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Resumo: O trabalho trata do uso de sinais de pontuação na produção textual do gênero crônica de 

estudantes do 9º ano, conforme um dos módulos de uma Sequência Didática (SD) realizada numa 

escola pública de Arapiraca que é parceira do projeto de Língua Portuguesa do PIBID – 

UFAL/Campus Arapiraca. O objetivo do trabalho é fazer com que os estudantes percebam o uso dos 

sinais de pontuação de maneira adequada para que produzam um texto fluido, adequado e que 

construa sentido. Esse trabalho fundamenta-se no conceito de Sequência Didática de Dolz, Noverraz 

e Schneuwly (2004). Nesse módulo, foram apresentados textos e atividades para que despertassem nos 

alunos como a pontuação acontece colaborando para a compreensão do sentido do texto. Na 

produção final dessa SD, os estudantes entregaram crônicas nas quais foi percebido um avanço em 

relação à produção inicial apresentada. Isso se deveu, possivelmente, por meio dos módulos 

ministrados pelo grupo dos pibidianos com a supervisão devida do professor e do coordenador do 

projeto. Esses módulos foram feitos em sequência didática, apresentação da situação: oficina sobre o 

gênero crônica primeira produção, que foi encontrado as principais dificuldades encontradas 

estrutura, concordância e pontuação. Módulo 1: oficina com os principais erros encontrados na 

produção inicial, módulo 2: relembrar as características do gênero trabalhado, segunda produção 

com o tema específico, módulo 3: analisar e comparar a segunda produção com a primeira, oficina 

sobre as dificuldades persistentes e produção final foram selecionadas três crônicas dos estudantes do 

9º ano e dessas escolhidas foi Selecionado a melhor crônica deste estudante, onde ele concorrerá com 

outros estudantes do estado de Alagoas. 
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Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo tratar do uso dos sinais de pontuação na 

produção textual do gênero crônica de estudantes do 9º ano, conforme módulos de uma 

sequência didática (SD), realizada numa escola pública de Arapiraca que é parceira do projeto 

de Língua Portuguesa do PIBID- UFAL/ Campus de Arapiraca. O primeiro foi estruturado de 

forma mais simples, foi solicitado aos estudantes a produção textual a partir de uma breve 

explicação sobre o gênero crônica, com o tema “o lugar onde vivo”, tema das Olimpíadas 

Brasileira de Língua Portuguesa, a qual iriam participar. 
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A origem da palavra crônica retomar ao vocábulo Grego (chroniksós), que significa 

“tempo”, pelo latim (chronica) ou seja, ao ler uma crônica estamos diante de um gênero 

textual onde a questão temporal é fundamental. A crônica surgiu no Brasil há mais ou menos 

150 anos e isso se deve ao desenvolvimento da imprensa. Para muitos ela é vista como um 

dos mais antigos gêneros jornalísticos, sendo que princípio foi chamada pelo nome de 

folhetim. Com o passar dos anos, o folhetim foi “ganhando certa gratuidade, certo ar de quem 

está escrevendo à toa, sem dar muita importância, tornando-se crônica contemporânea” 

(CANDIDO,1987, p.7).  

A nossa crônica, como hoje é conhecida é filha legítima do folhetim (do francês 

feuiletom), que consistia em um espaço localizado no rodapé dos jornais, com o objetivo 

único de divertir ou entreter o leitor, como uma espécie de pausa ou de bônus para os olhos 

cansados das notícias densas que sempre povoaram os periódicos. Com o passar do tempo, 

essa coluna de rodapé passou a ser um forte recurso para atrair o público leitor dos jornais, o 

gênero foi logo incorporado pela imprensa como um importante elemento para impulsionado 

simultaneamente a evolução da imprensa no Brasil. 

As crônicas tratam da realidade, do cotidiano, com linguagem e temas simples 

relacionados ao passado e à infância. É importante salientar que além de ser um gênero mais 

conciso, a crônica não restringe ao mero relato; é um gênero que permite ao escritor 

desenvolver seu próprio estilo, e até mesmo carregar um pouco mais no lirismo. 

A produção serviu como uma análise diagnóstica dos estudantes a partir dela foi possível 

analisar as principais dificuldades que tinham para a escrita. Esse módulo foi imprescindível, 

visto que, ao ser analisada a produção inicial dos estudantes principalmente no que diz 

respeito ao domínio das regras básicas, como erros ortográficos, concordância, separação 

silábica e pontuação. 

A partir dessa análise se pôde elaborar uma oficina focando nos pontos centrais da 

carência desses alunos, dentro dessa sequência didática foi abordado oficinas com outros 

módulos com os principais problemas encontrados. Por meio de uma análise prévia da 

produção inicial dos estudantes nota-se que os principais pontos de carência a serem ofertados 

sendo assim foi planejado uma aula sobre algumas das classes gramaticais e qual a sua função 

no texto numa produção bem elaborada que todos os conectivos estejam bem entrelaçados 

entre as palavras para uma produção de um texto coeso e coerente. Questão de ortografia e 

concordância, separação silábica utilizando conceitos simples e alguns textos literários 

desmistificando o conceito de que a língua portuguesa e algo difícil e assim fazendo com que 

os discentes possam ter um gosto maior pela leitura. 



Segundo Oliveira (2013, p 39), definir a sequência didática (SD) como “um 

procedimento simples que corresponde um conjunto de atividades conectadas entre si, e 

prescinde de um planejamento para delimitação de cada etapa e / ou atividade para trabalhar 

os conteúdos disciplinares de uma forma integrada para uma melhor dinâmica no processo 

ensino aprendizagem”. 

Com intenção de estimular esses estudantes por meio de leitura de textos básicos para 

que os mesmos possam ter um acervo de leitura, com o intuito de incentivar além da 

interpretação textual a criatividade. Para ensinar os alunos a dominar um gênero de forma 

gradual planejando etapas do trabalho de modo a explorar diversos exemplares desse gênero, 

estudar as suas características próprias e prática aspectos de sua escrita, também é que a 

leitura, a escrita, oralidade e aspectos gramaticais são trabalhados na coletividade, o que se faz 

mais sentido para quem aprende. 

Segundo Zabala diz que uma sequência didática (SD) é “ uma série ordenada e 

articulada de atividades que forma as unidades didáticas”. Com o propósito de comparar e 

analisar sinteticamente a proposta de uma sequência didática nas comparações dos alunos, 

Zabala (1998). De acordo com ele toda prática pedagógica exige uma organização 

metodológica para sua execução. 

A aprendizagem do aluno se concretizar a partir da intervenção do professor no 

cotidiano da sala de aula, antes da organização, Zabala (1998, p, 21), a sequência didática é 

definida por esse autor como um “conjunto, de atividade ordenadas, estruturadas e articuladas 

para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos 

tanto pelos os professores como pelos alunos”. 

O objetivo do trabalho é descrever a experiência da aplicação de um dos módulos da 

sequência didática com o gênero crônica em sala de aula de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental de uma escola parceira do Pibid de Letras UFAL Arapiraca. 

 

Metodologia  

 

A pesquisa é de cunho qualitativo, descritivo. (ERICKSON, 1984). Houve vários 

módulos da SD, entre os quais um dos módulos específico sobre o uso adequado dos sinais de 

pontuação, logo após foi feita outra produção textual para comparar a primeira em relação a 

última. 

O trabalho é um recorte de um dos módulos da sequência didática realizada no 

subprojeto do Pibid de Letras- Língua Portuguesa da UFAL do Campus Arapiraca. Trata-se 



do gênero crônica, um dos gêneros trabalhados no Ensino Fundamental nas Olimpíadas de 

Língua Portuguesa promovido pelo MEC. 

Na sequência didática após a apresentação da situação e a primeira produção, houve os 

módulos conforme os problemas apontados nessa primeira produção. 

O trabalho é um recorte de um dos módulos da sequência didática realizado que 

trabalhado em um dos módulos, uma oficina sobre o principal erro encontrado de pontuação 

encontrado: a não utilização da pontuação em especial, a falta do uso dos pontos. 

Foi feita uma oficina com alguns sinais de pontuação, pois são eles que garantem 

também a coesão e coerência de uma produção textual e com efeitos de sentidos dos 

enunciados. Como resultado, houve uma melhoria na produção desses alunos pois não 

apresentaram mais os problemas tão recorrentes da primeira produção. 

  Neste artigo foi utilizado alguns materiais didáticos como livro e textos, 

principalmente do gênero textual crônica que eram o grande foco da pesquisa para saber até 

que ponto os estudantes saberia distinguir o gênero crônica. 

Os métodos de ensino do gênero textual crônica, foi focado principalmente nas 

características mais comum pois é partindo do ponto base, ou seja, do princípio do assunto em 

questão mostrando-lhe as questões básicas: perguntando-os se os conhecem esse gênero. O 

que crônica?  Com base nas respostas dos estudantes foi falado que o gênero textual crônica 

trata-se de relatos ou também em forma de um diário. Como já foi mencionado acima crônica 

é um gênero textual que conta fatos do cotidiano do dia-a-dia em uma sequência de tempo 

cronológico, visando que pode ser narrada em base de fatos reais ou algo fictício que o autor 

pode desmistificar o desfecho final da sua crônica. 

Isso mostra o quão é fundamental ter um aprofundamento de determinado conteúdo, a 

relevância que gênero textual crônica possui, pois é um dos conteúdos que deve ser abordado 

nas primeiras séries iniciais do ensino fundamental. A crônica é um gênero textual complexo 

as características e estrutura é muito simples de ser identificada, a mesma mostrar 

características rotineiras com palavras usadas no dia a dia, que facilita sua identificação ou na 

maioria das vezes é um texto curto. 

Quais as suas principais características, a estrutura de uma crônica é um texto de 

carácter reflexivo interpretativo, que parte de um assunto do cotidiano, narrando 

acontecimentos da maneira que incluem detalhes ficção, fantasiosos ou crítico. A estrutura é 

muito parecida com as características de um conto, possui começo, meio e fim. Podendo ser 

narrativa, jornalista e humorista. Na narrativa conforme o nome já sugere, com enredo, 

espaço, personagens e tempo. Esses tipos de crônica são publicados em jornais e também 



perceber trechos reflexivos e na humorística com humor mais sutil, os cronistas não raros, 

recorrem a comédia e buscar o riso. 

O livro que foi utilizado “A partir que falta em mim”, de Shell Silverstein e a “ Última 

crônica”, de Fernando Sabino. Foi feito leituras para reflexões e discussões em sala de aula e 

também logo após a roda de leitura os estudantes falaram o ponto de vista de cada um. Com o 

intuito de incentiva a leitura, pois estão tratando-se de texto de cunho literário e a 

interpretação textual. 

Outra questão que chamou atenção durante o desenvolvimento foi dar sentido à aula 

abordando assunto do cotidiano. A discussão sobre o tema “O aborto”, instigou os alunos a 

quererem saber mais sobre ser a favor ou contra o aborto. Na discussão desse tema a sala foi 

dividida em dois blocos (a e b), que o bloco “a” ficou a favor do aborto mesmo sendo que 

nesse grupo tinha que fosse contra, por ser uma discussão não importava quem fosse, pois 

falaram que o aborto é necessário numa questão de abuso sexual ou a vida da mulher nesse 

caso da mãe estejam correndo algum tipo de risco. Já o bloco “b” ficou os estudantes que é 

contra o aborto, mesmo sabendo que tem que é a favor do aborto e vice-versa.  

Essa discussão foi de suma importância para aqueles estudantes que estão em 

desenvolvimento, ou seja, que estão começando uma vida sexual, irá pensar nas 

consequências caso tenham algum tipo de relação provavelmente irá se prevenir, 

principalmente para evitar uma gravidez indesejada e também se prevenir de alguma doença 

transmissível. 

Logo após a interpretação da crônica foi solicitado para que os estudantes se produzir 

uma crônica o tema o “O lugar onde vivo”. A bastante fuga do gênero crônica para um diário, 

pois esse é outro gênero que os estudantes estavam fazendo confusão em vez de produzir uma 

crônica os mesmos estava descrevendo os fatos do dia a dia como uma rotina descrita em um 

diário de fato para tal foi abordado as semelhanças e diferenças, também havia uma certa 

confusão sobre o gênero crônica trabalhado em sala de aula  e o texto dissertativo que eles 

tem uma finalidade maior por se tratar de um gênero bastante abordado nas séries finais do 

ensino fundamental. 

A partir da publicação da obra Schneuwly, Dolz e colaboradores, o ensino dos gêneros 

escritos e orais em sala de aula passou a ter destaque nas proposições e discussões sobre o 

ensino da língua portuguesa no Brasil, a metodologia traz o questionamento; como ensinar a 

expressão oral e escrita (DOLZ; NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004, p. 95). Como os 

autores propõem o planejamento do ensino a partir de sequência didática (SD) entendido 

como. 



[...] Um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em 

torno de um gênero oral ou escrito, [...] Com finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor 

um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de maneira mais adequada numa 

dada situação de comunicação. (2004, p. 97). 

O gênero crônica é importante, pois por meio poderão conhecer diferentes textos, 

reconhecem o ensinamento e a partir da observação de fatos do cotidiano, quem não lê ou lê 

pouco também escreve com dificuldade e aprender algumas coisas do mundo de maneira 

menos expressiva, se isso infelizmente não acontece será preciso que o hábito da leitura seja 

desenvolvido de forma adequada e que possa sentir prazer em lê, para que se torne uma leitura 

útil e venha enriquecer para a pessoa que está lendo. 

 

Fundamentação teórica  

 

Este trabalho fundamenta-se no conceito de Sequência de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, 

p.82): “ Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”  

Segundo Marchuschi (2008, p. 155), gêneros textuais são os textos que encontramos 

em nossa vida diária e que representam padrões sociocomunicativo características.  

O texto é considerado “o próprio lugar da interação” KOCH, 2003, p. 17. 

O ensino dos gêneros seria, pois, uma forma concreta de dar poder de atuação aos 

educadores e por decorrência, aos seus educandos. (KOCH, 2003, p,55) 

A escola como autêntico lugar de comunicação e as situações escolares como ocasiões 

de produção/ recepção de textos DOLZ, SCHNEUWLY, 2004). 

 

Considerações sobre o módulo de pontuação 

 

 A produção serviu como uma análise diagnóstica dos estudantes a partir disso foi 

possível analisar as principais dificuldades em que foi observada a falta da pontuação, 

deixando o texto a desejar, pois sem o uso dos sinais de pontuação adequado a produção 

textual fica sem sentido. 

Este trabalho atingiu seu objetivo que foi o de fazer uma avaliação do que os 

estudantes conseguiram aprender no decorrer entre a produção inicial e a produção final, 

percebendo que avançaram de modo que a produção final apresentou um texto com os sinais 

de pontuação adequado. 



Conclusão  

 

Com o objetivo que pretende alcançar a aprendizagem e tornar mais eficiente é um 

processo que pode ser utilizado em outras disciplinas. É proposta uma avaliação do que os 

alunos conseguiram aprender no decorrer da (SD), entre a produção inicial e a final os 

estudantes avançaram de um modo que os conteúdos que foram ensinados com isso valeu o 

registro do progresso dos estudantes por meio das observações como eles se sai nas atividades 

de produção inicial de uma crônica até a etapa final, ao analisar esses registros, fica fácil 

entender quais foram os avanços dos estudantes. 

A crônica é dos gêneros textuais que deve ser estudado principalmente nas de 8º e 9º 

ano, pois recebe maior relevância dentro do currículo de Língua Portuguesa, justifica isso pois 

pode optar por desenvolver o estudo encontrar-se o fato de priorizar o estudo do conto e de 

obras literárias, posteriormente os estudantes estarão próximos de iniciar análises literária no 

ensino médio. Desta maneira o estudo da crônica ocorrerá num contexto significativo 

possibilitando que os estudantes desenvolvam a leitura desse gênero. 

Espera-se que possam identificar as características que compõem esse gênero e reconhecê-lo 

em outras circunstâncias.  

A partir de módulos que foi apresentado por meio da sequência didática perceber-se o 

grande avanço dos estudantes até mesmo por meio da escrita que eram escritas palavras 

erradas. Em seguida de todos os conteúdos que foi aplicado para os estudantes produzirem 

crônicas, que os mesmos tenham absorvido o conteúdo não apenas para produzir uma crônica. 

Foi notado também que os estudantes começaram a mostra o grande avanço, em relação em a 

primeira produção textual, pois isso fez que com os estudantes mostrar-se o resultado. 

Segunda produção textual do gênero crônica foi feita na mostrando um diagnóstico 

prévio da situação inicial, assim foi feita mostrando um resultado significativo.  Isso 

mostrando um número maior de do resultado das produções das crônicas que foram 

produzidas, por isso devemos está incentivando aos estudantes a fazer rodas de leitura para 

que os estudantes têm motivo a mais para eles ler. É por meio da leitura que tornamos pessoas 

decente, pois por meio da leitura conseguem-se desvenda o que realmente o texto que mostra 

não apenas nas entre linhas. 

A produção textual mostrar como é significante, uma produção adequada e a crônica é 

dos gêneros textuais mais fácil digamos assim para ser produzido, podendo ser algo real ou 

algo que pudesse criar uma situação, desde que sejam feitos em uma sequência, de tempo 

cronológico, com fatos do cotidiano ou sendo algo fictício. 



Na sequência didática procurar unir também a aula de Língua Portuguesa: durante o 

tempo em que foi aplicado a sequência didática o que é pouco tempo para a aplicação do 

projeto, observamos que na escola pública haja liberdade para realização de um trabalho 

diferenciado. 
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