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Objetivos 

- Refletir sobre a importância da reescrita e do 
aprimoramento de textos; 

 

- Vivenciar a análise e a reescrita de crônicas de alunos, 
com base em alguns aspectos discursivos, textuais e 
linguísticos do gênero. 
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Ponto de partida: a escrita da crônica 
  
“ Amigo estudante 
Carlos  Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes campos, 

Rubem Braga   

[...]  
     Crônica é um escrito de jornal que procura contar ou comentar 

histórias da vida de hoje. Histórias que podem ter acontecido com 
todo mundo: até com você mesmo, com pessoas de sua família ou 
com seus amigos. Mas uma coisa é acontecer, outra coisa é 
escrever aquilo que aconteceu. Então você notará, ao ler a narração 
do fato, como ele ganha um interesse especial, produzido pela 
escolha e pela arrumação das palavras. E aí começa a alegria da 
leitura, que vai longe. Ela nos faz conferir, pensar, entender melhor 
o que se passa dentro e fora da gente. 

[...]  
          (in Para gostar de ler – Crônicas. São Paulo: Ática, 1977. v.1.)            
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A prática de escrita  
contextualizada 

 

Segundo Luciene Simões1, numa prática de escrita contextualizada, o 
professor desempenha diferentes papéis em relação ao autor do texto. 
Nas diferentes leituras do texto, ele pode se colocar como : 
 
 a. Leitor –quando é tocado pelo texto lido e reage, por comentários, 

às ideias e percepções que o autor tentou expressar.  
 b. Assistente - quando trabalha com o autor, orientando-o quanto às 

formas de escrever. Junto com o autor, ele focaliza as convenções do 
gênero, o uso adequado dos meios linguísticos, a adequação do texto 
ao assunto proposto. 

 c. Avaliador – quando comenta o desempenho do autor, ressalta seus 
pontos fortes e aponta os aspectos da escrita que ainda precisam ser 
aperfeiçoados. 
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1 Conversa vai, escrita vem. Simões, Luciene Juliano e Farias, Bruna Sommer. Revista Na Ponta do Lápis 
Ano IX, Número 21, Fevereiro de 2013  



Análise e reescrita de crônicas 
sugestão de roteiro  

 

Dimensões discursivas do  gênero crônica 
 

 A crônica cumpre o principal objetivo a que você se propôs ao 
escrevê-la : divertir, emocionar, criticar e provocar reflexão, 
enredar o leitor...?  

 O tom que você usa (humorístico, irônico, lírico, crítico...) é 
adequado para atingir esse(s) objetivos? 

 Você usa uma linguagem leve, quase uma conversa com o leitor? 
 Você considera essa linguagem adequada ao seu público leitor?  
 Sua crônica apresenta uma visão pessoal do tema tratado? 
 O ponto de partida é um episódio do cotidiano, aparentemente 

comum? 
 Esse episódio pode provocar a reflexão do leitor?  
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Análise e reescrita de crônicas 
sugestão de roteiro 

Dimensões textuais do gênero crônica 
 

 O título mobiliza o leitor, faz com que ele se interesse pelo texto? 
 Você usa adequadamente os parágrafos para organizar os diversos 

momentos do texto?  
 A pontuação contribui para organizar o texto, dando clareza e 

explicitando a relação adequada entre as ideias?  
 Você usa adequadamente palavras e expressões (conectores temporais e 

espaciais ou conectores lógico –argumentativos) que organizam o texto? 
  Se sua crônica é predominantemente narrativa: 
 As características da narrativa (personagens, cenário, tempo, elemento 

surpresa ou conflito e desfecho) estão presentes? Estão bem 
desenvolvidos? 

 O enredo está bem desenvolvido, coerente? Há unidade de ação? 
 As palavras que marcam tempo e lugar estão presentes? 
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Análise e reescrita de crônicas 
sugestão de roteiro 

Dimensões linguísticas do gênero crônica 

 

 Você escolheu palavras adequadas ao registro informal que 
caracteriza o  gênero crônica? 

 Procurou evitar clichês, frases prontas, imagens desgastadas?  
Evitou repetições desnecessárias (não propositais)?  

 Você usou e manteve adequadamente os tempos verbais ao 
longo das sequências narrativas, descritivas, explicativas e 
avaliativas de seu texto? 

 Escolheu a variedade linguística adequada aos seus objetivos no 
texto como um todo, ou em determinados momentos dele? 

 Atendeu às convenções da escrita quanto à estruturação das 
frases, ortografia, acentuação, pontuação?  
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Quatro textos de alunos 
análise e reescrita 

 

 Texto 1 – Sessenta minutos 

 Texto 2 -  Relógio Jumento 

 Texto 3 – Bola Murcha 

 Texto 4 – O lugar onde moro  

 

9 



Quatro textos de alunos 
análise e reescrita 

 1. Sessenta minutos - Leitura e análise coletiva : identificação de alguns 
aspectos  discursivos, textuais e linguísticos . 
 

 2. Exercício de reescrita em grupos 
 

 Grupo 1: Bola Murcha - Aspectos discursivos –sugestão: identificação do 
contexto de produção e as características do gênero crônica  

 Grupo 2: Bola Murcha - Aspectos discursivos – sugestão: a adequação da 
linguagem em relação ao leitor  pretendido, escolhas lexicais  

 Grupo 3: O lugar onde moro – Aspectos textuais-  Sugestão: sequências 
textuais narrativas e descritivas   

 Grupo 4:  O lugar onde moro – Sugestão: a presença dos elementos da 
narrativa: foco narrativo, personagens, cenário, conflito, desfecho 

  Grupo 5: Relógio Jumento – Aspectos linguísticos –  Sugestão: pontuação  
 Grupo 6 : Relógio Jumento – Aspectos linguísticos – Sugestão :  uso e 

manutenção dos tempos verbais, a escolha de palavras.  
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