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O presente trabalho corresponde ao projeto de docência da disciplina Estágio de Língua 

Portuguesa e Literatura I (MEN 7001) do Curso de Letras Língua Portuguesa e 

Literaturas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), realizado no segundo 

semestre de 2014. O trabalho foi realizado no CEJA de Florianópolis, com uma turma 

de 6º ano do ensino fundamental da modalidade Ensino de Jovens e Adultos, que tem 

aulas durante o período noturno, em salas alocadas no Instituto Estadual de Educação. 

O projeto de docência referente a este estágio contemplou três principais atividades: 

leitura, produção textual e exercícios de análise linguística. O gênero textual escolhido 

para orientar esse trabalho foi a crônica. Assim, para além de ler, discutir e identificar 

as características desse gênero textual, os alunos deveriam, ao fim do processo, 

escrever um texto, uma crônica. Durante as aulas, o principal objetivo era possibilitar 

momentos de reflexão linguística e, também, momentos de prazer, de fruição. Buscou-

se, assim, mostrar aos alunos o quanto a literatura faz parte das nossas vidas e se 

relaciona, constantemente, com inúmeros fatos e situações do nosso cotidiano. A 

crônica, devido às suas características formais, por ser um gênero textual popular, 

divulgado em jornais e revistas, causou nos estudantes grande empatia, possibilitando 

momentos profícuos de discussão, debate, partilha de impressões e conhecimentos, etc. 

Este projeto de docência buscou, ainda, amparado em algumas das discussões de 

Barthes (1987), mostrar o quão prazeroso e o quão edificante pode ser o contato com os 

diversos gêneros textuais, sobretudo os literários, como a crônica. Assim, levaram-se 

em conta, também, discussões de Geraldi (2011 [1983]), referentes ao trabalho com a 

leitura e a literatura nas aulas de Língua Portuguesa. Defendida por Britto (2012), outra 

reflexão que permeou este trabalho é a ideia de que as práticas de leitura e de escrita 

não podem ser compreendidas na dimensão do dom. Tal como acontece com outros 

conhecimentos e práticas, a leitura precisa ser ensinada, isto é, o hábito da leitura é algo 

que pode ser aprendido. Portanto, pensando segundo esta ótica, é o conhecimento que 

promove a leitura e não o contrário (BRITTO, 2012). Nesse sentido, durante este 

estágio, privilegiou-se e defendeu-se a concepção de que a escola e a disciplina de 

Língua Portuguesa têm um papel essencial para que se promova não só o gosto e o 

hábito da leitura, mas o domínio dos mais variados usos da linguagem humana. A 

aprendizagem e o desempenho dos alunos do EJA no projeto em questão veio reforçar 

esta proposição. Como resultado final do trabalho, os alunos produziram, por meio de 

atividade de escrita e reescrita, crônicas que foram reunidas num pequeno livreto, 

confeccionado e impresso com o apoio da UFSC.  
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