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RESUMO

Este artigo tem como finalidade fazer uma análise das formas que o livro didático de Língua Portuguesa Tecendo
Linguagens, dos autores (OLIVEIRA et al., 2015), traz no que se refere ao gênero textual crônica, utilizando-a como
apoio para diversas formas de estudo, na qual inserem a gramática, a leitura e a compreensão de texto. Na análise, foi
possível observar que algumas modificações sugeridas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, as quais, em
muitos manuais de Língua Portuguesa, consistem no mesmo formato tradicionalista, onde apenas o estudo gramatical
era valorizado. Como pressupostos teóricos abordamos a fundamentação de gênero em Bakhtin (2009), Marcuschi
(2002; 2008) e Silveira (2009) dentro de uma perspectiva interacionista em Irandé Antunes (2003).

Palavras chaves: livro didático; crônica; motivação leitora.

Abstract This article aims to analyze the ways in which the textbook of Portuguese language, Tecendo Linguagens, by
the authors (OLIVEIRA et al., 2015), brings about chronicle as a textual genre, using this genre as a support to many
forms of study, including grammar, reading and text comprehension. In the analysis, it was possible to observe that
some modifications suggested by the National Curricular Parameters – PCN, like which, in many manuals of
Portuguese Language, consist in the same traditionalist format, where just the grammar study was valued. As
theoretical presuppositions we approach the foundation of gender in Bakhtin (2009), Marcuschi (2002; 2008) and
Silveira (2009) within an interactionist perspective in Irandé Antunes (2003).

Keywords: Textbook, chronicle, motivation to read

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo observar a forma que o livro didático Tecendo Linguagens (OLIVEIRA, et. al., 2015)
aborda o gênero textual crônica. Visto que o trabalho com gêneros em sala de aula é muito importante para a leitura e
compreensão dos alunos que se encontram, principalmente, no fundamental II, pois “o estudo dos gêneros textuais é
hoje uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial para a linguagem em funcionamento e para as atividades
culturais e sociais (MARCUSCHI, 2008, p.151)”. Diante desse propósito, procuramos analisar se o livro aproxima os
alunos da leitura, consequentemente, do gênero crônica e qual sua metodologia para aplicá-la.

É importante destacar que a leitura não é apenas uma decodificação das palavras, é preciso que seja feita sempre
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uma análise minuciosa dos textos trabalhados para se obter uma melhor compreensão, só assim é que a leitura
profícua sobrevém, de forma que, para se ter êxito, os alunos precisam estar em contato diário com a leitura.

A bem da verdade, sabemos que a educação de nossos jovens continua precária no país e uma das maneiras de
levá-los a terem uma melhor relação com a leitura é gerar motivação a partir do estudo dos gêneros em sala de aula.

Segundo Antunes (2003, p.70) “a leitura é uma atividade de acesso ao conhecimento produzido, ao prazer estético e,
ainda, uma atividade de acesso às especificidades da escrita”, é através da leitura de textos autênticos, com função
comunicativa claramente percebida, que a escrita é incentivada e instigada em sala de aula.

Mesmo sendo o livro didático um direcionamento para o professor, é muito importante que o docente busque trabalhar
a partir dos gêneros, trazendo pesquisas paralelas, pois nem sempre os livros didáticos trazem uma proposta
interessante e inovadora, uma vez que muitos trabalham os textos com o intuito de apresentarem apenas regras e
convenções gramaticais, sem se atentarem para a discursividade do texto. Muitas já foram as modificações realizadas
nos últimos anos e esse diferencial pode ser visto na análise do livro didático em questão, que traz novas sugestões
de estudo para o gênero crônica.

Portanto, a análise do livro didático Tecendo Linguagens (OLIVEIRA, et. al., 2015) com relação à abordagem do desse
gênero tem relevância, tendo em vista que, a leitura e a compreensão de textos é primordial para uma melhor
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, e o gênero crônica contribui muito para a aproximação dos alunos com
a leitura, confrontando-o com as experiências vividas e trazidas pelos próprios estudantes para sala de aula.

1.1 Gêneros textuais

Os gêneros textuais, segundo Marcuschi (2002, p.19), são “fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida
cultural e social”, estão presentes no nosso dia a dia e precisam ser considerados como instrumentos altamente
flexíveis e dinâmicos, estando associados tanto às inovações tecnológicas, como às formas mais tradicionais, como
ocorre na modalidade escrita ou na modalidade oral da língua.

Sabemos que há uma variedade imensa de gêneros e, tendo em vista que cada um possui suas peculiaridades e
finalidades tanto no que diz respeito a sua estrutura formal, quanto ao seu conteúdo temático e ao seu estilo de
linguagem (BAKHTIN, [1979] 2011), é de grande relevância a discussão desse tema em sala de aula, pois segundo
Marcuschi,

[...] é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim é
impossível se comunicar verbalmente a ser se por algum texto. Em outros termos, partimos
da ideia de que a comunicação verbal só é possível por algum gênero textual
(MARCUSCHI, 2002, p. 22).

Vimos então que os gêneros estão diretamente relacionados aos textos descritos nos livros didáticos de língua
portuguesa e trabalhá-los de forma que os relacione aos objetivos da disciplina como ler, escrever e interpretar de
forma coerente em sala é primordial para os alunos a fim de que eles possam distinguir a construção composicional –
as principais características do gênero; o conteúdo temático – diversos temas que podem ser abordados pelo gênero;
e o estilo - que se refere à escolha dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais. (BAKHTIN, 2011).

Nesse contexto, analisaremos o gênero crônica, com o objetivo principal de identificar as formas de estudo que o livro
didático Tecendo Linguagem dos autores (OLIVEIRA, et al., 2015) traz para as discussões e aprendizados acerca
desse tema.

É de grande relevância que a prática docente leve em consideração os trabalhos realizados com o gênero crônica,
pois eles aproximam o cotidiano da sala de aula ao universo social no qual os estudantes estão inseridos fora da
escola, facilitando não só a aprendizagem e função social do gênero que estiver sendo trabalhado, como também,
todos os demais que serão apresentados aos alunos no decorrer do processo de ensino-aprendizagem.
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É bom salientar, ainda, que o gênero crônica é um instrumento que facilita o entendimento e as construções de textos.
Swales (1990, p.33), afirma que “hoje, gênero é facilmente usado para referir uma categoria distintiva de discurso de
qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem aspirações literárias”, podendo ser então, utilizado em muitas áreas do
conhecimento.

É necessário, portanto, introduzir na sala de aula para que os discentes possam, assim, identificar e saber utilizar o
gênero em qualquer outro âmbito social, não somente nas aulas de Língua Portuguesa.

1.2 O gênero crônica

Com base no conteúdo do material das oficinas das Olimpíadas de Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro “A
ocasião faz o escritor”, voltado para os alunos de 8º e 9º anos das escolas públicas, a palavra crônica teve sua origem
do vocábulo “khrónos” que é originário do grego ou “chronos” do latim, ambos significam “tempo”. Para os antigos
romanos e nos países europeus, a “chronica” era utilizada para fazer o registro de acontecimentos históricos,
verídicos, na ordem em que aconteciam.

No Brasil, a crônica surgiu por volta do século XIX com a expansão dos jornais no país. Importantes autores como
Machado de Assis e José de Alencar utilizavam o gênero tanto para registrar fatos corriqueiros de seu tempo, como
também jornalísticos e literários. É importante relembrar que as primeiras cônicas brasileiras eram voltadas às
mulheres e publicadas em folhetins, em geral na parte inferior da página de um jornal.

Existem muitas maneiras de se escrever uma crônica, sendo um gênero que se ocupa em retratar acontecimentos do
cotidiano em tom despretensioso, ocupa o lugar do entretenimento e da reflexão mais leve, ora mais leve, ora mais
reflexivo ou poético e, em tantas outras vezes, divertido, afinal, aborda os fatos da vida, do dia a dia.

O gênero crônica nos envolve, até mesmo por ser narrado em primeira pessoa abordando assim o seu leitor,
aproximando-se do gênero diário e com fatos, muitas vezes, íntimos, o texto é de linguagem simples que tem como
público todas as faixas etárias, exceto crianças que ainda não têm percepção de distinguir alguns tipos de crônicas
que levam o uso da ironia, da sátira e da linguagem informal nas falas das personagens, que são características das
crônicas jornalísticas, diferente das literárias, que têm seu foco voltado para contos e romances. Sendo assim, existe
uma diversidade de motivos para o docente trabalhar o gênero em questão e explorá-lo da melhor forma possível,
afinal,

A crônica é um gênero textual de narrativa breve, geralmente produzida para ser publicada
em jornais ou revistas. Refere-se a assuntos do cotidiano, apresenta linguagem coloquial e,
às vezes, mistura os níveis de linguagem formal e informal. Muitas crônicas se estruturam
em forma de diálogo, total ou parcial, o que produz no texto um efeito de atualidade e
dinamismo. Uma das características desse gênero textual é levar o leitor a refletir sobre um
fato ou situação do cotidiano. Para isso, pode ou não utilizar o humor como recurso
expressivo na construção de sentido de texto.

Alguns autores consideram a crônica como gênero que navega entre o literário e o não
literário. Outros afirmam que é muito difícil definir crônica, já que ela pode se alterar com o
tempo ou conforme as intenções de quem a produz (OLIVEIRA et al., 2015, p.19).

Nessa perspectiva, a leitura de uma crônica exige muito mais concentração do seu leitor para saber a sua real
proposta, a qual deve ser observada. Antes de tudo, é preciso perceber as suas características e classificações com
intuito de favorecer a compreensão. Tomando o livro didático como ferramenta de ensino-aprendizagem, que deve
contribuir para o entendimento da ideia proposta através das atividades pós-leitura, explorando e compreendendo bem
o contexto, as personagens envolvidas, o tempo, a linguagem e até mesmo o autor.

De acordo com Silveira (2009, p.237), a crônica é definida como:

Um gênero heterogêneo, não tendo, portanto, uma forma rígida. Pode servir-se de todos os
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tipos textuais (narração, descrição, argumentação, etc) e guarda fronteiras muito tênues
com o artigo de opinião, e com outros gêneros, como o pequeno conto, o causo, a narrativa
pessoal e até como ensaio [...].

Como vimos em Silveira, o gênero crônica é expansivo, não mantém estruturas engessadas, havendo várias formas
de ser trabalhadas na construção de textos escritos onde os docentes poderão direcionar seus alunos em suas
produções, seja numa linguagem formal ou informal, direcionada ao cotidiano dos discentes.

1.3 Os gêneros como estratégias para formar leitores

Existem várias modalidades de crônicas, tais como: as jornalísticas, as opinativas, as históricas, as literárias, as
esportivas etc, fundamentadas em fatos do cotidiano que geralmente são escritas numa linguagem leve facilitando,
assim, o entendimento do seu leitor, seja na linguagem coloquial ou em um tom mais humorístico, costumando fazer
críticas à realidade social.

De modo informal esse gênero, como ferramenta educacional, permite ao aluno obter uma aprendizagem educacional
adequada e descompromissada. Segundo Silveira (2009), a crônica se presta muito bem ao uso de oficinas de leitura
e produção de texto e, se o professor fizer uma boa seleção de crônicas, ela poderá despertar no aluno o tão desejado
prazer do texto.

Deste modo, esse gênero textual se torna cada vez mais essencial no ensino da educação básica com finalidade de
formar opiniões críticas, como também, melhorar o analfabetismo funcional que ainda é predominante no contexto
escolar, principalmente, entre alunos do ensino fundamental II.

Cada leitura exige uma elaboração estratégica para conseguir o objetivo que se quer, no entanto, deve-se sempre
analisar o público leitor para saber se é viável encaminhá-lo a uma nova leitura, pois “muito, mas muito mesmo, do
que se consegue apreender do texto faz parte de nosso conhecimento prévio, ou seja, é anterior ao que lá está”,
afirma Antunes (2003, p. 67) e esse procedimento pode garantir ao leitor uma boa compreensão, a fim de que, ele
mesmo construa a sua própria ideia, dentro de possibilidades permitidas pelo texto e por seu contexto.

Uma leitura individual é fundamental para este requisito, pois permite que os leitores sigam as seguintes etapas:
pausas, recapitulação, relacionar os fatos com o cotidiano e formulação de perguntas. Isso é essencial para garantir o
processo de ensino-aprendizagem.

Não estamos aqui deixando para segundo plano a leitura coletiva de sala de aula, porque ela é muito proveitosa por
permitir trabalhar com uma diversidade de temáticas, inclusive a da oralidade, entre as rodas de conversas.

Sabe-se que um dos maiores desafios enfrentados pela escola é fazer com que os discentes aprendam a fazer a
leitura de forma crítica, pois,

A atividade da leitura favorece, num primeiro plano, a ampliação dos repertórios de
informação do leitor. Na verdade, por ela, o leitor pode incorporar novas ideias, novos
conceitos, novos dados, novas e diferentes informações acerca das coisas, das pessoas,
dos acontecimentos, do mundo em geral (ANTUNES, 2003, p. 70).

Nesse contexto nota-se que, se o professor, em suas metodologias, incluir o trabalho com os gêneros, poderá instigar
seus alunos a ampliarem seus conhecimentos, fazendo com que eles possam manifestar suas ideias, seja na
modalidade oral, em um debate dialogado ou em uma conversa informal com o colega, ou seja na modalidade escrita,
na produção de uma crônica ou de um artigo de opinião, por exemplo.

Diante deste paradoxo, o livro didático, que está servindo como suporte nesta análise, aborda a questão da leitura de
diferentes gêneros, principalmente o da crônica que tem um posicionamento crítico, que por sua vez, está direcionado
ao público adolescente e adulto, ou seja, para pessoas que estão em nível de escolaridade acima do fundamental I.
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A inserção das produções textuais em sala de aula se torna relevante não só para leitura, mas também para a escrita
e para a compreensão, fazendo com que aflore nos discentes a percepção dos diferentes tipos de gêneros que serão
trabalhados. Sendo a crônica um gênero textual capaz de orientar as atividades de produção, os docentes podem
então caminhar para o “descobrimento” de outros novos gêneros.

2. ANALISANDO OS ELEMENTOS

O livro didático Tecendo Linguagens (OLIVEIRA, et. al., 2015) de Língua Portuguesa do 7º ano do Ensino
Fundamental II, está disponível como proposta de ensino nas escolas municipais de Alagoas. A coleção trabalha a
proposta do gênero crônica de forma expansiva, abrindo leques de aprendizagem para serem desenvolvidos pelos
professores, traz também uma linguagem de fácil compreensão e métodos diversificados.

Na sua primeira abordagem ao gênero, os autores do livro fazem uma reflexão sobre os diferentes tipos de alfabetos
existentes e a importância de cada um, instigando no aluno a curiosidade e a reflexão, utilizando artifícios de
pesquisas para eventuais comparações ao que foi estudado no Livro Didático de Língua Portuguesa - LDP. Em um
segundo momento, em Práticas de leitura, p.15, os autores adentram no assunto de forma mais explicativa, trazendo
um texto intitulado Comunicação, do cronista Luis Fernando Verissimo. A partir desse texto, o gênero é trabalhado e
explicado em suas formas e conceitos.

Após a leitura da crônica Comunicação, o livro traz um debate sobre o texto e seus elementos em forma de um
questionário, neste momento é introduzido o estudo de conceitos gramaticais, como os artigos. Isso se deve ao fato
de que o texto traz vários aspectos que merecem, também, ser analisados no âmbito estrutural.

O texto é uma conversa direta entre comprador e vendedor, um diálogo extrovertido que retrata o esquecimento do
senhor que pretende comprar algo que o vendedor não conseguia entender diante das mímicas feitas por ele. O que
pode chamar a atenção dos alunos para o estudo do gênero crônica quando for proposto.

Sendo o LDP uma das ferramentas utilizadas pelo professor para auxiliar sua prática docente, visando desenvolver a
capacidade do senso crítico desse estudante/leitor diante das suas leituras e produções, são notáveis os pontos
positivos na estrutura do livro analisado, principalmente no que se refere ao estudo dos textos.

Mesmo que ainda vejamos muitos LDP com uma proposta de estudo, no sentido de focar seu conteúdo apenas em
conceitos gramaticais, o Livro Tecendo Linguagens (OLIVEIRA, et. al., 2015) realiza uma abordagem diferente quanto
a essa perspectiva tradicional. Isso não significa dizer que o estudo gramatical não seja importante, ele o é, pois não
há língua sem forma, o que aqui notamos foi a maneira como ele é abordado é que trouxe o diferencial, explorando a
crônica tanto no contexto literário-discursivo como no contexto gramatical. O livro dialoga com o que é trazido nos
PCN de Língua Portuguesa sobre o trabalho que deve ser realizado na sala de aula. Vejamos esses aspectos:

1. a desconsideração da realidade e dos interesses dos alunos;
2. a excessiva escolarização das atividades de leitura e de produção de texto;
3. o uso do texto como expediente para ensinar valores morais e como pretexto para o tratamento de aspectos

gramaticais;
4. a excessiva valorização da gramática normativa e a insistência nas regras de exceção, com o consequente

preconceito contra as formas de oralidade e as variedades não-padrão;
5. o ensino descontextualizado da metalinguagem, normalmente associado a exercícios mecânicos de

identificação de fragmentos linguísticos em frases soltas;
6. a apresentação de uma teoria gramatical inconsistente não uma espécie de gramática tradicional mitigada e

facilitada. (BRASIL, 1998, p. 18).

Ao realizar os estudos iniciais com a crônica, o LDP proporciona mais uma forma de analisá-la. Dessa vez, foi
apresentado o índice da crônica “A viagem do peregrino da Alvorada”, retirada de (LEWIS, C. S. As crônicas de
Nárnia. São Paulo: Martins Fontes, 2004), onde será analisada pelos alunos em forma de questionamentos sobre os
títulos destacados no índice, discutindo a relação entre os acontecimentos expostos em nosso cotidiano, instigando
sempre o aluno a justificar suas respostas.

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_genero_textual_cronica_inserido_no_livro_didatico_de_lingua_por.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.5-8,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Após a discussão acerca do índice do livro As crônicas de Nárnia, mais uma vez, o livro dá outras definições do que
seria a crônica, segundo o Dicionário eletrônico Houaiss, vejamos a seguir:

Crônica: substantivo feminino; 1. Rubrica: história. Compilação de fatos históricos
presentados segundo a ordem de sucessão no tempo [Originalmente a crônica limitava-se
a relatos verídicos e nobres; a partir do século XIX passou a refletir também a vida social, a
política, os costumes, o cotidiano etc.] [...] 5. Rubrica: literatura. Texto literário breve,
frequentemente narrativo, de trama quase sempre pouco definida e motivos geralmente
extraídos do cotidiano imediato. 6. Derivação: por extensão de sentido. Rubrica: literatura.
Prosa ficcional, relato com personagens e circunstâncias alentadas, evoluindo com o
tempo; romance (HOUAISS, 2009, p.).

A partir dessas definições, mais uma vez o livro se volta ao debate das crônicas, o que leva os alunos a
questionamentos sobre essas definições, cabendo aos docentes orientá-los nesses exercícios. Logo, o livro segue
com uma dinâmica interativa, ligada à crônica vista anteriormente Comunicação, de Luis Fernando Verissimo, o que
permite que os alunos produzam diálogos a partir de mímicas, utilizando a linguagem não verbal para se
comunicarem, como o texto também utiliza.

Dessa forma, percebemos a diversidade de definições que representam o gênero crônica. Portanto, cabe ao docente
criar estratégias de como trabalhar esses aspectos, como, por exemplo, analisar toda a ideia central do texto e fazer
uma reflexão, é necessário utilizar métodos estratégicos para cada caso, uma vez que o gênero nos permite isso
quando afirma que são fatos que envolvem o cotidiano, a política e os costumes.

A leitura e a produção do gênero crônica são essenciais para ensinar aos alunos, pois esse narra eventos e,
consequentemente, trabalha com as estruturas linguísticas, tais como, os verbos no pretérito imperfeito e perfeito e
narrado em primeira pessoa. É de fato, um texto muito acessível e que permite a possibilidade de trabalhar a
gramática normativa dentro da própria leitura.

Esse gênero textual é bastante útil e produtivo e deve ser usado na escola para fins concretos, como faz o próprio
autor do livro analisado, nas atividades propostas, ao fazer relação do texto com fatos vivenciados pelo leitor, fazendo
com que, a partir deste momento, os alunos possam ver o problema da sociedade sendo representado, uitas vezes,
de forma humorística.

Assim sendo, a leitura deve ser prioridade em todas as etapas da vida escolar do aluno, com propósito de aperfeiçoar,
no leitor, o conhecimento necessário para o ensino-aprendizagem a ponto de ele compreender o texto adequado a
sua idade de forma objetiva, a fazer perguntas concretas e a exprimir opiniões próprias que apenas será possível
através da leitura crítica e que, neste caso, o gênero crônica é um auxilio fundamental, desde que sejam textos
autênticos, que dialoguem com a realidade dos educandos.

CONCLUSÃO

Antunes (2003, p.15) descreve, “que o ensino da língua não vai bem já é, cada vez mais, uma constatação do domínio
comum”, sendo esse um dos desafios que o Brasil enfrenta quando relacionado à educação. Portanto, fazer com que
sua gente crie hábitos de leitura é primordial para favorecer, assim, novas oportunidades, contribuindo para garantir
um maior desenvolvimento e comunicação social no cotidiano de quem faz parte desse universo literário.

O estudo dos gêneros contribui, significamente, para entender a análise do texto através das etapas de leitura,
interpretação e produção textual, e esse, por sua vez, deve ser visto como estratégia para atrair novos leitores, na
perspectiva de que se sintam prontos para se adaptarem às muitas situações existentes dentro da sociedade em que
vivem.

Vale ressaltar, ainda, que a ideia de se trabalhar com os gêneros textuais é dar a continuidade do ensino que é
proposto, oficialmente, nos PCN, do Ensino de Língua Portuguesa, pois eles acreditam nessa perspectiva, uma vez
que, permite a observação na oralidade, bem como na escrita, por isso é imprescindível que o professor se apoie
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nessas observações aqui citadas, em conjunto a uma boa metodologia, o que pode fazer toda diferença em sua
prática docente no que se refere ao ensino-aprendizagem, podendo garantir, assim, um bom resultado para seus
alunos, não apenas no âmbito escolar, como também no contexto social em que eles estão inseridos.

Diante as análises expostas nesse artigo é perceptível como são variadas as formas de se trabalhar o gênero crônica,
nos faz refletir a respeito dos gêneros textuais e como os mesmos têm contribuído para a compreensão e
interpretação dos seus leitores.

Percebemos então o quanto a língua é dinâmica e pode se adaptar facilmente em uma sociedade. Sendo assim, cabe
aos responsáveis desses estudos atentarem-se às mudanças da atividade comunicativa.
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“Comunicação” de VERISSIMO, Luis Fernando. Amor brasileiro. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977.
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dos Gêneros, vinculado ao CNPq.
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