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O PAPEL DA PRÁTICA PRODUÇÃO ORAL COM DESTINO ESCRITO NA 
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA 

 

1. RESUMO 

O presente trabalho consiste na apresentação da investigação didática 

realizada em uma sala de aula de escola estadual, onde alunos de 2º ano do ensino 

fundamental participam da prática Produção Oral com Destino Escrito, em que 

parte-se da oralidade para construir a linguagem que se escreve, tendo como 

pressuposto que a ampliação da escrita evolui na medida em que o aluno está em 

contato com diferentes gêneros textuais, aprendendo com o professor 

comportamentos de escritor (planejamento, textualização e revisão). 

Ao conduzir esta prática, o professor possibilita a verbalização de diferentes 

gêneros de texto, gera confrontos para resolver problemas relacionados à 

linguagem escrita e diferenciá-la da linguagem cotidiana. O ditado é uma maneira 

particular de escrever, vale ressaltar que quem dita não escreve com suas próprias 

mãos, o autor do texto ditado são os alunos e o escriba é o professor. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A produção Oral com destino escrito é uma prática social, que visa ensinar a 

escrever por meio da mediação do professor, com isso se torna um instrumento 

importante e amplo para o desenvolvimento da construção da escrita; com essa 

prática os alunos escrevem sem saber escrever convencionalmente.  

Engana-se quem diz que a produção de texto só ocorre quando as crianças 

estão no nível alfabético e também quem afirma que o texto só ocorre quando está 

escrito. O texto pode ocorrer oralmente e independente de hipóteses. Segundo 

Lerner, nesta situação é possível colocar em primeiro plano, aspectos fundamentais 

do ato de escrita, “enquanto participa da produção, o professor coloca em ação tudo 

aquilo que está envolvido na escrita e estabelece com as crianças um diálogo ‘de 

escritor para escritor’”.  

Ditar supõe compor oralmente um texto escrito e adequar o que dita a todas 

as restrições do tipo de texto que se produz, usar formas e vocabulários próprios, 

respeitar estrutura que o caracteriza. 

O professor é um mero escriba, mas deve garantir a planificação e revisão do 

texto, ler e reler quantas vezes forem necessários e fazer intervenções para que os 



alunos pensem e reflitam sobre o que pode ser mudado para melhorar o texto.  

 

3. OBJETIVOS 

- Analisar as etapas, reconhecer as reflexões e elaborações feitas pelos 

alunos na realização da prática Produção Oral com Destino Escrito; 

- Refletir sobre a importância do professor nesse trabalho de escrita; 

- Atentar-se para os comportamentos da criança frente às decisões na 

produção de um texto; 

- Compreender o papel das negociações no momento de transposição de um 

texto oral para o texto escrito.  

 

4. METODOLOGIA 

Para a realização desse projeto, que visa uma investigação didática, 

inicialmente, utilizamos de uma pesquisa bibliográfica, a qual possibilitou 

embasamento teórico, pois como afirma Lakatos e Marconi (2006, p. 25) que “[...] o 

estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação do trabalho, evitar 

duplicações e certos erros, e representar uma fonte indispensável de informação, 

podendo até orientar as indagações”.  

No segundo momento, passamos a realizar a pesquisa de campo, a qual 

pode ser definida conforme Lakatos e Marconi (2008, p.186): “[...] pesquisa de 

campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queria 

comprovar, e ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles.”.  

Na pesquisa de campo, como instrumento de coleta de dados, utilizamos um 

questionário, pois, conforme Cervo e Berviam (2006, p.48), “[...] o questionário é a 

forma utilizada mais ousada para coletar dados, pois possibilita medir com melhor 

exatidão o que se deseja”. Este questionário foi aplicado em uma Escola da rede 

estadual paulista de ensino, situada na cidade de Bastos, com a professora de uma 

turma de 2° ano do ensino fundamental. Além disso, também realizamos gravações 

em formato de vídeo, contendo as situações de aplicação das atividades didáticas 

com produção oral com destino escrito.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a realização desse projeto, percorremos várias etapas que constituiu 



uma sequência didática, entrevista com a professora regente, planejamento da aula, 

leitura em voz alta realizada pelo professor, leitura compartilhada, reprodução 

coletiva e oral do conto para garantir os episódios e as expressões marcantes, 

planificação do texto e, por fim, o ditado ao professor. Durante a realização essa 

aula, realizamos a sua filmagem e gravação de áudio, os quais analisamos a fim de 

atender aos objetivos desse projeto.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Podemos perceber que as crianças em fase de alfabetização são capazes de 

produzir textos. E que nessa atividade tanto o interesse quanto a aprendizagem se 

tornam significativas para o educador e para a criança. Durante a produção, a 

professora faz com que eles reflitam, garante o seu papel de escriba e o deles de 

autor, faz intervenções adequadas, dá oportunidade para que outros alunos 

participem, questiona se a linguagem escrita pode ser a mesma que a linguagem 

oral. Os alunos com essa prática compreendem que seu papel é o de autor, 

compreendem que a linguagem escrita deve ser diferente da linguagem oral, e aos 

poucos eles adquirem um comportamento de escritor. 
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