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RESUMO 

 

RODRIGUES, Camila dos Santos. A crônica como base de um trabalho de leitura e 

escrita. 2018. 42 f.  Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

O presente trabalho faz o relato de atividades de leitura e escrita a partir do gênero crônica. O 

desenvolvimento desta pesquisa surgiu da constatação da resistência de alunos de uma turma 

de nono ano em ler e em produzir textos. A partir de atividades lúdicas, foram criadas 

estratégias para incentivar os alunos a fazerem uma leitura significativa que os levasse a   

produzir textos. Objetivou-se com  o desenvolvimento do projeto  adquirissem da 

compreensão leitora  dos alunos e a posterior habilidade de uma escrita de um texto coerente 

com informatividade, Os resultados obtidos foram satisfatórios e permitiram romper as 

barreiras impostas pelos alunos a qualquer atividade que exigisse a leitura e a escrita. 

 

 

  

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Crônica.  



 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Camila dos Santos. Title: The chronicle as the basis of a significant 

reading and writing work. 2018. 42 f. . Final Academic Product (Specialization in 

Teaching Basic Education in the Portuguese Language Discipline) - Pedro II College, 

Pro-Rectorate for Graduate Studies, Research, Extension and Culture, Teaching 

Residency Program, Rio de Janeiro, 2018. 

 

  

The present work reports on reading and writing activities based on the chronic genre. 

The development of this research arose from the observation of the resistance of 

students of a ninth grade class in reading and producing texts. From play activities, 

strategies were created to encourage students to take a meaningful reading that led them 

to produce texts. The objective was to develop the project to acquire reading 

comprehension of students and the subsequent ability to write a text coherent with 

information. The results obtained were satisfactory and allowed to break the barriers 

imposed by the students to any activity that required the reading and the writing.  

   

Keywords: Reading. Writing. Chronic. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

         Uma leitura bem feita nos faz perceber conteúdos importantes do  texto. Para 

que isso aconteça, muitas vezes, é necessário que façamos uma releitura. Desse modo, 

ao reler um texto, nossos sentidos se fazem mais aguçados  para novas aprendizagens de 

conteúdos que a primeira leitura não forneceu. 

         Já a escrita mostra o nosso conhecimento sobre algum gênero e temática. Ao 

escrever, nosso aluno precisa ter atenção e cuidado para apresentar um  bom texto.  

Trabalhar gêneros textuais nos permite adequar as situações de uso do texto. Ao 

escrever uma notícia, não podemos relatar nossas experiências de vida e nosso ponto de 

vista sobre essas vivências em primeira pessoa. Por isso, tem de haver adequação do 

gênero à utilização da linguagem. 

         Este trabalho tem por objetivo minimizar as dificuldades enfrentadas por alunos 

do nono ano na leitura e na escrita, com ajuda de atividades lúdicas.  

O projeto de leitura e produção textual relatado foi aplicado no Colégio 

Municipal Professora Roseni dos Santos Silva, localizado no município de Magé, 

baixada fluminense. O local é cercado por várias comunidades, com um alto índice de 

criminalidade. O projeto foi desenvolvido em duas turmas de nono ano com 30 alunos 

 em cada uma, com idades entre 13 e 17 anos. 

         O currículo mínimo do nono ano do ensino fundamental é baseado no trabalho 

com gêneros textuais, que tem como proposta abordar um ou dois gêneros por bimestre, 

porém, este projeto tem seu foco em apenas um, o gênero crônica. 

Geralmente as aulas de língua portuguesa são mais expositivas, apesar de os 

PCN sugerirem uma atividade mais lúdica e participativa dos alunos.  Acreditamos que 

a aula possa ser mais prazerosa para ambos os lados, tanto para o aluno quanto para o 

professor. O aluno,  na maioria das vezes, não quer participar ou alega não saber fazer 

as atividades, geralmente realiza as tarefas sem envolvimento, gerando no professor 

frustração e exasperação. Desse modo, o trabalho não é produtivo nem para o aluno nem 

para o professor. 
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         Mostrar ao aluno que pode ser interessante a leitura e a escrita, com a utilização 

de brincadeiras, debates e atividades criativas é importante para o seu avanço.  Trabalho 

iniciado com atividades lúdicas com o propósito de motivar a turma e, após isso, pode-

se passar às atividades de  leitura e escrita, de acordo com o gênero proposto, com um 

tema  voltado para realidade. 

         De acordo com Suzuki 

  

O desenvolvimento humano na concepção piagetiana é um processo que o 

indivíduo realiza na busca incessante de atingir formas de equilíbrio 

cognitivo cada vez, a fim de compreender a realidade, dito em outras 

palavras. Para melhor compreender, podemos dizer que o desenvolvimento é 

um processo contínuo que busca uma forma final, um pensamento que 

possibilite ao sujeito realizar operações sobre operações, ou como Piaget 

apresentou, um pensamento operatório formal. (SUZUKI et al. 2012, p. 46) 

  

O aluno vai aprender gradativamente, vencendo as etapas, de acordo com seu 

desenvolvimento. Primeiro, ele precisa entender a atividade proposta, realizá-la, se 

necessário refazer cada operação. Isso lhe permitirá avançar para outra etapa da 

proposta ou passar para outra atividade. 

 O aluno só pode escrever algo se tiver um mínimo de informação sobre o 

assunto. A exploração das leituras sobre o cotidiano e debates sobre questões da 

atualidade auxiliam o aluno na formação de repertório para elaborar textos ricos de 

informatividade.   O trabalho de leitura do gênero crônica tem o objetivo levar o aluno a 

refletir sobre o texto, preparando-o para a produção textual, sob as orientações do 

professor. Para isso, a utilização de textos significativos é muito importante, por 

aproximar o aluno do texto e permitir compreendê-lo melhor. 

Nosso trabalho, como informamos anteriormente, faz o relato de projeto 

desenvolvido de leitura e escrita do gênero crônica. Esse trabalho de interação nas aulas 

teve o objetivo de permitir a “quebra das barreiras” que os alunos colocaram diante 

destas duas atividades: a leitura e a escrita. 

Os alunos, em sua maioria, nunca leram um livro ou não gostam de ler, segundo 

eles próprios. Ao serem questionados sobre o assunto durante as aulas, percebemos 

certa resistência à leitura. Não havia interesse e preocupação em ler. O único contato 

deles com um texto mais complexo era na escola.  A situação se agravava quando 

pedíamos uma redação; percebemos várias reações, como  medo, preocupação e até o 

desespero. A maioria dos estudantes se nega a produzir um texto. 
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         Esse problema ocorre, talvez, pelo fato de os alunos se sentirem intimidados 

diante do “papel em branco”. De acordo com Passarelli, (2012, p.33).  “[...] o escritor 

iniciante a se crer incapaz de começar a escrever[...]”. Os estudantes não aceitam 

escrever nem uma linha, por medo de serem avaliados e não receberem um bom 

conceito nessa avaliação. Se refletirmos sobre isso, lembraremos de como nos 

sentíamos na época em que estávamos na escola, quando nos era pedida uma produção 

textual. Era uma situação semelhante, mãos suadas e, muitas vezes, nos sentíamos 

incapazes de produzir algo de qualidade diante dos olhos retificadores do professor de 

língua portuguesa. 

         Ao aplicar uma avaliação, observamos que alunos do nono ano possuem 

dificuldade na interpretação e escrevem com muitas inadequações ortográficas. 

Todavia, nossa preocupação, a princípio, não foi com a ortografia, mas sim em fazer 

esses alunos que não gostam de ler e escrever praticarem a leitura e a escrita, tanto em 

sala de aula quanto em outras situações. 

         Outro agravante também é o desinteresse nas aulas, sempre há muita conversa e 

alguns alunos não têm interesse em realizar as atividades. Isso faz com que o trabalho 

do professor seja prejudicado. Temos, em sala de aula, vários problemas, como alunos 

que nunca ou quase não leem, alunos que não gostam de escrever, além da  questão da 

indisciplina, que dificulta o trabalho do professor. 

Para que os estudantes pudessem ler e produzir textos, resolvemos iniciar o 

projeto relatado neste trabalho com uma atividade de leituras de textos cuja temática 

estivesse relacionada à realidade desses jovens.  

Precisávamos incentivar esses alunos que não gostavam de ler e escrever a 

realizarem atividades, não apenas pelo projeto, mas também para que isso os ajudasse a 

a exercer as práticas sociais. 

“Letramento, neste sentido, não é um conjunto de habilidades individuais; é um 

conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se 

envolvem num contexto social.” (BOAS, 2005). Não é só ler e escrever, mas mostrar 

para os alunos a utilização dessa leitura  e escrita em práticas sociais, como ao escrever 

um bilhete ou ler uma carta. A compreensão leitora e escrita estão sendo aplicadas 

sempre , mostrando que não é  complicado e sim um prática a ser aperfeiçoada. 

         Houve dificuldade na realização do projeto de leitura e escrita, sobretudo porque 

a escola não possui biblioteca. Existe um número significativo de livros, entretanto eles 
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se encontram em uma sala  que é utilizada para aulas. Desse modo, para a maioria dos 

alunos da escola, é impossível o acesso a esses livros.  

Decidimos emprestar alguns livros aos alunos e não obrigá-los a ler.   Nosso 

objetivo foi levá-los a desenvolver o desejo de fazer uma leitura sem nenhuma pressão 

ou cobrança.  Não perguntávamos se tinham lido os livros ou qual livro era mais 

apropriado para eles. Nosso objetivo era incentivar o interesse e observar qual assunto 

trabalhar e mostrar que a leitura pode ser prazerosa. 

  O meio em que o aluno está inserido requer que ele tenha as habilidades tanto 

para leitura quanto para escrita, pois como Koch nos confirma: 

[...]a escrita faz parte da nossa vida, seja porque somos constantemente 

solicitados a produzir textos escritos (bilhete, e-mail, listas de compras, etc., 

etc.), seja porque somos solicitados a ler textos escritos em diversas situações 

do dia-a-dia (placas, letreiros, anúncios, embalagens, e-mail, etc., etc.).( 

KOCH; ELIAS, 2011, p.32). 

         Como se observa, a escrita está sempre acompanhando nossa vida, mesmo que 

seja para escrever em uma rede social ou para fazer um abaixo-assinado. Precisamos 

auxíliá-lo a escolha adequada do gênero para cada situação e ajustar o registro de língua 

ao texto, de acordo com o grau de formalidade. 
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 2 OBJETIVOS 

Objetivo: Desenvolver a leitura e a produção textual, a partir do gênero textual crônica. 

Objetivo específico: Utilizar a ludicidade e aprendizagem significativa para estimular os 

alunos do nono ano  na aprendizagem do gênero textual crônica. 
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3 JUSTIFICATIVA 

  Observaram-se a dificuldade e o receio dos alunos do nono ano na produção de 

textos. Para que eles possam ler e produzir textos, resolvemos iniciar com uma atividade 

lúdica com leitura de textos cuja temática esteja relacionada à realidade dos estudantes. 

Esse tipo de atividade conduziu os alunos a chegarem ao nosso objetivo que era a 

produção textual.  

 Na utilização de textos do cotidiano para demonstrar que a leitura e a escrita 

estão enseridas nas práticas sociais do alunos, que ele sempre terá que ler e escrever, 

muitas das vezes nem percebe que está fazer isso. Soares tem uma definição para essa 

prática.  “Letramento = estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, 

mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita” (SOARES, 2003) 
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4 Desenvolvimento 

Nesta seção de nosso trabalho, trataremos dos temas que foram fundamentais para o 

desenvolvimento do projeto com alunos do nono ano do Ensino Fundamental. 

 

 4 .1 Ludicidade  

       A palavra lúdico tem origem latina ludus, que significa “jogo”, desse modo a 

palavra lúdico tem sua referenciação no ato de brincar, jogar e ao movimento 

espontâneo. Porém com a passar dos anos a palavra evoluiu semanticamente e 

ultrapassou o sentido restrito de sua origem e chegou à psicomotricidade, que vai além 

dos jogos e brincadeiras. Assim, o elemento lúdico se tornou essencial para a dinâmica 

humana. 

       O mais importante não é apenas a atividade, mas o resultado que  vamos obter 

dela. O lúdico permite um encontro com  outro e consigo mesmo, uma experiência de 

autoconhecimento e “vivências de fantasia e de realidade” como explica Suzuki (2012, 

p. 35).  

       Passarelli (2012) vai além de alguns conceitos e faz uma crítica ao ensino 

escolar, que induziu o professor a abandonar o lúdico. Segundo esse pesquisador, isso 

poderia amenizar o desprazer que os alunos têm ao escrever. O lúdico é conhecido 

unicamente como gozo e prazer, como se isso fosse ruim em algumas situações, 

quando, na realidade, traz a essência da forma humana. O jogo é inerentemente 

educacional, segundo Passareli (2012). 

  

4.2 Aprendizagem significativa 

  

 A identificação do aluno com o conteúdo a ser trabalhado  pelo professor é 

importantíssimos, pois permite que ele se reconheça em uma instituição e saiba a razão 

pela qual  está nela. Como deixa claro Passarelli (2012, p.91)  o desinteresse se dá “por 

falta de identificação dos alunos com o que aprendiam na escola, que excluía a relação 

do que nela se ensina com as situações reais de comunicação fora dela.” Repensar a 

forma como o professor trabalha o conteúdo é importante, é necessário que ele tenha  a 

sensibilidade de perceber as necessidades de seu aluno, pois isso aproxima o aluno do 

conhecimento. Muitos não veem sentido de estarem na escola e de aprenderem este ou 

aquele conteúdo. 



18 
 

 

    A aprendizagem significativa permite ao professor se aproximar das 

necessidades do seu aluno e como trabalhá-las a  favor desse indivíduo. 

  O aluno só consegue escrever aquilo que é de seu conhecimento, que é seguro. 

Muitos não compreendem as atividades por perceberem que estão sendo marginalizados 

no espaço escolar seja por alguém que utiliza uma variante linguística de  mais prestígio 

que a sua, seja pelo descaso à sua falta de conhecimento.  É necessário que o professor 

conheça seu aluno para que planeje atividades que sejam realmente importantes para o 

aluno  

4.3 A leitura 

    O texto não é um amontoado de palavras sem ligação e  significado entre si. A 

leitura de um texto requer conhecimento e atenção nos detalhes e nas informações 

presentes para tudo isso seja utilizado para sua compreensão. 

    Platão e Fiorin  (2017, p. 15)  definem o texto da seguinte maneira: “num texto, 

o significado de uma parte não é autônomo, mas depende das outras com que se 

relaciona.” Não apenas isso, mas também as combinações que geram o sentido, como 

também “o sentido do todo não é mera soma das partes, mas é dado pelas múltiplas 

relações que se estabelecem entre elas.” (PLATÃO; FIORIN, 2017, p. 15)   

    Um dos fatores que permitem que o texto não seja um amontoado de palavras é 

a coerência, como Platão e Fiorin ( 2017, p.16)esclarecem: “ a harmonia de sentido de 

modo que não haja nada ilógico, nada contraditório, nada desconexo, que nenhuma 

parte não se solidarize com as demais.” Num texto não pode haver incoerência, isso 

prejudica o entendimento do leitor ou do ouvinte. 

 O texto pode ser verbal, como uma lenda, visual- verbal, como um filme e a 

percepção do leitor ou espectador imprime a esse texto sentidos e representações 

diversas. 

     Um  texto é sempre produzido por alguém em um tempo e em um espaço. O 

contexto histórico-social em que está inserido o texto revela as concepções e ideais da 

época e do grupo social. 

    A leitura de um texto precisa ser atenta para que se percebam todos os seus 

sentidos presentes explicitamente ou implicitamente. É necessário também que o leitor  

faça as inferências de forma coerente, para que consiga extrair algum sentido do texto. 
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   A maioria dos alunos não interpreta os textos dados em sala de aula por falta de 

compreensão leitora.  O hábito de leitura permite o acesso à informação e ajuda o aluno 

a interpretar melhor. 

 A aprendizagem significativa tem grande importância, pois este instrumento 

atrai o aluno para apreciação leitora e é uma forma de deixá-lo mais familiarizado com 

os diversos gêneros textuais. Assim, é possível, ao longo das aulas, apresentar 

conteúdos mais complexos, pois não adianta que textos sejam apresentados  em diversos 

gêneros sem uma preparação. 

O aluno precisa assimilar o que é aprendido e associar com o conhecimento 

anterior para depois vir a adaptação dessa aprendizagem. Com a leitura não é diferente, 

o aluno não aprende algo novo sem associá-lo com aquilo que já é de seu conhecimento. 

 

4.4 A escrita 

  

        A escrita faz parte de nossas vidas, como afirma Koch (2011), e  a utilizamos a todo 

momento, seja ao escrever um bilhete, uma lista de mercado, um e-mail seja escrevendo um 

torpedo. A leitura também faz parte de nossas vidas,  pois somos sempre solicitados a ler algum 

texto durante nossa vivência, como uma bula de remédio, uma anúncio, placas de trânsitos. 

    A prática da escrita se popularizou e  não é privilégio para pessoas de prestígio ou 

situações mais formais; a sua utilização está em diversas situações, como em um trabalho 

escolar, uma solicitação de atendimento, ou mesmo o envio de alguma mensagem no celular. 

 O que é escrever? 

 De acordo com a autora anteriormente citada, “responder a essa questão é uma tarefa 

difícil porque a atividade de escrita envolve aspectos de natureza variada (linguística, cognitiva, 

pragmática, sócio histórica e cultural)”  (Koch, 2011, p.65). 

 Laginestra e pereira (2010, p.11) explica: 

[..] não é suficiente aprender o código e a leitura para aprender a escrever. 

Escrever se aprende pondo-se em prática a escrita, escrevendo-se em todas as 

situações possíveis: correspondência escolar, construção de livro de contos, 

de relatos de aventuras ou de intrigas, convite para festa, troca de receitas, 

concurso de poesia, jogos de correspondência administrativa, textos 

jornalísticos (notícias, editorial, carta ao diretor de um jornal) etc 

  

    Como vemos, a escrita está sempre presente em nossas vidas, por isso, a 

importância de sua prática , com situações de todos tipos. De acordo com o livro, o 
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leitor vai aprender o processo de escrita, para, futuramentte, escrever e fazer as 

adaptações necessárias de acordo com o gênero proposto. 

 No entanto, quando estamos nesse processo, o de escrever, percebemos que a 

atividade é complexa. Envolve conhecimentos prévios e muitos alunos sentem 

dificuldades e se negam a escrever, por acreditarem que a escrita é um dom, quando 

na realidade é uma prática organizada. 

 A autora Passarelli (2012) nos fala do medo do papel em branco e Geraldi 

(2011) o cita também, com uma reflexão acerca do ato de escrita. Para ele, escrever 

não é só colocar as ideias em um papel, apesar de ser parte de nossas vidas. A escrita 

precisa ser trabalhada e aperfeiçoada sempre. Por não possuírem habilidade de 

escrever um texto, a princípio, os alunos ficam apreensivos e amedrontados com as 

redações escolares, já que, na escola, eles precisarão escrever mais e perceberão que 

a  variante  utilizada é a mais privilegiada,  a padrão. Por acharem sua escrita 

inadequada vem o “papel em branco” e “eu não vou fazer”, não porque o alunos não 

queiram realmente, em sua maioria, mas por acreditarem que  sua escrita esteja fora 

dos padrões normativos e ainda haverá a avaliação do professor e para não se 

sentirem  desvalorizados  acabam se escondendo em um “não quero fazer”. 

 

4.5 Gênero textual 

  

     Segundo Marcushi (2008), nos últimos anos, diversos livros, artigos, 

coletâneas, revistas, entre outros, definem os gêneros textuais e seu ensino no Brasil. 

Essa exploração excessiva dos gêneros parece ter se tornado uma moda. Muitos 

trabalhos são de qualidade, porém alguns são repetitivos e pouco proveitosos. O autor 

apresenta algumas obras que são relevantes sobre a temática, cita: Bazerman, Cristóvão, 

Karwoski, Meurer e Zanotto para que  possamos ter uma posição clara e recente sobre o 

assunto. 

    Estudo dos gêneros não é uma novidade, desde Platão vem sendo estudado e ao 

longo dos anos obteve uma nova visão sobre o assunto. 

    A palavra gênero tem sua tradição ocidental principiada com Platão, passando 

por Aristóteles, Horácio e Quintiliano. Essa  temática não está mais relacionada apenas 

à literatura. O gênero é usado tanto escrito ou falado não apenas como um referencial 

literário com categoria distinta de discurso e de qualquer tipo ( Marcuschi, 2008 apud 
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SWALES, 1990, p. 33). Nós utilizamos os gêneros textuais a todo momento em 

diversas situações tanto na oralidade quanto na escrita. 

    O filósofo grego Aristóteles surgiu com uma teoria sobre os gêneros e sua 

natureza no discurso. Um texto, em qualquer gênero, tem os seguintes elementos, de 

acordo com o filósofo (2008 apud MARCUSCHI, 2008, p. 147): 

a)       Aquele que fala; 

b)      aquilo sobre o que se fala e 

c)      aquele a que se fala. 

Possui também estudos relacionados ao ouvinte, que são três tipos presentes no 

discursos, e  três tipos de julgamentos associados aos três gêneros de discurso 

retórico.  

Os três gêneros do discurso, segundo Aristóteles (2008 apud MARCUSCHI, 

2008, p. 148). Abaixo, sua tabela: 

Tabela 1 – Título da tabela 

Gêneros Auditório Tempo Ato Valores Argumento-

Tipo 

Judiciário Juízes Passado 

(Fatos a 

julgar) 

Acusar; 

defender 

Justo; 

injusto 

Entimema 

(Dedutivo) 

Deliberativo Assembleia Futuro Aconselhar 

desaconselhar 

Útil; 

nocivo 

Exemplo 

(Indutivo) 

Epidítico Espectador Presente Louvar; 

censurar 

Nobre; 

vil 

Amplificação 

 Fonte: Adapatado de Aristóteles (ANO apud MARCUSCHI, 2008, p. 148). 

Esta estrutura, desenvolvida por Aristóteles, foi estudada especificamente 

durante a Idade Média. 

  Em tempos atuais, o assunto vem sendo bastante estudado, no entanto, em 

diferente perspectiva que a de Aristóteles. 

Após este contexto histórico, o autor começa a discutir a definição de gênero: “O 

trato dos gêneros diz respeito ao trato da língua em seu cotidiano nas mais diversas 

formas.” (2008, p.149); “uma categoria cultural; um esquema cognitivo; uma forma de 

ação social; uma estrutura textual; uma forma de organização social; uma ação retórica” 
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Com a explicação de que o gênero pode ser  tudo isso ao mesmo tempo Marcuschi  nos 

permite ver a complexidade do assunto. 

Além do mais, todo gênero tem a sua função e forma dentro do discurso, seja 

elaborar uma monografia ao finalizar um curso Ou um diário ao relatar nossas 

experiências. Cada fala ou conteúdo escrito me permite utilizar gêneros diferentes, de 

acordo com a situação de comunicação. 

   Existe uma impossibilidade de comunicação sem algum tipo de gênero, ou seja, 

sem gênero não existe comunicação, interação entre as pessoas e situações de uso. 

Como a autor define, os gêneros “são textos que encontramos em nossa vida diária e 

que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições 

funcionais” e que “são apresentados em situações de comunicação recorrentes.” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 78). Exemplifica: telefonema, aula expositiva, lista de 

compras, piada, instruções de uso, romance, bilhete, entre outros. 

    Assim também classifica a autora Passarelli “como realização linguística 

concreta definida por propriedades sociocomunicativas. Trata-se do texto, cuja 

modalidade de realização pode ser oral ou escrito, empiricamente realizado, cumprindo 

funções em situações comunicativas recorrentes.” (2011, p.125). O gênero, segundo a 

autora, faz parte da situação de comunicação e a todo momento estamos produzindo 

gêneros seja por via oral seja via escrita. 

 Observemos o que diz Barbosa (2012) sobre gêneros “os gêneros dos discurso 

permitem capturar, para além de aspectos estruturais presentes em um texto, também 

aspectos sócio-históricos e culturais, cuja consciência é fundamental para favorecer os 

processos de compreensão e produção de textos.”  Essa definição permite entender a 

forma de circulação social que facilita a compreensão do aluno ao produzir textos. 

  Esse último autor acredita que o trabalho a partir dos  gêneros nas salas de 

aulas acarreta consideravelmente uma melhoria no desempenho do aluno na 

compreensão e produção de textos. 

    No entanto, na concepção de Abaurre (ano),  não basta produzir textos em 

variados gêneros; é necessário conhecer e saber utilizar a estrutura dos gêneros a serem 

produzidos, de acordo com a situação de comunicação. É preciso que se saiba em que 

momento um gênero pode ser utilizado e para quê. 

  

 4.6 Crônica 
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 A crônica, geralmente, lida em jornais e revista tem seu nome relacionado à 

palavra grega “khrónos” e latina “chronos” que significa tempo. Textos nesse gênero 

eram destinados a registrar os acontecimentos históricos, na ordem em que aconteciam. 

(Laginestra e Pereira, 2010, p.20). 

    Laginestra e Pereira dizem “os cronistas buscam emocionar e envolver seus 

leitores, convidando-os a refletir, de modo sutil, sobre situações do cotidiano, mas 

sempre de maneira aguda e atenta” (p21). O gênero tem suas características reveladas 

em um jornal ou revista, num texto sobre fatos cotidianos , com uma crítica política e 

social. 

 O gênero apresent crítica, humor ou sátira e pode tratar de qualquer temática. 

Esse gênero vem sendo estudado cada vez mais nas escolas em anos diferentes, por ser 

um gênero ligado aos assuntos do dia a dia. 

    Para Fernando Sabino, ”crônica é tudo o que o autor chama de crônica” 

(Olimpíadas de Língua Portuguesa)  
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 5 Fundamentação teórica 

     De acordo com a temática escolhida, o trabalho com a leitura e produção textual 

a partir do gênero crônica, selecionamos obras de autores que se dedicam à pesquisa 

sobre leitura e produção como Koch, Platão, Fiorin ,Passarelli, Suzuki... [et al.] entre 

outros.  

     Autora Passarelli (2012), em seu livro “Ensino e correção na produção de textos 

escolares”, reflete bem o que o projeto apresenta.  Ela relata sua vivência escolar, toda 

sua experiência. Mostrou que no início não houve facilidade.  

      Seu livro é produto de sua tese de Mestrado  trata da sua experiência como 

professora. 

  Ela percebeu a importância de o professor aproximar o conteúdo da realidade do 

aluno e propor atividades que chamem sua atenção, que o façam, à princípio, ter 

interesse pelo conteúdo estudado, para depois seguir aplicando as atividades, que é o 

objetivo final. 

   Não adianta trabalhar conteúdo que nossos alunos não compreendem só porque, 

tem de ser aplicado.  É melhor regredir os conteúdos, pois assim obteremos o progresso 

da aprendizagem dos alunos e não apenas passaremos conteúdos. 

   O lúdico é importante como Passareli (2012) nos explica. Isso  faz o 

profissional da área da educação ver que  ele é essencial para o desenvolvimento das 

atividades. Um filme poderá contribuir no intendimento do aluno melhor que uma 

explicação do professor. 

       “O texto na sala de aula”, organizado João Wanderley Geraldi (2011), os 

autores, de um modo geral, alertam para a importância de   ensinar conteúdos de 

relevância para os alunos. A escola tem também um papel social. Isso permite aos 

professores estarem atendos às mudanças e aspectos de vida dos alunos. 

 

 Muitas vezes a escola esquece que a educação é um problema social, e 

encara-o como problema pedagógico. Sem o menor respeito pelas condições 

da vida de seus frequentadores, impõe-lhes modelos de ensino e conteúdos 

justamente produzidos para a conservação dessa situação injusta, indecente, 

que esboçamos anteriormente. Sem fazer a crítica verdadeira, histórica, do 

saber que coloca aos alunos, a escola considera todo e qualquer conteúdo 

válido, muitas vezes baseado em preconceitos, ignorâncias, verdades 

incontestáveis, dogmáticas. (GERALDI, 2011, p.16)  
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  A escola, como o texto acima esclarece, é conservadora e injusta com aqueles 

que muitas vezes não têm a mesma situação social e educacional.  Ele nos fala da 

importância de estarmos atento às necessidades do aluno e como, a partir disso, 

trabalhá-las. Infelizmente, estamos em uma sociedade que educacionalmente é injusta 

com muitos e precisamos tentar minimizar essas situações. 

 Além disso, percebe que os alunos são colocados em salas de aulas e 

apresentados a conteúdos que  não sabem. Podemos citar, como exemplo, aluno na sala 

com dislexia e os professores e supervisores demoraram muito para perceber. Achavam 

que ele não aprendia por preguiça ou porque era bagunceiro. Ao descobrir essa situação 

de um aluno no nono ano com 17 anos,  sem saber ler e interpretar, esclarece-se muito 

bem o citado por Giraldi.  

  A leitura desse e outros livros nos levaram a compreender um pouco o problema 

de leitura e interpretação de alguns alunos. 

         Outro exemplo fornecido, no início do livro de Geraldi é uma crítica às atividades 

de literatura como são aplicadas   nas aulas.  O autor nos relata ao que é muito comum 

no meio escolar: ao ensinar literatura ficar apenas nos conceitos, enredo e personagens, 

não há um aprofundamento na história por trás desses personagens, que são mais 

importantes que o enredo.Ele propõe melhores modos de aplicação das atividades, que 

permitam a aprendizagem com significação. 

   No projeto, nos atemos a este tipo de situação: como ensinar o conteúdo, as 

leituras com significação e objetividade para os alunos. 

 Um assunto contido no texto e que contribui muito para o projeto foi o trecho 

abaixo, por permitir ter uma visão mais ampla de assuntos que foram significativos para 

a aplicação do projeto. 

 

 As variedades não são erros, mas diferenças. Não existe erro linguístico. O 

que há são inadequações de linguagem, que consiste não no uso de uma 

variedade, em vez de outra, mas no uso de uma variedade em vez de outra 

numa situação em que as regras sociais não abonam aquela forma de fala.” 

(Ensinar o meu aluno que existem variedades linguísticas, na qual cada 

situação vai requerer uma).( GERALDI, 2011,p. 52) 

 

              Durante as aulas, muitos alunos falavam “Nós vai” e, ao corrigi-los, 

percebemos que o modo de falar pertencia à sua comunidade, até na escrita acontecia  

esse registro. Mas a inserção em uma instituição escolar e o contato com outros 
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membros da comunidade permitiu entender o que Geraldi veio explicar com este texto. 

As variações existem, nesta situação é social, mas nós, professores, permitiremos ao 

aluno acesso a outras variantes, não apenas a sua, de sua comunidade ou de seu grupo 

familiar. Todas essas situações não são inadequadas, uma é a variação da outra, até 

porque a língua muda e isso gera variações, gírias, diminutivos, neologismos, entre 

outros. 

O conjunto dessas informações permitiu que o produto final ficasse mais clarro 

entre as diversas situações trabalhadas. E para que não houvesse conflitos 

comunicativos entre professor e alunos, eles sabiam que estavam falando uma variante e 

mesmo assim continuavam a falar, pois em sua comunidade é assim, apesar de já 

conhecerem outras variantes. 

    A preocupação no projeto foi que, no momento da escrita esse aluno mudasse a 

sua variante e escrevesse de acordo com a norma culta. 

Geraldi acrescenta (2011, p. 36): “E também, uma preocupação desmedida em 

ensinar aos alunos conteúdo ultrapassados e sem nenhuma ligação ao cotidiano dos 

alunos” Seria mais aproveitável aproximar os conteúdos dos discentes, dando-lhes uma 

significação.  

    Novamente, o autor vem reforçar o uso de conteúdos e assuntos próximos da 

vivência dos alunos. Em muitas situações percebemos, antes do projeto, perguntas e 

observações ” por que tenho que aprender isso?” ou “isso não é importante para mim.” 

Como o autor lembrou, em algumas situações, o conteúdo é ultrapassado e não há 

nenhuma conexão com o aluno, este não se interessaria em aprender tal assunto. 

Conteúdos relacionados à  realidade ou próximos do  conhecimento do aluno permitirão 

que ele  queira participar das aulas e fazer as atividades. Ao final do produto final 

mostraremos algumas redações e trabalhos, feitos por alunos que quase nunca 

participavam das aulas. 

  (...) Antes da escolha dos alunos, o professor poderá explicar como será 

desenvolvida a atividade e como será avaliada. Em princípio, nenhuma 

cobrança deveria ser feita, dado que o que se busca é desenvolver o gosto 

pela leitura e não a capacidade de análise. (GERALDI, 2011, p. 60-61) 

 

  Partindo desse princípio, levamos alguns livros para turma e permitimos que os 

alunos escolhessem qual queriam ler e não cobramos   atividades. Havia trocas entre 

eles e às vezes comentários se o livro era bom ou ruim. Apesar de ter livros na escola 

para empréstimos, não havia biblioteca. Eles não sabiam que havia livros para leitura. 
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De uma forma ou de outra eles estavam lendo, era o que importava. Ao selecionarmos o 

livro para os alunos nós os deixamos limitados às nossas escolhas e eles acabam não 

lendo ou fingindo que leem. 

 O livro de Abaurre, “Um olhar para produção escritas: analisar, avaliar, 

comentar” (2011) mostra que em nossa sociedade há diversos gêneros e a todo 

momento os escrevemos, seja para pequenos recados seja para informações elaboradas. 

O grande problema, porém, é conhecer e saber utilizar a estrutura dos gêneros a serem 

produzidos. 

    O aluno precisa ter conteúdos, o que a autora chama de coletânea de textos, para 

estimular, fazê-lo entender e refletir sobre o assunto. Não podemos apenas propor uma 

atividade sem nenhuma base. Ele precisa ter o que pensar e como construir esse pensar. 

  Por isso, no projeto fizemos  leituras de textos e, após isso, uma análise desses 

textos e um debate para saber o que os alunos sabem ou pensavam sobre o que foi lido. 

   Ao corrigir as redações não devemos fazer comentários genéricos, mas sim, 

específicos. Devemos indicar onde ocorreu o problema e como corrigi-lo, para que o 

aluno possa reescrever o texto e, a cada redação, progredir. 

    Após algumas considerações, não exigimos de forma rígida a reescritura,, pois 

não estávamos preocupados em apenas avaliar, mas sim fazer os alunos lerem e 

entenderem os textos e produzir o seu próprio. Serviram então, apenas como um alerta 

para a necessidade de aprimoramento da escrita.. 

 As autoras Koch e Elias (2011) começaram a analisar algumas redações 

apresentadas em seu livro pontuar os pontos negativos e positivos e mostraram como se 

deve fazer uma boa análise, explicando como foram feitas as redações e sua estrutura: 

desenvolvimento- título, 1º parágrafo: o que informou o que foi mencionado, 2º 

parágrafo: retomada, reafirmações. 3º parágrafo como foi apresentado o contra-

argumentos, 4º e 5º parágrafos, apresentar novos argumentos e o último parágrafo: 

reafirmar e concluir. 

      A leitura foi interessante para o estudo do projeto, por ter ajudado nas correções 

das redações e nas explicações de como fazê-las, como já citado. 

No livro “Lições de texto: leitura e redação”, de Platão e Fiorin (2000) também 

como outros autores citados, reflete sobre a leitura e a escrita e sua importância na 

escola. De acordo com os autores, “O ser reproduz na escrita aquilo que tem em mente” 

(p.3). O livro é dividido em quatro partes: exposição teórica, texto comentado, 
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exercícios e proposta de redação, em que tenta fazer uma análise mais específica e 

precisa das atividades.” [...] a construção de um texto envolve mecanismos mais 

complexos do que a mera justaposição de uma frase ao lado de outra” (p.3). 

   Os autores explicam  que um texto não é meramente um amontoado de palavras 

e frases que se unem, de acordo com eles, há uma relação entre as palavras. Em um 

texto, uma frase depende da outra para que haja a coerência. 

Ao longo do livro são feitas interpretações de texto bem profundas. O texto não 

é apenas uma superfície, há também conteúdos subentendidos, de acordo com seu 

contexto histórico, político, social e geográfico. 

Cada texto lido é analisado de vários pontos de vista tanto positivos quanto 

negativos. A maioria dos textos  é analisada profundamente, são várias reflexões e, em 

algumas situações, surgem hipóteses para se fazer uma boa análise. Após várias 

considerações e exercícios, surge a proposta de redações, com temas baseados nos  

textos lidos ou  com temas que remetem a eles. 

  A contribuição desse livro para melhorar o projeto foi  nos ajudar a observar 

junto com os alunos os detalhes e as formas de elaboração do texto. Cada vez que os 

autores apresentavam um texto com riqueza de detalhamento e releituras de outros 

textos, ajudava a melhorar a compreensão dos alunos no projeto. Como perceber os 

pormenores que podem fazer a diferença e contribuir para a compreensão textual? 

  Os alunos possuem muita dificuldade de compreensão do texto, a interação no 

projeto de professor /aluno foi importante, por nos ajudar  a saber se eles estão 

aprendendo  ao fazerem as redações. 

  O livro possui informações que   nos auxiliaram a ampliar a visão de leitura e 

escrita  e também aos  alunos que obtiveram um aprofundamento maior dos conteúdos 

textuais. 

 Para agregar os assuntos citados, as autoras Kock e Elias no livro “Ler e 

escrever: estratégias de produção textual” iniciam a obra diferenciando a língua falada 

da  língua escrita, chamando atenção para a importância do processo de interação social. 

E de acordo com Halliday (1985:74 apud KOCH; ELIAS, 2011, p.17, grifos), a escrita é 

resultado de um processo, portanto estática, ao passo que a fala é processo, portanto, 

dinâmica”. Isso nos faz perceber a distinção entre as duas modalidades da língua. Uma, 

a escrita, é aprendida e modificada para se aperfeiçoarem as necessidades sociais, a 
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outra é modificada ao passar dos anos. Nessa modalidade, há hesitações e pouca 

elaboração;  a primeira é elaborada e planejada, evitando, assim, a hesitação. 

 As autoras nos relembram que a criança, ao entrar na escola, já domina a fala. 

Seu contato com a oralidade já foi adquirido, porém, ao entrar em contato com a escrita 

precisará de algumas aquisições para adequar-se às exigências à escrita. 

  São apresentadas diversas redações de alunos e os problemas existentes no 

textos: as repetições, uso de discurso direto, entre outros fatores contribuintes para a 

clareza de um texto. 

   As autoras citadas também reforçam o respeito ao uso da variante linguística 

adequada à situação de interação. Cada texto precisa estar adequado à situação de fala 

ou escrita. Podemos citar o exemplo: se o escritor fizer um bilhete para sua mãe, 52 

precisa usar um padrão de formalidade , podendo haver um registro mais familiar, pois a 

situação permite. 

 Porém ao escrever um e-mail para um professor ou chefe ele precisa modificar e 

seguir a norma culta, pois  não há nesta situação nenhum grau de intimidade. 

  Para a aplicação deste projeto esse assunto foi muito importante, pois permitiu 

ajudar os alunos a se adequarem às situações de comunicação.  Nossos alunos já trazem 

para escola suas variantes e cabe ao professor, aos poucos ajustá-las para as devidas 

situações de fala e escrita. 
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6 Metodologia 

  

     O objetivo principal do projeto foi estimular a leitura de crônicas e a produção  

textual em turmas do nono ano. As turmas possuem 30 alunos cada, com idades entre 13 

a 17 anos, que evitam a leitura e a escrita.      

    Ao serem questionados, informaram que nunca haviam lido um livro, “leitura é 

muito chato”, “não entendo o que leio”, “não gosto”. Para incitar sua participação nas 

atividades, resolvemos iniciar os conteúdos com atividades lúdicas: vídeo, debate, 

filme, roda de conversas (discussões sobre os assuntos abordados). 

    Acreditamos que trazer as atividades mais próximas da realidade dos alunos, 

possibilitou a obtenção de melhores resultados nas propostas de produção textual. 

 Sempre começamos com uma atividade que faça o aluno ficar atento na aula, um 

debate, uma música, um vídeo, leituras e discussão sobre o texto. 

  Na atividade lúdica, o que importa não é apenas produto das atividades, ou 

seja, o que ela resulta, mas a própria ação. O movimento vivido. Nesse contexto, o 

lúdico deve também possibilitar a quem o vivencia momentos de encontro consigo e 

com o outro; vivência de fantasia e de realidade, experiência de autoconhecimento, bem 

como o conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro.( Suzuki) 

  

Uma aula com característica lúdica não precisa ter jogos ou brincadeiras. O que 

traz a ludicidade para a sala de aula é muito mais uma” atitude” lúdica do educador e 

dos educandos. Assumir essa postura implica não somente uma mudança cognitiva, mas 

principalmente, uma mudança afetiva, conforme observa Suzuki et al. (2012, p. 4) 

    A ideia principal do projeto foi levar o aluno a sentir prazer ao escrever. Por 

isso, pretendemos estimulá-lo a escrever sobre temas que retratassem sua realidade. 

Vencida a etapa de rejeição à produção escrita, seguimos as outras etapas do trabalho 

com a leitura e com a escrita. 

Fizemos empréstimos de livros aos alunos sem nenhum tipo de cobrança. 

Alguns alunos mostraram interesse na leitura de livros, por não possuírem nenhum, 

outros só tinham contato com livros didáticos. Começamos a levar alguns livros nossos 

para ver se isso os atraía, pois os da escolas não eram procurados. Não era feita 
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nenhuma avaliação nem cobrança dos conteúdos dos livros.Observamos que eles faziam 

a leitura, pois ao devolvê-los perguntávamos se haviam gostado ou não. E sempre tinha 

uma resposta. 

 O importante era fazê-los lerem, a não obrigação fez que eles tivessem algum 

interesse, claro que nem todos liam ou tinham interesse. Porém, o fato de ter alunos que 

não liam passarem a  ler deixou o objetivo do projeto interessante, trazendo grande 

benefício para os alunos. A maioria dos alunos não lia e quase todos nunca tinham feito 

uma redação e nem sabiam do que se tratava. 

A tarefa parecia difícil, aplicar leitura e produção textual com o auxílio da 

ludicidade e aprendizagem significativa.  No entanto, tivemos momentos divertidos, 

frustrantes e emotivos, que apreciamos muito. 

   O projeto foi idealizado para atrair alunos cada vez mais para a leitura e, 

principalmente, a escrita. Mas como se escreve “algo”, se não se tem conhecimento 

sobre esse “algo”? 

Quanto aos temas, uma questão que é preciso sempre ter em mente é que o 

produtor do texto não tem como escrever sobre coisas que absolutamente 

desconhece; isto é, por não possuir os conhecimentos prévios necessários para 

tanto, falta-lhe o contexto em que possa situar o tema e, dessa forma, extrair as 

informações necessárias. 

Para ilustrar que a determinação do tema é um aspecto que deve merecer especial 

atenção do professor nas aulas de produção escrita, visto que não se escreve 

sobre aquilo que não se conhece.” (KOCH;  ELIAS, 2011 p.91, grifo do autor). 

  

   Por isso, ao apliacarmos os textos, utilizamos debates, filmes e vídeos, entre 

outros, para explicar o máximo possível os conteúdos, para que, ao escreverem, eles 

tivessem algum conteúdo para colocar no papel. 

Em cada bimestre são trabalhados dois ou três gêneros, porém para este projeto 

foram selecionados apenas os mais pertinentes. No primeiro bimestre: propaganda; 

segundo bimestre: crônica; terceiro bimestre:  poema e romance; quarto bimestre: 

discurso de formatura. Esses gêneros foram abordados do modo mais lúdico para o 

aluno, na tentativa de, após a atividade ser explorada e discutida em aula, construírem 

suas próprias criações  nos gêneros estudados. 

Gerar uma interação e fazer o aluno ler, escrever, participando ativamente e não 

apenas como receptor das informações. 

O projeto foi criado após algumas leituras e pesquisas na turma, chegamos a 

uma conclusão: os alunos não se sentiam motivados a fazerem suas redações, porque o 
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tema era sempre fora de suas realidades ou de situações nunca vivenciadas por eles. 

Nunca tiveram experiências como sua primeira bicicleta ou  uma viagem de férias 

Observamos  alunos que nunca tiveram bicicleta, que vão à escola para se 

alimentar, nunca saíram das suas cidades, não sabem o que é cinema e nem teatro; às 

vezes passam a vida toda sem saber. Há professores que utilizam o mesmo tema todos 

os anos, deixando os alunos desgastados e desinteressados, como lembra Geraldi, 

(2011). Esse mesmo autor reflete sobre esses assuntos e recomenda que se trabalhe com 

temas mais próximos da realidade da comunidade em que o aluno está inserido. 

     O tema da produção textual precisa estar associado à experiência de vida do 

aluno, à sua realidade, lembra também Passarelli, (2012). Claro que não estamos 

afirmando que o professor deva ficar apenas nesses assuntos, pois um mestre deve fazer 

seus alunos verem um “mundo de conhecimento”, ou seja, explorarem todas as 

possibilidades e atividades dentro da sua disciplina, para prepará-los para as diversas 

situações da vida. Acreditamos que seja melhor escreverem sobre assuntos do seu 

conhecimento do que não escreverem, para depois levá-los aos temas que representam 

novidades para eles. 

   Além disso, a ludicidade é muito importante para atrair a atenção dos jovens, 

situação difícil para os professores do século XXI. 

   Como afirma Passarelli, (2012, p. 62):” A ludicidade torna o ensino da expressão 

mais interessante para os alunos e para o professor. Se mais explorado, esse 

procedimento levará os alunos ao encontro do prazer de escrever, reduzindo suas 

dificuldades”. 

 Com o objetivo de tentar reduzir as dificuldades dos nossos alunos, a proposta 

do projeto foi estimulá-los com atividades afastadas da recorrência escolar, quadro e 

giz, para atividades lúdicas: brincadeiras, debates, músicas, criação de paródias voltadas 

para sua vivência. Ao vencer essas etapas, que podem apresentar dificuldades para os 

alunos, passamos ao trabalho com gêneros mais complexos e redações mais 

padronizadas, dentro do padrão normativo, com as  exigências escolares para uma turma 

de nono ano.  

  Aos poucos devemos permitir ao aluno a sua evolução tanto na leitura quanto na 

escrita, visando a ensiná-lo por meio de atividades que possam lhe dar autonomia e 

contribuir para a sua. É necessário também que o aluno perceba a razão do estudo de 
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determinado conteúdo, pois, muitas vezes ele não quer aprender determinado conteúdo, 

por acreditar que  não seja importante ou válido para sua vida. 

   Devemos, portanto, mostrar para este aluno a importância dos conteúdos e suas 

utilizações no nosso cotidiano, para que ele visualize a relevância da temática abordada.  
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6  Relato da atividade aplicada na aula 

  

    Como citado anteriormente, e com base em alguns autores, iniciamos o projeto 

utilizando um tema recorrente para os alunos, a violência. Fizemos uma atividade 

aplicada no filme “Escritores da liberdade”, 2007, nal qual a professora coloca uma fita 

no meio da sala e estimula os alunos a dizerem se já tinham sofrido algum tipo de 

violência , só ao pisarem na fita. Achamos muito interessante e conveniente para iniciar 

o projeto. 

    Colocamos uma fita no meio da sala e no início causou estranheza, alguns 

ficaram desconfiados e outros animados, porque era diferente dos dias normais de aula. 

Iniciei a atividade com a explicação de   que toda vez que fosse feita uma pergunta e a 

resposta fosse sim, todos nós teríamos de pisar na fita. No início eram perguntas que 

não tinham importância para o projeto: 

-Quem mora com os pais? 

         Um aluno relutante falou: 

- “Para que isso?” 

           Foi respondido: 

-Se for sim, pise na fita e depois você vai entender. 

Então ele pisou, mas antes olhou para colega ao lado que fez uma cara de” por que 

não?” 

             E mais perguntas: 

- Quem gosta de vir para escola? 

              A fita recebeu poucas pisadas. 

- Quem mexe no celular o dia todo? 

Todos pisaram na fita. 

Fizemos várias perguntas até chegar às interessantes para o projeto. 

- Quem gosta de onde mora? 

- Quem mora em bairro violento? 

-Quem tem medo de onde mora? 

-Quem tem medo da violência? 
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- Quem já passou por alguma situação violenta? 

- Alguém já foi assaltado? 

- Quem já perdeu algum conhecido por causa da violência? 

- Quem já perdeu dois? 

- Três? 

- Vamos falar o nome dessas pessoas baixinho como forma de homenageá- las? 

  

    Pisamos algumas vezes na fita, porém , observamos que quando o assunto era 

violência eles sabiam muito bem o que era viver na pele. 

    Alguns choraram e outros tentaram não chorar. 

    A reflexão sobre o assunto começou muito emotiva, e ao ter condições de  falar, 

houve mais duas perguntas: 

Como você se sente diante de tanta violência? 

Por que essas situações acontecem e como mudá-las? 

   Eles responderam às perguntas citando como exemplo suas experiências. Muitos 

relataram abordagens policiais violentas, assassinatos de familiares e vizinhos, em que 

maioria estava acostumada a saber de alguma situação assim e ir ao local ver os corpos. 

Relataram algumas situações tristes de uma comunidade sem lei e fé naqueles que 

poderiam mudar a situação. 

  Após falarem, quase como um desabafo, sentiram-se mais aliviados. Parece que 

ninguém tinha dado voz a eles, tentando ouvi-los e entendê-los.  Esta observação vai ao 

encontro do que diz Passarelli (2011), de dar voz ao aluno. Lemos uma crônica sobre 

violência com o mesmo título. (Nicácio Silva, Violência –Uma crônica diferente). 

Segue o texto citado: 
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Figura 1 – Título da imagem 

 

 VIOLÊNCIA – Crônica Diferente 
 
                        Fonte: http://www.portalolm.com.br/2011/05/violencia-cronica-diferente 

O mundo não anda muito bem. Todos nós sabemos. Mas o que fazer para mudar 

esse quadro desolador em que vivemos? É preciso mudar. Mudar sistemas? Governos? 

Políticos? Não. A mudança que carecemos é a da conscientização de se viver em 

fraternidade, de mudarmos nosso comportamento em relação aos fatos deprimentes em 

que o mundo estar envolto  

 Violência. É Essa, a meu juízo, a maior causadora de todas as mazelas do mundo. 

Ela nos faz incapazes, direta ou indiretamente é algo que nos liga a todos. Querendo ou 

não, estamos de braços dados com ela. Procuramos encontrar culpados para 

substituirmos nossas fraquezas espirituais e morais quando dela fazemos uso. 

 O que é violência? De onde ela veio? Quem a fez? 

Não sabemos de onde ela veio, nem mesmo como ela surgiu, só sabemos 

que, de repente,ela domina as pessoas. 

E quando menos a percebemos está em nossa casa, em nosso bairro, em nossa 

cidade, em nosso país. 

A violência domina o mundo. 

Ela depreda, apedreja, picha, arromba e danifica: Escolas, igrejas e prédios 

públicos e particulares. 

Ah! Maldita violência… 

Em nome de Deus ela se eleva em confusão social. 

Ah! Malvada violência… 

Que ceifa vidas,  causa pavor, cria pânico. 
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Ah! Maliciosa violência… 

Vestida de santa, têm  várias facetas… 

Na escola, aparece com cara de revolta, 

Desacato, agressões (físicas ou verbais) entre professores, alunos, pais ou 

responsáveis. 

Nas ruas, brigas, xingamentos, roubos e assaltos. 

Tráfico e consumo de drogas, é sua bandeira de luta. 

Tem  violência  maior contra à vida, do que essa? 

Conflitos prá todo o lado, não escolhe, cor, credo, classe social e/ou nível de 

escolaridade. 

É, a violência que impera… Manda e dita normas. 

Em casa, destrói amores e separam parentes. 

Quantas mulheres ficam sem seus maridos? 

Quantas mães ficam sem seus filhos? 

Quantos filhos ficam sem seus 

pais? 

Estamos numa situação desesperadora… 

Vivemos em constante depressão quanto à violência. 

Pais perdendo a guarda de seus próprios filhos. Imagine só, 

perder o seu filho… 

Ah, o motivo? Espancamento, estupro… Por aí em 

diante 

Por falar em estupro, não se omita… Denuncie. 

Não Façamos ouvidos de mercador a 

respeito. 
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Será  porque achamos que isso nunca vai 

acontecer conosco? 

Lerdo engano. 

É fácil imaginar o sentimento de vulnerabilidade de toda a sociedade quanto a 

sinuosa escalada da violência. Mulheres apanham de seus maridos, dos amantes e dos 

namorados.  Sofrem abuso sexual, caladas… Humilhadas. 

Realmente é difícil denunciar o próprio companheiro.   

Por  medo, por vergonha, por amor?… 

 Alguns  machões  dizem  que  batem  por  amor… 

Que amor é esse? 

Depende de cada um de nós. Depende  de atitude para acabarmos com esse mal 

social. 

 

 Ao terminar, fizemos questionamentos aos alunos sobre o texto.  Qual o gênero? 

Ninguém respondeu.  Observamos muita dificuldade em diferenciar os gêneros, pois 

muitos alunos o confundiram com o gênero carta ou até notícia. Tentamos, então, fazer 

a interpretação de texto: qual o assunto? Por que o autor quis escrever sobre esse 

assunto? Fizemos uma análise de cada parágrafo. 

    Explicamos gênero crônica, que poderia ser de qualquer assunto, do dia a dia, 

poderia ter humor ou uma crítica. O primeiro passo foi explicar o o que é crônica. 

Apresentamos uma crônica ”Solidários na porta”,  do autor Luis Fernando Veríssimo 

com exercícios de interpretações, trabalhamos muito a ideia do título, o que continha 

nesta crônica, personagens, tempo, espaço e situação final. 

Outra crônica abordada foi a apresentada no livro didático dos alunos 

“Desonestidade de jogadores e arbitragem ruim caminham juntos” Como esportiva 

crônica de Bruno Winckler. Fizemos uma análise do texto, por que ele foi escrito, qual a 

intenção do autor, por que se caracterizava como uma crônica? 

   Observamos também, em que partes do texto estavam a introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Vimos os argumentos presentes no texto e a forma como 

eram construídos, para que levassem o leitor à reflexão. 
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    Posteriormente começamos a observar que de acordo com as dúvidas, outras 

crônicas eram lidas, como de Luis Fernando Veríssimo do  livro “Comédias da vida 

privada” (2004), “Crônicas para se ler na escola” (2010), algumas crônicas dos livros 

citados anteriormente e também a crônica “Versões”, desse mesmo autor, para que 

percebessem que esse gênero poderia abordar diversos assuntos. 

  Também, houve uma breve comparação com o gênero notícia,  para eles 

perceberem suas diferenças e funções do suporte jornal.  

Foram também abordados outros gêneros, pois fizemos algumas comparações , 

diante das dificuldades que surgiram com o conteúdo. Vimos carta do leitor com 

exemplo utilizado no livro didático e carta pessoal. Lemos uma fábula, “O Leão e o 

Rato”  e o conto “ A princesa e o sapo”, para que o aluno percebesse que o autor 

Verissimo, utilizou um conto para construir sua crônica sobre a passagem do tempo e as 

modificações das princesas. 

 Quando o assunto já estava bem claro para a turma, a propusemos a criação de 

uma crônica sobre alguma violência vivenciada por eles. 

    De 30 alunos 10 redações foram recebidas e, ao corrigi-las, a maior preocupação 

era observar a organização das ideias dentro da proposta. Devolvemos as redações e 

pedimos para fazerem as correções e entregarem. Dessa vez recebemos apenas 6 

redações, que foram  corrigidas e entregues aos seus autores com alguns recadinhos 

mais objetivos e claros para que assim conseguissem melhorar os próximos textos. Não 

queríamos que ficassem com medo ou desistissem por causa das correções, porque a 

proposta era atraí-los para a leitura e a escrita. Corrigir totalmente as redações poderia 

inibi-los ou travá-los no processo de desenvolvimento da escrita. 

         Então, após, essa atividade foi feita uma conversa com eles sobre redação e 

mostramos que para  escrever não era necessário um texto perfeito, porém era  uma 

construção em etapas.  Vencendo essas etapas eles iriam escrever  redações melhores e 

sem medo. 

 Observamos também a estrutura da redação, introdução, desenvolvimento e 

conclusão e como cada parte tinha sua importância. Aproveitamos para fazê-los 

aplicarem o que tinham aprendido: 

1.    Um texto que apresentava todos os elementos de uma redação. Ao lerem e 

compreenderem o texto, os alunos apontaram quais eram esses elementos e quais eram 

seus objetivos dentro do texto. 
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2.   Em outra aula, levamos um texto com o desenvolvimento e conclusão, eles 

teriam de construir a introdução. Neste momento percebemos que o conhecimento deles 

sobre coerência e coesão era muito limitado.  Explicamos o conceito e criamos 

exemplos como: “se eu digo que cheguei em casa, não poderei dizer que quando chegar 

em casa eu vou ligar para minha avó.” 

3. Como utilizar os conectivos adequados para as atividades. 

4. Na aula posterior, levamos um texto que precisava de uma conclusão; eles teriam de 

criar uma que fosse adequada ao texto já escrito. 

  Pedimos  que os alunos fizessem discursos em homenagem aos pais, professores 

e diretores para que começássemos a aprimorar o gênero e posteriormente utilizar essas 

atividades para a formatura. Houve também gravações de vídeos para que eles falassem 

suas experiências dentro da escola. Claro que esta atividade foi feita sem nenhuma 

formalidade, era apenas uma prévia do que eles poderiam unir ao seu discurso, todavia, 

com mais formalidade do que o vídeo. 
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7 Considerações finais 

  O projeto quis unir a leitura e a escrita de crônicas com uma atividade que 

motivasse os alunos e que não estivessem longe da sua realidade, para que houvesse 

identificação. 

  O projeto, aos poucos, atraiu os alunos para assuntos muito importantes, para 

todas as disciplinas, pois se o aluno sabe ler, na realidade não é só ler, é interpretar, 

entender, compreender o que está lendo. E a escrita é também importante para que eles 

possam realizar as atividades, seja na disciplina de língua portuguesa ou matemática. 

      Foram feitas diversas atividades com as duas turmas para que isso os levasse a ter 

interesse pela disciplina e aprendessem de uma maneira diferenciada para que também 

testássemos os resultados do projeto. 

  É muito complicado no século XXI fazer isso. Este projeto tentou fazer isso, 

tivemos frutos, apesar disso, tivemos problemas, alunos que não queriam participar. A 

atividade voltada para ludicidade não era obrigatória. 

 Ao pensarmos neste projeto a ideia foi, como fazer meu aluno aprender o gênero 

crônica? Mesmo fosse de maneira reduzida, queríamos fazê-los  aprender. 

  Estamos felizes, pois, apesar de minimamente alunos terem aprendido  algum 

conteúdo, tiveram uma visão da vida e se conscientizaram da sua situação. 

  Por isso, resolvemos trabalhar com aprendizagem significativa, para que eles 

percebessem sua realidade e a melhorassem.  Os assuntos desenvolvidos permitiram  

que muitos  alunos tivessem o que escrever. 

   Não podemos dizer que o projeto tenha alcançado 100% de seus objetivos, no 

entanto, obtivemos alguns bons resultados, alunos que não tinham nenhum interesse em 

leitura ou escrever, tiveram a iniciativa de fazerem as atividades. 

     Logo, o que era mais importante, o objetivo era fazer os alunos escreverem, 

inicialmente sem grandes exigências com o tema. É importante, inicialmente, que as 

propostas estejam dentro da realidade e interesse dos discentes, para que eles sintam 

prazer ao escrever. O assunto pode ser do cotidiano, uma história, a sua própria história. 

    Fazer os alunos entenderem que o processo de escrever é uma construção que se 

faz aos poucos foi o objetivo inicial. Criar um vínculo entre sua realidade e o prazer da 

escrita de diferentes gêneros textuais, chegando ao objetivo principal, que é a 

elaboração satisfatória de um texto em um dos gêneros exigidos pelo conteúdo 

programático é o que se pretende. 
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    As poucos o projeto foi incitando a leitura de diversas temáticas do cotidiano, a 

princípio, para chegar ao nosso grande objetivo, escrever uma crônica. Porém 

precisávamos iniciar com algo, pois não queríamos exigir tanto de turmas com alunos 

que nunca haviam lido um livro ou produzido uma redação. 

Apesar de a temática ser crônica, nosso projeto foi finalizado com discursos de 

fomatura, que foram apresentados no dia da formatura das duas  turmas de nono ano no 

dia 14/12/2017. O  resultado foi  positivo, pois além de conseguir progresso com os 

alunos nas aulas de redação , eles tiveram a iniciativa para fazer seus discursos e alguns 

foram lidos para seus professores e familiares. 

  Nosso objetivo foi atingido, mesmo que parcialmente, pois fizemos que nossos 

alunos fossem aos poucos se aperfeiçoando na leitura e na escrita e gostando cada vez 

mais da língua portuguesa e aprendendo como utilizá-la em diferentes situações. 
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9-Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

(Produção das redações) 
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Outras redações feitas depois do projeto, mostraram que o desejo da escrita estava sendo 

iniciado. 
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( Redação sobre padrões da sociedade) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


