberias 

me dizer uma regra para seu uso? 

Informante 15: Esse ‘h’ é de matar! Um estrangeiro não ia botar porque ele não tem 

som. Eu sei algumas palavras, até as do texto eu conheço um pouco – hoje, 

humildemente, mas o ‘há’ eu não sei usar. 

Entrevistador: Como é que tu sabes escrever hoje e humildemente? 

Informante 15: Sabendo. De onde sei também não consigo dizer. 

Entrevistador: O ‘há’ vem do verbo ‘haver’, sentido de tempo passado, lembra disso! 

Os dois com ‘h’. 

Informante 15: Humm... 
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Entrevistador: Em relação à palavra ‘campos’ grafasses ela com ‘m’ nos dois textos. 

Me explica o motivo de um estrangeiro fazer isso. E tu, como sabes que ela é escrita 

com ‘m’ e não com ‘n’? Conheces alguma regra para este caso do ‘m’? 

Informante 15: O estrangeiro, professora, ouve o ‘m’, aí fica mais fácil, comigo é 

assim, essa palavra o ‘m’ fica bem claro! Regra , não. 

Entrevistador: Verifiquei que modificasses a palavra ‘ferradura’ na transgressão do 

texto colocando um ‘beiradura’. Achas que ela seria uma palavra simples ou difícil de 

escrever para um estrangeiro?Por que tal transgressão?  

Informante 15: Olha, professora, eu fiz assim, para parecer espanhol, como se o 

estrangeiro pegasse a língua dele e usasse. Ela não é uma palavra fácil, então achei 

que o estrangeiro poderia fazer isso. 

Entrevistador: Ok, mas então quero te perguntar sobre outras palavras parecidas 

com ‘ferradura’ que colocasse no texto e queria te ouvir mais um pouco. Vamos lá: 

Na primeira versão, qual o motivo de escrever “Bacharrel”, foi um erro ortográfico, 

certo? Depois na transgressão usasses “Bachareu”. Podes falar sobre isso? 

Informante 15: Báh! Não sei explicar, Bacharrel... 

Entrevistador: Lê pra mim a palavra em voz alta, Bacharrel e depois Bachareu. 

Informante 15: Bacharrel... Bachareu. É, a primeira tem som forte e a segunda fraco. 

Entrevistador: Agora outra palavra que na 1ª versão está certa e na transgressão 

modificada – corre e core: podes repetir? 

Informante 15: Corre... core. Aqui também, a primeira é som forte e a segunda fraco. 

Entrevistador: OK! Podes me dizer, então, por que colocasses ‘corre’ com um ‘r’ 

somente na transgressão? 

Informante 15: pra mostrar o som fraco com um ‘r’ só. Aí ‘Bacharrel’ tá errado. 

Entrevistador: Tem alguma regra aqui que saibas e que pode te ajudar na hora de 

escrever com um ou dois ‘r’? 
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Informante 15: Não, leio a palavra e vou pelo som forte ou fraco no meio, só que na 

frente da palavra só usa um ‘r’ sempre. 

Entrevistador: Em relação à palavra ‘exagerado’ verifiquei que escrevesses na 

primeira versão ‘izageirado’ e na transgressão ‘isageirado’  Podes me dizer por que 

a escrevesses assim? Achas que um estrangeiro poderia vir a escrever “exageirado” 

com ‘i’? 

Informante 15: Professora, nunca tinha lido e escrito essa palavra antes, só ouvido. 

Como é que se escreve? 

Entrevistador: (escrevendo) – Exagerado.  

Informante 15: Mas ela tem tudo que dificulta!  Eu acho que o estrangeiro ia fazer 

como eu, claro que botava o ‘i’, a gente fala ele, como fala o ‘i’ no lugar do ‘e’ do 

início e o ‘s’ ou o ‘z’ no lugar do x. 

Entrevistador: Finalizando, a palavra ‘sequer’ tu escrevesses nos dois textos 

separado, ou seja, “se  quer” e ela é escrita junto. Por que fizesses isso? Poderias 

me dizer  se há possibilidade de um estrangeiro escrevê-la assim? Por qual motivo? 

Informante 15: Essa eu também não sabia que era junta sempre achei que era 

separada. Claro que o estrangeiro vai escrever separada porque ele vai pensar – se   

quer, tem pausa quando se fala. 

ANÁLISE:  Em relação às seis primeiras palavras cuja ortografia é oriunda das 

irregularidades do sistema ortográfico, o informante 15  foi capaz de utilizar em 

apenas duas situações seu conhecimento prévio acerca da palavras para poder 

grafás-la corretamente, ou explicar sua grafia (extravagância como mote para 

compreensão da grafia de extravagante). Nos demais contextos se baseia  no som 

das palavras para escrever ortograficamente os vocábulos. Em relação à regra 

contextual do ‘m’ antes de p e de b em ‘campos’ o informante 15 não foi capaz de 

explicitá-la  num nível consciente verbal para os contextos em que se aplica 

efetivamente, dizendo que a escreve corretamente por se apoiar mais na fala, não 

podendo dizer a regra. Em relação à palavra ‘ferradura’ o informante 15 realizou 

transgressão que dificultou as indagações acerca deste vocábulo, mas ao explorar a 

palavra  ‘corre’ (core) conseguiu fazer algum tipo de análise em relação à grafia do ‘r’ 
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forte, sem no entanto, verbalizar efetivamente a regra. No caso de ‘exagerado’ o 

informante 15 grafou em ambos os textos incorretamente, baseando-se na fala para 

poder escrever tal vocábulo (izageirado e isageirado) e inseriu a ‘i’ nas duas formas 

praticamente como se fizesse uma transcrição direta da oralidade para a escrita.. 

Finalmente, em ‘sequer’ o informante 15 a escreve hipersegmentada no primeiro 

texto e no segundo texto porque diz que não sabia que ela era grafada de outro 

modo. Explica que age assim porque no momento da fala dá para perceber a pausa 

existente em seu interior. 

Analisando o conteúdo da entrevista do informante 15 verifiquei haver 03 momentos 

que podem ser considerados como sendo condizentes com o nível Explícito 

Consciente Verbal 3 (E3).  As demais respostas, contabilizaram 15 momentos no 

total e foram condizentes com o que se esperaria de alguém que encontra-se para o 

microdomínio da ortografia no nível Explícito 2 (E2) em que há acesso consciente 

ao conhecimento mas não verbalização. 

 Analisando os dados individuais das entrevistas dos informantes do Grupo 3 

considerados fracos em questões ortográficas pude contatar que minha tese se 

confirmou para este grupo também. Afirmo isto porque embora tais informantes 

tenham acesso explícito ao conhecimento, fato comprovado pelo tipo de tarefa a 

eles solicitada no momento da entrevista (offline)41, eles apresentaram, claramente, 

menor quantidade de  momentos  durante a entrevista caracterizados como Explícito 

3 consciente verbal (E3) do que os dois grupos anteriormente analisados, dando 

indícios fortes de estarem para o microdomínio da ortografia no nível Explícito 2 (E2) 

em que alguma análise se inicia e onde há acesso consciente ao conhecimento, 

embora este não possa, ainda, ser verbalizado. 

Deste modo, então, é possível afirmar para o contexto analisado nesta 

pesquisa que há correlação positiva entre menor quantidade de erros ortográficos e 

a presença do nível Explícito 3 consciente verbal (E3) para o microdomínio da 

ortografia dos informantes analisados e que, conforme os erros ortográficos vão 

aumentando nos textos dos informantes, que estes vão apresentando maior 

                                                             
41 Todas as tarefas solicitadas para realização do grupo  Longitudinal são caracterizadas como offline, ou 
seja, para que pudessem responder às minhas indagações na entrevista clínica estes tinham de receber a 
informação dada acerca da transgressão de determinado vocábulo, guardá-la na memória e após isso 
manipulá-la mentalmente para responder minhas indagações. Tarefas deste tipo exigem, segundo Lorandi 
(2011) um nível compatível com E2. 
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quantidade de momentos na entrevista que condizem com o nível do MRR Explícito 

2 (E2). 

Passo, a seguir, para a análise das estratégias utilizadas pelos informantes do 

GL para conseguirem escrever segundo a norma ortográfica, as palavras do 

português. 

 

3.12  As estratégias utilizadas pelos informantes do GL 

3.12.1 Memória Visual 

 Em pesquisa realizada por Barbosa et alli (2010) sobre a relação entre a 

memória visual com a ocorrência de erros ortográficos de alunos da 2ª e 3ª série do 

ensino fundamental os autores constataram que importância da memória visual não 

está simplesmente relacionada à memorização da palavra escrita, por meio da 

cópia, mas sim em função da compreensão e do domínio de princípios gerativos, ou 

seja, das regras que irão determinar a grafia da palavra. Deste modo se faz 

necessário que o aprendiz seja levado à compreensão do desenvolvimento de suas 

referências visuais ortográficas para que elas influenciem o padrão de escrita. 

 Sendo assim, os autores afirmam que é necessário desenvolver estratégias 

que possam levar os aprendizes a ampliar suas possibilidades em relação à sua 

escrita, uma vez que estímulos nos quais se prestam atenção são plenamente 

analisados e enriquecidos através de imagens e associações que irão produzir uma 

codificação mais profunda acerca do evento e um vestígio de duração mais longo na 

memória. Concluem sua pesquisa afirmando que ao se relacionar o desempenho 

ortográfico com a performance das tarefas realizadas pela memória visual verifica-se 

que ambos estão ligados, sendo necessário que o aprendiz seja levado a 

compreender o desenvolvimento de referências visuais ligadas à ortografia para que 

haja efetiva influência no seu padrão de escrita. 

 Segundo Miranda (2012), o conhecimento ortográfico é construído a partir do 

entrecruzamento de informações emergentes tanto da fonologia como das 

experiências de leitura e escrita.Para a autora, nas etapas iniciais da aquisição, a 

influência de seus conhecimentos acerca da língua, especialmente relativos à 
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fonologia, desempenharão um papel importantíssimo, se comparados àqueles 

relativos às práticas de letramento, presentes desde antes do período escolar. A 

relação entre estes dois tipos de conhecimento, no entanto, tenderá a mudar na 

medida em que o processo de escolarização avance, já que este é o período em que 

a informação letrada passa a exercer maior influência nas escolhas gráficas dos 

aprendizes. 

 O diagrama a seguir, proposto por Miranda (2012) ilustra a compreensão 

acerca do processo de construção do léxico ortográfico, entendido como sendo um 

repositório de formas gráficas disponíveis aos usuários da língua. 

 

Figura 117: Léxico ortográfico 

Fonte: MIRANDA. A.R.M. Ortografia: reflexões sobre a aquisição e ensino. In: LEFFA, V. ERNEST, A. 

Linguagens: metodologias de ensino e pesquisa. EDUCAT, 2012, p.141. 

 

 Sendo assim, numa via de mão dupla, a fonologia alimentará a grafia e vice-

versa. Tais trocas serão muito grandes no período de aquisição inicial da escrita, 

pois é quando a informação fonológica se faz mais necessária para o aprendiz tanto 

para aspectos segmentais como prosódicos. Já em relação à informação gráfica, 

segundo Miranda (2012), seu papel é essencial, em especial no que diz respeito à 

aquisição de formas escritas definidas por regras ortográficas que não podem ser 

definidas contextualmente. 

 Além das informações fonológicas, cruciais para um sistema alfabético, e 

das informações visuais, que permitem o armazenamento logográfico, há de ser 

considerado, ainda, o efeito das informações morfológicas que, mesmo em um 

sistema mais transparente como o do português desempenham papel importante na 

aquisição ortográfica. 
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3.12.2 Analogia 

 Pádua (2003) explica que o processo analógico ocorre por meio da 

proporcionalidade entre dois campos, isto é, a partir de um processamento em que o 

‘aparato mental’ faz correlações entre pontos coincidentes entre ambos. Para tanto, 

há a utilização de estruturas prévias, signos e significados anteriormente 

armazenados pelo aprendiz. Tal movimento visa tornar familiar algo que parece 

estranho. 

Processo analógico 

                       Campo 1                                                           Campo 2        

 

 

 

 

                                                                   

               

 

 

Figura 118: Esquema ‘Processo analógico’ 

Fonte: Elaboração da autora. 

  

 A autora diz que o processo analógico é um movimento através do qual o 

indivíduo exerce um contínuo paralelismo entre uma informação já armazenada e 

outra, desejada, o que fará com que ele vá identificando semelhanças e diferenças 

acerca da informação que lhe esteja sendo apresentada como nova e aquela que já 

possui. Será desta forma que conseguirá compreender e também apreender o novo 

significado ou a nova forma e assim construir uma nova estrutura ou um novo 

conhecimento. No caso deste estudo cujo tema é a ortografia, é possível pensar na 

analogia como uma estratégia importante que permite ao usuário, diante de uma 

forma ortográfica desconhecida,  estabelecer relações com aquelas formas que lhes 

são familiares. 

Estruturas prévias, 

signos e significados  

armazenados 

NOVO CONHECIMENTO OU 

ESTRUTURA 
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3.12.3 Escrita apoiada na oralidade 

 Muito embora já tenha referido anteriormente, vale salientar que, segundo 

Miranda (2005) os erros decorrentes da motivação fonética são aqueles em que se 

nota a tentativa da do aprendiz em estabelecer uma relação direta entre sons e 

letras. 

  Estudos que abordam a aquisição da escrita tais com Cagliari (1992); 

Massini-Cagliari e Cagliari (1999), Cunha (2004) e Guimarães (2005) demonstraram 

que as crianças em fase inicial de escolarização tendem a cometer erros de escrita, 

às vezes, motivados pela fala, o que se traduz em grafias tais como ‘pirigu’> perigo e 

‘istrela’ >estrela por exemplo. 

 Nos caso citados observa-se o funcionamento das regras de neutralização 

do sistema vocálico, segundo Câmara Jr. (1970) manifestadas através da forma 

ortográfica. Miranda (2005) cita, ainda, como exemplo de erro motivado 

foneticamente, a supressão das vogais na escrita de palavras que contenham um 

falso ditongo, segundo Bisol (1989), como ocorre no caso de ‘pexe’> peixe ou de 

‘quejo’> queijo. Também podem ser considerados como tal a inserção de segmentos 

vocálicos, tal e qual ocorre na fala em alguns dialetos, palavras como ‘três’>treis e 

‘luz’ >luiz, por exemplo.   

 No caso específico deste estudo, os informantes do Grupo 3 Longitudinal 

afirmaram apoiar sua escrita na oralidade não somente em casos que diziam 

respeito aos erros ortográficos motivados foneticamente, mas também reportando-se 

à todas as demais categorias deste estudo. 

a) Grupo 1 (fortes) 

 A tabela 17, a seguir, traz o quantitativo de momentos da entrevista em que 

os informantes do Grupo 1  referiram tanto a categoria “Memória Visual” como a 

“Analogia” para explicitarem as transgressões realizadas no texto Bacharel. 
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Tabela 17: Quantitativos encontrados na entrevista relacionados à Memória Visual e 

Analogia – Grupo 1 (fortes) - GL 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 As estratégias Memória Visual e Analogia – Grupo 1(fortes) 

 No geral das inserções de fala dos informantes do Grupo 1computei 87 

momentos42  de respostas às indagações realizadas, no tocante às transgressões do 

texto Bacharel. Destes, 73 momentos referiram a estratégia “Memória Visual” como 

relevante para a descoberta da escrita correta das palavras e 14 momentos 

mencionaram aspectos classificados como Analogia. 

 Percebi que foi a estratégia “Memória Visual” a que mais se salientou 

durante a análise do conteúdo das entrevistas com os informantes do Grupo 1.  É 

possível verificar, também, que os Sujeitos 1 e 4, respectivamente, foram aqueles 

que mais disseram se utilizar da memória visual para chegar à grafia correta das 

palavras no momento em que estão escrevendo. Os Sujeitos 3 e 5 ficaram em 

segundo lugar em relação à referência à tal estratégia e o Sujeito 2 foi aquele, 

dentre todos os do Grupo 1, que utilizou menos este recurso  para poder lembrar da 

forma ortográfica das palavras. 

 Em relação à categoria “Analogia”, estratégia bem menos empregada pelos 

informantes, comparativamente à categoria “Memória Visual”, verifiquei que os 

Sujeitos 4 e 5, respectivamente, foram os que mais lançaram mão desta estratégia 

para chegar à grafia correta das palavras, seguidos pelos Sujeitos 1 e 3. O Sujeito 2 

                                                             
42Entende-se por ‘momento’ cada um dos turnos de fala dos informantes, durante a entrevista clínica, em que 

estes puderam se expressar relativamente às transgressões realizadas ou sobre aspectos relativos à ortografia da 

língua portuguesa. 

Sujeitos  Memória Visual Analogia Total 
 

S1 17 02 19 

S2 11 01 12 

S3 14 02 16 

S4 17 05 22 

S5          14 04 18 

Totais 73 14 87 
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foi aquele que menos usou a analogia como recurso para descobrir a forma 

ortográfica das palavras.  

 A seguir, trago os excertos retirados da entrevista realizada com os 

informantes do Grupo 1, relativas à questão das categorias “Memória Visual” e 

“Analogia”  como estratégias para chegar à forma correta de grafia das palavras. 

1. Memória Visual: 

(a) “Eu vejo no sentido de pensar na palavra, eu conheço como ela é 
escrita. Essas que a senhora me disse eu pensei e lembrei como elas se 
escreviam.”(Sujeito 1) 

 

 Analisando o trecho acima, retirado da entrevista realizada com os 

informantes do Grupo 1 verifica-se que a memória visual é uma estratégia bastante 

utilizada por estes informantes para acessarem, quando necessário, a forma 

ortográfica das palavras. 

 No caso do Sujeito 1, trazido em a), verifiquei que ele não faz referência a 

regras ortográficas, mas quando perguntado sobre uma determinada palavra “para e 

pensa” como se estivesse visualizando a palavra escrita e responde, geralmente, de 

forma correta sobre a grafia enfocada. 

 Ressalto que o trecho escolhido para exemplificar a categoria “Memória 

Visual” são representativos do discurso geral dos informantes do Grupo 1 em suas 

entrevistas e, de certa forma, denotam as práticas desenvolvidas por estes 

informantes para escreverem as palavras da língua portuguesa, conforme as regras 

ortográficas vigentes. Tais informantes, embora não saibam regras ortográficas 

possuem representações visuais fortes sobre a forma escrita das palavras e as 

acessam no momento que necessitam escrever.  

 O trecho a seguir ilustra isto: 

(a) “Sujeito 4: Nunca ouvi falar nela nem tinha ideia de como se escrevia. 

Eu lembrei de HOJE, por isso escrevi nos dois textos HOJERIZA. O Z fui 
pelo som.” (Sujeito 4) 

 

 Verifiquei que ao faltar o apoio visual para os informantes, eles tentam 

desenvolver um raciocínio analógico, utilizando-se de palavras que, na opinião dos 
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informantes, possuem alguma relação, seja de som (hoje), tais como ‘hoje’. No caso 

do informante 5 este, embora não conhecendo a forma visual da palavra ‘ojeriza’ a 

escreve reiteradas vezes, até encontrar uma forma que lhe pareça mais ‘bonita’, 

para assim grafá-la. 

2. Analogia: 

(a) “Procuro uma palavra que possa ter sentido semelhante, do tipo 
‘humanos’ é com ‘h’, tem ‘h’ e tem ‘m’ então humildemente pode ter 
também. (Sujeito 1) 

 

 Analisando os trechos acima, retirados das entrevistas dos informantes do 

Grupo 1, relativamente à categoria ‘Analogia’ percebi  que, no geral, estes se 

utilizam de processos analógicos ou, então, buscam maneiras de acessar a forma 

correta da palavra através daquilo que lembram sobre a forma escrita de outras 

palavras da língua, ainda que elas não tenham relação direta com o vocábulo-alvo 

da dúvida. 

 Em a) a explicação para a utilização do “h”, um caso de irregularidade do 

sistema ortográfico, assenta-se em uma associação semântica entre o adjetivo e um 

substantivo: ‘humildemente’ relaciona-se a ‘humanos’, possivelmente por tratar-se de 

um atributo humano. Muito embora a categoria ‘Analogia’ tenha sido bem menos 

referida nos dados dos informantes, ela se constitui como uma das formas por meio 

das quais os sujeitos do Grupo 1 analisados se guiam para encontrar a forma escrita 

correta das palavras.  

3 Grupo  2 (medianos): 

1. As estratégias Memória Visual e Analogia  

 No geral, das inserções de fala dos informantes do Grupo 2 foram 

computados 80 momentos  de respostas às indagações realizadas, por mim, no 

tocante às transgressões do texto Bacharel. Destes, 60 momentos aludem à 

estratégia “Memória Visual”, como relevante para a descoberta da escrita correta 

das palavras e 05 momentos mencionaram aspectos que remetem à estratégia 

“Analogia”. 
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 A tabela 18, a seguir, traz os dados do Grupo 2 referentes a estas duas 

categorias: 

Tabela 18: Quantitativos encontrados na entrevista relacionados à “Memória Visual” 

e “Analogia” – Grupo 2 (medianos) - GL 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 Percebi que a memória visual foi aquela que mais se salientou, novamente, 

durante a análise do conteúdo das entrevistas com os informantes do Grupo 2. 

Assim como ocorrido com os informantes do Grupo 1, esta estratégia apareceu 

como sendo a mais utilizada para verificação da forma ortográfica das palavras 

escritas pelos informantes do Grupo 2, considerados nesta pesquisa como aqueles 

medianos em ortografia dentre os informantes integrantes do GL. 

  Verifiquei, ainda, que os informantes que possuem menos erros ortográficos 

dentro do Grupo 2 (Sujeitos 06 e 07) dizem utilizar mais as estratégias “Memória 

Visual” e “Analogia” do que os informantes com mais erros nesse grupo (Sujeitos 08 

e 09). Em relação a esta última categoria, em especial, verifiquei que no Grupo 2, 

comparativamente ao Grupo 1 houve uma queda bastante acentuada no seu uso por 

parte dos informantes.   

 No Grupo 1 tivemos 14 momentos da entrevista que puderam ser 

categorizados como relacionados à Analogia e no Grupo 2 detectamos seu uso em 

apenas 5 momentos. Comparativamente ao uso da memória visual a discrepância 

também chama a atenção, ou seja: em média, a categoria “Memória Visual” é 

utilizada pelos informantes do Grupo 2, para chegarem à grafia correta dos 

vocábulos, 12 vezes mais do que a categoria “Analogia”. Neste sentido, inclusive, 

constatei que enquanto o Sujeito 6 a utiliza em 03 situações, os Sujeitos 7 e 8 usam 

tal estratégia em apenas 01 momento da entrevista e o Sujeito 9 não lança mão dela 

em nenhum momento. 

Sujeitos  Memória Visual  
 

Analogia Total 

S6 22 03 25 

S7 20 01 21 

S8 10 01 11 

S9 08 0 08 

Totais 60 05    65 
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 A seguir, trago um trecho retirado da entrevista realizada com os informantes 

do Grupo 2, relativas à questão das categorias  “Memória Visual” e  “Analogia” como 

estratégias para se chegar à forma correta de grafia das palavras. 

1. Memória Visual: 

 (a) “Aí tu pensa na estética da palavra, eu sempre penso na estética, eu 
escrevo sempre de várias formas, aí eu olho: - Há, aqui ficou tão feio... não 
é assim?”(Sujeito 9) 

 

 Observando o trecho acima, retirado da entrevista realizada com o Sujeito  9 

observei que a memória visual é, realmente, uma estratégia bastante utilizada por 

estes informantes para acessarem, quando necessário, a forma ortográfica das 

palavras. 

 O Sujeitos 9 se utiliza de uma prática já referida pelos informantes do Grupo 

1, a saber: escrever determinada palavra de várias formas e escolher a 

pretensamente correta através da forma que lhes parece ‘mais bonita’. Saliento que 

os trechos escolhidos para exemplificarem a categoria “Memória Visual” junto ao 

Grupo 2 representam o discurso geral expressado pelos informantes em suas 

entrevistas, evidenciando as práticas utilizadas por eles no tocante à descoberta da 

forma ortográfica das palavras no geral.Novamente ressalto, ao analisar os dados do 

Grupo 2, a importância da categoria “Memória Visual” para a grafia das palavras, 

bem como já se evidenciou com o Grupo 1. Neste contexto, a análise do que foi dito 

sobre a forma como chegaram à grafia da palavra ‘ojeriza’ é bastante pertinente. 

O trecho a seguir demonstra isto: 

 (a)“É isso, quando tu não conhece uma palavra, tu não faz a mínima ideia 
de como ela é escrita, porque daí fica difícil até de tu pensar nela, tipo 
‘ojeriza’. Dificulta tudo.”(Sujeito 9) 

 

 Averiguei que ao faltar o apoio visual para os informantes do Grupo 2, os 

informantes tentam escrever levando em consideração o que conhecem de outras 

palavras com a forma ou o sentido parecido ao vocábulo-alvo.  
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2. Analogia: 

(a) “(...) e tem o ferro, daí ferradura (...)” (Sujeito 8) 

 

 Analisando o trecho acima, retirado das entrevistas dos informantes do Grupo 

2, relativamente à categoria “Analogia” verifiquei que este aluno e os demais 

conseguem chegar à escrita correta da palavra através da derivação. Verifica-se, 

então, que eles tomam como base outras palavras que já conhecem, o que se 

verificou mais nas respostas deste Grupo 2 do que nas do Grupo 1, uma vez que 

estes promoveram relações entre palavras que eram relacionadas entre si na forma 

e no sentido, por extensão. (p.ex: humilde com humano).  

 Tal qual ocorreu com os informantes do Grupo 1 também verifiquei que os 

sujeitos pesquisados do Grupo 2  utilizaram a categoria “Analogia” em bem menos 

situações do que a categoria “Memória Visual”.  Além de ser menos utilizada, os 

Sujeitos do Grupo 2 lançaram mão de analogias em apenas 05 situações, enquanto 

os informantes do Grupo 1 a utilizaram em 14 oportunidades. Por outro lado, nas 

cinco situações em que foi utilizada a analogia esta foi feita entre palavras 

morfologicamente aparentadas. 

 

3. Grupo 3 (fracos): 

1. As estratégias Memória Visual, Analogia e Escrita apoiada na oralidade 

 Os informantes do Grupo 3 Longitudinal fazem parte do grupo com mais 

erros ortográficos no cômputo geral dos instrumentos e considerados ‘fracos’ em 

questões ortográficas. Como no levantamento dos dados de escrita controlada 

apareceram muitos erros ortográficos devido à motivação fonética, inseri nas 

indagações da entrevista, com este grupo específico, mais algumas palavras do 

texto Bacharel43 que poderiam redundar em erros de motivação fonética na escrita, a 

fim de obter mais material para avaliar a explicitação dos informantes do Grupo 3 

acerca das transgressões que realizaram ao grafar os vocábulos  do texto. 

                                                             
43 As palavras acrescentadas à entrevista com o Grupo 3  foram: dão, roubar, orelha, guerrear e conhecem. 
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 A partir da análise dos dados da entrevista do Grupo 3 surgiu uma terceira 

estratégia utilizada pelos informantes, apenas deste grupo, para grafarem as 

palavras solicitadas, a saber: “Escrita apoiada na oralidade”. Foram computados, 

sob este rótulo, então, todos os momentos da entrevista em que os sujeitos do 

Grupo 3 afirmavam, categoricamente, escrever baseados na sua fala ou na de 

outrem.Deste modo, além da análise dos dados relativos às estratégias ‘Memória 

Visual’ e ‘Analogia’, também apresentarei os dados relativos a essa terceira 

estratégia com os informantes deste grupo em especial. 

 A tabela 19, a seguir, traz os dados referentes às três categorias, levantados 

junto ao Grupo 3 longitudinal: 

Tabela 19: Quantitativos encontrados na entrevista relacionados à Memória Visual, 

Analogia e Escrita apoiada na oralidade – Grupo 3 (fracos) - GL 

Sujeitos  Memória Visual  Analogia Escrita 
apoiada na 
oralidade 

Total 

S10 01 0 08 09 

S11 05 0 12 17 

S12 04 0 16 20 

S13 02 01 14 17 

S14          07 01 23 31 

S15 03 0 28 31 

Totais (22) (02) (101) (125) 

Fonte: Elaboração da autora. 

 Verifiquei ao analisar os dados relativos ao Grupo 3 que, ao contrário dos 

Grupos 1 e 2, anteriormente analisados, em que a categoria “Memória Visual” havia 

sido a que mais se salientara durante a análise do conteúdo das entrevistas, que 

nesse grupo a categoria que mais foi referida pelos informantes disse respeito à 

“Escrita apoiada na oralidade”.Chamou especial atenção que somente neste Grupo 

3, formado por sujeitos considerados fracos em ortografia, ter surgido a estratégia 

“Escrita apoiada na oralidade” que acabou sendo inserida junto às demais 

estratégias devido ao grande número de momentos (101 num total de 125) 

registrados durante a entrevista.Este não-descolamento da escrita em relação à fala, 

bastante pautada nas entrevistas foi um dos diferenciais encontrados entre os 

informantes do Grupo 3 e os dos dois grupos anteriores, além do fato daqueles se 
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utilizarem bem menos de sua memória visual para conseguir escrever 

ortograficamente e quase nenhuma analogia para buscar  efetuar a grafia correta 

das palavras.Por estes motivos apresento, primeiramente, os dados relativos à 

estratégia “Escrita apoiada na oralidade” e, logo após, os dados relativos à categoria 

“Memória Visual” e “Analogia”. 

 Trago, a seguir, alguns trechos retirados das entrevistas com os informantes 

do Grupo 3 que exemplificam o uso de tal estratégia. 

1 - Categoria “Escrita apoiada na oralidade”: 

 (a) “Há, o fulano ‘robô’, ou ‘robar’, ou ‘quem sabe tu não roba?’ Muita gente 
fala sem ‘u’, eu falo ‘ropa’. Eu me apoio bem na fala pra escrever, sempre.” 
(Sobre robar>roubar) (Sujeito 15) 

 

 O trecho acima apresentado representa a ideia geral passada pelos 

informantes do Grupo 3 relativamente à forma de se chegar à escrita das palavras. 

 Permeia cada uma das falas acima a ideia de que a utilização da  oralidade 

(dos próprios informantes ou de outrem), como estratégia para se chegar à escrita 

ortográfica, é plenamente viável. Não há para tais informantes, de forma clara, a 

noção de que a escrita não representa mera transcrição da oralidade, que não há 

‘casamento perfeito’ entre a fala e a escrita. Creio que conhecer a concepção destes 

sujeitos do Grupo 3 em relação à escrita como sendo, em larga medida, transcrição 

da fala nos dá subsídios para compreender, em parte, o motivo pelo qual tais 

informantes cometem tantos erros ortográficos em sua produção escrita estando já 

no ensino médio. 

 Passo, a seguir, à análise dos dados referentes à categoria “Memória Visual” 

dos sujeitos do Grupo 3 

2. Categoria “Memória Visual”: 

(a) “Eu acho que eu estou habituada a ver a palavra, aí eu escrevo certo.” 

(Sujeito 10) 

 Analisando conteúdo geral das entrevistas realizadas com os informantes do 

Grupo 3 verifiquei que a memória visual, assim como nos Grupos 1 e 2 é uma 

estratégia utilizada por estes informantes para acessarem, quando necessário, a 
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forma ortográfica das palavras, muito embora eles a tenham referido poucas vezes, 

na comparação com os grupos anteriores.Os quantitativos relativos à referência dos 

Grupos 1 e 2 em relação à categoria “Memória Visual” computados junto ao Grupo 3 

somam, respectivamente, 73 e 60 momentos enquanto no Grupo 3 esta estratégia 

foi referida em apenas 22 momentos. 

3. Categoria ‘Analogia’: 

(a) “Eu pensei numa palavra mais sofisticada como por exemplo 
‘humilhante’, aí eu imaginei ela com ‘h’, e fui vendo ‘G’ e ‘J’, ‘S’ ou ‘Z’.” 
(sobre a palavra ‘ojeriza’) (Sujeito 13)  

 

 Como se pode verificar a partir do trecho acima acima apresentado, situação 

equivalente se deu com a categoria ‘Analogia’ – enquanto nos dois primeiros grupos 

foram computados, respectivamente 14 e 05 momentos em que tal estratégia foi 

utilizada pelos informantes, a fim de chegarem à forma correta de determinada 

palavra, ou explicarem determinada transgressão, já no Grupo 3 computei apenas a 

utilização de tal estratégia em 02 momentos e apenas nas entrevistas de 02 

informantes.Em a) o Sujeito 13 nunca havia visto ou ouvido até o momento da tarefa 

do Ditado do texto Bacharel a palavra ‘ojeriza’ e por este motivo fez analogia com o 

que denominou de vocábulos ‘sofisticados’ da língua (humilhante?) 

  Os dados apresentados nesta seção parecem demonstrar que a natureza 

das estratégias encontradas pelos informantes para tentar escrever ortograficamente 

parece ser, também, influenciada pelos níveis do MRR  nos quais os informantes se 

encontram, uma vez que os informantes dos Grupos 1 e 2 que apresentam mais 

momentos condizentes com o nível do MRR Explícito 3 Consciente Verbal (E3) 

utilizam mais sua memória visual e analogias para chegar ao resultado desejado do 

os informantes do Grupo 3 que, basicamente, têm ao seu dispor a oralidade para 

basear sua escrita. Não se pode deixar de ressaltar que a qualidade da forma de 

pensar existente  entre os Grupo 1 e 2 e o Grupo 3 é evidente. 

 A seguir passo às considerações finais deste estudo. 
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Considerações finais da investigação 

 

 

Esta pesquisa chega ao seu final trazendo mais inquietações do que 

soluções. 

Inquietações que dizem respeito ao modo como são encaminhadas questões 

de ensino e de aprendizagem tanto no ensino fundamental como no ensino médio,  

espaços pedagógicos pelos quais tive a oportunidade de me movimentar nos últimos 

quatorze anos no exercício de minha docência na educação básica como professora 

de língua portuguesa.  

Inquietações que dizem respeito, também, ao meu modo de ser enquanto 

professor, pois também durante grande parte deste período em que lecionei não tive 

a possibilidade de me capacitar no sentido de me tornar um professor que 

conseguisse, em um ‘nível Explícito 3 consciente verbal’,  potencializar o ensino de 

ortografia para que meus alunos conseguissem aprender e apreender de forma mais 

efetiva a ortografia do português. 

Talvez a grande solução encontrada ao realizar esta pesquisa foi a de 

vislumbrar caminhos para, a partir dos resultados obtidos,  buscar meios (ou fazê-

los) de capacitar a mim e meus pares na tarefa de trazer a ortografia de volta aos 

bancos escolares, resgatando-lhe a importância devida junto à educação formal, 

seja no ensino fundamental ou no ensino médio. 

Creio que esta pesquisa traz contribuições importantes para os estudos que 

enfocam os processos de ensino e de aprendizagem referentes à ortografia, 

sobretudo no ensino médio, lócus que tem sido tratado como um verdadeiro ‘limbo’ 

nas pesquisas referentes ao tema, devido à escassez (diria praticamente 
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inexistência!) de estudos que se voltam para esta etapa da escolarização formal 

pensando sobre os aspectos ortográficos.  

Além disso, acredito trazer contribuições interessantes para o campo de 

estudo no qual se insere este trabalho devido ineditismo da discussão que me 

propus a realizar - confrontamento da relação existente entre a maior ou menor 

concentração de erros ortográficos nas produções escritas dos alunos do ensino 

médio técnico com os níveis de representação sobre o conhecimento que estes 

apresentam referentes à ortografia, à luz do Modelo de Redescrição 

Representacional (MRR) de Karmiloff-Smith (1994). 

Deste modo, elenquei algumas questões na gênese deste estudo e que 

nortearam  meu olhar de investigadora durante esses últimos quatro anos e meio em 

que convivi entre coletas, descrições e análises de copiosos dados de pesquisa. 

 Busco, a partir de agora, respondê-las, baseando-me na análise dos dados 

gerais desta pesquisa. 

As questões são as seguintes: 

 

 1- Quais são os tipos erros ortográficos mais recorrentes e numerosos  

nas produções textuais dos alunos do ensino médio pesquisados? 

 

Os erros ortográficos mais recorrentes e numerosos nas produções textuais 

dos alunos do ensino médio pesquisados são aqueles decorrentes das 

irregularidades do sistema ortográfico; aqueles relacionados à motivação fonética da 

língua e aqueles advindos da segmentação não-convencional da escrita (hipo e 

hipersegmentação). Juntos, representam 75% do total de erros ortográficos 

coletados neste estudo. A seguir, passo a apresentá-los: 

 (1º) - erros ortográficos decorrentes das irregularidades do sistema 

ortográfico, ou seja, as chamadas arbitrariedades da norma ortográfica, em 

que se faz necessário recorrer ou à memorização da forma escrita das 

palavras ou a materiais de consulta tais como dicionários, livros de 

gramáticas, entre outros para grafar corretamente o vocábulo em questão. 
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Tanto os dados de escrita espontânea como os dados da coleta com 

instrumentos controlados obtiveram análogo resultado, ou seja, esta categoria 

em questão foi sempre a primeira no quantitativo de erros ortográficos gerais; 

salientaram-se aqueles vocábulos que envolvem, em primeiro lugar, a 

representação do fonema/s/ intervocálico (p.ex.: aparesse>aparece), 

seguidos dos erros ortográficos na posição depois de coda (p. ex: 

enssaio>ensaio), da representação do fonema/s/ com uso indevido do ‘ç’ 

(p.ex: reçeio>receio). Após, concentram-se erros relativos à representação do 

fonema/s/ em início de palavra antes de ‘e’ e de ’i’ (p.ex: sidade>cidade e 

cempre>sempre) e deste mesmo fonema na posição de coda (p.ex: 

estravagante>extravagante). Em último lugar, no quantitativo de erros, 

encontra-se a representação do fonema /s/ em final de palavra; 

 

 

 são dificuldades reais de representação ortográfica para os alunos do ensino 

médio pesquisados, em relação às demais irregularidades do sistema, os 

vocábulos que envolvem a grafia do fonema /z/, especialmente na posição 

intervocálica (p.ex: rizada>risada);o fonema /ʃ/ como ‘x’ (p.ex: chícara>xícara 

e xave>chave), especialmente as palavras que deveriam ser escritas com o 

grafema ‘x’ mas o são com o ‘ch’. Já os casos da representação do ‘h’ em 

início de palavra e o fonema/Ʒ/ como ‘g’ ou como ‘j’ foram aqueles que menos 

erros ortográficos concentraram; 

 

 (2º) - erros ortográficos decorrentes de motivação fonética da língua, 

especialmente os casos de “Grafia de vogais” tais como o levantamento de 

vogal pretônica’ (p.ex: custurou>costurou), de levantamento de pretônica 

inicial (intristeceu>entristeceu), de levantamento de vogal postônica final 

(p.ex:resolvi>resolve) foram os casos que mais erros ortográficos 

concentraram. Os casos de levantamento de vogal pretônica em hiato-ditongo 

(p.ex: chatiado>chateado) e de levantamento do clítico (p.ex: di>de) foram 

aqueles casos com menores quantitativos de erros. Na segunda posição  

ficaram os casos de erros ortográficos oriundos da ‘redução de ditongos’ – 

especialmente a redução de ‘ou’ para ‘o’ como morfema flexional (p.ex: 

busco>buscou), de ‘ou’ para ‘o’ na posição medial (p.ex: loco>louco). Os 
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casos de redução dos ditongos ‘ei’ para ‘e’ medial (p.ex: madera> madeira) e  

de ‘ai’ para ‘a’ medial (p.ex: apaxona>apaixona) foram os casos que 

obtiveram menores quantitativos. Na terceira posição em quantitativo de erros 

ficaram os casos de erros ortográficos relativos ao apagamento de infinitivo 

(p.ex: ama>amar), seguido dos casos de omissão/inserção de vogal ou 

consoante, sendo que os erros decorrentes de epêntese (p.ex: mais>mas) 

foram muito mais numerosos do que os casos de prótese (p.ex: 

alevantou>levantou), de metátese (p.ex: sastifeito>satisfeito) e de omissão de 

consoante (p.ex: ceto>certo). Finalmente, os casos de AM>ÃO (amão>amam) 

e de grafia de palatais (le>lhe)foram aqueles que menos erros ortográficos 

apresentaram nesta categoria; 

 

 (3ª) - erros ortográficos decorrentes de segmentação não-convencional da 

escrita - hipo (p.ex: derrepente>de repente) e hipersegmentação (p.ex: vila 

rejo>vilarejo), sendo que os casos de hipossegmentação são aqueles mais 

numerosos nos dados analisados em se comparando aos dados de 

hipersegmentação. 

 

Ressalto que os demais tipos de erros ortográficos encontrados neste 

estudo encontram-se devidamente descritos e mapeados no decorrer da análise dos 

dados. 

 

 2 - O que estes erros ortográficos em questão revelam sobre o 

conhecimento ortográfico que tais alunos possuem acerca da norma 

ortográfica do português? 

 

Levando em consideração as três primeiras categorias de análise deste 

estudo que concentraram, juntas, cerca de 75% dos dados coletados do GT e do 

GL, a saber: erros ortográficos relacionados às irregularidades do sistema 

ortográfico; erros ortográficos relacionados à motivação fonética da língua e erros 

ortográficos relativos à segmentação não-convencional da escrita 

(hipossegmentação e hipersegmentação) posso afirmar o seguinte: 
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 a grande concentração de erros ortográficos advindos das chamadas 

irregularidades do sistema ortográfico, especialmente relacionada à representação 

do fonema/s/, revela que os informantes deste estudo possuem dificuldade em 

compreender que em tais casos, por não haver uma regra a ser seguida para se 

chegar à grafia  canônica  da palavra, se faz necessário lançar mão de estratégias 

mnemônicas ou de buscar a consulta a materiais autorizados, tais como dicionários, 

gramáticas, livros sobre o assunto e também sites na internet considerados seguros, 

tais como o da ABL (Academia Brasileira de Letras, entre outros) para sanar 

possíveis dúvidas que porventura surjam no momento da escrita de tais palavras; 

 

 a substancial quantidade de erros ortográficos advindos da motivação 

fonética da língua denota que uma parcela expressiva dos informantes  deste estudo 

utiliza como balizador de sua produção escrita a linguagem oral, ou seja, o 

conhecimento ortográfico destes informantes do ensino médio alinha-se com o de 

alunos que estão recém cursando as séries iniciais e lançam mão da oralidade com 

maior frequência no momento de escrever; 

 

 o expressivo número de erros ortográficos relacionados à segmentação 

não-convencional da escrita, especialmente em relação à expressão ‘de repente’ 

hipossegmentada e com dois ‘erres’ (derrepente>de repente) denota que os 

informantes deste estudo reconhecem nesta expressão a regra contextual que prevê 

a utilização do dígrafo ‘rr’ entre vogais para grafar o som de ‘r’-forte. No meu 

entender o expressivo número de erros ortográficos deste tipo denota, ainda, que 

tais informantes não mais reconhecem o ‘ de repente’ como uma locução adverbial 

de modo ou de tempo, mas sim como uma só palavra. As demais palavras 

encontradas nesta categoria seguem uma tendência já identificada em outras 

pesquisas tais como a de Cunha (2004) que demonstram maior concentração de 

palavras hipossegmentadas nos textos analisados do que de vocábulos  

hipersegmentados. 

 

 3 - Qual a relação existente entre os erros ortográficos 

pertencentes à categoria que mais erros ortográficos concentrou 

junto aos alunos do ensino médio e aqueles verificados em dados 
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de escrita de crianças das séries iniciais, anteriormente 

pesquisados nos trabalhos produzidos pelo GEALE? 

 

A partir da análise dos dados coletados junto ao Grupo Longitudinal, 

especialmente aqueles advindos da entrevista pude constatar o seguinte 

 Em relação aos erros ortográficos advindos das irregularidades do 

sistema ortográfico junto às séries iniciais, comparativamente aos 

dados coletados no ensino médio observa-se que nos dados 

analisados por Miranda (2006) há concentração de erros na grafia do 

/s/, 70%, similar ao índice encontrado nos dados do ensino médio 

levantados neste estudo,60.2%; 

 

 em relação ao fonema /ʃ/ os dados do GEALE (Miranda, 2006) mostram 

que há, dentre os casos de trocas entre ‘x’ e ‘ch’, 80% de grafias 

optando pelo ‘ch’, o que mostra a influência da frequência de uso de ‘x’ 

e ‘ch’ na decisão do aprendiz, pois há, no léxico, maior incidência de 

palavras com ‘ch’ do que com ‘x’. Os dados obtidos junto ao ensino 

médio corroboram tais resultados obtidos junto às séries iniciais, uma 

vez que as palavras que deveriam ser escritas com ‘x’ mas o foram 

com ‘ch’ (p.ex: chícara>xícara) representam mais que o dobro de erros 

ortográficos (em torno de 67%) do que aquelas palavras que deveriam 

ser grafadas com ‘ch’ mas o foram com ‘x’ (p.ex: chave >chave, com 

percentual em torno de 33%); 

 

 no que diz respeito ao uso do ‘h’ em início de palavra, Monteiro (2008) 

ao analisar dados produzidos por crianças da 2a série mostrou que a 

concentração de erros ortográficos deste tipo de irregularidade do 

sistema se dá principalmente devido à omissão do ‘h’ na grafia das 

crianças e que as palavras grafadas sem ele são basicamente 

relacionadas ao verbo ‘haver’ (especialmente ‘ouve’ e ‘a’) por terem 

outro termo correpondente no léxico, o qual é grafado sem o ‘h’ (fato 

análogo se dá com os vocábulos ‘ora’ e ‘istória’). Os dados coletados 

junto ao ensino médio revelaram sobre o uso do ‘h’ em início de 
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palavra situação similar, ou seja, a maioria dos casos em que houve 

erro ortográfico envolvendo tal grafema se deu em virtude de sua 

omissão e, nos casos em que ele foi acrescido, isto ocorreu por 

analogia, casos em que há no léxico outro termo correspondente 

grafado com o ‘h’ (p.ex:hora>ora; há>a). 

 

 quanto aos dados de Miranda (2006), acerca dos erros ortográficos 

envolvendo a grafia do fonema /Ʒ/ nas séries iniciais, foram poucos os 

erros envolvendo a grafia deste fonema devido a sua baixa frequência 

nos textos das crianças estudadas e também no léxico da língua. 

Observei situação análoga nos dados do ensino médio coletados 

nesse estudo, sendo que nas poucas ocorrências detectadas de erros 

ortográficos envolvendo o fonema /Ʒ/ pude constatar que estes 

ocorreram em palavras que deveriam ser escritas com ‘j’ mas o foram 

com ‘g’ (p.ex: geito>jeito). 

 

 4- Em que medida o quantitativo de erros ortográficos observados na 

escrita dos sujeitos do Grupo Longitudinal, especificamente, relaciona-

se com o nível de conhecimento que estes elaboraram, internamente, 

sobre a norma ortográfica do português? 

A partir da análise dos dados coletados junto ao Grupo Longitudinal, 

especialmente aqueles advindos da entrevista pude constatar o seguinte: 

 há correlação direta, como eu havia pensado na gênese deste estudo, entre 

o quantitativo de erros ortográficos observados na escrita dos informantes do 

Grupo Longitudinal, a saber: Grupo 1(fortes em ortografia), Grupo 2 

(medianos em ortografia) e Grupo 3 (fracos em ortografia) com o nível de 

conhecimento que estes elaboraram internamente (níveis do MRR) sobre a 

norma ortográfica do português; 

 

 sobre o Grupo 1 (fortes) - a análise dos dados  do Grupo 1 Longitudinal 

mostrou que os informantes do Grupo 1 (fortes) foram capazes de explicitar 

num nível Explícito 3 consciente verbal (E3) na totalidade ou quase totalidade 

dos momentos da entrevista, quando solicitados, as transgressões 
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realizadas, além de conseguirem explicitar regras ortográficas quando estas 

existiam.Além disso, evidenciei que tais informantes deram indícios de 

estarem, predominantemente, no nível do MRR Explícito 3 Consciente Verbal 

(E3) relativamente ao microdomínio ortográfico.Além disso, verifiquei que 

eles conseguiam acessar a forma ortograficamente correta dos vocábulos da 

língua através da utilização efetiva da sua memória visual e de processos 

analógicos correlacionados. Tal situação fez com que que eles produzissem 

poucos erros ortográficos em seus textos; 

 

 sobre o Grupo 2 (medianos) - a análise dos dados  do Grupo 2 Longitudinal 

mostrou que estes informantes apresentaram explicitações acerca das 

transgressões realizadas condizentes, em sua maioria, com o nível Explícito 

3 Consciente Verbal (E3), no entanto, num quantitativo menor do que aquele 

apresentado pelos informantes do Grupo 1. Além disso, o Grupo 2 

apresentou mais momentos de explicitação condizentes com o nível Explícito 

2 (E2) do MRR do que os informantes do Grupo 1 em que há o acesso ao 

conhecimento ortográfico, porém este não pode, ainda, ser verbalizado. 

Verifiquei, ainda, que assim como os informantes do Grupo 1, estes sujeitos 

medianos em questões ortográficas também utilizavam como estratégia para 

chegar à grafia correta da palavra-alvo sua memória visual e processos 

analógicos da língua, mas em menor medida do que os sujeitos do Grupo 1. 

Além disso, os dados demonstraram que a qualidade das analogias por eles 

desenvolvidas era mais simétrica do que as utilizadas pelo Grupo 1, muito 

embora este grupo tenha utilizado menos sua memória visual que o grupo 

anterior. 

 

 Sobre o Grupo 3 (fracos) – a análise do Grupo 3 Longitudinal demonstrou 

que também com este grupo a hipótese deste estudo foi corroborada, ou 

seja, aqueles informantes que apresentaram maior número de erros 

ortográficos nas produções escritas analisadas (fracos)  tiveram menos 

momentos ainda categorizados como sendo condizentes do nível Explícito 3 

Consciente Verbal (E3) do que os informantes dos Grupos 1 e 2. Isso ocorreu 

porque os momentos analisados das suas entrevistas condisse, na sua 

quase totalidade, com o nível do MRR Explícito 2 (E2), ou seja, em que já há 
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alguma análise acerca do conhecimento ortográfico, porém este ainda não 

pode ser verbalizado.Um dado importante levantado junto ao Grupo 3 disse 

respeito ao fato de que, diferentemente dos informantes dos Grupos 1 e 2  

(que utilizavam para acessar a forma ortográfica das palavras da língua o 

acesso à memória visual e a processos analógicos) os informantes do Grupo 

3 pouco utilizavam sua memória visual com tal finalidade e quase não 

lançavam mão de analogias para descobrirem a grafia correta do vocábulo-

alvo. No entanto, tais informantes lançavam mão, em grande escala, de 

apoio na oralidade para grafarem as palavras em suas produções escritas, 

sendo que tal estratégia acabava por fazê-los, na maioria dos casos 

relatados, chegar a uma grafia incorreta do vocábulo em questão. 

 

Para finalizar este estudo e considerando todos os resultados obtidos nesta 

pesquisa entendo ser necessário e urgente considerar o fato de que o ensino de 

ortografia tanto no ensino fundamental como no ensino médio precisa ser revisto.  

E já. 

Não se pode e não se deve aceitar que alunos do ensino médio, às portas da 

universidade, ainda na sua grande maioria, utilizem quase como forma única para 

escrever o apoio na oralidade. Tal prática faz com que permaneçam arraigados a 

uma hipótese de escrita característica da fase inicial de alfabetização, em que o 

aprendiz acredita ser a escrita transcrição direta da fala. Manter tais indivíduos 

nessa etapa de compreensão do que seja a escrita é sonegar a eles a oportunidade 

de evoluírem tanto intelectual como socialmente. 

Vale ressaltar que os dados deste estudo mostraram que aqueles informantes 

que estão num nível do MRR Explícito Consciente  Verbal 3 (E3) para questões 

ortográficas também são aqueles que utilizam as estratégias para escrever os 

vocábulos da língua mais sofisticadas, tais como o uso da memória visual e de 

processos analógicos. Pode-se dizer, então, que a qualidade do seu pensamento é 

superior em relação a este aspecto e não deverá, certamente, resumir-se 

unicamente à questão ortográfica, deve transcender a outros campos do 

conhecimento. Sendo assim, é imperioso estender tal qualidade aos demais 

indivíduos que ainda dela se encontram alijados. 



283 
 

Neste sentido, a preparação dos professores ainda nos cursos de formação, 

seja de Letras ou de Pedagogia necessita dar subsídios teóricos capazes de fazer 

com que os futuros docentes possam trabalhar com ortografia em sala de aula de 

forma efetiva, compreendendo a complexidade deste campo que vai muito além das 

‘dificuldades ortográficas’ a serem decoradas. Sem tal prática, a tendência é que os 

novos professores, sem modelos novos a seguir relativos ao seu fazer docente 

acabem reproduzindo práticas arraigadas das quais eles próprios tomaram parte 

enquanto eram estudantes, fazendo com que o ciclo vicioso se perpetue. 

Ensinar o futuro professor a trabalhar com o texto, com o maior número de 

gêneros textuais que socialmente  circulam se faz bastante necessário, é verdade.  

Mas não somente. 

 A ortografia, a análise linguística entre outros conteúdos “antigos” e “fora de 

moda” precisam voltar a ser abordados nos cursos de formação de professores das 

nossas universidades, com intuito de ensinar o futuro professor tais conteúdos, 

também, já que muitos deles, na sua maioria oriundos das classes populares nunca 

os viram na escola. Depois, sim,  estes ‘aprenderão a  ensiná-los’ didaticamente 

para seus futuros alunos. 

Para os professores que já formados e em sala de aula ainda não tiveram 

oportunidade de se apropriar dos resultados das pesquisas mais recentes sobre o 

campo da ortografia, se faz necessário que cursos de formação continuada sejam 

oferecidos pelos pesquisadores do tema, a fim de que os resultados das pesquisas 

desta área não se restrinjam somente ao meio acadêmico, podendo vir a frutificar 

exatamente no local em que mais precisam ser conhecidos e aplicados – em sala de 

aula, porque qualquer pesquisa na área da Educação que não retorne ao seu ponto 

de partida, com intuito de torná-lo melhor, pouca utilidade terá para a sociedade. 

Sem tal mudança cada vez mais aprendizes entrarão e sairão da educação 

básica sem terem os requisitos básicos para se tornarem cidadãos conscientes e 

livres da opressão da ignorância. 

 Avalio que um trabalho em sala de aula que contemple o ensino da leitura 

como forma de fixação das formas ortográficas das palavras da língua, o 

enriquecimento do léxico ortográfico dos alunos, da exploração sistemática do uso 
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de analogias como forma de auxiliar tanto o professor como os alunos no processo 

de significação dos conteúdos de língua materna, aliados a um processo de ensino e 

aprendizagem sistematizado de ortografia já desde as séries iniciais e por toda a 

vida escolar poderá ser preponderante para produzir nos alunos este salto 

qualitativo de pensamento, a fim de que ao chegarem ao final do ensino médio  

estes possam verbalizar num nível Explícito 3 consciente verbal não somente as 

restrições da norma ortográfica, mas também outros aspectos relacionados ao 

português (e outros conteúdos das demais disciplinas). 

Pensar daqui para frente sobre a forma como se pode estruturar o ensino de 

língua materna segundo tais parâmetros em nossas salas de aula se torna, enfim, 

urgente e extremamente necessário e vai ao encontro da citação retirada de Smith 

(1999) que abriu a Apresentação deste trabalho, quando este afirma que além de 

compreender o professor “tem que tomar decisões” (SMITH 1999, p.11). 

Minha decisão foi o de buscar  qualidade e excelência tanto no meu fazer 

docente como em relação ao saber de meus alunos, seguindo a premissa do 

pedagogo ucraniano Anton Makarenko de que exigir o máximo de alguém significa 

respeitá-lo em seu grau máximo.Tal responsabilidade é grande, mas não menor do 

que expectativa depositada em nós pelos alunos, materializada aqui na fala 

contundente e transcrita da entrevista do Sujeito 9 desta pesquisa. 

 

“Não adianta... é importante o professor porque tu te afeiçoa, tu 

pega a maneira dele ensinar e aí se torna a tua maneira de 

aprender.” 44 

 

                                                             
44 Alice Pereira, oriunda da cidade de Tavares/RS  -  egressa do Curso de Meio Ambiente (2014) e aluna do 1º 

semestre do Curso de Agronomia da UFPel.( Esta ex-aluna me deu a permissão para revelar seu nome e sua 

procedência em meu trabalho). 
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Apêndice A – Oficina 1 composta por imagens Filó e Marieta  de Eva Furnari. 

 

OFICINA COMPOSTA POR IMAGENS “FILÓ E MARIETA” 

NOME:________________________________________TURMA: _____________ 

Professora:_____________________________________ 

Curso:________________________________________ 

 

 

      
 

 

INSTRUÇÕES: 

 

Caro aluno! 

a) observe atentamente as imagens reproduzidas nas páginas a seguir, é a história de  Filó, a 

personagem que dá um presente; e de Marieta, a que o recebe;    

b) após, escreva o que você leu nos quadrinhos sobre Filó e Marieta, no espaço indicado, na 

página 6 e 7. 

 

BOM TRABALHO! 
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297 
 

       
 

FIM. 

 

      

MARIETA E FILÓ http://redescobrindoaalfabetizacao.blogspot.com/2010/02/filo-e-marieta-

eva-furnari.html acesso em 15/04/2011. 

 

________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

http://redescobrindoaalfabetizacao.blogspot.com/2010/02/filo-e-marieta-eva-furnari.html
http://redescobrindoaalfabetizacao.blogspot.com/2010/02/filo-e-marieta-eva-furnari.html
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Apêndice B – Oficina 2 composta por imagens A Bruxinha e o Godofredo de 

Eva Furnari. 

 

NOME:___________________________________________________________ 

TURMA:____________________ CURSO:______________________ 

PROFESSOR:____________________________ DATA:____________________ 

 

FURNARI, Eva. A Bruxinha e o Godofredo. São Paulo, 9ª edição: Global Editora, 

2010. 

 PREZADO ALUNO! 

 Observe com atenção essa história narrada apenas com imagens. Depois, 

reconte-a utilizando-se de um texto escrito. Busque narrar todos os fatos presentes 

nas imagens dadas. 

 

Obrigada! Profª Cristiane Silveira dos Santos 
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1  2.  

3.  4.  

5.    6.  

7. 8.  

9. 10.  
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11.  12.  

13.  14.  

15.  16.  

17. 18.  

19.  20.  
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21. 22.  

23.  24.  

25.  26.  

27. 28.  

29. 30.  
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31.  32.  

33.

 

34. 35. 

36.  37  
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38.  39.  

40.  41  

42.  43.

44.
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45. 46  

47 48. 

49. 50.  

51 52.  

53. 54.  
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55. 56.   

57. 58. 

59. 60  

61.  62  

63. 64.  

65.  66.  
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67. 68  

69. 70.  

71.  72  

73. 74  

 

_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice C – Oficina 3 composta por imagens  Zuza e Arquimedes de Eva 

Furnari. 

FURNARI, Eva. Zuza e Arquimedes. 3 edição: Paulinas, 2007. 

 

Caros alunos! 

Assim como nas duas coletas anteriores “leia” a história dada composta 
somente com imagens e, depois, reconte-a em detalhes na forma escrita. Zuza e 
Arquimedes são os personagens da história que se escondem fantasiados no baú, 
utilize seus nomes para redigir a sua narrativa. 

Profa. Cristiane Santos 
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       4                  

           5.           
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_______________________________ 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice D -  Questionário com os dados dos informantes do GT e GLdigitalizado. 
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Apêndice E – Ditado Balanceado adaptado para este estudo com auxílio da 

autora. 

Ditado Balanceado (DB): 

1. Unha 26. manhã 51. auxiliar 76. excelente 

2. Azar 27. gorro 52. exposição 77. exclamar 

3. Amassar 28. xarope 53.paradigma 78.espirro 

4. Galo 29.descer 54. exclusivo 79. texto* 

5. Gozado 30. bispo 55. xadrez 80.trouxe* 

6. Gente 31.bruxa 56. parabéns 81.rapidez* 

7. Horror 32. bisavô 57. ímã 82.enrolar* 

8. Joelho 33. choca 58. sussurros 83. enredado* 

9. Nascer 34. experiência 59. miscigenação 84. ensaboar* 

10. Cambalhota 35. fazenda 60.adjacências 85. ensinar* 

11. Desfile 36. humana 61. exorcista  

12. Exemplo 37. saudade 62. necessidade  

13. Código 38. explosão 63. enxugar  

14. Causa 39. faço* 64. pesquisar  

15. Brincam 40. sinal 65. sucção  

16. Açúcar 41. incêndio 66. clímax  

17. Alguém 42. reflexo 67. abdômen  

18. Chimarrão 43. exame 68. essencial  

19. Extra 44. sujeira 69.descendência  

20. Favor 45. vagão 70.exceção  

21. Piscina 46. vossa 71. esvaziar  

22. Quebram 47. relógio 72.confecção  

23. Exército 48. vingança 73. excêntrico  

24. Sexo 49. serrote 74. êxito  

25. Táxi 50. vassoura 75. crucifixo  

* Vocábulos inseridos exclusivamente para este estudo. 
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Anexo A – Ditado Balanceado (DB) de Moojen (2009) 

DITADO BALANCEADO  

1. unha 26. manhã 

2. azar 27. gorro 

3. amassar 28. xarope 

4. galo 29.descer 

5. gozado 30. bispo 

6. gente 31.bruxa 

7. horror 32. bisavô 

8. joelho 33. choca 

9. nascer 34. experiência 

10. cambalhota 35. fazenda 

11. desfile 36. humana 

12. exemplo 37. saudade 

13. código 38. explosão 

14. causa 39. faço* 

15. brincam* 40. sinal 

16. açúcar 41. incêndio 

17. alguém 42. reflexo 

18. chimarrão** 43. exame 

19. extra 44. sujeira 

20. favor 45. vagão 

21. piscina 46. vossa 

22. quebram* 47. relógio 

23. exército 48. vingança 

24. sexo 49. serrote 

25. táxi 50. vassoura 

(*) Palavras que necessitam de contextualização ao serem ditadas. 

(**) A palavra nº 18 chimarrão, típica do RS, tem sido substituída por cachorrão em outros 

estados para manter a frequência de presença do ch e do rr. 

(***) Tabela extraída de Mojjen (2009, p.80) 

 

 

 

 



318 
 

Anexo B – Ditado Balanceado (DB) de Moojen para o 3º ano do ensino médio 

(2003) 

 

DITADO DE PALAVRAS PARA 3º ANO DO ENSINO MÉDIO (Moojen, 2003) 

 

1. auxiliar 11. exorcista 21. esvaziar 

2. exposição 12. necessidade 22. confecção 

3. paradigma 13. enxugar 23. excêntrico 

4. exclusivo 14. pesquisar 24. êxito 

5. xadrez 15. sucção 25. crucifixo  

6. parabéns 16. clímax   

7. ímã 17. abdômen  

8. sussurros 18. essencial  

9. miscigenação 19.descendência  

10. adjacências 20. exceção  
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Anexo C – Texto Bacharel (Morais, 1995) 

 

BACHAREL 

Bacharel é um famoso cavalo de minha cidade. Sempre passeia com uma ferradura prateada e 

uma sela chinesa, que lhe dão um ar extravagante. Conforme me disseram, seu dono, um simpático 

estancieiro português, pagou pelo animal um preço exagerado, há dezessete anos. 

Bacharel é gozado, tem seus truques e jeitinhos. Quando corre pelos campos, ziguezagueia como 

um míssil atômico, em direção ao horizonte.Toda manhã, aproveita para roubar abacaxis, berinjelas e 

maxixes das fazendas por onde passa. Mas vigia muito para que não lhe apanhem nessas fugidas. 

Como os outros cavalos, tem ojeriza aos cachorros rabugentos e as besouros selvagens, zumbindo  

na sua orelha. Porém Bacharel não teme a ninguém, nem a nada, nem sequer à chegada da velhice.    

Quando jovem, sonhou em servir o exército r guerrear noutras regiões. Hoje, já mais tranqüilo, prefere 

auxiliar humildemente seu amo. 

            Talvez Bacharel pareça desobediente para as pessoas que não o conhecem. Mas é, sem dúvida, a 

admiração do vilarejo, fonte de orgulho para seu dono e de inveja para toda a gente, sejam cachaceiros ou 

beatas. 
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ANEXO D – Autorização para realização de pesquisa com os alunos do IFSUL – 

CaVG 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

  

 Prezados Pais: 

 O IFSUL – Campus Pelotas Visconde da Graça (CAVG) está oportunizando aos seus alunos a 

participação voluntária e sem ônus, para nenhuma das partes envolvidas, em uma pesquisa de doutorado 

desenvolvida pela professora de Língua Portuguesa desse campus, Cristiane Silveira dos Santos. A 

pesquisa a ser desenvolvida está vinculada ao Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pelotas e tem o objetivo de investigar o conhecimento ortográfico de adolescentes do Ensino 

Médio. Para isso, serão realizadas, periodicamente, oficinas de escrita espontânea e também serão 

aplicados, no início e no final do ano, testes de Consciência Fonológica e de Consciência Ortográfica com 

todos os alunos que iniciaram o primeiro ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em 2011, 

acompanhando-os até 2013. As testagens previstas na pesquisa serão realizadas com os alunos 

previamente autorizados pelos pais ou responsáveis, dentro da própria escola, de modo que não venha 

interromper as atividades desenvolvidas pela professora da turma.  

 Com este trabalho, esperamos contribuir para os estudos na área da Aquisição da Escrita, 

especialmente, àqueles relacionados à aquisição e ao ensino da ortografia. 

 Desde já agradecemos sua colaboração e nos colocamos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 Atenciosamente, 

__________________________________________________________ 

Doutoranda Cristiane Silveira dos Santos 

 __________________________________________________________ 

Profª Drª Ana Ruth Moresco Miranda 

 

Eu, ______________________________________________________, autorizo meu filho (a) 

__________________________________________________ da turma __________ e do curso de 

___________________________________ a participar da pesquisa acima descrita no decorrer dos anos de 2011,2012 

e 2013. 

 

Pelotas, _____/_____/2011. 
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ANEXO E: Textos em primeira e segunda versão do Texto Bacharel dos 

informantes do Grupo Longitudinal. 

Sujeito 1: 
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Sujeito 2: 
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Sujeito 3: 
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Sujeito 4: 
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Sujeito 5: 
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Sujeito 6: 
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Sujeito 7: 
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Sujeito 8: 
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Sujeito 10: 
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Sujeito 12: 
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Sujeito 15: 
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