A produção de texto poético no 6.º ano de escolaridade
Uma pesquisa no ambito do projeto ProTextos
Introdução
A pesquisa de que aqui se dá conta foi
produzida
no
âmbito
do
projeto
"PROTEXTOS – Ensino da Produção de
Textos no Ensino Básico" (PTDC/CPECED/101009/2008),
financiado
pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo
Programa Operacional Temático Fatores de
Competitividade
(COMPETE)
e
comparticipado pelo fundo comunitário
Europeu FEDER.”
Este projeto, coordenado por Luísa Álvares
Pereira, visa entre outras, este projeto visa
responder às questões: O que distingue a
produção escrita de alunos do 4.º (final do
1.º ciclo), do 6.º (final do 2.º ciclo) e do 9.º
ano (final do 3.º ciclo), ou seja, quais as
competências específicas que diferenciam
os textos do mesmo género produzidas em
diferentes ciclos do EB? Qual o programa de
ensino, de diferentes géneros de texto,
inscrito ou não no universo das TIC, que
deve ser específico para o 4.º, para o 6.º e
para o 9.º ano, suscetível de melhorar as
produções escritas dos alunos?
Na presente pesquisa, dão-se conta dos
resultados do estudo da produção de texto
poético por alunos de 6.º ano antes e depois
de uma unidade didática sobre texto poético,
bem como os resultados de um inquérito aos
mesmos alunos. Foram objetivos desta
unidade:
• Incentivar o estudo, a leitura e a escrita
do texto poético em sala de aula;
• Aferir da eficácia de diversas estratégias
de ensino/aprendizagem com utilização
das TIC, envolvendo a receção/produção
de textos poéticos;
• Facilitar a superação das dificuldades de
professores e alunos face ao ensino e à
aprendizagem do texto poético.

Corpus e
metodologia
Foram analisadas produções dos seguintes
grupos, antes e depois da unidade didática:
• 6.º B – 10 rapazes e 10 raparigas;
• 6.º G – 13 rapazes e 12 raparigas;
• 6.º C – 9 rapazes e 10 raparigas;
• turma de controle.
O estímulo para a produção do texto poético
consistiu na apresentação da seguinte
imagem,
acompanhada
da
instrução
“Observa a imagem e escreve um texto
poético”.
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Na aula 1 foram realizadas atividades de
contacto e treino das especificidades do
texto poético: rima e rimo; recursos expressivos; inferências; ordenação de poemas;
expressão poética; poesia visual. Exemplos
de ambientes virtuais da aula 1:

Resultados desta tarefa:

Frases poéticas
Instrução: Acrescenta quatro linhas à tabela
de frases poéticas e constrói cinco frases ao
teu gosto.
Esta tarefa foi cumprida por todos os alunos,
tendo dado origem a frases muito bem
conseguidas. Exemplos:

Aulas 2, 3 e 4 - Nas aulas seguintes foram
realizadas atividades de análise de poemas:
leitura do poema, ordenação de versos
desordenados, questionamento do poema
(treino de formulação de perguntas ao
poema), inferências, interpretação, recursos
e expressividade e teste final.
Foram
também realizadas atividades de escrita poema por modelo, poema colaborativo,
frases poé-ticas.

Depois destas e outras atividades, foi então
de novo solicitada a elaboração de um texto
poético, scom o esmo estítulo e os dois
grpos de produção foram comparados. Os
resultados globais sintetizam-se no seguinte
gráfico, que apresenta os resultados para o
6.º B e G. O grupo de controle não
apresentou alterações significativas.

Resultados
A título de exemplo, apresentam-se os
resultados obtidos em algumas tarefas que
constituíram a unidade didática.

Através destes inquéritos, verificou-se não
existir uma correlação evidente entre as
aprendizagens efetuadas e as atividades
nunca antes realizadas na sala de aula,
como atestam os seguintes resultados:

Escrita por modelo
Instrução: Escreve um poema, com pelo
menos três estrofes, seguindo o modelo de
"Diz o avô", repetindo sempre o segundo e
quarto versos e usando uma metáfora.

Os inquéritos

Estás sempre em casa
Mas porquê, avô?
Sou árvore no chão
Na estrada onde vou.

Os resultados obtidos nos inquéritos
pedagógicos administrados aos alunos
foram os seguintes:
Foi também passado um inquérito aos
professores.

Conclusões

O corpus foi constituído por um conjunto de
texto (P1) produzido antes da sequência
didática e outro depois (P2) .
A sequência didática foi constituída por 4
aulas de 90 minutos:
Aula 1 – Exploração do ambiente virtual:
Wiki – escrita colaborativa (escrever com);
Blogue – (publicar e opinar); Fórum – (tirar
dúvidas); Chat – (conversar); Motor de busca
– (pesquisar/procurar); Feed – notícias sobre
Arte & Espetáculos (atualizar-se).

Escrita colaborativa
Instrução: Ir à playlist ver e ouvir o vídeo do
poema de Cecília Meireles “O último andar”.
Contribuir para a construção de um novo
poema, por modelo, acrescentando e/ou
modificando os versos.
No último andar
Eu posso sonhar
É lá que eu quero morar.
No último andar
Eu posso voar
É lá que eu quero morar.
No último andar

Eu posso desenhar
É lá que eu quero morar.
No último andar
é lá que eu quero morar
No último andar
é lá que eu quero morar
o medo tenho de superar

A sequência didática revelou-se útil na
melhoria das competências de escrita de
texto poético dos alunos. Provou que a
diversidade de estratégias é fundamental
para o processo de ensino e aprendizagem.
Apesar disso, um número significativo de
alunos chega ao final do 2.º ciclo sem nunca
ter realizado algumas atividades específicas
do texto poético, cruciais para a distinção do
texto poético dos outros textos.
Os
professores
revelam
dificuldades
acrescidas na abordagem do texto poético
face a outros textos e sentem carências de
formação no que respeita ao ensino e
aprendizagem do texto poético em sala de
aula.

