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Crônicas de estudantes: relato de atividade 

 

Introdução 

 É comum ouvirmos colegas professores relatarem que os alunos não se 

interessam por nada, não sabem ler nem escrever, são preguiçosos e, muitas vezes, 

negam-se a realizar as atividades. No entanto, não é comum que nos questionemos a 

respeito de nossa metodologia, se ela faz sentido aos estudantes e se estes entendem 

a importância de cada atividade proposta pelo professor. 

Em língua portuguesa, assim como há quem ensine exclusivamente tópicos 

de gramática, valorizando pouco a leitura e a escrita; também há quem lide com textos 

sem trabalhar os recursos linguísticos necessários para sua compreensão e elaboração. 

Tais posturas geram, a muitos, aversão às aulas de língua materna e, principalmente, 

má qualidade na produção escrita dos discentes, além de serem empecilhos para a 

formação de bons leitores. 

 Adotando uma postura de valorização da escrita e leitura, 

predominantemente de textos dos próprios alunos, decidimos levar o prazer e a 

aparente simplicidade da crônica à sala de aula. Gênero suave, subjetivo, que aborda 

temas variados de nosso cotidiano e, por esse motivo, agrada a diversos públicos (dos 

fãs de esportes aos leitores das páginas policiais; dos que admiram o lirismo no sabor 

de uma lembrança, uma sensação, aos que preferem a crítica social).  

Apoiamo-nos em textos presentes no material semestral enviado pela 

Secretaria de Educação do município de São Paulo (Cadernos de apoio e aprendizagem 

8º ano). No capítulo de crônicas encontramos textos de grandes escritores: de 

Machado de Assis a Rubem Braga, passando por Lima Barreto, Moacyr Scliar, Stanislaw 

Ponte Preta, Ferréz, entre outros. As crônicas apresentam temática bastante variada: 

esportiva, policial, fantástica e acontecimentos cotidianos nas grandes cidades. Junção 

perfeita entre vida e literatura, propiciando aos estudantes uma aproximação literária 

agradável,_com_uma_linguagem_atraente_e_acessível.
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O material e as atividades desenvolvidas foram trabalhados com um 

objetivo: a valorização da autoria e da expressão escrita por alunos de 8º ano (7ª 

série). Para realização de tal projeto, que aconteceu durante os três últimos bimestres 

de 2011 em uma escola da prefeitura de São Paulo, foi necessária a aproximação dos 

estudantes com crônicas, a partir da leitura e análise dos textos dos autores já citados, 

no que tange às características formais, literárias e linguísticas; público alvo; suporte e 

circulação. Também incentivamos a apreciação estética em cada texto. 

 A seguir, fazemos uma breve descrição da escola em que o projeto foi 

desenvolvido; apresentamos algumas considerações sobre as perspectivas de ensino 

de língua portuguesa que nos nortearam; elencamos os passos que culminaram na 

elaboração do livro; e apresentamos uma breve análise de uma das crônicas escritas. 

 

Sobre a escola 

As atividades foram desenvolvidas no Centro Educacional Unificado (CEU) 

Cantos do Amanhecer, instituição na qual lecionamos em 2011 e que faz parte da rede 

pública do município de São Paulo. Este CEU, que está localizado na região do Campo 

Limpo, possui Centro de Educação Infantil, Escola Municipal de Educação Infantil e 

Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF); dessa forma, atende a crianças e 

adolescentes de menos de um ano até 14 anos em média.  

O CEU constantemente promove atividades esportivas, recreativas e 

culturais para seus alunos e para a comunidade do entorno. Neste espaço, há teatro, 

telecentro, biblioteca, quadras e piscinas, equipamentos geridos por uma equipe que 

organiza as atividades esportivas e culturais a serem desenvolvidas.  

Em 2011, a EMEF funcionava nos três períodos, sendo que pela manhã 

atendia a alunos dos últimos anos do ensino fundamental; à tarde, dos anos iniciais do 

ensino fundamental; e à noite oferecia educação de jovens e adultos. Esta é a maior 

unidade deste CEU em número de alunos. Naquele ano, a equipe gestora contava com 

três coordenadoras, duas vice-diretoras e uma diretora. 
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Ensino de língua portuguesa 

A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais em 1998 marca uma 

mudança significativa no paradigma do ensino de língua portuguesa no Brasil, iniciada 

já na década de 80 com estudos, predominantemente, das áreas de linguística aplicada 

e textual. Se, anteriormente, prevalecia o ensino pautado numa metalinguagem 

gramatical, passou a vigorar a premissa de que o trabalho deveria tomar como o 

centro o próprio texto. 

Tais perspectivas são discutidas, por exemplo, em livros como O texto na 

sala de aula, de Geraldi, e Por que (não) ensinar gramática na escola, de Possenti. 

Dessa forma, ganharam espaço nas aulas de língua portuguesa as atividades de escrita, 

sobretudo as que tomavam como foco a reescrita do texto do próprio aluno, 

construindo-o de acordo com as especificidades da situação de comunicação em 

questão. 

Assim, um dos desafios encontrados por professores de língua portuguesa, 

no que diz respeito à proposição de atividades de escrita, é o risco da artificialidade do 

contexto de escrita e circulação na construção textual. Tal aspecto diz respeito, por 

exemplo, à elaboração de cartas sem que elas venham a ser enviadas ou que se tenha 

um destinatário real, à escrita de notícias que não serão compartilhadas e terão como 

leitor somente o professor, etc.  

Deve-se considerar que, sendo as atividades de escrita desenvolvidas no 

interior da escola, mesmo que se busque recriar o contexto de circulação de um 

determinado texto, já há a caracterização de uma situação artificial, entretanto mais 

próxima de sua ocorrência em situação real. 

No caso da elaboração de textos literários, que pressupõem uma 

construção artística com vistas à fruição, é imprescindível que a escrita dos alunos 

possa ser compartilhada, apreciada e criticada por outros leitores para além do 

professor. Pensando nessa necessidade e nas consequências de outros leitores para a 

produção escrita dos alunos, desenvolvemos conjuntamente uma atividade que visava, 

não somente à elaboração de crônicas, mas também à construção de um livro de 
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autoria dos alunos. Passamos, a seguir, à descrição dos passos que culminaram na 

construção do livro. 

 

Descrição da atividade 

Iniciamos o trabalho com as crônicas no segundo bimestre de 2011, com a 

leitura e discussão de textos por seis 8os anos, cada turma com 35 alunos em média; 

Adriana era professora de uma dessas turmas e Helem, professora de cinco. Para 

tanto, apoiamo-nos no material disponibilizado pela prefeitura de São Paulo e em 

livros de crônicas disponíveis na sala de leitura da escola. 

A partir dos Cadernos de apoio e aprendizagem da prefeitura de São Paulo 

os alunos puderam ter contato com os seguintes textos: Chatear e encher, de Paulo 

Mendes Campos; Os jornais, de Rubem Braga; A cadeira do dentista, de Carlos Eduardo 

Novaes; texto sobre regras no bonde, sem título, de Machado de Assis; As enchentes, 

de Lima Barreto; Ela tem alma de pomba, de Rubem Braga; Brasil, 2063, de Stanislaw 

Ponte Preta; De mais a mais, mases demais, de José Roberto Torero; O grande assalto, 

de Ferréz; O siri higiênico, de Moacyr Scliar; e Caminho, crônica escrita por um 

estudante também do 8º ano. 

Além da leitura, foram realizadas atividades escritas e orais de 

compreensão dos textos. Após esse primeiro contato, propusemos aos estudantes que 

escrevessem suas próprias crônicas, que poderiam ser baseadas em notícias, 

acontecimentos pessoais, situações inusitadas, etc. Essa proposta se deu no segundo 

bimestre de 2011. 

A seguir, cada um escreveu a primeira versão, que foi entregue, 

inicialmente, à professora e também a alguns colegas escolhidos pelos próprios alunos. 

O objetivo dessa troca foi a possibilidade de os estudantes perceberem o impacto que 

seus textos causavam sobre os demais, pontos que poderiam ser melhorados, 

passagens que não eram compreendidas, entre outros aspectos. 

De posse dos comentários e sugestões, cada aluno procedeu à escrita da 

versão final de sua crônica, que foi entregue à professora da turma para mais uma 
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leitura e possíveis intervenções. No que diz respeito à avaliação dessa atividade, 

observaram-se, no texto reescrito, a compreensão e incorporação das principais 

características de uma crônica, capacidade de criar interesse no leitor, expressão 

escrita e uso de recursos estilísticos (suspense, humor, ironia, metáforas, etc.). 

Inicialmente a construção do livro de crônicas ocorreria em apenas uma 

turma, a 7ªF; por isso, o passo seguinte, que foi a digitação dos textos pelos alunos na 

sala de informática da escola ou em suas próprias casas e envio à professora, foi 

desenvolvido predominantemente por esses alunos. As outras turmas, também foram 

envolvidas, mas, por já terem outros meios de divulgação de seus textos (os murais da 

escola, por exemplo), contribuíram em menor número. A organização dos textos 

recebidos em forma de livro aconteceu no quarto bimestre de 2011. 

Tendo em vista que a atividade proposta se desenvolveu em várias etapas, 

nem todos os alunos cumpriram os passos propostos; alguns só escreveram a primeira 

versão e não consideraram os comentários dos colegas, outros não enviaram o texto 

digitado para integrar o livro, etc. Na 7ªF, por exemplo, dos 33 alunos, 14 chegaram à 

última versão da crônica, número considerável quando levamos em conta que os 

estudantes desta sala apresentavam, em língua portuguesa e em outras disciplinas, 

bastante resistência ao desenvolvimento de atividades. Consideramos que, mesmo 

sem a chegada de todos à última etapa proposta, os alunos puderam se envolver de 

alguma forma em pelo menos uma das etapas da atividade. 

Os textos enviados foram organizados de modo a integrarem uma 

coletânea de crônicas denominada Crônicas de estudantes, que pode ser acessada por 

meio do endereço http://migre.me/6d6D8. Para a capa do livro, optamos por dispor 

aleatoriamente trechos escritos pelos alunos, como se vê a seguir:

http://migre.me/6d6D8
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Imagem 1: capa do livro Crônicas de estudantes 

 

Com o apoio dos professores responsáveis pela sala de leitura, Fábio 

Roberto Ferreira Barreto e Sonia Regina Lima, realizamos o lançamento do livro 

durante a Mostra Cultural da Escola, que aconteceu em 24 de novembro de 2011. 

Participaram desse evento os autores do livro, familiares, professores e funcionários 

da escola. Cada aluno recebeu uma cópia impressa do livro e teve a oportunidade de 

ler sua crônica para os demais. Também esteve presente um escritor da região, José 

Sarmento, que meses antes havia ido até a escola para falar sobre seu trabalho e o 

ofício de escrever. A sala de leitura da escola recebeu alguns exemplares do livro para 

que, posteriormente, outros estudantes e professores possam ter contato com a 

atividade desenvolvida e para a preservação da memória escolar. 

Como exemplo do trabalho de escrita realizado pelos alunos, destacamos 

uma das crônicas que integra o livro: A emoção de ser campeão, de Gabriel:
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A emoção de ser campeão 

 O futebol é inexplicável, angustiante e emocionante. A melhor coisa para um 

torcedor apaixonado é ver seu time campeão, é uma felicidade enorme. 

 Bom, eu vivi isso. Meu time é o Fluminense, muita gente pergunta se eu sou 

carioca, não sou, antes de eu escrever essa crônica a professora perguntou. Eu não 

entendo isso, pelo lugar que você nasce, define o time que você tem que torcer, tem 

que ser dali. 

 Minha família é toda corinthiana e queriam que eu fosse também. Como gosto 

de ser independente, escolhi meu time, que é o Flu. 

 O meu dia estava angustiante, depois de ter acompanhado todos os jogos como 

podia, mal esperava pelo jogo. Estava em casa esperando meus irmãos chegarem. 

Quando eles chegaram, aí é que foi a surpresa, meus pais me deram um vídeo-game... 

Foi uma felicidade, já logo o liguei para jogar com meus irmãos. 

 Quando estava perto da hora, liguei o computador para assistir ao jogo, mas 

havia um problema, não conseguia encontrá-lo em nenhum lugar. Fiquei desesperado 

e tive que acompanhar o jogo do Corinthians, enquanto jogava no vídeo-game. 

 Para ganhar o título, era só ganhar do Coritiba, mas o gol não saía. Para alívio, o 

Goiás marcou um gol contra o Corinthians, empatando o jogo. Lá no Engenhão não 

saía o gol. Aí o susto, Ronaldo acertou a bola na trave que rebateu na outra. Eu não 

entendia como o Corinthians não ganhava do time reserva do Goiás! 

 Foi quando o Carlinhos arrancou pela lateral e cruzou para Washington que 

cabeceou a bola, bateu no zagueiro e Emerson chutou e marcou para o Flu,  gooool !!! 

Foi uma alegria, e depois o jogo parecia que não queria acabar, mas o sufoco diminuiu 

depois que o jogo do Corinthians acabou. Começou a passar na televisão o fim do jogo 

do Flu. Aos 48 minutos do segundo tempo, o juiz apitou. Comecei a pular de alegria e a 

gritar campeão, os jogadores correram pelo campo e comemoraram. Essa é a grande 

emoção_de_ser_campeão!
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Nela percebemos que o aluno tratou de um fato corriqueiro: um jogo de 

futebol, mas na perspectiva do apaixonado pelo time, sob a ótica da emoção e da 

explosão de alegria no momento do gol, de ser campeão! É um texto que nos 

transmite a sensação de angústia do torcedor, levando-nos a ficarmos nervosos junto 

ao narrador à espera do jogo, do gol, da vitória, enfim. 

Gabriel entendeu a proposta da crônica, escolheu um tema significativo 

para ele e colocou em prática o que foi discutido e analisado durante as aulas. Era 

difícil para os estudantes entenderem que não bastava narrar, descrever ou comentar, 

era necessário algo mais, colocar emoção, fazer críticas, ironizar, usar humor. Gabriel 

escolheu a primeira opção, colocou o que sentiu ao assistir ao jogo. 

 

Considerações finais 

Ao terminarmos a atividade, percebemos que ela foi mais produtiva e 

significativa do que imaginávamos. Os textos refletem usos criativos de recursos 

linguístico-discursivos. Alunos que apresentavam muita dificuldade se superaram. . 

Ademais, a coletânea reuniu crônicas com as mais diversas temáticas: esportes, 

alimentação, vida de famosos, casos corriqueiros em família, etc. 

Os estudantes ficaram orgulhosos de suas produções e fizeram questão de 

lê-las no momento de socialização realizado na escola. Mesmo os que não se 

envolveram muito na atividade tiveram avanços. Nossos objetivos foram cumpridos, 

ficando claro para nós que a escrita pode e deve ser fruto de um trabalho coletivo. 
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