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A importância da descrição e análise dos ‘erros’: como identificar e 

trabalhar as dificuldades recorrentes na escrita dos alunos 

        GOMES, Rejane Radtke  

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar os “erros” mais recorrentes na 
escrita de alunos do ensino fundamental, mais precisamente no quinto, sétimo, oitavo e 
nono anos, bem como mostrar que o professor deve estar atento aos “erros” 
encontrados nos textos dos alunos para realizar um trabalho mais eficaz e direcionado 
no sentido de reduzir esses tipos de ocorrências. O trabalho apresenta também uma 
reflexão sobre o porquê da ocorrência desses “erros” e por que acompanham o aluno 
no decorrer de vários anos escolares. A abordagem metodológica utilizada na pesquisa 
partiu da análise das redações de alunos destes anos, em uma escola pública de 
Pelotas, acrescida de observações e entrevistas com seus professores. 

Palavras Chaves: escrita, leitura, interpretação, morfologia, fonologia, sintaxe, “erros” 

recorrentes, sociolinguística, educação. 

 

1 Introdução 

 O presente texto tem por objetivo analisar os “erros” na escrita dos 

alunos e destacar a importância de o professor estar atento aos mesmos, pois, 

através da constatação desses erros, é possível realizar um trabalho mais 

específico e eficaz, melhorando assim a aprendizagem em sala de aula. 

 Faz-se necessário, cada vez mais, que o professor esteja engajado em 

uma pedagogia culturalmente sensível1, ou seja, voltando suas atenções para 

o educando e suas necessidades, através do conhecimento da realidade 

linguística e social do aluno e suas limitações.  A sala de aula é um ambiente 

extremamente fértil para esse conhecimento, pois é no dia-dia que se pode 

perceber as dificuldades mais frequentes encontradas nos textos dos alunos e 

assim desenvolver um trabalho prático e objetivo para saná-las da melhor 

maneira possível. 

Hoje em dia não se justifica a figura de um professor distante do aluno e 

pouco interessado no ambiente social no qual esse aluno está inserido. Faz-se 

urgente e necessária uma postura sensível e atenta por parte do educador, 

mais humana e capacitada, não apenas em técnicas didáticas e teóricas, mas 
                                                           
1
 Conforme Bortono-Ricardo (2005:192-196): ‘’pedagogia atenta às diferenças entre a cultura dos alunos 

e da escola e alerta para encontrar formas efetivas de conscientizar os educandos sobre essas 
diferenças. 
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também que o professor seja um profissional perceptivo do ambiente escolar 

como um todo. 

Ao professor de Língua Portuguesa cabe uma responsabilidade ainda 

maior, pois através da nossa linguagem é possível desenvolver uma 

comunicação afetiva com o aluno, sobre sua forma de escrever, de falar e de 

se expressar em sala de aula. O professor, ao observar as limitações e 

dificuldades dos alunos, deve estar atento às pistas encontradas nas 

produções textuais dos alunos, para utilizá-las como ações construtivas na 

aprendizagem, a partir de uma construção solidária e compartilhada entre o 

professor e o aluno na busca da identificação e resolução dos problemas 

linguísticos encontrados nos textos dos alunos. A escola e a sala de aula não 

podem mais ser vistas apenas como um local de trabalho, mas sim como um 

campo de atuação, de semeadura para o professor que acredita no poder 

transformador da educação. 

 Com base em uma perspectiva pedagógica comprometida e voltada 

para o aluno, apresento uma análise e abordagem dos “erros” mais recorrentes 

nas redações de alunos do quinto, sétimo, oitavo e nono anos do ensino 

fundamental de uma escola pública de Pelotas. Essa análise/observação é o 

ponto de partida para conhecer as limitações dos alunos e, assim, partir para a 

elaboração de um trabalho mais direcionado, que vise à melhoria na escrita 

desses alunos. Bortoni-Ricardo (2005:53) afirma que: “a identificação dos erros 

nos textos dos alunos é fundamental para racionalizar e explicar as avaliações, 

atendendo áreas cruciais de incidência”. 

 A partir da análise das redações desses alunos, foi possível identificar e 

classificar os “erros” mais recorrentes, bem como refletir sobre o porquê destas 

ocorrências e o que esta sendo feito, (ou não está sendo feito) para solucionar 

e/ou amenizar esse fato. Esses anos foram escolhidos por apresentar uma 

recorrência maior no número de erros. 
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2 Fundamentação teórica 

É inegável a importância da leitura na vida do ser humano. A leitura é 

indispensável no desenvolvimento do aluno durante toda a vida escolar e a 

falta desta é um dos fatores que ocasiona a recorrência dos “erros” na escrita 

dos alunos, somando-se ao abismo que frequentemente se faz presente entre 

a gramática e o texto. 

 Por que o aluno chega ao ensino médio carregando “erros” e 

dificuldades de escrita semelhantes aos encontrados no ensino fundamental e 

como os professores têm trabalhado para minimizar esses “erros”? Essas 

questões merecerão destaque neste trabalho, pois são importantes para o 

desenvolvimento das competências linguísticas do aluno. 

  Bortoni Ricardo (2004, 2005 e 2008) e Cagliari (2006) trazem um amplo 

debate sobre as noções de erros2 dos alunos. Ressalto que os autores não 

abordam os erros como uma questão de “certo” ou “errado”, mas sim de 

“adequação” e/ou “inadequação”, postura que o aluno e o professor devem 

adotar na sala de aula.  

 Nessa proposta, busca-se enquadrar os diferentes tipos de erros 

relacionados, abordando aspectos lingüísticos e gramaticais, sejam eles 

fonológicos, morfológicos ou sintáticos próprios da língua portuguesa. A 

proposta aqui apresentada também buscará fazer uma análise sobre as noções 

linguísticas dos professores e como estas concepções estão presentes no 

trabalho em sala de aula, especificamente com relação às produções textuais 

dos alunos. 

 Pretende-se também apresentar soluções para que esses erros sejam 

utilizados como parte de um trabalho metodológico por parte do professor, para 

que as ocorrências e recorrências dos erros sejam superadas pelos alunos. 

Não será apresentada uma crítica, mas sim uma descrição, um mapeamento 

                                                           
2
 A partir de agora a palavra “erro” será expressa no texto sem aspas, uma vez que serão muitas as 

utilizações desta palavra. O sentido da palavra erro abordado pelos autores citados e pela proponente 
deste trabalho não carrega em si nenhum tipo de preconceito linguístico. 
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das dificuldades mais frequentes dos alunos, e a postura que o professor deve 

ter para direcionar o trabalho em torno de minimizar as ocorrências dos erros. 

 Acredita-se ainda que a leitura e a elaboração de materiais didáticos 

específicos podem ser utilizadas pelos professores como um trabalho 

direcionado na busca de uma metodologia diferenciada de ensino com vistas à 

redução das recorrências dos erros nas redações dos alunos. 

 Bortoni-Ricardo (2008:46) destaca a importância do “faro” do professor 

para pesquisar e identificar esses erros, além da sensibilidade que o professor 

deve ter para saber desenvolver um trabalho eficaz e produtivo em sala de 

aula: 

O que distingue um professor pesquisador dos demais professores é seu 
compromisso de refletir sobre a própria prática, buscando reforçar e 
desenvolver aspectos positivos. Para isso ele se mantém aberto a novas idéias 
e estratégias.  

 Cagliari (2006:48) afirma que “a leitura é uma herança maior do que 

qualquer diploma.” Essa ideia é reforçada por Guedes quando coloca que “a 

aula de português só faz sentido se for dada por um leitor para leitores.” (2006: 

32). 

Travaglia (2009:9) atribui a recorrência dos erros ao ensino 

descontextualizado da gramática na sala de aula e principalmente ao 

despreparo (não intencional) do professor para lidar com os erros.  Fato que se 

comprova ao analisarmos as redações e produções textuais de alunos de todas 

as séries aqui analisadas:  

O ensino de gramática, nas aulas de português tem, sem dúvida, representado 
um problema constante para os professores de Língua Portuguesa deste país. 

 

 Possenti (1996) e Moura Neves (2003) defendem a visão de que o erro 

do aluno está diretamente ligado ao ensino descontextualizado e sem sentido 

da gramática normativa. Ambos acreditam que ensinar eficientemente a língua, 

e portanto a gramática, é acima de tudo proporcionar uma  reflexão sobre a 

língua, ou seja, quando o aluno reflete sobre sua escrita, os erros se tornam 
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menos recorrentes e o ensino mais produtivo, fato este que não vem 

acontecendo nas escolas atualmente. 

 É preciso lembrar (e reafirmar) sempre que o erro do aluno deve ser 

observado e usado apenas com a intenção de produzir um trabalho mais 

direcionado, não devendo e não podendo ser utilizado como forma de 

preconceito ou desvalorização deste aluno. Bagno (2001) afirma que 

chamamos de erro de português o que na verdade é apenas um desvio da 

ortografia oficial, pois a língua é natural, e a ortografia é artificial. O professor 

jamais pode usar o erro para denegrir, diminuir ou constranger o aluno na sala 

de aula ou em qualquer outro ambiente. 

 Muito se tem questionado sobre o que está errado no ensino de língua 

portuguesa atual, por que os alunos apresentam uma recorrência de erros tão 

significativa e de onde isso se origina, como o texto deve ser trabalhado para 

que tenhamos um ensino mais produtivo? Com certeza esses questionamentos 

estão no pensamento de muitos professores e também dos alunos que 

vivenciam diariamente esses problemas. Antunes (2003:15) afirma que “tem 

uma pedra no meio do caminho da aula de português”.  Também Luft (2006:45) 

ressalta que “infelizmente é comum ouvir jovens classificando a aula de 

português de cultura inútil, que não serve e nunca irá servir para nada”. 

 Acredito que um dos grandes problemas do ensino de língua portuguesa 

fundamenta-se na forma descontextualiza que a gramática e a língua são 

apresentadas aos alunos, daí a enorme ocorrência de erros que acompanham 

o aluno durante toda a vida escolar: o professor assinala o erro, mas não 

investiga por que esse aluno o comete e de onde vem esse equívoco; o que 

levou esse aluno a acreditar que sua escrita é correta; como fazê-lo perceber e 

modificar isso? Lajolo (1991:59) afirma que uma das origens dos erros seria a 

maneira errada como o texto e a leitura são apresentados e utilizados na sala 

de aula:  

Ler não é decifrar, o texto tem que ter sentido para o aluno, pois a partir 
dele que se constroem significados, conseguindo estabelecer relações. 
O texto não pode ser apenas um “pretexto” na sala de aula.  
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Segundo Mendonça (2006) e Kleimam (2006) o trabalho de escrita e 

produção de textos tem sido para a maioria dos estudantes um exercício 

penoso, que tem por objetivo apenas apresentar seus erros.  

 Esse fato precisa urgentemente ser mudado, uma vez que o professor 

necessita adquirir uma nova visão dos erros que encontra na escrita de seus 

alunos, pois é a partir deste conhecimento que se tornará possível realizar um 

trabalho mais direcionado, que reflita sobre as causas e proporcione soluções 

praticas para esses erros e suas recorrências, fazendo com que o aluno 

melhore sua escrita e, consequentemente, sua fala, o que lhe será útil por toda 

a vida. 

 

3 Metodologia e procedimentos para a pesquisa 

 Participaram desta pesquisa alunos de uma escola estadual de Pelotas. 

A escola na qual foram colhidas as redações para a pesquisa localiza-se no 

bairro Três Vendas e atende cerca de 1.200 alunos em três turnos de 

funcionamento. 

 A escola tem um significado muito importante para esta pesquisadora, 

pois foi nela que estudei durante toda a vida escolar, concluindo o ensino 

fundamental e médio; também nesta mesma escola realizei os estágios do 

ensino fundamental e médio para o Curso de Letras e trabalhei como voluntária 

na biblioteca, além de realizar aulas de reforço em língua portuguesa para o 

ensino fundamental. 

 A principal motivação para esta pesquisa veio do contato com as 

redações dos alunos a partir do início de 2008, quando realizei o estágio do 

ensino fundamental em uma turma de sexta série da escola; assim, pude 

perceber um número significativo de erros nos textos produzidos pelos alunos e 

verificar que esses erros continuavam ocorrendo ao realizar o trabalho com as 

aulas de apoio nos anos seguintes. As aulas de Sociolingüística (na 

graduação) e de Sociolinguistica Educacional (na pós-graduação) da 

Universidade Federal de Pelotas foram à base para o meu interesse por este 
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tema de pesquisa, o que me levou a procurar hipóteses sobre o porquê da 

ocorrência de erros nos textos dos alunos, além de identificar quais eram os 

mais recorrentes e os fatores que levavam a isso. 

 Em uma primeira etapa entrei em contato com as professoras do sétimo 

ano, logo após com a professora dos oitavos e nonos e, para complementar e 

reforças as minhas hipóteses, com a professora do quinto ano do ensino 

fundamental (buscando a base, a origem dos erros). Todas concordaram em 

participar e forneceram-me um rico material: produções textuais dos alunos. A 

partir deste ponto passei a analisar e a fazer um mapeamento e um diagnóstico 

destes erros, desprovida de qualquer preconceito linguístico, apenas com a 

intenção de investigá-los. 

 Após análise e levantamento dos erros mais recorrentes encontrados 

nas redações dos alunos, conversei informalmente com essas professoras, 

sobre os erros que havia encontrado, e o que isso significava para elas e como 

poderiam trabalhar esses aspectos em sala de aula. 

. Inicialmente comecei a pesquisa com oitenta redações, mas após uma 

pré-análise foram selecionadas cinquenta redações que apresentavam um 

número maior de erros recorrentes: vinte do quinto ano do ensino fundamental, 

dez do sétimo ano, dez do oitavo ano e dez redações do nono ano. Ressalto 

que a busca e identificação desses erros teve por base realizar um 

levantamento das dificuldades de escrita que acompanham os alunos no 

ensino fundamental, nunca com a intenção de desprestigiar ou desvalorizar a 

escrita dos participantes. 

 

3.1 Contexto escolar 

 Os alunos que participaram desta pesquisa pertencem à Escola 

Estadual de Ensino Médio Dr. Antonio Leivas Leite. A escola está situada na 

Zona Norte da cidade, mais precisamente no Bairro Cohab Tablada. As 

famílias dos alunos apresentam realidades diferentes e oscilam entre a classe 
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média-baixa e baixa. A escola ainda recebe alunos oriundos de uma vila 

próxima, com famílias de classe baixa. 

 O corpo docente da escola, em sua maioria, é composto por professores 

de classe média, formados a mais de cinco anos, pelo menos, todos com curso 

superior, inclusive as professoras dos anos iniciais. Quanto aos professores de 

Língua Portuguesa, observa-se que todos apresentam formação especifica em 

sua área. Relataram que gostam muito de ministrar aulas, mas estão 

desestimulados pela condição salarial e pelas desfavoráveis condições de 

trabalho. Destacaram ainda a falta de atenção dos alunos em sala de aula. 

 A participação dos pais na vida escolar destes alunos não é satisfatória, 

pois a direção e os professores afirmam que a maioria dos pais só vai à escola 

no fim do trimestre para reclamar das notas; muitos, entretanto, são chamados 

no decorrer do ano letivo, mas não comparecem. Esses fatores certamente 

colaboram para as dificuldades que os alunos apresentam. É interessante 

ressaltar que, para Bortoni-Ricardo (2005:54), “a identificação do perfil social 

do aluno, facilita o trabalho na sala de aula”, fato esse que faz com que o 

professor tenha necessidade de ficar ainda mais atento aos fatores 

extralinguísticos atrelados ao processo de aprendizagem, assim como utilizar-

se de novas estratégias pedagógicas com base na aplicabilidade de pesquisa 

etnográfica, sociolinguisticamente orientada, nas escolas 

  

3.2 Apresentação dos erros encontrados nas redações dos alunos 

 A segunda etapa deste trabalho constituiu-se em selecionar e identificar 

os erros mais recorrentes nas redações dos alunos e propor uma reflexão 

sobre as incidências dos erros. Para tanto utilizou-se como referencia os 

trabalhos de Bortoni-Ricardo (2005) e Cagliari (2006). 

Bortoni Ricardo (2005:53), afirma que: 

Essa técnica da diagnose permite a identificação dos erros, bem como a 
elaboração de materiais didáticos destinados a atender as áreas cruciais de 
incidência. 
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  Cagliari (2006:146) também faz referência aos erros afirmando ser 

indispensável que o professor faça um levantamento dos erros e dificuldades 

de seus alunos. Segundo o autor:  

Todo o professor deveria realizar essa diagnose dos erros de seus alunos pelo 
menos uma vez, para poder realizar um trabalho mais direcionado em sala de 
aula. 

 Para a especificação dos tipos de erros, utilizou-se como base os 

critérios estabelecidos por Bortoni Ricardo e Cagliari, assim definidos, 

conforme os Quadros 1 e 2 abaixo: 

Tipificação Característica 

fonológicos transposição da fala para a escrita 

morfológicos separação, junção e omissão dos morfemas 

sintáticos concordância verbal e nominal 

Quadro 1: Tipos de erros conforme tipificação de Bortoni-Ricardo (2005) 

 

Tipificação Característica 

fonológicos transposição da fala para a escrita, troca de fonemas, 
apagamento de vogal, apagamento de sílaba 

morfológicos violação da estrutura mórfica como junção ou 
concatenação, omissão e separação de morfemas e 
forma mórfica diferente  

sintáticos ausência de coesão,  coerência e ordem na frase 

Quadro 2: Tipos de erros conforme tipificação de Cagliari (2006) 

É importante salientar que Bortoni Ricardo (2005: 54) justifica os erros 

morfológicos e fonológicos através da diversidade linguística: 

Quando lidamos com alunos que tem acesso muito limitado a norma culta em 
seu ambiente social, temos de levar em conta a interferência das regras 
fonológicas e morfológicas de seu dialeto na aprendizagem do português 
padrão. Os erros são previsíveis quando são conhecidas a características do 
dialeto em questão. 

Para esta análise, os erros encontrados nas redações dos alunos 

participantes foram classificados em três grupos: morfológicos, fonológicos e 

sintáticos. Do total de 220 erros encontrados, 64 erros foram fonológicos 

(29%), 63 erros foram morfológicos (28%) e 93 erros foram sintáticos (43%). 

Para melhor visualização destes erros, apresento o Gráfico 1 com o 

total de erros e os tipos de erros:  
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Gráfico 1: Tipos e números de erros 

Os erros encontrados nas redações dos alunos também receberam uma 

subclassificação dentro de cada grupo.  Os erros morfológicos foram 

subclassificados em: concatenação de morfemas, no qual o aluno une de 

maneira equivocada dois morfemas (exemplo A); separação de morfemas, 

evento em que o aluno separa morfemas que são escritos juntos (exemplo B); 

omissão de morfemas, no qual o aluno não escreve um morfema (exemplo C); 

construção mórfica diferente, em que o aluno constrói a frase de outra maneira 

(exemplo D). 

 Exemplos: 

A) Concatenação de Morfemas: “asujeira ficou acumulada”. 

B) Separação de Morfemas: “a inda ficou pensando”. 

C) Omissão de Morfemas: “o despertador começou a toca”. 

D) Construção mórfica diferente: “tava fazendo”. 

Quanto aos erros morfológicos, observa-se que, dos 63 erros, 26 foram 

de concatenação de morfemas, 12 de separação de morfemas, 20 por omissão 

de morfemas e 05 por construção mórfica diferente. Veja o Gráfico 2: 
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                        Gráfico 2: Tipos e números de erros morfológicos 

Os erros fonológicos foram subclassificados em: troca de fonema, ocorre 

a troca de um fonema pelo outro, ou seja, o aluno transpõe sua fala na escrita 

(exemplo E); apagamento de vogal, caso em que o aluno suprime uma vogal 

da palavra, também decorrente da transposição de sua fala na escrita (exemplo 

F); apagamento de sílaba, que também reflete a fala desse aluno (exemplo G). 

Exemplos: 

E) Troca de fonemas- /o/ pelo /U/: “Era uma vez um meninu”. 

F) Apagamento de vogal: “Uma casa pra morar”. 

G) Apagamento de sílaba: “vamos bora logo”. 

  

Nos erros fonológicos, observou-se que dos 64 erros, 46 foram por troca 

de fonemas, 17 por apagamento de vogal e 01 por apagamento de sílaba, 

como mostra o Gráfico 3:  
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Gráfico 3: Tipos e números de erros fonológicos 

Os erros sintáticos foram subclassificados em: problemas de coesão, 

ocorrência em que aluno cria frases desconexas e repetitivas (exemplo H); 

coerência, construção de frases e períodos sem sentido (exemplo I); 

concordância, ou seja, erros que ferem as regras de concordância verbal e 

nominal (exemplo J); problemas de ordem na frase (exemplo K). 

 Exemplos: 

H) Problemas de coesão: “pegou a panela da mãe e pegou umas lenhas 

e pegou o fogo”. 

I) Coerência: “um dia os pais foram ele não gostava”. 

J) Concordância: “chegou o dia de comprar os sapato novo”. 

K) Problemas de ordem na frase: “Ela estava uma boa vida tendo”. 

Os erros sintáticos representaram 45% dos erros totais. Desses, 26 são 

de coesão, 42 de coerência, 22 de concordância e 03 de ordem na frase. Como 

mostra o Gráfico 4:  
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Gráfico 4: Tipos e números de erros sintáticos 

 

4 Análise dos erros por tabelas 

 Levando-se em conta os dados apresentados nos gráficos anteriores 

propõe-se, a partir de agora, a análise dos dados relativos aos tipos de erros 

por tabelas representativos. A Tabela 1 trata da recorrência geral dos erros: 

Morfológicos Fonológicos Sintaxe 

+ 5° + 5° + 8° 

= 7° e 9° = 7°e 9° =5° e 7° 

- 8° -8° - 9° 

  Tabela 1 - Recorrência geral de erros por anos 

A análise desta tabela mostra que os erros morfológicos e fonológicos 

têm recorrências iguais no 5°ano; já os de sintaxe apresentam número menor 

(ver exemplos letra A), também se mantém com o mesmo número no 7° ano e 

9°ano (ver exemplos letra B), mas diminuem significavelmente no 8° ano (ver 

exemplo letra C).  

Quanto aos erros de sintaxe, é possível observar que eles se equilibram 

no 5° e 7°, diminuem no 9° e aumentam muito no 8° ano. 
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Os erros do 5° ano se justificam na fonologia e morfologia, pois os 

alunos estão começando as atividades mais profundas de leitura e escrita. 

Nesse período, frequentemente as características linguísticas da fala são 

transpostas para a escrita.  

Ex: “viu a luz da cozinha acesa e um vultu passanu” 

 Os erros morfológicos e fonológicos também se equilibram no 7° e 9°, 

períodos em que os alunos transpõem a fala para a escrita, talvez por 

desconhecerem as diferenças entre língua falada e língua escrita e as 

variações da língua, pois em muitos casos a escola prioriza a língua escrita e 

desprestigia a fala. 

Um dado importante é o grande aumento de erros de sintaxe no 8° ano.                                       

Esse fato pode ser devido ao conteúdo desse ano ser basicamente gramatical, 

no qual frequentemente o professor diminui o trabalho com texto e passa a 

trabalhar questões gramaticais, muitas vezes de forma descontextualizada, 

atrelada a falta de leitura. Mas também se observa que esses erros sintáticos 

diminuem na 8ª série, talvez pelo fato de, nesta série, o enfoque seja no texto e 

não na gramática. 

Exemplos: 

A) 5° ano - erro recorrente morfológico - a separação de morfemas:  

“Du rante as férias”  

B) 7° ano - erro morfológico mais recorrente - a concatenação de 

morfemas:  

“Como todos nós vimos adepois virou brincadeira” 

7° ano - erro fonológico mais recorrente - a transposição da fala na 

escrita:  

“A vida di quem tem deficiência...” 

9° - erro morfológico recorrente - a omissão de morfema:  

“eles não querem sabe de mm.” 

9°ano - erro fonológico recorrente - transposição da fala para a escrita:  

“Bom eu não tenho muita sorti na vida...” 

C) 8°ano - erros recorrentes de sintaxe - coerência:   
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“era educado e nunca com os professores e nunca fazia as lições.” 

 “o 8° ano em destaque por causa das provas fim de ano e as provas 

acabando no fim de ano.” 

8° ano - erro recorrente de sintaxe - coesão: 

“os professores das escolas falaram na televisão sobre a greve está 

ativa, o governo não quer dar aumento aos professores os professores 

querem aumento.” 

 “não brigava mais, brincava mais, não brigava, já sorria não ironizava.” 

 

A Tabela 2, abaixo, especifica os erros por tipificação, levando-se em 

conta os dados coletados por esta pesquisa: 

Tipo de Erro Erro específico 

Morfológico Concatenação/junção de morfemas 

Fonológico Troca de fonemas 

Sintaxe Coerência  

Tabela  2 - Recorrência específica por erro  

Entre os erros morfológicos, o mais recorrente é a concatenação de 

morfemas, ou seja, o aluno “junta” morfemas que são separados, resultado da 

falta de conhecimento da escrita das palavras, em função da falta de leitura. 

(ver exemplos letra A). Entre os erros fonológicos, a troca de fonemas 

predomina principalmente do fonema /e/ pelo fonema /i/ e do fonema /o/ pelo 

fonema /u/ fato decorrente da transposição da fala para a escrita (ver exemplos 

letra B). 

Entre os erros de sintaxe, o mais comum é a falta de coerência nas 

frases, ou seja, o aluno tem dificuldade de escrever uma frase coerente. 

Também aqui é visível a falta de leitura, acompanhada da falta de produção 

textual. (ver exemplos letra C) 

Exemplos: 

A) Erro Morfológico mais recorrente - concatenação de morfemas: 

5° ano: “Umdia...” 

7° ano: “Sinalizando as ruas emfrete as escolas...” 
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8° ano: “Você é tão esperta aponto de escrever um livro.” 

9° ano: “Agora agente não pode parar.” 

 

B) Erro fonológico mais recorrente - a troca de fonemas, transposição da 

fala na escrita. 

5° ano: “pegou o carneiru e a panela e colocou dentru” Troca do /o/ por 

/u/. 

7° ano: “vou dar uma dica não luti...” Troca do fonemas /e/ por /i/. 

8° ano: “O trabalho vencedor foi sobre tecido cartilaginosu.” Troca do 

fonema /o/ por /u/. 

9° ano: “minha mãe tem 45 anos e o velhu tem 60...” Troca do fonemas 

/o/ por /u/. 

 

C) Erro de Sintaxe mais recorrente - coerência 

8° ano:  

“era educado e nunca com os professores e nunca fazia a lições.”  

“Por que os dentes da boca ficam na cavidade bucal” 

“não, não cinicamente e não virava as costas e não ofendia os grandes.” 

O corpus da pesquisa é composto por um número maior de alunos do 

gênero feminino, por isso o maior número de erros está no gênero feminino.  

O número total da pesquisa foi de cinquenta alunos analisados, com o 

total de cinqüenta redações que, somadas, apresentaram 220 erros. 

 A Tabela 3, a seguir, especifica os erros por tipologia e anos, levando-se 

em conta os dados coletados por esta pesquisa: 

Anos Morfológico Fonológico Sintaxe Total % 

5° 24 24 22 70 31 

7° 14 14 22 50 23 

8° 11 11 28 50 23 

9° 14 15 21 50 23 

Tabela 3- Total de erros específicos por anos 
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Observa-se, em relação aos erros específicos, no 5° ano está o maior 

número de erros devido especificamente aos erros morfológicos e fonológicos, 

que representam quase o dobro dos outros anos. Mesmo assim, a reincidência 

dos erros ocorrendo o 7°, 8° e 9° anos, demonstra uma falha no processo de 

ensino-aprendizagem, uma vez espera-se que o “efeito escola” esteja presente 

na medida em que os alunos avancem para os anos subsequentes. Outro fato 

interessante na Tabela 3 diz respeito à continuidade na ocorrência dos erros 

sintáticos. Realmente, nesse aspecto, pode-se deduzir a falta de leitura 

associada à baixa utilização de trabalhos de produção textual em sala de aula 

contribuem em muito para que os erros de sintaxe sejam tão frequentes nos 

anos analisadas.  

5 Análise e  conclusão geral sobre os dados 

 De maneira geral, observa-se que erros morfológicos e fonológicos se 

mantêm quase iguais em todas os anos, mas os de sintaxe apresentam 

número maior, com ênfase no 8°ano no qual  ocorre um aumento desse tipo de 

erro. Isso pode ser explicado pelo fato de, no 8° ano, o conteúdo programático 

ser basicamente de gramática, trabalhada na sala de aula de uma forma 

descontextualizada. 

 Segundo Travaglia (2009:12), “é preciso muitas vezes contrariar a 

gramática das aulas de português, ou pelo menos sua visão reducionista e 

distorcida.” A gramática vem sendo aplicada nas aulas de português, na 

maioria dos casos, de forma artificial e sem sentido para o aluno. 

 Os erros fonológicos se mantiveram praticamente iguais na 6ª e 8ª 

séries, apresentando pequena redução na 7ª, mas com alto número na 4ª série. 

O erro fonológico de maior número é a troca de fonemas, que representou 72% 

do total destes erros, ou seja, o aluno transpõe sua fala na escrita. Bortoni 

Ricardo (1991) explica essa ocorrência:  

Erros decorrentes da transposição de hábitos de fala para a escrita são 
bastante comuns, aliás, é razoável o aluno apresentar erros desta categoria, a 
variante padrão está longe dos bancos escolares, assim o aluno ouve, repete 
na fala e transpõe na escrita. 
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 De maneira geral, os erros de sintaxe são os que têm maior recorrência 

em todos os anos, representando 43% de toda a pesquisa. O erro sintático 

mais recorrente foi a coerência, seguido da coesão e da concordância. 

 Destaca-se, também, como ponto forte e surpreendente desta pesquisa, 

que os erros de sintaxe são os mais recorrentes nas redações de alunos do 

ensino fundamental, com ênfase no 8° ano. Isso leva a um questionamento: 

Por que isso acontece? O que está faltando na aula de português?  

 Podemos dizer que os erros que apareceram nos textos dos alunos são 

frutos de um ensino tradicional, extremamente gramatical. Esse tipo de ensino 

possui muitas limitações as quais se refletem diretamente na escrita dos 

alunos. Nesse aspecto, Bagno (2001:25) afirma que: 

Como já vimos tudo o que escape de seu sapatinho de cristal, era considerado 
errado, feio ou deselegante. O grande problema com essa noção ultrapassada 
é que os estudos modernos têm revelado, simplesmente não existe erro em 
língua, e sim, formas diferentes daquela imposta pela tradição gramatical. 

 O professor de português deve adotar uma postura de professor 

comprometido em sanar as dificuldades do aluno, identificando as causas de o 

aluno ter cometido determinado erro e criando possibilidades para que o ele 

compreenda e reverta esse quadro. A escola parece não se importar com o 

erro; para ela, esse tipo de ocorrência apenas mostra se o aluno sabe ou não 

sabe escrever, utilizando-se do erro apenas para reprovar, quando na verdade 

deveria ser utilizado para a melhora da produção textual dos alunos. Bagno 

(2004:27) afirma que “o professor confunde erro de ortografia com erro de 

português”; em muitos casos o professor e a escola condenam e reprovam o 

aluno, embora erro de ortografia não seja erro de português. 

 Percebe-se claramente, através da análise dos erros, que há algo de 

“errado” no ensino de gramática e de leitura em sala de aula, além da postura 

equivocada do professor que apenas assinala esses erros sem possibilitar ao 

aluno a compreensão do mesmo, ou seja, o aluno apenas sabe que escreve 

errado, mas não sabe o motivo. Antunes (2003:28) explica esse fato: 

A escola mantém a prática de uma escrita mecânica e periférica, centrada, 
artificial e inexpressiva, a falta de planejamento e de retorno ao aluno não 
acontece. 
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 Também é possível verificar, através da analise das redações que os 

alunos não lêem, uma vez que quem tem o hábito de ler desenvolve melhor o 

texto e reconhece melhor a ortografia das palavras. Infelizmente a leitura não 

faz parte da aula de português e, quando ocorre, é de forma muito limitada. 

Segundo Cagliari (2006:148), “a recorrência dos erros não são ao acaso, e a 

falta da leitura é uma das responsáveis por isso, aliás, a escola é a responsável 

por isso.” Depreende-se assim que a grande maioria dos problemas que os 

alunos encontram ao longo dos anos de estudo, chegando até a graduação, 

são originados nos primeiros anos do ensino fundamental. 

6 Relato da conversa com as professoras da escola sobre os dados 

apresentados na pesquisa 

Professora A: 

 A professora A tem 32 anos de escola, formada no Magistério e em 

Pedagogia, e ministra aulas para o quinto ano  do ensino fundamental da 

escola. Segundo ela, os dados colhidos não causam surpresa, pois os alunos 

chegam à escola sem base alguma de leitura e escrita, salvo raras exceções. 

Também afirma que procura fazer redações e observar os erros mais 

recorrentes na escrita dos alunos, mas é difícil atender cada caso em 

particular. O trabalho é feito muito genericamente e algumas das maiores 

dificuldades acabam se agravando no decorrer do ano letivo e durante a vida 

escolar. 

Professora B: 

  A professora B tem oito anos de magistério, é formada em Letras e 

ministra aulas para o sétimo ano da escola. Após uma breve apresentação dos 

dados, a professora afirmou sem muito interesse que isso reflete as falhas nos 

anos anteriores e que é muito complicado fazer um trabalho direcionado aos 

problemas de cada aluno; ainda, segundo ela, as salas de aulas estão lotadas, 

o tempo e o salário são poucos. 
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Professora C: 

 A professora C tem 20 anos de magistério é formada em Letras e 

ministra aulas para o oitavo e nono anos da escola. Após a apresentação dos 

dados, pareceu a mais preocupada e interessada nos resultados. Durante a 

pesquisa de dados foi a professora que mais demonstrou interesse e apoio ao 

trabalho. 

Segundo ela, o problema é que desde cedo a gramática é vista 

separada do texto, como se fossem inimigas. A maioria dos professores separa 

gramática de interpretação, e esse fato começa nos anos iniciais, quando o 

aluno chega ao final do ensino fundamental já está habituado a esse método e 

assim recorre nos erros e não sabe interpretar. A professora destaca que é no 

oitavo ano onde ocorrem as maiores dificuldades, pois o conteúdo é apenas 

gramatical, o que cria uma “escada” para os problemas de sintaxe vistos no 

nono. 

6.1 Avaliações dos relatos          

 Após conversar com as professoras e apresentar-lhes os dados da 

pesquisa, foi possível observar que pouco está sendo feito na escola pública 

onde foi realizada a pesquisa para solucionar ou minimizar as dificuldades e 

erros recorrentes nos textos dos alunos. Nesse aspecto, Cagliari (2006:185) já 

constatara situações semelhantes à encontrada neste trabalho:  

Os métodos da escola ao lidar com os erros fazem os alunos agirem 
mecanicamente e não desenvolvem uma tarefa de análise e reflexão. O 
professor deve saber que da análise dos trabalhos escritos, dos erros, é que se 
revelam as hipóteses para o trabalho desses erros. 

 

7  A teoria e a prática 

 Após a análise dos dados apresentados pela pesquisa e da entrevista 

com as professoras, é preciso fazer uma análise entre a teoria apresentada e a 

realidade praticada na sala de aula. A área de linguística apresenta teóricos 

que defendem e apresentam muitas possibilidades de lidar com os erros dos 

alunos. Mesmo assim, existe um grande abismo quando partimos para a 
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realidade escolar, pois os dados mostram que pouco está sendo feito e muito 

tem se perdido em sala de aula ao não tratar os erros recorrentes que se 

apresentam nas redações e produções textuais dos alunos. E isso tem levado 

o educando a repetir e prolongar erros por toda sua vida escolar. 

 A pior perspectiva não é apenas o fato de o aluno escrever errado, mas 

sim de que o professor não percebe os erros e, caso os perceba, não trata ou 

trata de forma inadequada esse tipo de situação linguística. Essa é, 

infelizmente, a realidade que se apresenta na escola pública hoje. 

 No caso daqueles professores que identificam e percebem os erros na 

escrita de seus alunos, a maioria não sabe como lidar com eles e, por falta de 

conhecimento ou até mesmo comodismo, acaba optando pelo conformismo, 

como se pode observar em frases como: “eles não sabem mesmo escrever”. 

Tais frases ecoam pelos corredores das escolas e se perpetuam por anos. 

 Antunes (2003:161), nesse aspecto, destaca que: 

A simples caça ao erro apenas mostra que não se conseguiu fazer nada, o 
professor deve saber lidar com ele, saber interpretá-lo é que vai levar ao 
progresso. O erro do aluno serve para mostrar onde o professor está errando. 

 Outro grande problema é a gramática; aliás, o problema na verdade é o 

professor que aplica um ensino completamente descontextualizado, baseado 

somente em regras de morfologia, fonética e sintaxe, análise formal, normas e 

padrões que, quando não são entendidos (como ocorre na maioria das vezes), 

tornam-se erros que recorrem na escrita dos alunos. Soma-se a isso a falta de 

leitura que gera problemas morfológicos, como separação equivocada de 

morfemas ou junção equivocada, problemas fonológicos como transpor a fala 

na escrita e os problemas de sintaxe, que foram aqui apresentados. 

Novamente pode-se citar Antunes (2003:46), que afirma que “o grande 

equivoco em torno do ensino de língua materna, tem sido acreditar que análise 

sintática e nomenclatura gramatical são suficientes”. 

8 Considerações finais 

 Após análise dos dados foi possível observar que o ensino de língua 

portuguesa, no contexto escolar analisado por esta pesquisa, deve merecer 
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atenção especial, uma vez que não é admissível que o aluno, após anos de 

vida escolar, reincida em erros básicos que não ocorreriam se, desde os 

primeiros anos de alfabetização, o professor apresentasse uma proposta de 

escrita e leitura mais adequada e comprometida com uma pedagogia 

culturalmente sensível. Direcionada não somente aos aspectos gramaticais, 

como também e especificamente aos aspectos sócio-linguísticos-educacionais 

relacionados ao processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. 

 O professor deve apresentar ao aluno uma visão contextualizada do 

ensino de língua e gramática, além de incentivar e estimular a leitura. O aluno 

deve ter conhecimento de que existe uma norma padrão (gramatical) e normas 

culta e popular, tão representativas quanto a prescritiva. O professor deve 

saber e, portanto, transmitir aos alunos, que a heterogeneidade linguística é 

fruto da própria diversidade social. O aluno também necessita perceber a 

diferença entre língua escrita e língua falada e saber utilizá-las. 

 Através da identificação destes erros, pode-se também comprovar que 

existe um enorme equívoco na maneira de ensinar gramática aos alunos, pois 

a gramática lhes é apresentada de uma forma completamente 

descontextualizada, fragmentada e dividida, parecendo ser outra coisa que não 

a nossa língua. 

 Um professor comprometido com o crescimento e a aprendizagem de 

seus alunos deve entender que é necessário sim que os alunos conheçam as 

regras gramaticais de sua língua.  A norma culta da língua também merece 

uma atenção especial, pois é inadmissível que um estudante passe nove anos 

no ensino fundamental e três no ensino médio, sem que haja melhora em sua 

fala e em sua escrita, sem saber que existem variações e adequações das 

mesmas. 

 Infelizmente, também se comprova que ainda perdura no ensino de 

língua portuguesa um ensino tradicional e ultrapassado, que não atende às 

necessidades dos alunos. A recorrência dos erros é um prova disso: o aluno 

erra, o professor marca o erro e o aluno continua errando. A gramática é presa 
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em regras, normas e parâmetros que, cada vez mais, confundem o aluno e o 

induzem a errar mais. 

 O ensino de Língua Portuguesa necessita urgentemente de uma 

reforma, pois o aluno deve aprender gramática de uma forma funcional e com 

ênfase na função comunicativa, sabendo usar e adequar sua escrita e 

oralidade. Os erros mostram um caminho a ser trilhado para um trabalho de 

reconstrução da escrita destes alunos; para tanto, em primeiro lugar, é 

absolutamente necessário que o professor esteja atento a eles, esteja disposto 

a ajudar o aluno a melhorar. 

 Uma boa solução para trabalhar os erros apresentados nesta pesquisa 

seria um investimento em leitura na sala de aula, pois fazer o aluno ler, 

interpretar, discutir e produzir é um caminho para que ele melhore sua fala, sua 

escrita e sua visão de linguagem como um todo e não a entenda de maneira 

fragmentada. Também é importante o uso do dicionário em sala de aula, para 

que o aluno se familiarize com as palavras, seus significados e sua escrita. 

 O aluno tem o direito de conhecer a norma padrão de sua língua; a 

escola, e principalmente o professor, tem o dever de ensinar-lhe a norma 

padrão; mas isso deve ser feito de forma prática, acompanhada de muita 

leitura, proporcionando melhorias na escrita e, por conseqüência, na ortografia. 

Um trabalho de interpretação e atividades produtivas de escrita também se 

fazem necessários, pois quanto mais o aluno exercita o ler, o interpretar e o 

escrever, menor a recorrência dos erros. 

Para tanto, faz-se necessário atenção, dedicação e muito trabalho por 

parte do professor. Sempre possível ele deve estar engajado em uma didática 

voltada para as necessidades dos seus alunos.  Tudo em sala de aula é 

importante na construção de uma educação de melhor qualidade, e até 

mesmos os erros poderão se tornar aliados.  

 Para encerrar, trago as palavras de Bagno (2007:44), que julgo 

pertinentes para este epílogo:  

É lamentável que uma coisa tão maravilhosa como o ensino da língua, tenha 
sido reduzida, na tradição escolar, a uma divisão estúpida de certo e errado. 
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