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RESUMO 

Este  artigo  é  baseado  em reflexões  advindas  de  leituras  das  teorias 
histórico-cultural  e  interacional  que  estimulam  abordagens  didático-
pedagógicas  que  visam  o  desenvolvimento  das  capacidades  lingüísticas  e 
discursivas  dos  indivíduos.  Tais  estudos  subsidiaram  a  implementação  de 
seqüências didáticas em torno do gênero textual crônica em uma turma de 
Educação de Jovens e Adultos – EJA, Ensino Médio. Dessa forma, a intervenção 
na escola teve como objetivo principal  o aprimoramento dos conhecimentos 
dos  alunos  no  tocante  ao  domínio  do  gênero  crônica  e  dos  elementos 
lingüístico-discursivos que o caracterizam. As seqüências didáticas propostas 
buscaram confrontar os alunos com as práticas de linguagem historicamente 
construídas  e  os  gêneros  textuais  para  lhes  possibilitar  a  reflexão,  o 
reconhecimento  e  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  emprego  das 
características discursivas e lingüísticas apresentadas pelo gênero abordado. 

Palavras-chave  :  interacionismo sócio-discursivo.  produção  textual.  gênero 
crônica. educação de jovens e adultos.

ABSTRACT

The article is based in reflections come from of readings of historical, 
cultural  and  interaction  theories  which  stimulate  didactic-pedagogical 
approaches that have as objective the development of linguistic and discursive 
abilities of the individuals. Such studies granted the implementation of didactic 
sequences around the chronic textual  genre in a group of Young and Adult 
Education _ EJA, high school class. In this way, the intervention at school had as 
main objective the improvement of the students’ knowledge, concerning about 
the domination of the chronic genre and the linguistic-discursive elements that 
characterize them. The didactic sequences that are proposed tried to face the 
students with the practices of language historically built and the textual genres 
to  make    possible  for  them  the  reflection,  the  recognizing  and  the 
development of the ability of using the discursive and linguistic characteristics 
presented by the approached genre.

Keywords: social-discursive interactionism. textual production. chronic genre. 
young and adult education.
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1. INTRODUÇÃO

A produção textual tem sido uma preocupação constante do professor de 

Língua Portuguesa.  A sua intervenção,  no momento da escrita,  é  relevante 

para que o aluno desenvolva a escrita de forma construtiva e eficiente. O ato 

de  escrever  possibilita  expressar  pensamentos  para  uma  interlocução  não 

aleatória  –  mesmo inconsciente  –  mas decorrente  das  condições em que o 

discurso é realizado.

Em relação à produção textual na escola, a conhecida “redação escolar” 

é tão somente o cumprimento de uma tarefa que “vale nota”, isto é, trata-se 

de  um  texto  produzido  na  escola  para  a  escola,  e  retratam  atividades 

artificiais,  descontextualizadas, que não se fazem presentes no cotidiano do 

aluno,  afastando-o  de  sua  realidade  e  simplesmente  fazendo  com  que  ele 

reproduza sem questionar o que lhe foi imposto. 

Nessa  perspectiva,  não  se  constroem  sujeitos  de  seus  atos,  mas 

apreendem o que os  outros  criaram, repetem um modelo  pré-estabelecido. 

Não se proporciona um momento de reflexão sobre o que escrever, para quem 

escrever e por que escrever. Pois, a produção textual deve ser produzida nas 

diversas situações de interação social, propiciando uma formação cognitiva e 

política,  levando  em  conta  os  saberes  próprios  da  cultura  do  aluno, 

preparando-o  para  produzir  o  seu  texto  que  certamente  obedecerá  às 

exigências dos diversos contextos sociais.

Escolheu-se a Educação para Jovens e Adultos – EJA, pois seus alunos 

possuem uma vasta vivência e são detentores de variantes lingüísticas muitas 

vezes  marginalizadas  pelo  poder  da  norma  culta.  As  suas  palavras  e  suas 

relações  carregam  uma  memória  com  conhecimentos  acumulados 

historicamente  e  sempre  renovados  no  universo  em  que  se  relacionam. 

Todavia esse conhecimento que trazem de seu cotidiano, suas idéias a respeito 

dos objetos,  fatos e fenômenos, suas “teorias” acerca do que observam no 

mundo, não é suficiente para a apropriação dos conhecimentos acumulados 

pela humanidade.

E a mediação do professor se faz imprescindível, nesse momento. Mas 

como trabalhar um texto, sem desrespeitar o universo de conhecimentos que o 

aluno  traz  consigo?  Textos  estes,  que  muitas  vezes,  são  somente  uma 

seqüência  de  palavras,  frases  e  parágrafos,  entremeados  por  sinais  de 

pontuação.  Como  reorganizar  informações  desordenadas  e  desconexas 



apresentadas no texto do aluno? Como trabalhar a adequação vocabular? A 

coerência? A coesão? Quais os requisitos relevantes que fazem um texto ser 

texto?

Então,  partindo  desses  questionamentos,  propôs-se  a  revisão  do 

emprego dos elementos remissivos nas produções textuais escritas dos alunos. 

Uma proposta que objetive o aprimoramento das capacidades discursivas do 

indivíduo, trabalhando os elementos lingüísticos do texto que vão resultar na 

construção de um texto com sentido:  coeso e coerente.  Esse trabalho será 

resultante da interação entre professor-aluno visando ao desenvolvimento do 

conhecimento.  Nessa  relação  interacional,  o  professor  como  mediador 

promove a transformação do conhecimento do aluno de forma progressiva, 

para que ele se adequade às diferentes variantes lingüísticas e as utilize em 

diferentes situações.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

“O  texto  é  considerado  como  manifestação  verbal,  constituída  de 
elementos lingüísticos de diversas ordens, selecionados e dispostos de 
acordo  com  as  virtualidades  que  cada  língua  põe  à  disposição  dos 
falantes  no  curso  de  uma  atividade  verbal,  de  modo  a  facultar  aos 
interactantes  não  apenas  a  produção  de  sentidos,  como  fundear  a 
própria interação como prática sociocultural” (KOCH, 2002, p.31)

Nessa concepção, o texto é visto como lugar onde os participantes da 

interação dialógica se constroem e são construídos, pois a linguagem passeia 

por todas as dimensões da nossa realidade em construção, justifica-se assim a 

escolha do pressuposto teórico que compreende a linguagem como interação e 

que  acredita  no  desenvolvimento  humano como resultado  de  um processo 

histórico de socialização.

Reitera-se  ainda,  Bakthin  (apud  FREITAS,  2002,  p.134),  que diz  ser  a 

linguagem de natureza social e acontece sempre numa interação. Com base 

nessa concepção, o homem é um ser histórico e social e a linguagem, uma 

perspectiva de totalidade integrada à vida humana. Dessa maneira, assume-se 

a  língua  como  interação  dialógica,  e  cria-se,  no  ambiente  escolar, 

oportunidades para que o aluno reflita e dialogue com o texto e a partir daí 

construa  um  saber  mais  elaborado,  muito  além  de  palavras  e  frases 



entremeadas por sinais de pontuação. E é nessa relação interacional  que o 

locutor se assume como sujeito comprometido com o que diz e não apenas 

como  aluno  que  cumpre  as  tarefas  que  a  escola  propõe  como  acontece 

freqüentemente em bancos escolares.

Normalmente, o que se vê nas escolas é a prática da redação escolar, em 

que não há um sujeito que diz,  mas um aluno que devolve ao professor  a 

palavra que lhe foi dita pela escola, isto é, ele repete as palavras do professor, 

ou ainda, escreve aquilo que o professor gostaria de ler, pois nesse caso, o 

professor é o real destinatário do texto. Isso porque na escola não se produzem 

textos em que o sujeito diz sua palavra, mas o discurso do outro, ou seja, o 

discurso do professor.

Vale  destacar  que  essa  realidade  escolar  é  constatada  apesar  de  as 

Diretrizes  Curriculares  da  Rede  Pública  de  Educação  Básica  do  Estado  do 

Paraná proporem que o Conteúdo Estruturante de Língua Portuguesa esteja 

sob o pilar dos processos discursivos, numa dimensão histórica e social, isto é, 

o discurso como prática social. O discurso mais que emissor, receptor, código, 

referente  e  mensagem,  o  discurso  como  assevera  Bakthin:  “é  o  efeito  de 

sentidos entre interlocutores, não é individual,  ou seja, não é um fim em si 

mesmo,  mas  tem  sua  gênese  sempre  numa  atitude  responsiva  a  outros 

textos”. (apud PARANÁ, 2006, p.28)

Em reflexão a esses estudos sobre a produção do texto com sentido é 

que  o  plano  de  trabalho  desenvolvido  pela  professora  PDE  se  propôs  a 

estabelecer objetivos para o ensino da língua materna, no campo de produção 

textual,  mais  precisamente  no  grau  de  textualidade  determinada  por  sua 

coesão  e  coerência,  ainda  que  existam  outros  critérios  para  determinar  a 

textualidade e o processamento cognitivo do texto.

Schmidt  (1978,  p.170),  entende que a textualidade possui  uma dupla 

estrutura a ser abordada, isto é, o aspecto lingüístico e o aspecto social, pois 

todo  enunciado  se  efetiva  mediante  uma  língua-objeto  e  uma  função 

comunicativa. E pontua, “a textualidade é o modo de manifestação universal 

que vale para qualquer língua e necessária para a efetivação de qualquer tipo 

de comunicação”.

E, segundo Marcuschi (apud KOCH, 2002, p.46) os fatores de coesão são 

os que dão conta da seqüenciação superficial do texto; isto é, os mecanismos 

formais  de  uma  língua  que  permitem  estabelecer,  entre  os  elementos 



lingüísticos do texto, relações de sentido; e os de coerência, os que dão conta 

do processamento cognitivo do texto e permitem uma análise mais profunda 

do mesmo. E, para Beaugrande e Dressler (apud FÁVERO, 2002, p.59) o texto 

coerente  é  aquele  em  que  há  uma  continuidade  de  sentidos  entre  os 

conhecimentos ativados pelas expressões do texto. 

Para Koch (2002, p.45),  a coesão é um fenômeno que diz respeito ao 

modo  como  os  elementos  lingüísticos  presentes  no  texto  se  encontram 

interligados  entre  si,  formando  seqüências  veiculadoras  de  sentidos.  Já  a 

coerência, é o resultado de uma construção feita pelos interlocutores, numa 

situação de interação dada, pela atuação conjunta de uma série de fatores de 

ordem cognitiva, situacional, sociocultural e interacional. E completa:

“se é verdade que a coerência não está no texto, é verdade também 
que ela deve ser construída a partir dele, levando-se pois, em conta os 
recursos coesivos presentes na superfície textual, que funcionam como 
pistas ou chaves pata orientar o interlocutor na construção do sentido.” 
(KOCH, 2002,p,52)

E,  para  chegar  à  compreensão  do  texto  como  um  todo  coerente,  é 

necessário,  segundo  Fávero  (2002,  p.75)  que  além  das  relações  coesivas, 

sejam trabalhadas também as relações de conexão conceitual-cognitiva.  “É 

preciso  que  o  leitor/alocutário  desenvolva  habilidades  que  lhe  permitam 

detectar as marcas que levarão às intenções do texto”.

Assim, esses estudos sugerem, no campo da produção de texto, que não 

se pode restringir aos estudantes o domínio da modalidade escrita da língua 

culta,  mas  que  o  grau  de  textualidade  de  uma  produção  é  decisivamente 

determinado pela sua coerência, garantindo um texto de boa qualidade, como 

diria Pécora (apud COSTA VAL, 1994, p.120) “um texto capaz de instaurar uma 

legítima relação intersubjetiva de significação”. 

Portanto, fazer com que o aluno produza texto com sentido é tarefa do 

professor de Português, como cabe ao professor deter o conhecimento sobre 

as concepções de aprendizagem, o domínio do ensino da língua escrita e que 

tenha clara a sua ação pedagógica na direção e orientação das habilidades 

textuais. Soares (apud ZACCUR, 1999, p.72), insiste em que o professor deve 

compreender e assumir a concepção de língua como discurso, de língua escrita 

como atividade enunciativa e, ter claro a noção de texto, de textualidade, de 



coerência,  coesão  e  ainda,  “precisa  conhecer  os  princípios  que  regem  as 

relações  autor-leitor,  autor-texto,  leitor-texto,  precisa  dominar  as 

características e peculiaridades dos diferentes gêneros de texto escrito.”

3. A ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA

3.1 Metodologia

Os participantes envolvidos são alunos da EJA – Educação de Jovens e 

Adultos, do CEEBJA de Campo Mourão, atendimento coletivo do Ensino Médio, a 

professora PDE que é regente da turma para a implementação da Seqüência 

Didática, sob a orientação da professora orientadora Dr. Ana Paula Guedes, da 

Universidade Estadual de Maringá.

O  local  da  implementação  do  material  didático  é  uma  sala  de  aula 

inserida no Centro Estadual de Educação Básica, CEEBJA, de Campo Mourão, 

Núcleo Regional de Educação – NRE de Campo Mourão.  

O projeto de implementação se organizou conforme sugerido por Lopes-

Rossi  (apud KARWOSKI  et  al.  2006,  p.75)  da  seguinte  forma:  a)  leitura  do 

gênero  crônica  para  o  conhecimento  de  suas  propriedades  discursivas  e 

lingüístico-textuais  (relativas  às  situações  de  produção,  temáticas  e  formas 

gerais observadas na realização social do gênero escolhido, particularidades 

lingüísticas  da  forma  e  organização  textual  do  gênero,  aspectos  gráficos 

típicos); b) produção do gênero, envolvendo várias etapas de: organização dos 

alunos, preferencialmente em grupos, elaboração da primeira versão do texto, 

revisão colaborativa – com a participação do professor e alunos, elaboração de 

outras versões até a versão final do texto; c) divulgação ao público.

3.2 Objeto de estudo

Atende às deficiências que a maioria dos alunos de Educação para Jovens 

e Adultos – EJA sente ao elaborar um texto escrito. O alunado apresenta um 

texto oral coerente, mas na escrita aparecem as dificuldades relacionadas ao 

reconhecimento  das  diferentes  possibilidades  de  ligações  ou  construções 

frasais para que essas sejam reconhecidas como texto.

Essas  dificuldades  detectadas  na  apresentação  de  textos  escritos 

coerentes e coesos referem-se à inadequação vocabular, ao emprego falho ou 



equivocado dos elementos remissivos (emprego de mecanismos de junção e 

de articuladores e ao uso de pronomes anafóricos, sobretudo no que se refere 

à concordância entre o pronome e seu antecedente).

Verificou-se  necessário  atividades  relacionadas  ao  emprego  dos 

elementos  remissivos  por  promoverem  a  seqüência,  continuidade  e  a 

progressão  do  texto,  evitarem  a  repetição  tão  presente  na  oralidade,  e 

também permitirem  a  explicitação  de  relações  que  poderiam ser  de  difícil 

interpretação,  se implícitas,  sobretudo na escrita,  porque na oralidade seria 

aceito e compreensível. Sendo assim, foram desenvolvidas atividades com os 

elementos remissivos na produção textual do aluno a fim de fornecer subsídios 

para a construção de um texto com veiculação de sentido.

         Optou-se pela produção de uma seqüência didática a partir de reflexões 

suscitadas pelos textos oferecidos pelos docentes das IES durante as aulas de 

conteúdo  específico  de  Língua  Portuguesa;  leitura  de  textos  indicados  nas 

referências  bibliográficas  sugeridas  pela  SEED  mediante  seleção  realizada 

conjuntamente  com o orientador  e  a  elaboração do projeto  do trabalho  de 

conclusão do PDE é que se decidiu pela produção de uma seqüência didática e 

na proposta de implementação desse material didático.

3.3 Material didático: seqüência didática

Conforme expõe Lopes-Rossi (apud KARWOSKI et al. 2006, p.74), cabe ao 

professor  criar  condições  para  que  os  alunos  possam  apropriar-se  de 

características discursivas e lingüísticas de gêneros diversos, em situações de 

comunicação real, com projetos pedagógicos que visem ao conhecimento, à 

leitura, à discussão sobre o uso e as funções sociais dos gêneros escolhidos e, 

quando pertinente, à sua produção escrita e circulação social.

   Então,  para  uma  intervenção  no  meio  escolar  que  favorecesse  a 

mudança  e  a  promoção  dos  alunos  a  um maior  e/ou  melhor,  domínio  dos 

gêneros e das situações de comunicação por meio de atividades comunicativas 

escolheu-se as seqüências didáticas, aqui compreendidas como uma seqüência 

de  módulos  de  ensino,  organizados  conjuntamente  para  melhorar  uma 

determinada prática  de  linguagem.  Segundo Schneuwly  e  Dolz  (2004.p.53), 

tais  seqüências  didáticas  buscam confrontar  os  alunos  com as  práticas  de 

linguagem historicamente construídas,  os  gêneros textuais,  para  lhes dar  a 

possibilidade de reconstruí-las e delas se apropriarem. 



  Nas seqüências didáticas as atividades foram desenvolvidas com alunos 

pertencentes  à  modalidade:  Educação  para  Jovens  e  Adultos  –  EJA,  Ensino 

Médio  e  o  gênero  escolhido  que  se  propôs  para  o  desenvolvimento  desse 

trabalho foi a crônica, por se tratar de um texto curto e atraente para o aluno, 

visto  ser  rápida,  direta,  provocar  a  imaginação,  falar  do  cotidiano  e  ir  ao 

encontro da pressa e ansiedade dos tempos pós-modernos. 

Atendendo ao alunado da EJA, elaborou-se uma seqüência de atividades 

planejadas  a  partir  de  uma  situação  inicial,  em  que  os  alunos  poderiam 

demonstrar  seus  conhecimentos  prévios,  as  dificuldades  específicas,  e  o 

domínio  sobre  a  produção  textual  do  gênero  crônica.  Após  essa  primeira 

intervenção  para  diagnosticar  e/ou  analisar  os  problemas  de  cada  um dos 

alunos,  desenvolveu-se  três  módulos  que  foram  desenvolvidos  com 

abordagens específicas  do gênero (características  discursivas  e  lingüísticas) 

para que o processo de apropriação que resultou na produção final.

O processo de seleção dos textos de autores clássicos já disponibilizados 

em domínio  público  foi  norteado  pela  cessão  de  direitos  autorais  aliado  à 

necessidade  de  que  os  alunos  tivessem  acesso  a  textos  interessantes  e 

significativos; escolheu-se também autores mourãoenses, a fim de possibilitar 

o contato com textos contemporâneos, com uma linguagem mais próxima dos 

jovens e adultos, público escolhido para esta intervenção. Outro critério levado 

em conta  foi  o  de  também dar  acesso  a  textos  que  representassem uma 

articulação lingüística dentro do padrão culto de linguagem e ressaltassem os 

processos textuais e discursivos da construção do gênero.

Então,  a  intervenção  na  escola,  por  meio  da  seqüência  didática,  se 

construiu  num percurso  em que  cada  etapa  vencida  foi  seguida  de  outra, 

enfatizando  os  recursos  temáticos,  lingüísticos,  textuais  e  discursivos 

articulados  pelo  gênero  textual  selecionado:  a  crônica,  possibilitando  aos 

alunos  condições  para  dominá-lo  e  desenvolvendo  a  autonomia  quanto  ao 

gênero em questão. 

Schneuwly e Dolz (2004, p.51), acreditam que uma proposta de ensino-

aprendizagem organizada a partir dos gêneros textuais permite ao aluno uma 

forma de se confrontar com situações sociais efetivas de produção e leitura de 

textos e uma forma de se apropriarem progressivamente. Os gêneros textuais 

constituem o instrumento de mediação de toda a estratégia de ensino e  o 

material de trabalho necessário para o ensino da textualidade.



Também a citação de Bakhtin resume a preocupação em transformar as 

práticas de leitura e escrita articuladas em experiências significativas para os 

alunos, conforme atesta

Nenhum conteúdo seria realizado, nenhum pensamento seria realmente 

pensado  se  não  estabelecesse  uma interconexão  essencial  entre  um 

conteúdo  e  seu  tom  emocional-volitivo,  isto  é,  seu  valor  realmente 

afirmado  para  aquele  que  pensa.  O  experimentar  ativo  de  uma 

experiência, o pensar ativo de um pensamento, significa não estar de 

modo algum indiferente a ele, significa afirma-lo de maneira emocional-

volitiva. (BAKHTIN, 1992 apud Tezza, 2003, p.203)

Nesse  sentido,  acredita-se  que  o  ponto  de  partida  para  o  ensino  de 

Língua Portuguesa seja o trabalho com os diferentes gêneros textuais, a função 

comunicacional, social e dialógica de cada gênero e seu uso e funcionalidade 

para cada caso.  Isso torna o aluno autônomo e com maior consciência dos 

diferentes lugares a partir dos quais ele pode falar e escrever. Dependendo da 

intenção,  das  condições  de  produção,  da  circulação,  da  recepção,  o  aluno 

empregará um gênero específico. 

3.3.1 O gênero textual crônica

“Crônicas, que são?

Pretextos ou testemunhos?”

                 José Saramago

Ao escolher o gênero crônica, sentiu-se a necessidade de historicizá-la. O 

significado original da palavra “crônica”, segundo Coutinho (2004, p.120), tem 

sua raiz no grego  khronos –  tempo, isto é, o relato dos acontecimentos em 

ordem cronológica.  A  crônica  só  registrava  eventos  sem aprofundar-se  nas 

causas,  situando-se  entre  os  anais  e  a  História.  Assim,  em seu  significado 

primeiro, segundo Arrigucci Jr.  (1987, p.52) ela foi  crônica histórica, como a 

medieval: uma narração de fatos históricos observando a ordem cronológica. 

Assim,  a crônica constituía o testemunho dos fatos/acontecimentos  de uma 

vida,  um documento de época ou a escrita da História no texto.  E como a 

crônica,  o  termo  cronista  só  se  empregava  para  designar  o  narrador  da 



História, mestre na arte de contar histórias, que transformava casos populares, 

da tradição oral, resgatado pela memória as experiências vividas. 

Hoje,  o cronista moderno se assemelha mais a um comentarista 

dos fatos cotidianos. Arrigucci Jr. (1987, p.54) cita as crônicas de Machado de 

Assis, como exemplo da penetração histórica, permeada por uma fina ironia. E 

também sobre as crônicas Carlos Drummond de Andrade, nota-se um narrador 

rigoroso e preciso dos fatos históricos. Outro exemplo é o de Manuel Bandeira, 

em especial  a obra “Crônicas da Província  do Brasil”,  o  poeta se torna um 

cronista à moda antiga, evocando o passado colonial de Ouro Preto, fazendo 

um relato de histórias antigas, de gentes simples que fizeram parte do cenário 

da época. O histórico e o ficcional se misturam.  

Neves (1995, p. 19) faz um estudo sobre a relação entre a crônica e a 

história, concluindo que ambas possuem sentidos distintos. Da história espera-

se  erudição,  dados  precisos,  pesquisa  documental,  método  de  trabalho 

definido  e  referencial  teórico  consistente.  O  exercício  de  historiador  se 

caracteriza pelas exigências acadêmicas, método, teoria e pesquisa empírica. 

Um trabalho árduo e sem liberdade. Já a crônica moderna, caracteriza-se pelo 

seu tom leve, buscando ser acessível a todos os leitores. Machado de Assis 

(apud NEVES,  1995,  p.21)  assim define crônica  “  um confeito  literário  sem 

horizontes vastos” ou ainda, “uma frutinha de nosso tempo”, assinalando seu 

caráter acessório  e relação com o tempo vivido,  mas com sabor particular. 

Cronistas e historiadores fazem do tempo sua matéria-prima.

Ainda, segundo Coutinho (2004, p. 121), a partir do século XIX, a crônica 

passou a ser um gênero específico, estritamente ligado ao jornalismo. Época 

em que os jornais dispensavam uma seção para a crônica, termo empregado 

para indicar relato e comentário de fatos em pequena seção de jornal. E então, 

esse termo passou a outro significado: 

um gênero literário  de prosa,  ao qual  menos importa  o  assunto,  em 

geral efêmero, do que as qualidades de estilo, a variedade, a finura e 

argúcia  na  apreciação,  a  graça  na  análise  de  fatos  miúdos  e  sem 

importância,  ou  na  crítica  de  pessoas.  “Crônicas”  são  pequenas 

produções em prosa, com essas características, aparecidas em jornais 

ou revistas. (COUTINHO. 2004, p.121)



E no Brasil, a crônica aparece com a carta de Pero Vaz de Caminha a el-

rei D. Manuel, o primeiro registro circunstancial feito por um narrador-repórter. 

Desde  a  carta  de  Caminha  até  hoje,  no  Brasil  como na  Europa,  a  crônica 

percorreu um caminho em que perdeu a característica da extensão da carta de 

Caminha, mas conserva ainda a marca do registro circunstancial, a narração do 

cotidiano.  

Antônio Cândido (1991, p. 7),  assevera que, no Brasil,  “a crônica tem 

uma boa história, e até se poderia dizer que sob vários aspectos é um gênero 

brasileiro, pela naturalidade com que se aclimatou e a originalidade com que 

aqui  se desenvolveu.”  Isso porque,  antes de ser chamada de “crônica”,  foi 

“folhetim”, ou seja, artigos de rodapé sobre as questões do dia. 

Ao longo dos anos, a crônica, foi se afastando do seu objetivo inicial que 

era o de informar e comentar, para se fixar como literatura. Com leveza de 

linguagem,  descompromissada  com  a  critica  política  ou  com  a  lógica 

argumentativa na crônica moderna, entra o fato corriqueiro com um toque de 

humor, de ironia, de poesia.

Jorge de Sá reporta que a crônica é também literatura e por isso 

o artista que deseje cumprir sua função primordial  de antena do seu 

povo,  captando tudo aquilo que nós outros não estamos aparelhados 

para  depreender,  terá  que  explorar  as  potencialidades  da  língua, 

buscando uma construção frasal que provoque significações várias (mas 

não  gratuitas  ou  ocasionais)  descortinando  para  o  público  uma 

paisagem até então obscurecida ou ignorada por completo (SÁ. 1985, 

p.10).

Em tempos  em que a  notícia  deixa  de  ser  novidade em 24 horas,  a 

crônica  também  assume  essa  transitoriedade,  a  fugacidade,  o  tempo  que 

passa  muito  rápido,  o  consumo  imediato  da  vida  moderna.  E  Arrigucci  Jr. 

(1987,  p.  54)  atenta  para  a  elaboração  do  texto  que  segue  essa  pressa, 

demonstrada  por  uma  sintaxe  próxima  a  de  uma  conversa  amena  e  bem 

humorada,  escrita  com grande naturalidade em prosa limpa e enxuta,  sem 

perder  a  graça  e  a  precisão  dos  detalhes.  A  crônica  equilibra-se  entre  o 

coloquial e o literário,  entre simplório e o lirismo, entre o insignificante e o 

reflexivo,  entre o circunstancial  e o crítico,  o  que lhe confere literariedade. 

Segundo  Rubem  Braga  (apud  ARRIGUCCI  JR,  1987,  p.65),  para  concluir,  a 



crônica ainda consiste em “dar sentido solene e alto às palavras de todo dia”, 

ou seja, um estilo humilde de retirar  poesia do cotidiano.

E, Simon (2004) em seu artigo “Do Jornal ao Livro: a trajetória da crônica 

entre a polêmica e o sucesso”, faz um estudo da crônica na qualidade de um 

texto literário que esbarra na controvérsia de seu veículo de origem: o jornal, 

publicação  efêmera  que  só  é  valorizada  no  dia  e  depois  descartada.  A 

transitoriedade  desse  veículo  de  comunicação  também  se  incorporou  no 

gênero  crônica,  como  explica  Portella,  (Apud  SIMON,  2004,  p.57)  a  sua 

durabilidade é exígua, se permanecer nesse espaço, o jornal, mas quando se 

transpõe para o livro, o gênero transcende à condição de transitoriedade que o 

jornal  lhe  confere  para  se  constituir  em obra  de  arte  literária  específica  e 

autônoma.

Quando se trata da valorização e afirmação do gênero crônica, Simon 

(2004) apresenta dados sobre de publicações de livros de crônicas a partir de 

1950. A apresentação desses dados sobre as edições, reedições e coleções de 

livros de crônicas, tem o intuito de fundamentar a importância da veiculação 

do gênero. A iniciativa editorial de disponibilizar a produção dos cronistas em 

livros, em formato diferente do jornal,  foi  válida para consolidar o gênero e 

destacar autores e características com trajetórias diferenciadas. 

Simon  (2004,  p.  58)  em  seu  artigo,  cita  escritores  que  obtiveram 

reconhecimento crítico através de suas crônicas. Dentre eles, Rubem Braga, 

Carlos Drummond de Andrade e Luís Fernando Veríssimo. As publicações, as 

reedições dessas publicações, serviram para reafirmar o prestígio que o gênero 

crônica alcançou com esses escritores. De Rubem Braga, de 1936 até os dias 

atuais, vários títulos foram publicados. As crônicas que se destacaram: Ai de ti 

Copacabana!, de 1960, hoje na 21ª edição; 200 crônicas escolhidas, lançado 

em 1978, agora na 18ª edição; A borboleta amarela, na 10ª edição atualmente; 

O verão e as mulheres, na 9ª edição; e Recado de primavera, que está na 6ª 

edição.  As  crônicas  de  Braga  ainda  se  encontram  em muitas  antologias  e 

coleções. De Carlos Drummond de Andrade, em 1930, sua primeira publicação, 

mas só em 1957, estréia com um livro de crônicas. O desempenho do cronista 

Drummond pode se julgar de grande êxito ao deparamos com as seguintes 

publicações:  Cadeira  de  balanço  está  na  19ª  edição;  O  poder  ultra  jovem 

encontra-se na 17ª edição; Fala, amendoeira, já atingiu a 14ª edição. A bolsa e 

a vida, está na 13ª edição; Boca de luar já teve 9 edições. E, Luís Fernando 



Veríssimo que é considerado um fenômeno editorial brasileiro, estreou com O 

popular, em1973, já foram lançados mais de 50, fazendo uma média de dois 

títulos  por  ano.  Ao  longo  da  carreira,  já  são  cinco  milhões  de  exemplares 

vendidos, dos quais pelo menos três milhões desde 2.000. 

Simon (2004,  p.  61),  ainda  em seu artigo,  finaliza  concluindo  que os 

dados colhidos representam que o mercado editorial, há vinte ou trinta anos, 

tem acreditado na viabilidade da publicação de livros de crônicas, em função 

da  existência  concreta  de  um  público  leitor  e  consumidor  desse  gênero. 

Observa ainda que, “as editoras não lançam tantos desses produtos para que 

fiquem acumulando poeira nas estantes da livraria”. Essa constatação nos faz 

crer que a crônica está firmada e registrada como gênero textual.

 

3.3.2 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA: a primeira atividade.

Inicialmente,  o  professor  apresentou  aos  alunos  a  proposta  de 

implementação. As atividades seriam desenvolvidas com o gênero crônica por 

meio de módulos seqüenciais. A seguir, o professor promoveu um diálogo em 

que alguns questionamentos foram dirigidos aos alunos, a fim de diagnosticar 

o conhecimento prévio que eles possuíam sobre o gênero abordado como:

.  Você lê jornais? Qual a seção de que mais gosta? As notícias chegam 

até você por meio da imprensa escrita, falada ou televisiva?

. Já leu alguma crônica? Em caso afirmativo, qual? 

.  Quem  a  escreveu?  Onde?  Em  jornais  ou  livros?  Quando?  Qual  o 

assunto? 

O professor percebendo que a classe não era habituada a ter contato 

com esse gênero, e por isso não conseguiu estabelecer relações do gênero 

com os  textos  já  lidos,  apresentou diversos  jornais,  revistas,  livros  em que 

estivessem presentes crônicas e contou como surgiu esse gênero. Falou das 

características que definem a crônica como ironia, humor, trivialidade, leveza, 

brevidade, a narrativa em primeira pessoa, referência a algum fato da época e 

a  presença  de  poucos  personagens.  Destacou  escritores  como  Manuel 

Bandeira,  Carlos  Drummond  de  Andrade,  Rubem  Braga,  Fernando  Sabino, 

Paulo Mendes Campos e outros. Destacou as diferenças existentes quanto ao 

tema que levou Afrânio Coutinho (2004, p. 133), a classificá-las em crônica 

narrativa,  crônica metafísica,  crônica-poema-em-prosa,  crônica comentário e 

crônica de informação. 



 Feitas  as  explanações,  proporcionou  aos  alunos,  um  momento  de 

expressão oral com relatos dos acontecimentos em que as experiências vividas 

assemelhavam-se com o gênero crônica.  Coube ao professor  apresentar  os 

cronistas  tanto  do  passado  quanto  alguns  atuais,  citando-os  e 

contextualizando-os. Observou que todos participaram, no início, timidamente. 

Percebeu que todos já haviam tido contato com o gênero sem saber que se 

tratava  de  uma  crônica.  A  nomenclatura  lhes  era  desconhecida.   As 

dificuldades e facilidades dos alunos em expressar oralmente suas idéias e/ou 

conhecimentos foram desenvolvidas com o relacionamento de amizade que se 

instalou na turma. 

Por fim, os alunos receberam uma cópia da carta de Pero Vaz de Caminha 

(disponível  em:  www.bibvirt.futuro.usp.br)  ou  (TUFANO, Douglas.  A carta  de 

Pero Vaz de Caminha: comentada e ilustrada. São Paulo:  Moderna, 1999) e 

uma  crônica  (disponível  em:  www.itaucultural.org.br)  ou  NOVAES,  Carlos 

Eduardo et al. Para gostar de ler crônicas. São Paulo: Ática, 1988. vol. 7). Após 

a leitura, o professor solicitou que cada aluno produzisse uma crônica a partir 

de uma notícia de jornal. Essa produção primeira foi utilizada como base para 

diagnosticar o nível de conhecimento do aluno. 

Concluído  esse  primeiro  contato,  seguiu-se  à  seqüência,  que  foi 

desenvolvida em módulos didáticos, como descritos a seguir.

Módulo 1: A notícia que gerou a crônica.

PRIMEIRO BONDE ELÉTRICO 

Ano: 1892 "

Realiza-se hoje, á 1 hora da tarde, na Companhia Botafogo, linha 

do Flamengo, a inauguração do bond pela tracção electrica. O 

bond sahirá aquella hora do largo do Machado, seguindo para a 

praia do Flamengo, de onde virá até o largo da Carioca." Diario 

de Notícias, 8 de outubro de 1892. 

 

Disponível em: http://www2.uol.com.br/rionosjornais/rj05.htm

Acesso em: 18/12/2007
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 E  Machado  de  Assis,  inspirado  nesse  acontecimento,  o  advento  dos 

primeiros  bondes  movidos  a  eletricidade,  num  vai-e-vem  que  aturdia 

pedestres, escreveu a crônica a seguir, em que aborda com ironia e humor o 

futuro da eletricidade e à melancolia dos animais de tração, desprestigiados 

pelo progresso.

Progresso

Inauguraram-se  os  bonds  de  Santa  Teresa,  -  um  sistema  de 

alcatruzes  ou  de  escada  de  Jacó,  -  uma  imagem  das  coisas  deste 

mundo. Essa notícia foi veiculada em um periódico do Rio de Janeiro, no 

ano de 1892.

Quando um bond sobe, outro desce; não há tempo em caminho para 

uma pitada  de  rapé;  quando  muito,  podem dois  sujeitos  fazer  uma 

barretada.

O  pior  é  se  um  dia,  naquele  subir  e  descer,  descer  e  subir, 

subirem uns para o céu e outros descerem ao purgatório, ou quando 

menos ao necrotério.

Escusado é dizer que as diligências viram esta inauguração com 

um olhar extremamente melancólico. Alguns burros, afeitos à subida e 

descida  do  outeiro,  estavam ontem lastimando  este  novo  passo  do 

progresso. Um deles, filósofo humanitário e ambicioso, murmurava:

Dizem:  les  dieux  s’en  vont.  Que  ironia!  Não;  não  são  deuses, 

somos nós. Les ânes s’ en vont, meus colegas, les ânes s’en vont.

E  esse  interessante  quadrúpede  olhava  para  o  bond  com  um 

olhar  cheio  de  saudade  e  humilhação.  Talvez  rememorava  a  queda 

lenta do burro, expelido de toda a parte pelo vapor, como o vapor o há 

de ser pelo balão, e o balão pela eletricidade, a eletricidade por uma 

força  nova,  que  levará  este  grande  trem  do  mundo  até  a  estação 

terminal.

O que assim não seja… por ora.

Mas inauguraram-se os bonds. Agora é que Santa Teresa vai ficar 

à moda. O que havia pior, enfadonho a mais não ser, eram as viagens 

de  diligência,  nome  irônico  de  todos  os  veículos  desse  gênero.  A 

diligência é um meio termo entre a tartaruga e o boi.

Uma das vantagens dos  bonds de Santa Teresa sobre os seus 



congêneres da cidade é a impossibilidade da pescaria. A pescaria é a 

chaga dos outros bonds. Assim, entre o Largo do Machado e a Glória, a 

pescaria é uma verdadeira amolação; cada bond desce a passo lento, a 

olhar para um e outro,  a catar um passageiro ao longe. Às vezes o 

passageiro  aponta na praia do Flamengo,  o bond polido  e generoso 

suspende  o  passo,  cochila,  toma  uma  pitada,  há  dois  dedos  de 

conversa,  apanha  o  passageiro,  e  segue  o  fadário  até  a  seguinte 

esquina onde repete a mesma lengalenga.

Nada disso em Santa Teresa: ali o bond é um verdadeiro leva-e-

traz; não se detém a brincar no caminho, como um estudante vadio.

E se depois do que fica dito, não houver uma alma caridosa que 

diga que eu tenho em Santa Teresa uma casa para alugar – palavra de 

honra! O mundo está virado.

15/mar./1877.

Fonte: ASSIS, Machado de. Crônicas escolhidas. São Paulo: Editora Ática. 1994, p.58.

 Ao  ler  a  crônica,  conhece-se  a  cosmovisão  de  seu  autor.  Será 

interessante que você leia a biografia de Machado de Assis.

Joaquim Maria Machado de Assis  (1839-1908) é considerado o maior 

escritor  realista  do Brasil  e,  provavelmente,  o  maior  escritor  da  literatura 

brasileira.  Nasceu  numa  família  muito  humilde  e,  para  ajudar  a  família, 

começou a trabalhar como aprendiz de tipógrafo na Imprensa Nacional em 

1856.  De  1858  em diante  escreve para  diversos  jornais  importantes  com 

regularidade. Dentre suas principais obras estão seus contos (O Alienista e A 

Cartomante estão entre os mais famosos) e os romances Memórias Póstumas 

de Brás Cubas,  Quincas Borba e Dom Casmurro. Foi o principal fundador da 

Academia Brasileira de Letras e o seu primeiro presidente. A crônica brasileira 

moderna  tem,  em Machado de  Assis,  um dos  seus  principais  fundadores. 

Machado  escrevia  suas  crônicas  sob  pseudônimos.  Só  40  anos  após  sua 

morte é que se descobriu o verdadeiro autor das chamadas Crônicas de Lélio.

Disponível em: http://www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/cronicas/machadodeassis.htm
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Com base na leitura dos dois textos, a notícia jornalística e a crônica, 

podemos afirmar que o autor, ao produzir a crônica, relacionou-a com o 

acontecimento?

. Se você lesse somente a crônica, acharia marcas do tempo em que foi 

escrita? Quais?

. Onde se percebe que o autor e o narrador se confundem?

. Em que parte do texto Machado de Assis menciona o acontecimento 

que derivou a sua crônica?

Agora, leia a seguinte crônica, de Olavo Bilac, publicada, provavelmente, 

no jornal Gazeta de Notícias.*

Menor Perverso

 É este o título, com que aparece em todos os jornais a notícia de 

um caso triste, - uma criança de três anos assassinada por outra de dez, 

em condições que ainda não foram bem tiradas a limpo. Diz-se que o 

"menor perverso" ensopou em espírito de vinho as roupas da vítima e 

ateou-lhes  fogo.  Propositalmente?  parece  impossível...  Mas  nada  é 

impossível na vida.

O  fato  é  que,  consumado  o  seu  ato  de  perversidade  (ou  de 

imprudência?) o pequeno fugiu, e andou vagando pelas ruas, até que, já 

tarde,  exausto,  banhado  em  lágrimas,  foi  encontrado  na  praça  da 

República  e  conduzido  para  uma  delegacia  policial.  E  os  jornais, 

terminando a narração do caso triste, pedem quase todos, em quase 

unânime acordo de idéia e de expressão, que "se castigue esse precoce 

facínora, cujos instintos precisam ser refreados".

 Que  se  castigue,  como?  Metendo-o  na  Correção?  mandando-o 

para o Acre? fuzilando-o? 

 A  ocasião  é  oportuna  para  mais  uma  vez  se  verificar  quanto 

estamos mal aparelhados para atender às múltiplas necessidades da 

assistência social. Um criminoso de dez anos não é positivamente um 

criminoso... Se é verdade que esse menino conscientemente praticou a 

maldade de que é acusado, o nosso dever não é castigá-lo: é salvá-lo de 

si mesmo, dos seus maus instintos, das suas tendências para o exercício 

do mal. Como? naturalmente, dando-lhe uma educação especial, uma 

certa disciplina de espírito. Mas onde? É aqui que surge a dificuldade, e 



é  aqui  que  somos  forçados  a  reconhecer  que,  se  estamos  muito 

adiantados  em  matéria  de  politicagem  e  parolagem,  ainda  estamos 

atrasadíssimos em matéria de verdadeira civilização...

 Já sei que há por aí uma Escola Correcional. Mas, ainda há pouco 

tempo, o que se soube da vida íntima dessa escola serviu apenas para 

mostrar que, lá dentro, os pequenos maus, pelo vício da organização do 

estabelecimento, estão arriscados a ficar cada vez piores. Tudo quanto 

se refere à assistência pública ainda está por  fazer no Brasil:  asilos, 

escolas  correcionais,  penitenciárias,  presídios,  não  têm  fiscalização 

efetiva.  Só  pensamos  nessas  casas  de  beneficência  ou  de  correção, 

quando um escândalo,  do que há dentro delas, faz explosão cá fora, 

comovendo-nos ou indignando-nos. Então, há uma gritaria convulsa, um 

grande espalhafato, um grande dispêndio de artigos pelas folhas e de 

atividade pela polícia; mas, logo depois, tudo volta ao mesmo estado... 

à espera de novo escândalo.

 Tive muita pena da pobre criança de três anos, morta no meio de 

horríveis torturas. Mas tenho também muita pena dessa outra criança, 

que  uma  brincadeira  funesta  (ou  uma  inconsciente  moléstia  moral, 

perfeitamente  curável)  levou  à  prática  de  um  ato  tão  cruel.  Nesse 

pequeno infeliz, que os jornais consideram um grande criminoso, há um 

homem que se vai perder, por nossa culpa, - porque não lhe podemos 

dar o tratamento que a sua enfermidade requer...

Fonte: BILAC, Olavo. Obra reunida. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar. 1997, p. 737-738.

Que tal conhecer um pouco de Olavo Bilac?

Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac (1865-1918) é dos fundadores da 

Academia  Brasileira  de  Letras  e  o  autor  de  nosso  Hino  à  Bandeira.  Foi 

jornalista  e  poeta.  Fundou  diversos  jornais  que  duraram  pouco  tempo. 

Sempre esteve muito envolvido com política, chegando a ser perseguido e 

preso.  É  um  dos  principais  representantes  do  Parnasianismo  brasileiro, 

merecendo destaque livros como Via-Láctea, Panóplias e a epopéia O caçador 

de  esmeraldas.  Bilac  escreveu,  também,  diversas  crônicas.  Precisou, 

entretanto, simplificar bastante a linguagem rebuscada que costumava usar 

em seus poemas e textos em prosa. Essa maleabilidade de Bilac é um bom 



exemplo da adaptação que os escritores tinham (e ainda têm) de fazer na 

hora  de  escrever  crônicas  a  fim  de  tornar  o  texto  mais  descontraído  e 

simples. 

Disponível em: www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/cronicas/olavobilac.htm-16k- 

Acesso em: 13/12/2007

Após a leitura da crônica de Olavo Bilac, preencha o quadro a seguir:

Progresso Menor perverso
1. Circulação do gênero

. quando  e  onde  foi 

publicada:

. época:

. fato  que  deu  origem  à 

crônica:

2.  Os  elementos  da 

narrativa

. personagens:

.  quando  os  fatos 

aconteceram?

. onde eles ocorreram?

. o que aconteceu?

.  o  narrador  participa  dos 

fatos  ou  se  coloca  como 

observado? Justifique.

.   é  um  fato  cotidiano? 

Justifique:
3.Passagens no texto que 

denotam:

.  ironia:

. humor:

.  uma  dose  de  lirismo,  de 

magia:

 Neste  momento,  solicitou-se  aos  alunos  que  expressassem  seus 

conhecimentos  sobre  as  crônicas,  suscitando  neles  seus  conhecimentos  e 

impressões primeiras e cotidianas sobre elas. Sugeriu-se a leitura de outras 

crônicas, de outros autores, como por exemplo: de Fernando Sabino, Rubem 

Braga, Carlos Drummond de Andrade, Lourenço Diaféria, Rachel de Queiroz, 

Stanislaw Ponte Preta, entre outros.

http://www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/cronicas/olavobilac.htm-16k-


Módulo 2: Da leitura para a produção escrita

Nesta  etapa,  o  professor  entregou  as  crônicas  de  autores  de  Campo 

Mourão publicadas em jornais locais. O objetivo dessa atividade foi mostrar aos 

alunos que escrever é um ato de pessoas comuns, que vivem ao nosso lado, 

que  não  são  só  pessoas  famosas  que  escrevem,  dessacralizando  o  ato  da 

escrita. . E a partir daí, deveriam produzir uma crônica. 

O aluno mobilizou os conhecimentos já adquiridos no módulo da leitura. 

No planejamento da produção,  ao definir  o assunto,  o tema, foi  importante 

ressaltar que este despertou sensações interessantes, tais como: entusiasmo, 

horror,  desânimo, felicidade,  tristeza,  indignação… Depois  de selecionar um 

acontecimento, foram formuladas algumas opiniões sobre o fato. E como seu 

ponto  de  vista  deveria  estar  presente  em  sua  forma  de  relatar  o 

acontecimento, listaram idéias que poderiam despertar a curiosidade do leitor.

A primeira versão desse texto demonstrou os conhecimentos adquiridos 

com as atividades até aqui desenvolvidas. As características constitutivas do 

gênero estiveram presentes na produção textual do aluno. 

Módulo 3: Revisão e reescrita do texto

Iniciou-se com uma revisão colaborativa, isto é, os colegas atuaram como 

leitores sugerindo correções. Constituiu-se na produção da segunda versão do 

texto.  No momento seguinte, o professor leu o texto que, ao diagnosticar as 

dificuldades no emprego dos elementos remissivos/referenciais,  desenvolveu 

atividades para toda a turma com as especificidades do problema detectado. 

Dessa revisão, concluiu-se a produção da terceira e última versão.

Nesse módulo, a produção textual do aluno foi divulgada ao público sob 

forma de um mural exposto para toda a escola. E posteriormente,  os textos 

foram reunidos, encadernados e disponibilizados na biblioteca da escola para a 

leitura da comunidade.

3.4  Descrição das  atividades  desenvolvidas  na  implementação  do 

material didático 

No dia 6 de março, iniciaram-se os primeiros contatos com a direção, 

equipe pedagógica e professores para apresentar o plano de implementação, 

ou seja, a Seqüência Didática - SD. Entendeu-se que o plano estava de acordo 



com área de atuação da professora PDE – Língua Portuguesa, e que atenderia 

uma das principais dificuldades do aluno que é a produção de texto.

No  segundo  momento,  dia  10  de  março,  apresentou-se  o  plano  aos 

alunos. Explicou-se o motivo do projeto e os objetivos a serem alcançados. Os 

alunos  se  propuseram  a  participar  das  atividades.  É  uma  turma  de  EJA  - 

Educação de Jovens e Adultos,  responsável  e  bem interessada.  Fez-se uma 

explanação sobre o gênero escolhido. Foi realizada a leitura de uma crônica de 

Fernando  Sabino  "O  homem  nu"  para  exemplificar  o  gênero.  Algumas 

características  foram  ressaltadas.  Feitos  os  questionamentos  a  respeito  do 

conhecimento que eles possuíam sobre o gênero, percebeu-se que os alunos já 

haviam tido contato com esse gênero, mas desconheciam a nomenclatura. Ao 

identificarem  que  já  conheciam esse  gênero,  sentiram-se  estimulados  para 

obterem mais conhecimentos. Assim, durante o evento de leitura, o professor 

observou,  interferiu,  apresentou  considerações,  propôs  questionamentos 

estimulou a reflexão e a discussão. Nesses momentos de diálogo com o aluno, 

de  interferência,  de  adequações  é  necessário  abandonar  a  postura  de 

autoridade do professor tradicional e dar voz à interpretação do aluno. Uma 

observação importante, nesse recorte, foram as relações que os alunos fizeram 

entre as expressões lingüísticas e o seu conhecimento prévio. Ao ler um trecho 

da crônica “A carta de Pero Vaz de Caminha”, texto já conhecido da turma, 

pois no material de EJA, mais especificamente no primeiro caderno, ao tratar 

da Literatura de Informação, aparecem trechos da Carta, as dificuldades com o 

significado  das  palavras  empregadas  no  texto  foram  enormes.  Algumas 

palavras ou expressões utilizadas na época da Carta eram desconhecidas para 

os alunos, necessitando do uso do dicionário, e até mesmo da intervenção do 

professor  para esclarecimentos a fim de compreender o texto.  Observou-se 

que muitos alunos não tinham o hábito de consultar o dicionário. Também foi 

necessário contextualizar a Carta, para que tivessem uma idéia do cenário da 

época. Leituras de crônicas que se encontram na biblioteca da escola, foram 

indicadas para que os alunos tivessem contato com esse tipo de gênero. Além 

dos cronistas já consagrados pela literatura, destacou-se também os escritores 

mourãoenses. 

E, no dia 13 de março, numa atividade extraclasse, a turma participou da 

reinauguração  da  Escola  do  Circo.  Esse  evento  que  foi  marcado  por  um 

acidente: uma das arquibancadas caiu e estava repleta de crianças. Apesar do 



susto, nada grave aconteceu. No dia seguinte ao acontecimento, a imprensa 

escrita  e  televisiva  noticiaram  com  estardalhaço  a  notícia.  Desse  fato,  os 

alunos  produziram  o  primeiro  texto,  que  serviu  de  base  para  o 

desenvolvimento  e  aplicação  de  atividades  específicas  de  reforço  aos 

problemas encontrados nos textos dos alunos. Foram atividades que envolviam 

a  textualidade,  mais  precisamente,  exercícios  de  ordenação  de  trechos  de 

textos sem sentido para construções com sentido. Nesse momento, verificou-

se  também  que  os  problemas  ortográficos  dificultavam  a  compreensão  do 

texto, e os textos foram trabalhados também no sentido de grafar as palavras 

corretamente  com  a  ajuda  do  dicionário.  Outro  aspecto  detectado  foi  a 

dificuldade em usar o dicionário. Os alunos demoravam muito e muitas vezes 

não conseguiam identificar  a  palavra  no  dicionário.  O professor  interveio  e 

mostrou  como  usar  o  dicionário,  trabalhando  uma  atividade  de  colocar 

algumas palavras em ordem alfabética. Essa situação é comum entre os alunos 

de EJA, pois muitos possuem uma história de muito tempo de afastamento do 

ensino formal.  

O início das atividades propostas pela Seqüência Didática – SD aconteceu 

a partir  do dia 28 de abril.  Foram disponibilizados os textos "Progresso" de 

Machado  de  Assis  e  "Menor  Perverso"  de  Olavo  Bilac.  O  primeiro  causou 

estranheza, devido a uma linguagem e um vocabulário muito longe do usado 

em nossos dias. Explicou-se o porquê da escolha desses textos. Os mesmos já 

se encontram com os direitos autorais liberados, em domínio público.  Após a 

leitura  em  voz  alta,  o  vocabulário  foi  trabalhado,  pois  as  palavras 

desconhecidas pelos alunos dificultaram a compreensão. Apesar da dificuldade 

inicial em relação a algumas palavras, os alunos gostaram dos textos e, esse 

contato  contribuiu  para  que  se  inteirassem  com  o  contexto  da  época.  O 

contexto  histórico  desses  textos,  já  era  conhecido pelos  alunos,  pois  nessa 

época,  realizavam  um  estudo  sobre  o  período  literário  Realismo,  com  os 

escritores Machado de Assis e Olavo Bilac. 

Dando continuidade, o Módulo 2 foi desenvolvido no dia 8 de maio. Os 

textos de autores mourãoenses que escreveram crônicas foram distribuídos 

para os alunos. Eram crônicas da escritora Cida Freitas e dos escritores José 

Eugênio Maciel e Osvaldo Broza. Os alunos tiveram oportunidade de comentar 

e recomendar as leituras que mais gostaram aos seus pares. Foi interativo e 



rico  em comentários.  Para  finalizar  essa  atividade,  a  escritora  Cida  Freitas 

proferiu uma palestra na escola. 

A iniciativa de convidar uma escritora para uma palestra, originou-se da 

necessidade da desmistificação da figura do autor. Ao olhar um livro, sempre 

se pensa na figura  do autor,  aquela sacralizada pela mídia,  distante,  super 

capaz, endeusada. E para a realidade de nossos alunos, simples, humildes, a 

idéia de se tornar um escritor, mesmo que seja dentro de uma sala de aula, é 

inconcebível, muito difícil, ou mesmo impossível. Então, no dia 12 de maio, a 

escritora Cida Freitas, poetisa, escritora de crônicas, compositora de letras de 

música,  membro  da  Academia  Mourãoense  de  Letras  de  Campo  Mourão  e 

também da Associação Mourãoense de Escritores, livros publicados e artigos 

assinados  em  jornais  da  região,  proferiu  uma  palestra  cujo  tema  foi  “A 

importância da leitura e o ato de escrever”.  Ao terminar a fala, a escritora 

colocou-se à disposição para perguntas  e comentários.  No final,  a  escritora 

sorteou livros de sua autoria. Os alunos ficaram motivados a produzir um texto.

No dia 26 de maio, os alunos produziram uma crônica cujo tema foi um 

acontecimento marcante. O texto foi escrito na primeira pessoa do discurso: 

narrador-personagem. Uma história vivida por eles. Nesse texto, priorizaram-se 

os elementos da crônica,  um número reduzido de personagens,  local,  data, 

enfim, um texto como os outros que já tiveram contato por meio da leitura de 

diferentes  cronistas.  A  motivação  consistiu em  um  flashback de  algumas 

crônicas lidas por eles. Nesse momento, o professor, observando a dificuldade 

do  aluno  em  trabalhar  a  primeira  pessoa  do  discurso,  optou  por  fazer 

exercícios  orais  e  escritos  com pequenos textos  contendo os  elementos  da 

crônica,  já  conhecidos  pela  turma.  Essa  atividade  fez  com  que  os  alunos 

desenvolvessem  também  a  unidade  temática,  a  coesão  e  a  coerência, 

observadas pelo professor e pelos alunos.   

O Módulo 3 foi  iniciado no dia 5   de junho.  As atividades trabalhadas 

abordavam o emprego dos elementos remissivos/referenciais. Nessa tarefa, os 

alunos apresentaram dificuldades em empregar, substituir, ou tornar elípticas 

as  palavras  repetidas.  Vários  exercícios  foram realizados,  exemplos  orais  e 

escritos,  para  que  refletissem  sobre  a  ação  que  ocorre  com  a  linguagem 

quando se empregam corretamente as palavras, os conectivos, os pronomes, 

constituindo assim um texto com unidade.   Após essa atividade, os alunos 

receberam os  textos  para  que fizessem  a  primeira  correção,  referente  aos 



elementos  remissivos/referenciais.  Alguns  alunos  notaram  que  poderiam 

simplesmente suprimir alguns termos repetidos que não causariam prejuízo à 

coerência  do  texto, outros,  perceberam  que  poderiam  usar  sinônimos  ou 

hiperônimos  e  até  mesmo  outras  expressões  que  tivessem  relação  de 

significação para evitar a repetição. Essa primeira correção foi feita em duplas. 

Foi  também realizado um levantamento sobre os elementos da narrativa.  À 

dúvida apresentada no momento,  o professor  era solicitado e este fazia as 

observações para que os alunos refletissem apontando sempre ao conteúdo 

temático e às especificidades de cada texto. Os diálogos entre os pares deram-

lhes  segurança  e  também puderam  contar  com  o  acréscimo  de  novas 

idéias.     

A seguir, no dia 9 de junho, a atividade desenvolvida foi a de correção de 

texto,  seguindo comandos. Os  comandos  eram  o  de acrescentar  lirismo, 

ironia, humor, para que o texto ficasse mais atraente e prendesse a atenção do 

leitor. Essa atividade foi muito trabalhosa, porém estimulou a criatividade dos 

alunos.  Até  agora,  só  foi  narrado,  contado,  sem  preocupação  com  a 

literariedade do texto. Para suprir essa dificuldade, a professora trabalhou com 

trechos  de  textos  que  mostravam  o  emprego  desses  recursos.  Não 

conseguiram trabalhar muito bem, pois eles não possuíam subsídios de leituras 

para  aplicar  em  seus  textos,  até  para  se  realizar  uma  intertextualidade  e 

conseguissem  transpor  esses  elementos  no  texto.   Após  essa  atividade, 

novamente, receberam o texto para a segunda versão. Também em duplas, 

trabalharam o texto, inserindo lirismo, ironia, humor, comparações, metáforas. 

Todos se empenharam em deixar o texto mais literário e criativo. Também foi 

disponibilizado um roteiro para a correção final do texto. 

Findas as atividades, no dia 10 de junho, o professor juntamente com os 

alunos, deram os retoques finais no texto. Submetido o texto à apreciação dos 

“críticos”,  os próprios alunos, a última versão ficou pronta. Os textos foram 

apresentados  à  comunidade  escolar por  meio  de  um mural  e também uma 

coletânea  para  ser  distribuída  entre  os  alunos-autores  e uma cópia  para  a 

Biblioteca do Colégio. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tem-se  verificado  que  o  educando  escreve  para  cumprir  uma tarefa, 

conhecida por redação escolar,  ou seja, textos produzidos na escola para a 



escola. Esse expediente não atende aos objetivos propostos pelas Diretrizes 

Curriculares Estaduais da disciplina de Língua Portuguesa, em seu conteúdo 

estruturante: o discurso como prática social. A partir dos objetivos propostos 

pelas  DCEs,  o texto deve ser produzido nas diversas situações de interação e 

de diferentes discursos considerados importantes para uma dada sociedade ou 

cultura.

Pensando nesse contexto  de ensino de língua materna decidiu-se por 

trabalhar o texto do educando de Educação de Jovens e Adultos – EJA, sem 

desrespeitar  o  universo  de  conhecimentos  que  ele  traz  e  transformar  as 

redações escolares em textos com sentido: coesos e coerentes.

Apoiada  na  pesquisa  de  literatura  especializada  em produção  textual 

com  sentido,  em  gêneros  textuais,  especificamente  no  gênero  crônica,  o 

professor repensará a prática em sala de aula para minimizar as dificuldades 

encontradas  nas  aulas  de  produção  textual  dos  alunos  de  EJA,  e 

posteriormente,  aplicará o projeto implementação elaborado para atender a 

esse fim. 

Destacar que todo gênero textual tem a sua funcionalidade no dia-a-dia. 

Na sala de aula, a crônica é um instrumento pleno de recursos lingüísticos que 

o professor  e o aluno devem explorar,  pois  além de trabalhar a prática de 

leitura de texto,  pratica ainda a leitura de mundo que esse tipo de gênero 

possibilita mediante a intertextualidade.

A crônica,  pela  sua  característica  ágil,  de  curta  duração,  humorística, 

promove  um  maior  interesse  por  parte  dos  alunos  que,  ao  estudá-la, 

desenvolverão uma visão crítica a respeito do assunto que a crônica aborda e, 

ao mesmo tempo, trabalhará a linguagem de uma forma geral. 

As Diretrizes Curriculares da Língua Portuguesa entende o discurso como 

prática social, assim utilizar-se do gênero crônica em sala de aula, é atender ao 

seu conteúdo estruturante. A aprendizagem se verifica no cotidiano, quando se 

transforma o meio em que vive e ainda, socializa o conhecimento adquirido, 

pois o importante não são as informações, mas a forma como se lidam com 

esse aprendizado.

Após  o  trabalho  desenvolvido  pelo  professor  PDE  em conjunto  com a 

SEED  e  a  Universidade  Estadual  de  Maringá,  é  possível  que  o  professor-

reflexivo utilize a metodologia e a teoria estudadas durante todo o processo e 

que  contribua  para  um  novo  trabalho  com  a  produção  textual  através  de 

Figura 
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gêneros textuais, distanciando-se da prática tradicional na qual era o único ao 

dar o sentido ao texto. Nessa formação continuada oferecida aos professores 

PDE, observou-se que os processos de aprendizagem estão ligados à reflexão: 

leituras teóricas, inferência, previsões, conhecimento prévio, leitura de mundo, 

diálogo, troca de experiências e interação com os pares. Todos esses conceitos 

mostraram  que  o  sentido  pode  ser  construído  colaborativamente  com  os 

leitores e produtores de textos (os educandos) e podem trazer para a aula de 

leitura e produção suas contribuições e o professor será mediador na discussão 

do texto lido e deve dar relevância à voz e à interpretação do educando.

Ao finalizar o projeto de implementação acredita-se ter contribuído para a 

formação crítica e reflexiva dos alunos envolvidos na produção de textos no 

gênero crônica, sobretudo, no emprego dos elementos remissivos/referenciais, 

na  apresentação  de  um  texto  coeso  e  coerente,  através  de  atividades 

seqüenciais  que  abordavam  o  gênero  escolhido.  Esses  conhecimentos  lhes 

deram  a  possibilidade  de  trabalhar  com  outros  gêneros,  atendendo  a 

especificidade de cada um deles e a sua funcionalidade.

REFERÊNCIAS

ARRIGUCCI  JR,  Davi.  Enigma  e  comentário: ensaios  sobre  literatura  e 
experiência. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.

ASSIS, Machado de. Crônicas escolhidas. São Paulo: Editora Ática. 1994.

BILAC, Olavo. Obra reunida. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar. 1997.

CÂNDIDO, Antonio. A vida ao rés-do-chão. In: Para gostar de ler crônicas. 
São Paulo: Ática, 1991. vol 5.

COSTA VAL, M. da G. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 
1994. 

COUTINHO, Afrânio. Co-direção COUTINHO, Eduardo de Faria. A literatura no 
Brasil. 7. ed. São Paulo: Global, 2004.

FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. 9. ed. São Paulo: Ática, 2002.
 
FREITAS, M. T. de A. Vygotsky e Bakhtin, psicologia e educação: um intertexto. 
4. ed. São Paulo: Ática, 2002. 

KARWOSKI,  Acir  Marcos,  GAYDECZKA,  Beatriz  e  BRITO,  Karim  Siebeneicher 
(orgs).  Gêneros textuais: reflexões e ensino. 2. ed.rev. e ampliada – Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2006.



KOCH, I. V. O texto e a construção dos sentidos. 6. ed. São Paulo: Ática, 
2002.

NEVES, Margarida de Souza. História da Crônica. Crônica da História. In: 
Resende, B.(Org.). Cronistas do Rio. Rio de Janeiro: José Olympio: CCBB, 1995.

NOVAES,  Carlos  Eduardo Novaes et  al.  Para gostar de ler crônicas.  São 
Paulo: Ática, 1988. vol. 7.

SÁ, Jorge de. A crônica. São Paulo: Ática, 1985. (série princípios)

SCHMIDT, S. J. Lingüística e teoria de texto. São Paulo: Pioneira, 1978.

SCHNEWLY, B., DOLZ, J. et al. Gêneros orais e escritos na escola.Trad. E 
org.  de Roxane Rojo  e  Glais  Sales  Cordeiro.  Campinas:  Mercado de  Letras, 
2004.

SIMON, Luiz Carlos Santos. Do jornal ao Livro: a trajetória da crônica entre a 
polêmica e o sucesso.  In:  Temas e Matizes.  n° 5.  Cascavel:  T&M Estudos 
Literários, primeiro semestre de 2004. 

TEZZA, Cristóvão.  Entre a prosa e a poesia: Bakhtin e o formalismo russo. 
Rio de Janeiro: Rocco, 2003.

TUFANO, Douglas. A carta de Pero Vaz de Caminha: comentada e ilustrada. 
São Paulo: Moderna,1999. 

ZACCUR, E. A magia da linguagem. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 

SÍTIOS
ASSIS, Machado de. Biografia. Disponível em 
http://www2.uol.com.br/rionosjornais/rj05.htm
Acesso em: 18/12/2007

BILAC, Olavo. Biografia. Disponível em:
www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/cronicas/olavobilac.htm-16k-
Acesso em: 13/12/2007

CAMINHA, Pero Vaz de. A Carta
Disponível em: www.bibvirt.futuro.usp.br
Acesso em: 11/02/2008

Crônicas 
Disponível em: www.itaucultural.org.br
Acesso em: 11/02/2008

Diário de Notícias, 8/out/1892 Disponível em: 
http://www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/cronicas/machadodeassis.htm
Acesso em: 26/01/2008

http://www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/cronicas/machadodeassis.htm
http://www.itaucultural.org.br/
http://www.bibvirt.futuro.usp.br/
http://www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/cronicas/olavobilac.htm-16k-
http://www2.uol.com.br/rionosjornais/rj05.htm


PARANÁ, Secretaria de Educação do Estado do. Diretrizes Curriculares da 
Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná – Língua 
Portuguesa.
Disponível em: 
<http://www.seed.pr.gov.br/portals/portal/diretrizes/pdf/t_portugues.pdf>. mai. 
2007. 
Acesso em 12/02/2008


