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Resumo 

Este trabalho é resultante da nossa participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) de Letras, com intervenção no Colégio Estadual Tereza Borges Cerqueira, na turma 

de 1º ano do Ensino Médio. Nosso objetivo é relatar a experiência obtida na oficina de crônica, 

integrante do projeto de intervenção “Caetité em imagens: um novo olhar sobre a cidade”. O objetivo 

desta oficina foi levar aos alunos o conhecimento do gênero trabalhado, visitar a casa Anísio Teixeira, 

desenvolver a observação do museu e produzir crônicas a partir de objetos ou fatos observados nesse 

ambiente. A relevância desta proposta se constitui em trabalhar um dos gêneros textuais mais ricos que 

mescla realidade com ficção e, ao mesmo tempo, atende as expectativas do leitor contemporâneo por 

sua capacidade de ser sintética, humorística, poética e crítica. Além disso, a oficina foi importante por 

proporcionar aos alunos um conhecimento abrangente da crônica e isso possibilitou que eles 

dominassem o gênero em questão e desenvolvessem a leitura e a escrita a partir do que escolhessem 

como referência. Para tanto, desenvolvemos a oficina em três etapas. Na primeira fizemos: leitura 

compartilhada da crônica “O homem nu”; discussão sobre este texto; sondagem dos conhecimentos 

prévios dos alunos; abordagem de informações pertinentes ao gênero; e desfecho com audição da 

música “Crônica”. Na segunda visitamos a Casa Anísio Teixeira; e na terceira produzimos as crônicas. 

Os resultados foram a escrita de textos criativos que foram socializados em sala e serão expostos na 

culminância do projeto de intervenção. 
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Introdução 

Este trabalho é resultante da nossa participação no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), de Letras, com intervenção no Colégio Estadual Tereza Borges 

Cerqueira, na turma de 1º ano do Ensino Médio, inserida no programa de ensino integral. Nosso 

objetivo é relatar a experiência e os resultados obtidos numa oficina de crônica, integrante do projeto 

de intervenção “Caetité em imagens: um novo olhar sobre a cidade”.  

De acordo Souza; Corti; Mendonça (2012, p. 13), as pesquisas têm apontado que os jovens 

brasileiros carecem de práticas de letramento, que eles não gostam de ler e raramente escrevem. Ao 

contrário do que afirma essas pesquisas, os jovens leem e escrevem, entretanto, existem os tipos de 

leituras e escritas que lhes chamam atenção. Assim sendo, é necessário que a escola saiba trabalhar os 

letramentos levando em conta os tipos de textos que atraem o leitor/escritor contemporâneo. Nessa 

perspectiva, consideramos que a relevância da oficina aplicada à turma está em trabalhar a crônica, um 

dos gêneros textuais mais ricos que mescla realidade com ficção e, ao mesmo tempo, atende as 
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expectativas do leitor contemporâneo por sua capacidade de ser sintética, humorística, poética e 

crítica.  

Além disso, de acordo os PCN (2000), o Ensino Médio precisa oferecer aos alunos o 

conhecimento e domínio dos variados gêneros textuais. E quando levamos pelo menos um dos gêneros 

para a sala de aula já estamos contribuindo para que isso, de fato, se efetive no ensino. Desta forma a 

oficina foi importante também por proporcionar aos alunos o conhecimento da crônica de uma forma 

bem abrangente, que perpassou o conceito, características e a estrutura deste gênero, a leitura de 

crônicas e, por fim a produção textual de cada um. Isso possibilitou que os alunos dominassem o 

gênero em questão e desenvolvessem a leitura e a escrita a partir do que eles escolhessem como 

referência.  

Com isso, nosso objetivo foi levar aos alunos o conhecimento do gênero trabalhado, visitar a 

casa Anísio Teixeira, desenvolver a observação do museu e produzir crônicas a partir da leitura de 

objetos ou fatos observados nesse ambiente. 

Material e método 

 

Nosso trabalho é de natureza teórico/prática à medida que baseamos em teorias estudadas nas 

reuniões do PIBID de Letras: Cançado (1994) Lajolo (2000), Souza; Corti; Mendonça (2012), PCN 

(2000) e Santos (S/d). E após esses estudos partimos para o planejamento das ações práticas realizadas 

durante a oficina. 

Esta oficina aplicada é parte das atividades do projeto de intervenção “Caetité em imagens: um 

novo olhar sobre a cidade”, desenvolvido em parceria entre bolsistas e supervisora. Esse projeto foi 

transformado em uma sequência didática composta por 7 módulos e um desses módulos é o que 

constituiu essa oficina.    

A mesma oficina foi executada em três etapas, cada uma com duração de duas aulas. Na 

primeira etapa fizemos os seguintes procedimentos: introdução com leitura compartilhada da crônica 

“O homem nu”; depois, tivemos um momento para as provocações e discussão sobre este texto para 

ouvir os participantes; após a exposição das opiniões, partimos para o diálogo com a classe para a 

sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos a respeito do gênero crônica; em seguida, tendo 

como base a crônica lida, fizemos a abordagem de: conceito, características, estrutura e tipos de 

crônica, tudo isso exposto em slides e material impresso. O último passo foi o desfecho com audição 

da música “Crônica”, de Engenheiros do Hawaii. Pedimos para que os alunos falassem o que sentiram 

ou refletiram com a música e falamos também do que ela se refere, da reflexão e da crítica social 

implícita na letra. 

Na segunda etapa, saímos do espaço escolar para visitarmos a Casa Anísio Teixeira, a fim de 

conhecer parte do patrimônio histórico da cidade de Caetité e vivenciar um momento em que cada 

aluno pudesse observar e escolher um fato ou objeto como referência para produção da crônica. A 

visita foi conduzida por funcionárias da casa que explicaram passo a passo a história da família de 

Anísio Teixeira e nos mostraram os cômodos e objetos do patrimônio. 

E na terceira etapa retornamos a sala de aula para desenvolvermos a produção textual escrita. 

Neste momento fizemos os seguintes procedimentos: cada aluno escolheu o objeto ou fato 

(pertencente à Casa visitada) para discutir no enredo da crônica; retomamos a estrutura desse gênero, 

suas características e os tipos existentes; orientamos individualmente cada aluno nas suas dúvidas e 

questionamentos; partimos para  a produção escrita do gênero crônica; e, por fim, socializamos os 

textos produzidos em sala.   

 

Resultados e discussão 

 

A sala de aula não é simplesmente um espaço para se promover o ensino aprendizagem, mas 

também um campo de pesquisa. De acordo Cançado (1994), a sala de aula deve ser vista como um 

objeto para se desenvolver a pesquisa etnográfica em que o pesquisador observa, participa e intervém 



na vida da turma para ajudá-la e ajudar a si mesmo a rever e redimensionar suas práticas, caso não 

sejam condizentes com a realidade e necessidade dos alunos.  

Nesse sentido estamos sempre tentando, enquanto bolsistas do PIBID e futuras docentes, ver a 

sala de aula como um espaço para se pesquisar e transformar em melhor a relações entre 

professor/aluno e ensino/aprendizagem. As oficinas que desenvolvemos na sala de aula do primeiro 

ano estão apontando para esses caminhos, à medida que buscaram conciliar e levar adiante as questões 

de conteúdo e os interesses e motivações que os alunos apresentam por uma ou por outra atividade.  

Em relação à oficina de Crônica, tivemos bons resultados que merecem destacar: O primeiro 

bloco da oficina foi mais desafiante, por ter sido um momento de buscar a aproximação dos alunos 

com a crônica. Não se referiu a um gênero novo para eles, porém, foi novidade porque eles ainda não 

tinham um contato mais direto com esse tipo de texto. O trabalho com a crônica foi desenvolvido a 

partir da discussão de Souza; Corti; Mendonça (2012) em que destacam o conceito de crônica e 

apontam propostas para trabalhá-la em sala de aula. 

A segunda etapa da oficina, em que fizemos a visita à casa Anísio Teixeira foi uma estratégia 

metodológica importante porque vimos uma oportunidade de oferecer aos alunos uma aula dinâmica e 

diferente. Através das funcionárias do museu que guiaram a turma por todos os cômodos da casa, 

conhecemos a história e as informações básicas sobre a casa e seus utensílios e a família de Anísio 

Teixeira, um educador destaque na história da educação brasileira. Foi a atividade que funcionou 

melhor, porque além dos conhecimentos adquiridos, os estudantes mantiveram concentrados nas 

informações das funcionárias, demonstraram curiosidade e lançaram perguntas  até o momento que 

encerrou a visita. Outro ponto positivo da visita foi oferecer aos alunos o tema, a inspiração, o objeto 

ou o fato para a produção das crônicas. 

Na sessão das produções, embora a turma manifestasse as suas dificuldades em relação à 

produção textual escrita, tivemos textos criativos que revelaram a capacidade de criação que cada 

aluno tem. Para facilitar o processo da produção textual retomamos a aula anterior relembrando o 

conceito de crônica, a estrutura desse tipo de texto, as principais características e os tipos que 

conhecemos. Retomamos depois a visitação da casa Anísio, relembrando o que foi observado, o que 

chamou a atenção de cada um, quais as curiosidades que lembravam ter aprendido e os cuidados que o 

visitante precisa ter no ato de uma visita a um museu. Todos estes itens foram discutidos e colocados 

como sugestão para embasar a produção individual de cada um.  

Neste momento, eles se revelaram muito inquietos, falantes e brincalhões, características 

próprias da faixa etária deles. Parecia que não iriam produzir nada, mas no final, nos surpreenderam. 

Eles possuem uma grande capacidade de concentração e chegaram a ponto de produzir crônicas 

interessantes no meio do barulho e agitação da turma.  

 

Considerações finais 

 

O trabalho desenvolvido mostrou que trabalhar o letramento na escola a partir de práticas de 

leitura e escrita de um gênero textual pode sim trazer bons resultados. Entretanto, é necessário que isso 

seja feito de forma interessante e atraente para o aluno. Concluímos que as dificuldades, tropeços e 

quedas em relação às atividades que buscamos desenvolver são naturais, até porque na sala de aula 

lidamos com a diversidade (nem todos os alunos vão gostar e se interessar por uma mesma coisa). 

Mas, sempre colhemos bons frutos quando dispomos a fazer.  

Em relação a isso, comprovamos na oficina que nem todos os alunos participaram de todas as 

atividades, mas o resultado foi satisfatório, pois muitos participaram, produziram e gostaram. As 

crônicas produzidas revelaram que os alunos são sujeitos capazes de ler, interpretar e reinventar a 

história a partir da escrita (objetos antigos do museu foram relidos e recriados segundo realidade e 

ficção na crônica). 



Com isso, acreditamos ter contribuído para o crescimento dos alunos e admitimos que essa 

atividade, bem como, todas as outras realizadas no PIBID de Letras favorecem diretamente o nosso 

crescimento profissional à medida que nos coloca em contato direto com os alunos e com os acertos e 

desacertos encontrados no exercício de educar. 
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