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Nesta edição, o tema das Olimpíadas de Língua Portuguesa ganhou outra 

dimensão diante da realidade global em que estamos inseridos. Independente 

da localidade, o “lugar onde vivo” tornou-se muito parecido com o lugar onde um 

paulistano, cearense, americano, europeu e africano também vivem, pois a 

pandemia do Covid 19 nos impôs uma série de circunstâncias, sentimentos, 

anseios e expectativas que nos aproximou. 

Por isso, partimos dessa reflexão para compartilharmos um pouco sobre 

a experiência de trabalhar o gênero textual crônica em busca desse “lugar” que 

se tornou, inevitavelmente, tão comum a todos, a partir do distanciamento social, 

do uso de máscaras, dos hábitos de higiene e da tentativa de nos adaptarmos 

ao ensino remoto e à saudade do convívio próximo e constante. 

Apesar de já estarmos no segundo ano de ensino remoto, as Olimpíadas 

de Língua Portuguesa revelaram-se um grande desafio já que as aulas em nossa 

escola ocorrem à distância, através das plataformas do Google Classroom, do 

Meet e também com o apoio de redes sociais, como Whatsapp, Facebook e 

Instagram. Contudo, há uma grande quantidade de alunos que não têm acesso 
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à Internet e a meios tecnológicos. No âmbito educacional, essa se mostrou uma 

das facetas mais cruéis da pandemia: a exclusão digital. 

Com isso, temos desenvolvido estratégias para dinamizar o ensino, 

reformulando o currículo e priorizando competências e habilidades, previstas na 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC, mais importantes para este momento. 

Assim, elaboramos os Blocos de Atividades impressos para oferecer 

acessibilidade àqueles que não possuem recursos financeiros, que contavam 

minimamente com uma televisão antiga para se entreter e se informar.  

A pandemia tornou ainda mais visível o abismo social que existe em nosso 

país e o modo como as pessoas são afetadas pelas desigualdades econômica, 

educacional, de acesso à leitura, à bens culturais, aos recursos tecnológicos, 

etc. Dito isso, prometo que retornarei ao foco deste texto: o universo das crônicas 

em tempos pandêmicos. É que, nesta edição, relatar nossa prática pedagógica 

é bem mais do que descrever uma experiência em sala de aula, é dar voz a 

alguém que esteve em casa por longos dias vivendo a angústia de sentir que 

não estava fazendo o suficiente em prol dos educandos. E, desde já, agradeço 

por esta oportunidade! 

Ao longo do caminho foram inúmeros desafios. Planejamos a rota, os 

meios de transporte e parte da caminhada fizemos a pé (sem muitos recursos). 

Erramos o caminho, refizemos o percurso e, por vezes, abandonamos o mapa e 

quase seguimos intuitivamente. À medida que os meus caminhantes iam 

treinando os seus passos e se aventurando na jornada com dificuldade, 

superação, curiosidade, alegria e descoberta, percebíamos que o percurso se 

fazia mais importante e transformador do que o destino final (até porque ainda 

seguimos caminhando hoje). 

Construímos essa metáfora juntos em uma de nossas aulas síncronas 

pelo Meet e, a partir dela tentaremos mostrar que os textos finais das crônicas 

selecionadas (nosso suposto destino final) não são capazes de dimensionar o 

quanto aprendemos através das leituras, análises, discussões, pesquisas e 

produções textuais.   

Nossas aulas síncronas envolvem os alunos das turmas do 9º A, B e C, e 

ocorrem simultaneamente, na mesma sala virtual do Meet. São dois encontros 

semanais. Já as aulas assíncronas ocorrem através de nossas postagens no 



Classroom (onde as turmas são divididas) e também pelo envio de atividades 

impressas. Além disso, temos o Whatsapp como um canal de comunicação. Vale 

destacar que, no ano passado, as aulas síncronas ocorriam apenas por esse 

aplicativo, ou seja, os alunos ainda estão se adaptando ao uso da plataforma e 

muitos não têm memória suficiente em seus aparelhos para fazer o download de 

aplicativos. 

Assim, o leque extraordinário de opções tecnológicas para prover o ensino 

remoto, do qual tantos entusiastas não se cansam de ressaltar, se afunilava 

muito diante da realidade de nossos meninos e meninas no interior do Pará. Foi 

preciso nos adaptarmos ao nosso contexto e às possibilidades concretas, 

primando por estratégias que conseguissem incluir o maior número de 

educandos. Além disso, eu precisava contar com a autonomia e interesse deles 

em ler/escrever, e se aprofundar no estudo da crônica.     

Queria que eles se sentissem, de fato, convidados a participar das 

Olimpíadas de Língua Portuguesa para que se engajassem na proposta 

temática, nas leituras e nos gêneros estudados. E já estava preparada para a 

resistência à produção textual, pois se antes com a rotina semanal de atividades 

na escola já era um exercício que não despertava tantas paixões (pelo menos, 

não, comparado ao meu nível de expectativa). Imagina agora distantes há quase 

dois anos dos estímulos diários da leitura e da escrita no espaço escolar! 

Mas, se o convite para participar viesse de um adolescente, quem sabe 

se tornaria mais atrativo? Partindo dessa ideia, busquei no Youtube vídeos de 

alunos finalistas expondo sobre a experiência de participar das Olimpíadas e 

como se inspiraram para escrever a crônica. Funcionou! Primeiro passo da 

jornada com sucesso! De imediato, gerou identificação e curiosidade sobre as 

etapas. Em seguida, exibi também alguns vídeos institucionais do site 

“Escrevendo o Futuro” abordando o evento.    

Planejei o caminho com os cadernos de oficinas, postando na plataforma 

o material e solicitando sua leitura. O trajeto não pareceu bom. Poucos leram. A 

maioria nem visualizou o conteúdo em PDF. Foi frustrante ver meus caminhantes 

tão desanimados, e era tão importante que eles tivessem iniciativa e autonomia 

para ler, desenvolver as atividades e produzir os textos. Nosso tempo síncrono 



era muito curto para conciliar o conteúdo curricular e o Caderno contendo as 

Oficinas. 

Foi, então, que alteramos o percurso. As crônicas foram inseridas em todo 

material curricular e até mesmo aspectos gramaticais seriam abordados a partir 

delas. Foi o gênero carro-chefe do bimestre! Retirava textos e atividades dos 

cadernos e os adaptava através de Formulários e dos Blocos de Atividades 

impressos para que todos tivessem acesso. 

Até certa altura do caminho houve bons resultados. Mas, eram poucos os 

alunos que se mostravam interessados em se aprofundar naquele gênero e nas 

leituras. Em poucas ocasiões, conseguíamos tempo suficiente nas aulas 

síncronas para fazer uma leitura compartilhada das crônicas propostas. E 

quando era solicitado que lessem em outros horários, havia pouco interesse.  

Parecia que estávamos caminhando a pé, e muito lentamente. 

Precisávamos de um novo “veículo de transporte”. Foi, então, que encontrei 

alguns vídeos com animações de crônicas no Youtube. O primeiro exibido 

intitulava-se “A porta”, de autoria de Francisco Edmar Rocha de Castro, aluno 

finalista da 6º edição das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Lembro de uma das 

perguntas feitas, ao final: “Professora, essa história se passa todinha na casa do 

menino? Achei que era pra ser sobre a cidade. Esse lugar onde vivo pode ser a 

minha casa mesmo?” 

O questionamento foi excelente para um ponto de partida, para refletirmos 

sobre o que significava esse lugar macro e micro onde vivemos. Outras 

observações também foram feitas sobre o tema triste da crônica, e houve até um 

debate sobre o fato do pai do personagem da narrativa ter morrido ou não. Foi 

maravilhoso perceber meus alunos interagindo, abrindo o áudio e fazendo 

análises. Contudo, era necessário aprofundarmos nas características sobre o 

gênero. Muitos o confundiram com um conto.  

Retornamos ao Caderno de Oficinas, um dos nossos “mapas”. Meus 

caminhantes fizeram leituras compartilhadas das crônicas apresentadas nas 

primeiras oficinas, via Meet, mas eu percebi que nem todos mantinham-se 

atentos. Tentei conduzir uma leitura mais dialogada a cada fragmento, buscando 

evidenciar o estilo de linguagem adotado pelo autor, características do gênero, 

elementos da narrativa e, especialmente, o papel do narrador.    



Quando, na oficina 4, lemos “As loucuras da quarentena” nos detivemos 

um pouco para refletir sobre esse contexto comum a todos. Nesse momento, 

uma aluna chamou atenção para o fato de que a personagem da crônica tinha 

muito tempo para olhar pela janela, enquanto muitas pessoas tinham que “suar 

pra ganhar o pão lá fora”.  

Essa perspectiva da aluna foi importante para ressaltarmos sobre a 

subjetividade de nossas produções e que era necessário escrevermos algo que 

fizesse as pessoas refletirem, ou seja, não era apenas narrar uma cena. Senti 

que precisávamos começar nossa escrita já! Um dos alunos perguntou no chat 

se era para escrever sobre a quarentena. Retomei o horizonte temático: “O lugar 

onde vivo”. Conduzi uma série de perguntas sobre Canaã dos Carajás, o bairro 

em que moravam, a nossa escola e o trajeto que fazia de suas casas até ela, as 

praças, o bosque, a pista de caminhada, etc. 

Já havíamos ganhado um certo fôlego. Apertamos o passo em nossa 

jornada e me enchi de expectativas. Elaborei a proposta de produção da crônica 

e postei junto ao Bloco de Atividades na plataforma e na versão impressa aos 

que não possuíam acesso à Internet. Acredito que, nesse momento, nos 

perdemos um pouco do caminho. A maioria não escreveu o texto, aqueles que 

escreveram não sabiam como postar na plataforma. 

Alguns me procuraram pelo Whatsapp e enviaram fotos da crônica escrita 

no caderno. Entre os textos que me chamaram a atenção estava o da aluna 

Vitória, que havia feito uma detalhada descrição da cidade, digna de uma 

pesquisadora. Outros até escreveram narrativas, mas com um teor de relato e 

não de reflexão. Em relação à Vitória, elogiei a informatividade do texto, mas 

expliquei que não atendia à proposta, pois era como se eu esperasse que ela 

escrevesse sobre “a história por trás do bolo de chocolate de Aninha”, e eu 

recebesse uma receita de bolo de chocolate. Uma excelente receita! 

Felizmente, ela compreendeu a confusão entre os gêneros. E, durante a 

aula síncrona, expliquei a situação aos alunos e citei exemplos sobre os textos 

recebidos e o que se esperava de uma crônica. Lembro-me que uma aluna 

chamada Rayka abriu seu áudio, imediatamente, e reclamou que, pelo jeito, sua 

história não serviria porque havia escrito quatro páginas sobre um casal que se 

conhece e que, ao final, vai morar em Nova York. Antes que eu avaliasse, um 



menino disse que parecia uma novela. Já outra disse que talvez fosse um conto. 

Alguém, que não consegui identificar devido ao “pequeno tumulto”, perguntou se 

o casal morava em Canaã e quem era o narrador da história. 

Todas as participações me encheram de orgulho. Parecia que estávamos 

parados no caminho, quando, na verdade, meus caminhantes discutiam sobre 

os gêneros textuais, o tema da crônica e até mesmo o foco narrativo. Respaldei 

os comentários e destaquei outros aspectos fundamentais. E onde está o 

cotidiano na crônica de vocês? Sobre o que vocês estão refletindo no texto?   

Como se tivéssemos um GPS, recalculamos a rota, e dessa vez seguimos 

o caminho com um olhar atento ao gênero e reforçando a importância de um 

bom roteiro de escrita. Mas, pela enxurrada de mensagens via Whatsapp, 

percebi que muitos ainda escreviam com insegurança. Tornava-se necessário 

mais leitura, e eu não tinha certeza se os alunos realmente recorriam ao Caderno 

de Oficinas para se aprofundar.  

Novamente, segui instintivamente outra direção: a leitura de crônicas 

finalistas da última olimpíada. A proposta era que a turma lesse os textos e 

elegesse as três melhores crônicas, destacando as características, o discurso, o 

estilo utilizado e os títulos. Os autores eram adolescentes, meus alunos também. 

Todos no mesmo barco! 

Através dessa atividade foi possível ampliar o número de leitores e nos 

aprofundarmos nos diálogos e análises. Retornamos outras vezes às oficinas 

para apresentar a biografia de cronistas brasileiros importantes. As produções 

dos meus caminhantes ganharam outro fôlego. Uma delas retratava uma família 

comendo lanche na avenida principal, em uma sexta-feira, à noite, refletia sobre 

o movimento e um assaltante que levou o lucro do vendedor ambulante. Outra 

narrava uma tempestade, da qual inclusive eu me lembro, que provocou grandes 

estragos no centro da cidade e destacava a pressa das pessoas e o imprevisível. 

Ainda que muitos não houvessem escrito a crônica e também aqueles que 

não conseguiam entregá-la, os avanços foram significativos nas produções que 

chegaram por imagens, áudios, textos impressos e pelo Whatsapp. Contudo, eu 

sentia que ainda era preciso provocar o imaginário deles. O caminho havia ficado 

muito retinho, precisávamos de curvas e desafios para avançar ainda mais.  



A oitava oficina me inspirou a ter uma ideia. A proposta inicial do caderno 

era que os alunos tivessem os olhos atentos ao dia-a-dia e que fossem capazes 

de fazer a leitura de imagens. Achei formidável! Hora de apreciar a paisagem do 

caminho! Fugi um pouco do roteiro e ofereci a eles a imagem de uma pequena 

flor amarela nascida em meio ao asfalto, contendo a seguinte legenda: “Uma flor 

nasceu na rua...Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio” (A flor e a náusea – 

Carlos Drummond de Andrade).  

Como poderia se dar a circunstância da descoberta de uma flor nascida 

no asfalto? Em que contexto você a encontrou? Em que rua de nossa cidade? 

Que sentimentos ela lhe provoca? Significa algo? Quem se importa com uma flor 

assim? A aula terminou no momento exato das perguntas. Nem tive tempo de 

ler o poema, só fiz referência a Drummond. Acreditei que a intertextualidade 

poética e o poder da linguagem semiótica já seriam suficientes para aflorar ainda 

mais a subjetividade de meus alunos para as singularidades do cotidiano. 

Realmente, as produções ganharam outra dimensão, tornaram-se mais 

detalhistas, um foco mais introspectivo do cotidiano e um tom poético. E surgiram 

até textos humorísticos. Afinal, entenderam que o caminho na escrita de uma 

crônica pode mesclar realidade e ficção. 

O trabalho de reescrita dos textos foi um percurso tortuoso e cheio de 

pedras, que ainda hoje sinto que poderíamos ter avançado significativamente se 

estivéssemos fisicamente em sala de aula. Inclusive, sobre os textos finais ainda 

os vejo em construção.  

Mas, como eu disse em um dado momento deste relato: o destino final 

não reflete a dimensão dos nossos desafios e conquistas no meio do caminho. 

Aprendemos muito com as leituras, os diálogos, os textos multimodais (verbais, 

visuais e audiovisuais) e com aquilo que produzimos de forma escrita e também 

oralmente, pois ampliamos nossa interação. Mais do que isso construímos juntos 

um olhar mais reflexivo, crítico e empático sobre o lugar onde vivemos e o lugar 

comum a que esta pandemia nos impôs, valorizando o nosso cotidiano e 

projetando horizontes com mais esperança e humanidade. 
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