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RESUMO 

A pesquisa didática apresentada tem como principal foco uma situação de 

produção textual em sala de aula, em que o professor é o escriba e os alunos ditam, 

na qual a mediação feita pelo professor é de suma importância para o avanço dos 

alunos como escritores. Ao longo da pesquisa, foi realizada uma entrevista com a 

professora regente sobre o tema que foi proposto e houve uma análise de acordo com 

as respostas da docente. Em seguida, juntamente com a professora, foi produzido um 

plano de aula, essencial para que a produção textual aconteça de forma plena, 

seguindo as respectivas etapas: Contextualização, Conteúdo Temático, Planificação, 

Textualização, Revisão e Produção do texto. Enfim, realizamos a gravação da aula e 

fizemos a análise da mesma. A professora faz uso do projetor multimídia para executar 

a reescrita da parte final do conto de forma coletiva, possibilitando, assim, que todos 

os alunos vejam o texto que está sendo produzido e que participem de forma conjunta. 

Essa pesquisa tem como finalidade mostrar o quanto são essenciais as intervenções 

realizadas pela professora, fazendo com que os alunos reflitam e planejem quais as 

melhores palavras que devem ser colocadas de acordo com as diferentes situações e 

as sequências de acontecimentos. 

 

INTRODUÇÃO 

  A pesquisa apresentada analisa uma situação de produção textual, em 

que o professor é o escriba e os alunos ditam, na qual a mediação feita pelo professor 

é fundamental para o avanço dos alunos como escritores. 

Para a realização da prática produção de texto oral em sala de aula é 

necessário a colaboração dos alunos para ditarem ao professor o texto que foi lido, 

assim sendo, começam a se apropriar da estrutura narrativa e das regras que servem 

para organizar a elaboração do texto.  

É importante criar espaços para que as crianças utilizem a linguagem 

escrita antes de ler e escrever, pois o conhecimento do sistema alfabético não é pré-

requisito para a produção de texto, visto que a criança mesmo não sabendo ler e 

escrever convencionalmente, consegue produzir textos de forma oral. 

O “Programa Bolsa Formação – Escola Pública e Universidade” no qual 

participamos durante a graduação de Pedagogia nos possibilitou a ter um grande 
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acesso no âmbito escolar e às diferentes práticas exercidas dentro da sala de aula. 

As reuniões de formação ministradas pela Prof.ª Drª. Luciana Ferreira Leal nos 

proporcionaram amplos conhecimentos para o fundamento desta pesquisa, foram de 

suma importância para destacarmos as principais implicações que seriam desde o 

início indispensáveis para as etapas desta investigação. 

A pesquisa foi realizada na escola EMEF “Professor Odinir Magnani” em 

sala de 2° ano, turma A, período da manhã, com a professora regente Angélica 

Quiqueto. 

O procedimento iniciou com uma entrevista respondida pela professora 

regente e depois apresentamos uma análise das respostas da professora. Após isso, 

em companhia com a professora, realizamos o plano de aula para a gravação do 

vídeo. Concluímos com a filmagem, utilizando-nos dela para a transcrição, para 

auxiliar o desenvolvimento de nossa pesquisa. 

 

 

OBJETIVOS  

 Realizar uma pesquisa que contribua para a prática de produção de texto 

oral com destino escrito, a qual pode ser feita em todas as séries, incluindo a educação 

infantil e as séries iniciais, em que as crianças ainda não sabem escrever de forma 

convencional, mas são capazes de produzirem textos ditando-o para o professor.  

 

METODOLOGIA 

Para a realização do projeto, utilizamo-nos da pesquisa bibliográfica, para 

o fundamento de nossa pesquisa. De acordo com Gil (1999, p.43), “As pesquisas 

exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.” 

Em seguida, realizamos uma pesquisa de campo, que pode ser definida 

conforme Gonçalves (2001, p.67): 

 

A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a 
informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do 
pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador 
precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um 
conjunto de informações a serem documentadas [...]. 
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Dentro da pesquisa de campo, utilizamos o procedimento da coleta de 

dados por meio de um questionário, pois, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido 

“como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.” 

Esse questionário foi efetuado em uma escola da rede municipal de ensino, localizada 

na cidade de Tupã, com uma professora do 2º ano do Ensino Fundamental. Além de 

que também realizamos gravações em formato de vídeo, que nos auxiliaram na 

produção da pesquisa didática e nas análises realizadas para a conclusão do nosso 

projeto. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A produção de texto é uma prática pedagógica que diz respeito a expor, 

por meio das palavras, as ideias decorrentes dos conhecimentos adquiridos ao longo 

do processo de escolarização e socialização dos alunos. Por meio dessa prática, 

podemos enunciar que é de suma importância para a formação do homem como 

cidadão da cultura escrita. 

Essa prática de produção textual idealiza um processo de elaboração que 

concebe um momento de planejamento, de escrita, de releitura e de reescrita. Por 

meio das intervenções que o professor faz, questionando, sugerindo e indicando o 

melhor caminho para a reflexão dos alunos sobre o texto. De acordo com Kock (1989, 

p. 19), “a unidade básica de manifestação da linguagem. [...] é muito mais que a soma 

das frases (e palavras) que compõem: a diferença entre frase e texto não é meramente 

de ordem quantitativa; é, sim, de ordem qualitativa. ” 

Antes da elaboração da produção textual em sala de aula, é necessário que 

o professor esteja em pleno contato com diferentes gêneros textuais que sejam 

coesos e coerentes. Por meio do contato que o docente tem com o ambiente literário, 

este deve redigir aos seus alunos um bom contato com os textos, portanto, o aluno 

começará a apropriar-se com suas ideias e com os componentes que são presentes 

na construção do texto. 
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Segundo Oliveira (2007, p.195), “a coesão pode ser definida como um 

conjunto de estratégias de sequencialização responsável pelas ligações linguísticas 

relevantes entre os constituintes articulados no texto”. Já Antunes (2005, p.48) nos 

mostra que “a função da coesão é exatamente a de promover a continuidade do texto, 

para que não se perca o fio de unidade que garante a sua interpretabilidade”. 

 Já a coerência textual, 

 

Diz respeito à construção do sentido textual, seja na perspectiva da 
produção pelo locutor, seja na recepção da codificação lingüística pelo 
interlocutor. A coerência, portanto, trata da possibilidade, e mesmo da 
necessidade, de atribuição de sentido às produções textuais, condição 
básica para que essas produções sejam entendidas e assumidas 
como tais. (OLIVEIRA, 2008, p.200). 

 

 Logo, o ensino de produção de texto tem um grande retorno aos alunos 

quando é apresentado desde cedo um ambiente literário com ampla diversidade de 

gêneros, como afirma Ana Teberosky: “para as crianças pequenas é possível escrever 

textos inteiros antes de dominar a escrita adulta de palavras.” Antes mesmo das 

crianças entrarem no ambiente escolar, já possuem um conhecimento literário 

adquirido por meio do âmbito social, sendo assim aprimorado a partir do momento que 

entram na escola.  

Para o desenvolvimento da capacidade de produzir textos, principalmente 

nos anos iniciais, é fundamental a leitura em voz alta feita pelo professor: 

 

O trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores 
competentes e, conseqüentemente a formação de escritores 
competentes, pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem sua 
origem na prática de leitura, espaço de construção da intertextualidade 
e fonte de referências modalizadoras. A leitura, por um lado, nos 
fornece matéria-prima para escrita: o que escrever. Por outro, contribui 
para a constituição de modelos: como escrever. (PCNs, 1997, p.53). 

 

O mais importante é o professor transpassar a importância que os textos 

exercem em nossa vida, não achando que é apenas um simples registro, mas que 

tem grande valor tanto para o ambiente escolar, quanto para o futuro de seus alunos, 

como forma de aprendizagem que devem levar para toda a vida. 
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Tendo a maior atenção das crianças aos elementos presentes no texto que está 

sendo formulado, surge a necessidade do contato com a escrita às práticas de um 

escritor, principalmente quando é executada em sala de aula a produção de texto oral, 

seguindo um processo dirigido pelo professor. 

Seguindo essa linha de pensamento, Batista-Santos (2014) ressalta a 

importância de se trabalhar com a modalidade escrita e a modalidade oral, pois, a 

pesquisadora demonstra, 

 

[...] a fala e escrita ocorrem num contínuo. Dessa forma, as novas 
perspectivas de texto, gênero, discurso, suas condições de produção 
e realização. Há uma revisão da forma de conceber a fala, pois a fala, 
tida antes como lugar da desorganização, espontaneidade, passa 
agora a ser vista como planejada e organizada segundo critérios que 
favorecem a interação e compreensão do que é dito (BATISTA-
SANTOS, 2014, p. 50). 

 

Antes de iniciar a planificação, a professora realiza a leitura de todo o conto e 

explica todo o procedimento que será realizado, pois a produção de texto será 

realizada a partir da parte final do conto. 

Professora: Nós vamos escrever o final dessa história. Então a gente vai 

colocar as partes importantes. Pode misturar as partes? 

Alunos: (todos): Não! 

Professora: Como tem que ser essas partes que a gente vai trabalhar? 

Lara: As ideias separadas. 

Professora: As ideias separadas?! 

Pedro Henrique Quinquio: Tipo... Uma ideia e outra ideia. 

Professora: Uma ideia depois outra ideia... A gente então não vai escrever a 

história agora, a gente só vai lembrar partes importantes, é isso? 

Pedro Henrique Donha: Sim! 

Nesse momento, a professora deixa claro como será feito o procedimento da 

planificação 

Professora: Então essa parte primeira importante que a gente vai escrever, qual 

é? 

Aqui faz com que os alunos reflitam sobre o final do conto lido, recuperando os 

acontecimentos a partir do momento onde a professora para a leitura e os alunos têm 

de recontar as partes principais do conto. 
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Pedro Henrique Quinquio: A que ela chega em casa e vai procurar seus filhos. 

Professora: A mamãe cabra chega em casa e vai procurar seus filhos. Então 

vou marcar essa parte lá para gente poder pensar depois na hora de escrever. Então 

essa parte é importante, porque ela precisa chegar em casa, não é? 

Professora (momento em que a professora lê o que está escrevendo, 

alguns alunos acompanham também falando): Então a mamãe cabra... chega em 

casa e vai procurar os seus sete filhos. 

Professora: Essa é uma parte importante que é o início do nosso final. Então a 

mamãe cabra vai lá procurar os seus sete filhos, certo? 

Pedro Henrique Quinquio: A gente vai para a metade do final, não é? 

Professora: A gente vai para uma outra parte? O que acontece a seguir? Que 

a gente não pode deixar de colocar? 

A partir daqui, a intervenção da professora faz com que os alunos pensem no 

conto e retratem qual a será a parte sequencial. 

Pedro Henrique Quinquio: Acontece que ela não “tava” achando e ela “tava” 

falando os nomes. 

Professora: O que foi que aconteceu? 

Pedro Henrique Quinquio: Procurar por nomes. 

Professora: Ela começou a chamar o nome deles? 

Pedro Henrique Quinquio: Sim! 

Professora: Então depois que ela procura os filhos e não acha, ela começa a 

chama-los. Como ela faz? Vocês lembram? 

A professora faz com que o aluno reflita se o que ele realmente está falando foi 

o que aconteceu, fazendo com que ele mesmo retrate seu erro, se isso for o caso. 

Pedro Henrique Quinquio: Ela fala os nomes e vê que não tem ninguém e ela 

continua falando os nomes. 

Professora: (Faz a releitura do que do que já foi escrito) Então a mamãe 

cabra vai chegar em casa, procurar seus filhos, chamando-os pelos nomes, certo? 

Luís Otávio: E nenhum responde... 

Professora: Mas o Luís falou uma coisa importante, ninguém respondeu! 

Pedro Henrique Quinquio: Só o pequenininho não é? 

Professora: O pequenininho? E onde estava escondido o pequenininho? 

(Muitos começam a falar ao mesmo tempo). 
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Professora: Mas vamos pensar aqui “oh”, a gente não vai recontar a história 

agora, a gente só vai escrever só as partes que a gente vai pensar na hora de 

escrever. Então eu escrevi que a mamãe cabra chega em casa e vai procurar os filhos, 

aí depois a gente vai textualizar isso como aconteceu. 

A professora regente volta a explicar que nessa etapa só devem recuperar 

as partes importantes, sem muitos detalhes. 

Professora: Em seguida... 

Felipe Guerra: Tem um filho que responde. 

Professora: Tem um filho que responde?! Um dos seus filhos responde para a 

mãe... 

Pedro Henrique Quinquio: Com uma voz bem suave. 

Professora: Então como posso colocar aqui para gente lembrar depois? Um 

dos filhos... (Escreve no papel manilha) Um dos seus filhos... 

Maria Júlia: O menor... (Vários alunos repetem juntos) 

Professora: Nessa hora, a gente está escrevendo a história ou é só para gente 

lembrar? 

Felipe Guerra: Só para gente lembrar. 

Por fim, concluímos que mesmo em fase de alfabetização as crianças são 

capazes de produzir textos, desenvolvendo suas ideias e reflexões por meio do 

professor como escriba, elaborando o texto como autores, sendo assim, 

compreendendo seu papel de autor, sabendo diferenciar a linguagem oral com a 

escrita.  

 

O ditado ao professor oferece a possibilidade de incluir os alunos do 
nível inicial como participantes da cultura escrita por meio de situações 
de aproximação a ela. E, por outro lado, de  ressignificar o ditado ao 
professor (tão usado no nível inicial) como uma situação recheada de 
possibilidades para “colocar” as crianças em posição de escritores 
reais e com propósitos concretos. (NUCCI, ISIAS, 2013). 

 

RESULTADOS 

 

Diante do que observamos, podemos concluir que foi uma excelente prática 

de produção textual, onde a professora executou corretamente o que foi planejado, 
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conseguindo, assim, ser uma prática produtiva, na qual estimulou os alunos a 

pensarem e a refletirem nas diferentes formas que poderiam ocorrer a produção. 

Como podemos ver no final, eles produziram um texto da autoria deles, onde todos 

pensaram juntos, e principalmente, com a professora sempre intervindo, seguiram 

corretamente todas as etapas, contribuindo sempre para a coesão e coerência do 

texto. 

No começo, poucos alunos participavam, mas no decorrer da produção 

eles foram se apropriando do sistema de escrita e participando mais ativamente, 

passando, assim, a se arriscarem falando o que achavam melhor colocar no texto. 

Quando diziam o que não era de acordo, a professora sempre os questionava, 

fazendo-os elaborarem uma resposta melhor. A professora contribuiu para que vários 

alunos participassem, pois ela sempre ia parando e voltando e, se necessário, 

explicava novamente o que se estava fazendo naquele momento. 

 

CONSIDEREÇÕES FINAIS 

 Com a realização de nossa pesquisa didática, tivemos a oportunidade 

de enriquecer o nosso conhecimento pedagógico e acompanhar de perto o 

desenvolvimento da atividade “Ditado a professor com destino escrito” que nos 

ajudará em nossa formação, não só na teoria, mas também em prática. 

 É de suma importância destacar que o professor tem um papel 

fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, o professor com seu 

papel de intervir faz com que os alunos pensam e expressem suas opiniões em 

relação à produção de texto, fazendo com os alunos aprimorem seus conhecimentos 

da linguagem escrita e oral. 
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