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1 RESUMO 
Dentro do quadro das Dificuldades de Aprendizagens Específicas (DAE) a 
disortografia aparece como uma dificuldade bastante intrigante e curiosa que 
contribui para o insucesso dos escolares deste município. O trabalho apresenta 
como tema a disortografia e a alfabetização nas séries finais do Ensino Fundamental 
I.  A fim de realizar o mapeamento dessa dificuldade no município de Auriflama 
optou-se pela pesquisa de campo, pois há certa escassez de obras nacionais. 
Sendo assim, este trabalho conta, quase que em sua totalidade, com autores 
internacionais, mais precisamente de Portugal, país que tem tradição no estudo da 
disortografia. Com o intuito de promover maior conhecimento sobre a temática no 
Brasil e contribuir com o avanço e sucesso escolar dos educandos que enfrentam 
essa dificuldade, é que esta investigação de cunho ainda exploratório, almeja dar 
maior atenção ao problema da disortografia, por meio do questionário aplicado foi 
possível constatar que essa dificuldade é conhecida porém não recebe a atenção 
necessária. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Dificuldade de Aprendizagem Específica. Disortografia. 

Escrita. Intervenção. 

 

2 INTRODUÇÃO 

No presente trabalho utilizou-se como tema:  A disortografia e a alfabetização 

nas séries finais do Ensino Fundamental I. Este surgiu em meio às temáticas da 

alfabetização na qual são aferidas inúmeras dificuldades e distúrbios de 

aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem específicas (DAE) são problemas 

que estão dificultando a caminhada dos educandos para o sucesso, pois muitos 

educadores ainda desconhecem ou não sabem como lidar/diagnosticar tal problema. 

 Sendo assim, observou-se a necessidade de pesquisar a questão da 

disortografia, problema que dificulta muito o avanço da autonomia dos educandos, 

para que estes tomem iniciativa para escrever. Segundo Rafael Pereira (2009, p.9) 

“A disortografia abrange um modelo de escrita que foge às regras ortográficas 

determinadas.” A disortografia geralmente é confundida com dislexia porém são 

distintas, uma vez que a criança com dislexia geralmente é disortográfica, enquanto 

que, a disortográfica nem sempre e disléxica. 

Ao abordá-lo problematizou-se a relação da disortografia associada ao 

processo de alfabetização ou a fatores genéticos. 

Dessa forma, levantaram-se variadas hipóteses para o surgimento ou 

aparecimento da disortografia, dentre as quais podemos destacar:  ocorrência entre 



 
 

 

a passagem do nível silábico-alfabético para o alfabético; associação a baixa 

audição como fator genético; possível relação com a questão socioeconômica dos 

educandos, refletindo assim em uma baixa escolarização dos familiares como fator 

de agravamento. 

 

3 OBJETIVOS 

Investigar a relação entre a disortografia e a alfabetização dos alunos dos 5ºs 

anos das escolas “EMEF Clara Carvalho Ferreira” e “EMEF Dona Conceição de 

Oliveira Moreira”, da rede pública do município de Auriflama. 

  Foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

 Promover um estudo sobre as temáticas da disortografia e 

alfabetização nos anos finais do Ensino Fundamental I; 

 Analisar amostras de escritas dos alunos com provável disortografia 

indicado pelos respectivos professores; 

 Aplicar questionário para aferir se os profissionais de educação 

conhecem e sabem como lidar com a dificuldade de aprendizagem específica (DAE); 

 Observar as prováveis tipologias de disortografia que se relacionam 

com os alunos indicados pelos professores durante a pesquisa; 

 Acompanhar as intervenções realizadas pelo professor regente na 

alfabetização a fim de verificar a possibilidade de reversão da dificuldade. 

 

4 METODOLOGIA  

O presente trabalho surgiu fruto de um estudo acadêmico durante a disciplina 

Psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, no qual foram abordadas as 

dificuldades de aprendizagem enfrentadas no ambiente escolar, sendo que a 

dislexia era a dificuldade mais diagnosticada; associada a ela surgiu então o termo 

disortografia, por isso observou-se a necessidade de um estudo mais profundo 

sobre ela em caráter ainda exploratório. 

Durante o levantamento bibliográfico constatou-se grande dificuldade devido 

aos estudos aqui no Brasil estarem voltados mais exclusivamente à dislexia, pois 

esta aparece associada à disortografia; contudo utilizou-se materiais bibliográficos 



 
 

 

publicados pelo site Scielo dentre outros, no qual foi constatado que em sua maioria 

são oriundos de fontes internacionais. Devido aos problemas enfrentados, optou-se 

pela pesquisa de campo, para que assim fosse possível mapear no município de 

Auriflama as crianças que apresentassem essa dificuldade. De acordo com Severino 

(2007, p.123) que definiu a pesquisa de campo da seguinte maneira: 

[...]o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio. A coleta dos 
dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo 
assim diretamente observados, sem intervenção e manuseio por parte do 
pesquisador. [...] 

A pesquisa de campo iniciou-se com a elaboração de um formulário com dez 

questões fechadas, aplicado aos professores das unidades escolares EMEF “Clara 

Carvalho Ferreira” e EMEF “Dona Conceição de Oliveira Moreira”. Além da pesquisa 

de campo, este trabalho também tem caráter quantitativo, pois após aplicação do 

formulário os dados obtidos foram interpretados e descritos nos resultados. 

Em seguida, refletiu-se sobre os dados obtidos durante a aplicação do 

formulário, por meio dele percebe-se que os educadores ainda não possuem 

domínio suficiente sobre a temática abordada neste trabalho. Porém, verificou-se 

que a maioria dos professores entrevistados possui pós-graduação em 

Psicopedagogia, assim acompanhou-se as estratégias utilizadas por eles para uma 

possível reversão da dificuldade. 

 

5 DESENVOLVIMENTO  

Segundo Coelho (2013, p. 2) o termo dificuldade de aprendizagem (DA) data 

por volta do ano 1800 com início dos estudos sobre o tema; a nomenclatura surgiu 

por volta de 1962. O termo específico foi mais tarde acrescentado devido às 

particularidades e especificidades de cada dificuldade, por isso o nome Dificuldades 

de Aprendizagens Específicas (DAEs). 

Dificuldades de Aprendizagem é um termo genérico que diz respeito a um 
grupo heterogéneo de desordens, manifestadas por dificuldades 
significativas na aquisição e no uso das capacidades de escuta, de fala, de 
leitura, de escrita de raciocínio ou de capacidades matemáticas. Estas 
desordens são intrínsecas ao indivíduo, são presumivelmente devidas a 
uma disfunção do sistema nervoso central e podem ocorrer ao longo da 
vida. Problemas nos comportamentos auto-reguladores, na percepção 
social e nas interacções sociais podem coexistir com as dificuldades de 
aprendizagem, mas não constituem por si só uma dificuldade de 
aprendizagem. Embora as dificuldades de aprendizagem possam ocorrer 
concomitantemente com outras condições de incapacidade (e.g., deficiência 



 
 

 

sensorial, deficiência mental, distúrbio emocional grave) ou influências 
extrínsecas (e.g., diferenças culturais, ensino insuficiente ou inadequado) 
elas não são devidas a tais condições ou influências (NJCLD, 1994, p. 61-
64). 

Dentre as DAEs, a disortografia distingue-se por ser classificada como um 

transtorno específico da escrita segundo a Associação Psiquiátrica Americana 

(2000), em que ocorre uma planificação da linguagem escrita, causadora de 

transtornos na aprendizagem da ortografia, gramática e redação, apesar do 

potencial intelectual e a escolaridade do indivíduo estarem adequadas para a idade. 

A disortografia frequentemente está associada à dislexia, que é definida como 

desvio de leitura, escrita e soletração. Não é causada pela má alfabetização, 

desatenção, desmotivação ou baixo nível intelectual, e sim de caráter hereditário é 

consequência de disfunções genéticas, apresentando ainda alterações de padrões 

neurológicos. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia (ABD), a dislexia é 

definida da seguinte maneira: 

A Dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de 
aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no 
reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de 
decodificação e em soletração. [...]. (Definição adotada pela IDA– 
International Dyslexia Association, em 2002. Essa também é a definição 
usada pelo National Institute of Child Health and Human Development – 
NICHD) 

Apesar de a disortografia estar frequentemente associada ao transtorno da 

dislexia, nem sempre o educando disortográfico é disléxico, sendo que esta DAE 

pode aparecer isolada, sendo passível de cura, diferentemente de quando está 

associada à dislexia no qual ainda não existe cura. 

Em geral no início da vida escolar das crianças considera-se aceitável até o 3º 

ano do Ensino Fundamental I que os alunos cometam erros ortográficos devido 

ainda se encontrar na fase de consolidação da relação fonema (som) com grafema 

(escrita), como explica Ferreiro (2007, p.7): 

Omissões e desordem, dois elementos clássicos do diagnóstico de 
dificuldade de aprendizagem. Porém essas crianças são perfeitamente 
normais. [...] todas produziram escritas pertinentes, porém em desordem, 
em quantidade variável[...]. É preciso compreender o processo e saber com 
precisão o que dizem enquanto agregam, apagam, substituem ou 
intercalam letras. Saber se seguem modificando a primeira produção ou se 
decidem reescrever. A observação deve ser detalhada, e a análise, 
cuidadosa.   

Mas depois deste período, observa-se uma redução significativa desses, em 

contraposição de uma escrita de padrão mais culta. Na passagem do nível silábico-



 
 

 

alfabético para o alfabético a escrita em desordem tende a desaparecer, parte da 

dificuldade consiste em romper o limite entre os dois níveis. A disortografia torna-se 

portanto um ponto dificultador do processo de aquisição da escrita na medida em 

que o indivíduo não consegue romper essa barreira.  (FERRERO, 2007). 

Sendo assim, para FERRERO (2007, p.7) 

A passagem do “saber fazer” no plano da ação verbal ao “pensar sobre” os 
elementos do produto dessa ação verbal é nada mais nada menos, que a 
transformação da linguagem em objeto de reflexão. É preciso colocá-la fora 
de si mesmo e dos outros falantes. Tirá-la do contexto comunicativo e 
concebê-la como objeto a ser considerado em si mesmo e por si mesmo. A 
grande dificuldade reside em que não se trata de um objeto do mundo físico 
ou cultural que preexiste à ação do sujeito sobre esse objeto. 

A disortografia não é um transtorno frequentemente conhecido no meio 

pedagógico, geralmente é confundido como simples dificuldades no aprendizado e 

por ser diagnosticada tardiamente após a fase de alfabetização leva seus indivíduos 

a sofrerem com um desempenho acadêmico inferior ao esperado no que se refere 

ao domínio da língua escrita. 

E ainda Valle & Maia (2010, p.112-113): 

[...], observa-se uma crescente preocupação com os efeitos do baixo 
desempenho acadêmico sobre o desenvolvimento infantil, [...] ele pode 
contribuir com o atraso escolar, com a evasão, com a repetência e 
consequentemente, inferir na autoestima, na capacidade produtiva, na 
aceitação e na popularidade entre os colegas. 

 Geralmente a disortografia caracteriza-se pela falta da vontade das crianças 

em escrever, possui também características linguístico-perceptiva (troca de sílabas), 

viso espacial (substituição e omissão de letras), viso analítica (não associação dos 

fonemas e grafemas), erros do conteúdo (junção de silabas de duas palavras) e 

erros das regras ortográficas. 

 Sampaio (2009, p.129) descreve algumas características de indivíduos que 

apresentam quadros de disortografia, são elas:  

 Trocas de letras que se assemelham som, por exemplo: Faca/vaca; chinelo/ 

jinelo; 

 Confusão de sílabas: Encontraram/encontrarão; 

 Adições e omissões: Ventitilador; cadeira/cadera; prato/pato 

 Fragmentações: Em saiar; a noitecer; 

 Inversões: Pipoca/picoca 

 Junções: Nomeiodatarde/voltareimaistarde. 



 
 

 

A criança com disortografia apresenta também alguns problemas 

relacionados à percepção do espaço, segundo a psicopedagoga Nádia Bossa 

(visualizado no Youtube em 21 de jun de 2016) a criança com a referida DAE tem 

pouca percepção visual e auditiva, e também apresenta uma deficiência espaço-

temporal. 

Segundo a autora, a criança disortográfica apresenta um padrão para os erros 

que é diferente do padrão apresentado por uma criança disléxica, por exemplo. A 

criança disortográfica tem erros ortográficos, pois ela se guia pelo som que a letra 

produz, enquanto a disléxica não apresenta isso. Além disso, a criança 

disortográfica consegue compreender o erro na hora da leitura, isso quando o erro 

interfere no som da palavra, mas não percebe o erro que está ligado à memória 

visual, pois o som da letra permanece como no caso de “ss” e “ç”. 

6 RESULTADOS 

Os resultados dos formulários aplicados para esta pesquisa demonstram 

dados importantes para a compreensão da disortografia. O município de Auriflama 

conta com duas escolas municipais na rede pública, sendo estas EMEF “Clara 

Carvalho Ferreira” e EMEF “Dona Conceição de Oliveira Moreira”. Em ambas 

escolas, os resultados foram diversos, a primeira escola citada conta com três salas 

de 5º ano, a outra escola conta com quatro salas, totalizando assim sete salas de 5º 

ano. 

Tabela 1 - Mapeamento dos 5º anos da rede municipal de Auriflama no ano de 2016 

Escola Total de alunos Alunos pesquisados Alunos com disortografia 

A 54 34 5 

B 64 39 0 

Total 118 73 5 

Nota: Escola A (EMEF CLARA CARVALHO FERREIRA); Escola B (EMEF DONA CONCEIÇÃO DE 
OLIVEIRA MOREIRA). 
 

A pesquisa de campo constatou que todos os professores entrevistados 

possuem pós-graduação em Psicopedagogia, desses três reconhecem a 

disortografia como DAE enquanto que apenas um associou a questão de ortografia 

correta. No que se refere à identificação da disortografia nos alunos, os professores 

apontaram cinco alunos com a respectiva dificuldade de um total de setenta e três 

alunos informados pelos professores representando, portanto 7% desse total. Sendo 

assim, percebeu-se certo descaso, visto que os professores acreditam que a 



 
 

 

dificuldade é simples de solucionar por ser de caráter temporário ou ainda nem a 

classificam como dificuldade de aprendizagem. 

Os resultados também foram bastante diversos em relação às medidas de 

superação aplicadas pelos professores, pois 75% dos entrevistados elencaram 

medidas de reforço escrito e medidas de elevação de autoestima, além de propor 

novas atividades, os outros 25% não souberam opinar, pois neste ano não houve 

aluno algum apresentando essa dificuldade. 

Com relação aos encaminhamentos para as equipes multifuncionais, os 

professores elencaram que os profissionais mais requisitados pela escola são os 

fonoaudiólogos e psicopedagogos (que no caso são eles próprios). Mas que a 

melhoria na aprendizagem nem sempre é total, visto que 75% elencaram uma 

melhora parcial na aprendizagem. Em entrevista com os professores, muitos nos 

relataram que há uma demora significativa no retorno dos resultados desses alunos, 

muitos são encaminhados e o diagnóstico só retorna quando o aluno já mudou de 

escola. Há também uma resistência muito grande dos familiares em reconhecer e 

aceitar a dificuldade. 

A pesquisa identificou que na opinião de 50% dos professores, os fatores 

socioeconômicos interferem na evolução da aprendizagem escrita desses alunos, 

pois com os alunos que têm pais com maior grau de escolarização a dificuldade é 

mais facilmente enfrentada e vencida. No que se refere à hipótese de que a 

disortografia poderia se relacionar com fatores genéticos de baixa audição, os 

resultados mostraram que somente um professor relacionou esse aspecto a um de 

seus antigos alunos, e que nas outras três classes os professores não associaram a 

fatores genéticos. 

Ao analisarmos os portfólios dos alunos citados, podemos perceber que 

muitos deles, apesar das diversas atividades de recuperação ainda permanecem 

com os referidos erros sem superação total destes para os anos/séries 

subsequentes.  

 

 

 

 



 
 

 

Figura 1 – Erros Classificados como Disortografia 

 

Nota: os pontos marcados na coloração vermelha estão destacando os erros gráficos classificados 

como casos de disortografia está amostra é de um aluno matriculado no 5º ano da escola A. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi abordado no decorrer deste trabalho, a disortografia classifica-se 

como DAE específica da escrita. Para que haja maior enfretamento deste problema 

são necessárias medidas que auxiliem os educadores de forma significativa como 

rapidez na apresentação e diagnóstico da dificuldade. Os resultados demostraram 

que os educadores realizam o trabalho basicamente a esmo, sem respaldo algum, 

orientando-se apenas por sua experiência profissional. 

O educando com essa DAE diagnosticada tem maior possibilidades de 

alcançar o sucesso educacional, pois terá garantido seus direitos e material 

adequado para o enfrentamento da dificuldade, norteando assim o trabalho do 

educador, que propiciará ao educando maior suporte pedagógico e contexto 

educativo. A partir do diagnóstico, o educador poderá realizar trabalho individual 

com estes educandos buscando solucionar a dificuldade e promover maior 

aprendizado para os anos posteriores. 

Além das medidas adotadas pelos professores, a escola também tem papel 

de fundamental importância, pois deve auxiliar os educadores, proporcionando a 



 
 

 

eles amparo e formação contínua, a fim de ampliar seus conhecimentos para a 

compreensão dos novos temas que estão surgindo como, por exemplo, a 

disortografia. 
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