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RESUMO

Este artigo é recorte de um trabalho de pesquisa realizado no ano de 2012, com alunos do Ensino Médio,
em um colégio da rede pública estadual do município de Seabra, localizado no centro sul do estado da
Bahia. O objetivo desta experiência didática não é apenas suscitar reflexões sobre a utilização do gênero
discursivo/ textual “crônica” enquanto estratégia de construção de sentidos para a aprendizagem, bem
como dinamizar as aulas de Língua Portuguesa, uma vez que a resistência à leitura e à escrita persiste em
todas as etapas de escolaridade, fato constatado nas avaliações externas aferidas no Ensino Médio. A
crônica, enquanto gênero frequentemente encontrado nos livros didáticos, também circula amplamente
nas mídias impressa e eletrônica, o que contribui para despertar nos estudantes a motivação e o gosto
pela leitura e escrita na escola. O trabalho visa resgatar a Teoria da Análise do Discurso, defendida por
Bakhtin (2008), Costa (2008), Kleiman (2008), dentre outros teóricos que muito contribuirão para
fundamentar o tema em análise. Este artigo tem relevância em face do nível critico em que se encontram
os alunos da Educação Básica, sobretudo aqueles do Ensino Médio, no que tange aos aspectos
linguístico-discursivos.

PALAVRAS-CHAVE: Análise do discurso. Crônica. Gênero. Textual.

ABSTRACT

This article is part of a survey conducted in 2012 with high school students of a Seabra´s public school,
city located in the Center south of Bahia. The purpose of this learning experience is not only awaken
reflections on the use of gender discourse/ textual “chronic” as a strategy of building senses for learning,
but also to energize Portuguese classes, since the resistance to reading and writing persists in all stages of
education, a fact confirmed in results of external evaluations measured in high school. The study aims to
rescue the theory of discourse analysis, defended by Bakthin (2008), Costa (2008), Kleiman (2008),
among other theorists who contribuited to support the topic under consideration.
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta algumas concepções sobre gêneros textuais, em especial, acerca da crônica como
gênero específico para promover uma reflexão quanto ao papel que a leitura e a escrita desempenham no
âmbito escolar e na sociedade. Uma metodologia de ensino voltada tanto para a leitura quanto para a
escrita, a partir de uma crônica, conduz o indivíduo à apreciação de outros gêneros com os quais ele
mantém contato diário, bem como, a depender do tema tratado, o leva a adentrar em conteúdos
abordados em outras áreas do saber, desenvolvendo, dessa forma, a interdisciplinaridade. Além disso, a
crônica é um gênero frequentemente encontrado nos livros didáticos, o que facilita as atividades do
professor.

É válido ressaltar a formação de leitores e produtores de textos não é tarefa apenas do professor de língua
materna, mas também dos professores que atuam em outras disciplinas. Afinal, ensinar os estudantes a
ler e escrever com proficiência é função da escola, e não somente do professor de língua materna.

Assim sendo, a abordagem aqui colocada, em relação ao gênero crônico, direcionado quase que
especialmente àqueles que lecionam a língua materna, poderá também favorecer aos que transmitem o
conhecimento de outras áreas do saber. Portanto, este trabalho é dirigido aos profissionais que vivenciam
o cotidiano da sala de aula e buscam meios que conduzam, enfim, à aprendizagem e ao exercício da
leitura e, por meio destes, à produção escrita.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Gêneros textuais

Os gêneros são formas textuais considerados não estáveis, que tanto podem ser escritos ou orais,
históricos e socialmente situados, de acordo com todas as atividades humanas que se relacionam com o
uso da língua através de enunciados (orais ou escritos). De acordo com tais conhecimentos, percebe-se
que o gênero crônica está intrinsecamente ligado à sociedade por conta do uso da linguagem coloquial e
da proximidade com fatos cotidianos.

Deste modo, é de suma importância a utilização deste gênero no ensino de língua, pois ele contextualiza a
realidade social juntamente com as atividades humanas. Desta forma, o gênero textual citado merece
lugar de destaque, sendo considerado não apenas como instrumento de comunicação, mas como objeto de
ensino e aprendizagem, uma ferramenta útil para o ensino de leitura e produção de textos.

2.2 A crônica e a formação de escritores e leitores críticos

É notório que a crônica situa-se entre um dos gêneros mais confessionais do mundo, pois o cronista tira os
seus temas do próprio cotidiano e fala de tudo, desde política a sentimentos pessoais, aberta ou
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disfarçadamente, deixando ao leitor o prazer do desvendar. Será que desta forma a leitura pode se tornar
agradável e extremamente eficaz

Na imprescindível interação entre leitor e texto, por meio do diálogo entre competências cognitivas, sociais
e internacionais, na relação mais estreita entre texto e contexto para a busca da construção de sentidos de
cada texto lido, a leitura de crônicas pode configurar-se como estratégia extremamente adequada a uma
metodologia do ensino de leitura.

Sendo um processo complexo com características subjetivas e intelectuais, a leitura precisa ser imbuída
pela intencionalidade e atribuições de sentidos, contudo o prazer deve ser fundamental.

Sob o ponto de vista de FREIRE (1988, p.09), “o ato de ler é o momento que envolve a experiência de
vida de cada ser, para que este possa relacionar seus conceitos prévios com o conteúdo do texto e, dessa
forma, construir o sentido”. Ao considerar como leitura suas experiências e vivências, o leitor amplia seu
universo de conhecimento. A partir disso, o homem passa a ser instigado à interpretação e, assim, é
possível ultrapassar a linearidade, adentrando a riqueza do mundo discursivo como fenômeno prático,
social e cultural.

Na crônica, a realidade dos fatos tratados numa contemporaneidade vivida estimula, ao mesmo tempo, a
busca da coerência do texto organizado, bem como o estabelecimento de uma interação social e, assim,
pode realizar uma leitura que se apóia numa análise do discurso entendida como ação social permanente e
também concentrada na ordem e organização.

Essas considerações iniciais que justificam uma crença e abre perspectiva de que a crônica ajuda na
formação do leitor crítico pode permitir e explicitar os objetivos que são os de buscar na reflexão sobre o
gênero crônica, as estratégias que orientem o leitor na construção do sentido do texto lido, assim como
focalizar as memórias enquanto instâncias de reflexão sobre práticas de letramento, vivenciadas e
relembradas como significativas na escola e fora dela.

2.3 Resgatando a Memória

Por considerar o texto de memórias um gênero textual que tem potencialmente a possibilidade de trazer
para o tempo presente práticas de letramento, internalizadas, rememoradas justamente por terem sido
marcantes, nas trajetórias de formação de leitores, neste trabalho serão analisadas memórias que
ressaltavam experiências de leitura e escrita, vividas nas aulas de Língua Portuguesa. As memórias como
construção do sentido nos permitem um diálogo com o gênero textual crônica. Com esse diálogo os
estudantes podem não somente entrever nos eventos e nas práticas evidenciadas em suas memórias, as
concepções de linguagem que subjazem ao ideário de uma época, mas também, refletir sobre um
processo de formação de leitores mais consciente e mais crítico.

Contudo, é fundamental que o professor - mediador rompa com o estabelecido, busque melhores
resultados, aponte avanços para a dicotomia da qualidade e quantidade, estimule a oralidade a fim de
despertar interesses e um clima favorável, ou seja, de confiança e respeito.

Com todo esse conjunto preestabelecido faz-se necessário que o educando se reconheça como sujeito da
sua própria história, pessoal e singular, fortalecendo sua identidade, para assim, dar inicio a produção
textual, como afirma Koch e Elias (2006): “a definição do que vem a ser a escrita depende de como
concebemos sua produção e seu ensino”.

2.4 Leitura como função social

No Ensino Médio faz-se necessário que o professor reconheça no seu aluno suas potencialidades e o
estimule à produção de gêneros textuais diversos, uma vez que cada grupo possui uma marca identitária
como Jobim e Souza (1994, p.120) afirmam, quando diz que “cada época e cada grupo social tem seu
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repertório de formas de discurso que funcionam como um espelho, refletindo o cotidiano”.

O texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa expressa claramente: “[...] é através
da leitura que o aluno dá significado à construção de textos compreendendo e dando sentido à leitura.”
(BRASIL, 2001, p. 53).

A crônica é um gênero privilegiado para trabalhar na escola. São textos geralmente curtos, quase uma
conversa diretamente com quem lê, apresentando algumas marcas típicas da oralidade. É um gênero que
circula em vários lugares da sociedade e, de acordo com o terreno onde pisa, pode ganhar o “nome” de
crônica literária, policial, esportiva, política ou amorosa. (Costa, 2008, p.71).

As crônicas podem trazer para o interior da sala de aula o relato de situações concretas da vida, retoma
parte de fatos vividos, situando-os no tempo e no espaço e constrói brechas para atribuir significação e
sentidos às histórias das pessoas. É a escrita que registra, informa e permite revelar uma das funções
sociais da linguagem: conhecer-se e dar-se a conhecer.

O sujeito precisa sentir-se convidado a relatar as etapas da sua existência – infância, adolescência e
juventude, sem necessariamente uma organização temporal, mas atribuídos valores, sentidos e
apreciações, a partir daí, subsidiá-lo para que seus relatos assumam as características da crônica,
entendida como um texto que comenta a vida social e cultural.

Dessa forma, Bruner afirma que (2001, p. 16-17) “é a cultura que fornece as ferramentas para
organizarmos e entendermos nossos mundos de maneira que sejam comunicáveis”.

Assim, trabalhar com o gênero crônica com os nossos alunos é muito interessante, visto que, por meio de
uma linguagem simples, tratamos dos fatos cotidianos, consideramos as suas memórias das práticas de
letramento, principalmente nas aulas de Língua Portuguesa, e desta forma, acreditamos que a leitura,
oralidade e a escrita deste gênero terão aproveitamento nas práticas escolares do Ensino Médio.

2.5 O papel do educador

O papel do educador é fundamental na coordenação das atividades e essa tarefa deve ser objetiva e
definida, portanto, é importante a utilização de mecanismos que atentem e dinamizem as intenções
pedagógicas. Mas como garantir a coerência entre as atividades que o professor faz com seus alunos e as
aprendizagens que pretende proporcionar a eles

Elaborar uma tarefa é fácil, contudo, precisa ser planejada. Para isso, devemos insistir na construção de
uma sequência de atividades. Entretanto, as experiências dos alunos devem ser levadas em consideração,
pois toda a aprendizagem é subsequente de boa troca de conhecimentos. Portanto, surgem as sequências
didáticas que é uma estratégia de trabalho onde o objetivo da tarefa é de planejamento, ou seja, inserir
conteúdos a um tema e, consequentemente, dando lógica ao trabalho pedagógico diário.

“O trabalho com sequências didáticas permite a elaboração de contextos de
produção de forma precisa, por meio de atividades e exercícios múltiplos e
variados, com a finalidade de oferecer aos alunos noções, técnicas e instrumentos
que desenvolvam suas capacidades de expressão oral e escrita em diversas
situações de comunicação”. (DOLZ, 2004, p. 98).

Esta sistematização de atividades ligadas entre si, planejadas etapas por etapas, envolvem atividades de
aprendizagem e avaliação, organizadas de acordo com os objetivos que o professor precisa alcançar.

Desta forma, podemos entender que as Sequências Didáticas são ferramentas que tem a finalidade de
guiar os professores, fazendo com que realizem intervenções sociais, ações recíprocas dos membros dos
grupos e intervenções formalizadas nas instituições escolares tão necessárias para a organização da
aprendizagem em geral e para o progresso de apropriação de gêneros em particular.
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2.6 Sistematização das atividades

A oficina foi elaborada para estudantes do Ensino Médio, porém, aplicamos inicialmente apenas em uma
turma de 3ª série, com uma carga horária de 12 horas- aula, durante o segundo semestre do ano letivo de
2012. Tendo em vista a busca de um meio que proporcione a interligação entre o jovem, a leitura e a
escrita, acreditamos que o trabalho com o gênero textual crônica – como eixo de motivação para inserção
dos alunos no universo da construção de sentido-, é um alicerce para o desenvolvimento do processo de
produção textual, possibilitando reflexões em prol do aprimoramento da forma de produção textual no
ENEM. ZILBERMAN (1988, p 15) mostra que “a escola tem poder para promover essas mudanças e fazer
da leitura um instrumento de libertação dos leitores”.

A opção por esse gênero, como alicerce para o desenvolvimento do processo de leitura e escrita,
sustentou-se em suas características que acabam por atrair o leitor (e também o jovem aluno): brevidade,
temas relacionados ao cotidiano, efemeridade, simplicidade, despretensão, entre outras. Entretanto, o que
o leitor pode não perceber é que, ao mesmo tempo em que a crônica se mostra como um texto de leitura
mais fácil, ela pressupõe um leitor de competências de leituras mais apuradas, detentor de um vasto
conhecimento de mundo, tal qual o autor, capaz de manusear, com propriedade, temas diversos.

A referida oficina iniciou-se com a leitura de textos sobre algumas memórias escolares (anônimos) e
leitura de autobiografias. Após a leitura dos textos, cada aluno construiu uma linha do tempo, já que este
gênero é caracterizado pela organização cronológica de determinados fatos, levando os estudantes a uma
viagem no túnel do tempo, lembrando fatos que marcaram as aulas de Língua Portuguesa, considerando a
vida escolar até o momento presente. Após a construção de cada linha do tempo, solicitamos que os
alunos formassem duplas e que apresentassem seu esboço para o colega, pois com esta prática eles
socializaram oralmente suas memórias para treinar o exercício da fala e do ouvir, com objetivo de acionar
a memória e proporcionar um momento para que os pares se conhecessem melhor.Depois desta
interação, cada aluno retomou sua linha do tempo, complementando ou não com alguns fatos marcantes
que foram omitidos, socializando outra vez através de uma roda de conversa as singularidades e
semelhanças das historias de vida dos colegas nas aulas de Língua Portuguesa.

Dando continuidade a oficina, distribuímos crônicas de Fernando Sabino, Luis Fernando Veríssimo,
Machado de Assis com temas ligados às memórias escolares. Dividimos a turma em alguns grupos, cada
grupo ficou com uma crônica diferente. Após a leitura do texto, os grupos exploraram os seguintes
aspectos linguísticos do texto: Qual o tema tratado O fato é real ou ficção Qual o ponto de vista do autor:
crítico, humorístico, etc. Qual a linguagem utilizada Formal ou informalQual acontecimento deu origem a
crônica Como o autor conclui a crônica

Após a leitura e interpretação de cada crônica, os grupos socializaram as suas atividades fazendo a leitura
oral do texto, ou parafraseando e, em seguida, apresentaram a análise dos aspectos linguísticos do grupo.
Os grupos ouvintes interagiram, concordando ou não com a análise abordada e argumentada de forma
crítica pelo grupo. Em seguida, incitamos os alunos a relacionarem a leitura destas crônicas trabalhadas
pelos grupos com a sua trajetória escolar nas aulas de Língua Portuguesa. Solicitamos que o grupo
retomasse a atividade com o gênero linha do tempo como forma de reflexão. Em seguida, incentivamos a
produção textual de uma crônica a partir do que foi discutido com a turma e do resultado da dinâmica da
sua linha de tempo.

Após a produção, os estudantes trocaram entre si as crônicas produzidas para que cada um pudesse
conhecer a produção textual do outro e, então, foi aberto o espaço para a socialização.

A culminância do Projeto aconteceu com em um final de tarde, na escola aqui referida, com um “Sarau
Literário”. Os alunos fizeram a apresentação dos trabalhos realizados nas doze aulas de Língua Portuguesa
do semestre. Expuseram as linhas de tempo traçadas por eles, considerando as memórias das praticas
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letradas durante sua trajetória escolar. Algumas crônicas foram lidas e outras, previamente escolhidas
pela turma, foram apresentadas em forma de encenação e de vídeos.

Finalizamos as atividades com um “Chá Literário Coletivo” que teve como objetivo fomentar e socializar a
apreciação do trabalho que partiu das vivências das aulas de Língua Portuguesa, considerando as
memórias das práticas de letramento e construção do diálogo com o gênero textual crônica.

A avaliação deu-se ao longo do processo de ensino e aprendizagem, levando em consideração a
participação efetiva nas atividades propostas e o estabelecimento de relação entre a teoria e a prática,
assumindo, assim, a sua função diagnóstica e formativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas últimas décadas, muito se tem discutido sobre os conceitos de língua e linguagem, análise do discurso
e gêneros textuais. Pesquisas e estudos proporcionaram novas reflexões, mas ainda estamos galgando
para encontrarmos estratégias de ensino - aprendizagem que contemplem as necessidades do educando e
que preencham as lacunas conceituais tão recorrentes nos diferentes níveis de ensino.

Em consonância com os PCNs, o trabalho apresenta, de forma multidimensional a necessidade que o
ensino de Língua Portuguesa tem de ampliar possibilidades do uso da linguagem e se justifica frente às
ações das escolas, quando buscam trabalhar com textos que fazem parte da realidade do cotidiano do
educando, como por exemplo, a “crônica”. Com base no miniprojeto desenvolvido no Colégio da Rede
Pública Estadual, em Seabra/Ba podemos observar que é de suma importância a escola trabalhar com
estratégias de produção de gêneros que circulem na comunidade discursiva, preparando assim, o aluno
para atuar efetivamente na realidade em que vive.

A ideia do tema possibilitou que professores e alunos, assim como, as pesquisadoras deste trabalho,
desenvolvessem reflexões sobre a vida social, política, econômica, por vezes de forma humorística, outras
de modo mais sério, outras com um jeito poético e mágico que indica o pertencimento do gênero à
literatura.

Não abandonando o foco, mas acrescentando a necessidade de adentrar no mundo da literatura, o ideal é
a formação do universo do letramento e da criticidade na comunidade leitora. Portanto, foi de fundamental
importância o gênero textual “Crônica” como uma estratégia que pode contribuir para a prática de leitura e
escrita na escola, já que suas características se aproximam das histórias de vida do homem no seu
cotidiano.
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