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RESUMO

Por acreditar que o livro didático pode ser um poderoso aliado no trabalho diário do professor em sala de aula é que nesta pesquisa foi proposto 
observar: O professor utiliza o Livro Didático de Língua Portuguesa para ensinar Ortografia? Se utiliza, como se dá o seu uso? Se não utiliza, que 
outros recursos o professor faz uso para ensinar a ortografia? Dessa forma, o objetivo geral consistiu em verificar o tratamento dado à ortografia 
pelos professores em sua prática, observando até que ponto alunos do 4º ao 5º ano conseguem aprender regularidades e irregularidades 
ortográficas.  No tocante aos objetivos específicos, buscou-se: verificar se os professores utilizam o livro didático nas aulas de ortografia; verificar 
até que ponto os alunos compreendem os exercícios de ortografia do livro ou das atividades produzidas pelo professor; identificar as principais 
dúvidas demonstradas pelos alunos na realização das atividades de ortografia e explicitar a relação aluno/livro com intervenção e sem 
intervenção. Esta pesquisa tomou como referencial teórico principal, os estudos desenvolvidos por Morais (1998), além do trabalho de Alvarenga 
(1993). Morais (1998) apresenta a organização da norma ortográfica de nossa língua. Os casos em que é possível prever uma regra –
Regularidades – e as normas ortográficas convencionadas em que não há uma regra para seu uso, denominadas irregularidades. Segundo 
Alvarenga (1995), as formas construídas pelos aprendizes, consideradas como erro pelo sistema social, não são senão o resultado de hipóteses de 
como funciona o sistema ortográfico. O método da referente pesquisa consistiu em observações etnográficas a partir das quais, durante um 
período de 3 meses, foram investigadas as estratégias adotadas para o ensino da ortografia. O trabalho de campo foi realizado em duas escolas 
públicas. Nestas escolas foram acompanhadas duas turmas de 4º e 5º anos. Ao final das observações, identificou-se que não havia um ensino 
sistemático da ortografia nas salas de aulas do 4° e 5° ano. Além disso, foi constatado que o livro didático não era trabalhado efetivamente. As 
professoras preferiam trabalhar ortografia com as atividades que elas mesmas produziam. Conclui-se que a ortografia vem ocupando um papel 
secundário no ensino da Língua Portuguesa. Outro dado significativo sugerido pela investigação é que os professores não têm clareza sobre o que 
seriam regularidades e irregularidades ortográficas.
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