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1 Doutora em Letras pela PUCRS. Professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da UPF. 
Pesquisadora produtividade CNPq. Coordenadora do Centro de Referência de Literatura e Multimeios.

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO LEITOR: ETAPAS A SEREM PERCORRIDAS

Tania Mariza Kuchenbecker Rösing 

[...] quando um texto é produzido não para um único destinatário, mas para 
uma comunidade de leitores, o/a autor/a sabe que será interpretado/a não 
segundo suas intenções, mas de acordo com uma complexa estratégia de 
interações que também envolve os leitores, ao lado de sua competência na 
linguagem enquanto tesouro social. (Eco, 1997)

O desenvolvimento concomitante de atividades de ensino, pesquisa e extensão 
interrelacionadas é o compromisso maior de uma universidade. Observando a natu-
reza e a origem da nossa Universidade de Passo Fundo, emergente de um desejo 
da comunidade passo-fundense, transformando-se numa universidade comunitária, 
nosso compromisso tem sido atender aos interesses e às necessidades de uma co-
munidade heterogênea, não apenas local, mas regional, procurando preparar pro-
fissionais das mais distintas áreas com muita qualidade e com a possibilidade de 
entenderem que a formação dos profissionais é um processo contínuo, permanente. 

Ler e formar leitores continuam a ser o foco de nossas ações e de nossas inves-
tigações há mais de três décadas, na realização das Jornadas Literárias de Passo 
Fundo/RS, movimentação permanente pela formação de leitores e de públicos para 
as artes. Sem dúvida, essa luta pelo letramento contínuo de alunos e professores já 
alcançou resultados positivos na região de abrangência da Universidade de Passo 
Fundo, os quais têm-se agregado a outros esforços estaduais, nacionais e interna-
cionais na mesma direção. A continuidade dessas ações de leitura e de escrita se 
faz necessária, observando-se a importância do ato ler e, sem dúvida, de escrever 
nas práticas sociais, na constituição do sujeito leitor e produtor de textos, enquanto 
contribuição efetiva para uma atuação cidadã na sociedade, incluindo nos estudos 
novas performances leitoras no contexto de uma sociedade tecnologizada. 
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Leitura enquanto construção de significados

O ser humano, enquanto ser social, precisa estar atento às situações que acon-
tecem no espaço onde vive, na amplitude e na profundidade do mundo enquanto 
espaço e texto universal, inserindo-se ora como protagonista, ora como coadjuvan-
te, ora na condição restrita de integrante do cenário ou como observador crítico. 
Precisa entender a complexidade desse mundo nas relações que nele se estabe-
lecem entre as pessoas e suas manifestações verbais e não verbais, individuais, 
coletivas, na família, entre amigos, no trabalho, nas manifestações culturais, no uso 
das tecnologias da informação e da comunicação. Essas considerações primeiras 
exemplificam a leitura como processo de significação realizado por alguém que bus-
ca não apenas compreender o que vê, mas interpretar o que motiva cada situação, 
cada manifestação individual ou social, explicitando-as. É a leitura entendida como 
processo de significação e de identificação de relações, portanto. A compreensão 
do texto impresso – livro, jornal, revista, periódico científico, folder, bula, manual, 
receita – não se restringe à mera de-codificação dos sinais gráficos, mas implica o 
entendimento do conteúdo em contexto determinado, em situação específica, onde 
se ampliam as ideias nele contidas. Essa compreensão e a interpretação dos ele-
mentos não ditos, mas existentes no constructo que cada texto representa, são 
necessárias também no envolvimento do leitor com a linguagem das histórias em 
quadrinhos, das charges e cartuns, da publicidade e o universo que esta abrange.

As manifestações artísticas como pintura, escultura, arquitetura, música, dan-
ça, teatro, fotografia oferecem largo campo de exercício da leitura enquanto com-
preensão e interpretação das linguagens peculiares a cada uma. Demonstram o 
quão significativo é para o leitor em formação construir e aprofundar conhecimentos 
sobre áreas tão ricas, plenas de sentido. O conhecimento prévio do leitor vai-se 
enriquecendo em termos da ampliação do repertório vocabular, do conhecimento 
de uma diversidade textual se entendida aqui a possibilidade de as manifestações 
artísticas e o mundo, ao lado do impresso, se constituírem como uma variedade de 
textos enquanto unidades de sentido. 

Mais do que em qualquer tempo da história da humanidade, a leitura abrange 
a relação entre textos e imagens veiculados em distintos suportes, entre os quais 
encontram-se o computador, o smartphone, tablets, cinema, televisão.

O intercâmbio de ideias e de valores emergente da relação do sujeito leitor com 
distintos materiais de leitura, com contextos variados, com manifestações artísticas 
e culturais as mais diversificadas, com textos e imagens em diferentes suportes 
pode encontrar suporte teórico nas ideias preconizadas pelo russo Mikhail Bakhtin:
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[...] a linguagem humana é um produto eminentemente social, resultado do 
contato entre seres humanos, entre seres humanos e outros seres, entre seres 
humanos e materiais de leitura produzidos por outro ou por outros, revelando, 
respeitadas as classes sociais e suas peculiaridades, valores defendidos por 
integrantes de cada uma em particular e por sujeitos reunidos em distintos 
grupos: [...] o objeto de sua intenção é precisamente a variação do tema em 
muitas e diversas vozes, um polivocalismo e heterovocalismo fundamental e 
insubstituível ao tema. (BAJTÍN, 1982, p. 94)

Em se tratando da leitura literária, encontra-se em Bakhtin a explicitação da na-
tureza dialógica da linguagem: chama atenção para a emergência de vozes nas 
falas das personagens de uma narrativa, caracterizadas como polifonia. O conteúdo 
dessas vozes permite ao leitor a vivência da alteridade, das formas de pensar e de 
agir do outro, dos outros. Amplia sua contribuição teórica na perspectiva semiológi-
ca ao defender o necessário domínio da estruturação das manifestações da cultura 
como o cinema, a televisão, a moda, o folclore, o artesanato, a pintura, a fotografia, 
a escultura, a música, a arquitetura, o teatro. Essas múltiplas vozes propagam a 
ampliação da noção de mundo e de suas particularidades, permitindo que cada 
leitor se reconheça como um sujeito ativo e crítico no grupo ou mesmo nos grupos 
em que se insere.

O protagonismo do leitor

Mais do que em qualquer outro tempo da história da humanidade, o leitor é o pro-
tagonista do processo de compreensão, de interpretação do mundo, do conteúdo 
dos materiais apresentados do meio impresso ao digital, ocupando o lugar mais im-
portante no processo em que se constitui a leitura. Daí a importância de a vivência 
de cada pessoa ser rica em experiências de vida, no envolvimento com materiais de 
leitura os mais diversificados, no contato e no entendimento das manifestações da 
cultura, no convívio com uma diversidade de linguagens, tudo para enriquecer seu 
conhecimento prévio. De posse dessa riqueza que vai se acumulando ao longo da 
vida, seu potencial de significação dos materiais é cada vez maior.

Os estudos da estética da recepção de Wolfgang Iser (1996) conferem ao leitor 
o papel principal no processo de significação da leitura, assumindo a liderança no 
desenvolvimento da compreensão do conteúdo lido e de interpretação do mesmo 
e de apropriação de determinadas ideias, de determinados princípios, de valores 
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específicos a serem empregados no exercício de sua cidadania.

Segundo Bakhtin (1979), no contexto das práticas sociais onde a comunicação 
se efetiva, evidencia-se fortemente o dialogismo:

Com efeito, a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos social-
mente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode 
ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o 
locutor. [...] Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma 
importância muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. 
Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato 
de que se dirige para alguém. Ela constitui juntamente o produto da interação 
do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao 
outro. (BAKTHIN, 1979, p.99) (tradução nossa)

Na leitura, o dialogismo emerge no envolvimento do leitor com o texto e o autor 
do mesmo, entre o leitor e as personagens de uma narrativa literária, promovendo 
o que se entende por alteridade: vivenciar outro ponto de vista, vivenciar outros pa-
peis, vivenciar outras realidades, vivenciar outros cenários, assumir outras ideias, 
outros valores, apropriar-se de outros princípios.

Depreende-se dos posicionamentos teóricos referidos a importância do ouvinte 
numa determinada enunciação e do leitor/receptor numa dada leitura. Na prática 
discursiva ou na leitura, confere-se importância maior ao sujeito que participa do 
processo produção/recepção da mensagem oral, ou mesmo na recepção do con-
teúdo do texto ficcional escrito, independentemente do suporte em que possa ser 
veiculado. O conteúdo do texto oral ou do texto escrito, precisa ser vivificado pelo 
receptor/leitor.

Professor e alunos na vivência de uma mesma prática leitora

Muitas críticas têm sido feitas ao desempenho de professores do Ensino Fun-
damental e do Ensino Médio relativamente ao desempenho desses profissionais 
da educação enquanto leitores. Atribui-se o pouco entusiasmo dos alunos pelas 
propostas de leitura intensiva (na sala de aula) e extensiva (fora do horário escolar) 
ao fato de os professores não compartilharem suas experiências de leitura com os 
alunos por não realizarem leitura de qualquer natureza.
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A atividade de leitura desenvolvida no contexto do Centro de Referência de Lite-
ratura e Multimeios – Mundo da Leitura, durante duas horas, com a participação de 
uma turma específica da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, do Ensino Mé-
dio ou mesmo do Ensino Superior pressupõe a presença de um ou dois professores 
que acompanham os alunos, sendo também os primeiros convidados a participar de 
todas as atividades. É uma forma de esses professores vivenciarem os diferentes 
momentos de uma prática leitora de cuja organização não participaram, constituin-
do-se cada ação num desafio não apenas à participação, mas, especialmente, ao 
exercício de uma avaliação crítica. Podem apontar dificuldades, vantagens, desvan-
tagens, possibilidades de continuá-las no contexto da escola, conforme orientação 
recebida por escrito, contendo sugestões de atividades para esse momento poste-
rior. Pretende a equipe do Mundo da Leitura que essas ações não apenas sejam 
avaliadas criticamente, mas que possam servir de inspiração à realização de outras 
tantas na dimensão multimidial. Tem-se a certeza de que a criatividade com que 
são organizadas as práticas leitoras multimidiais para cada turma instiga o profes-
sor participante a criar propostas talvez mais originais, mais inovadoras de leitura a 
serem realizadas por seus alunos, se assim o desejar.

Se o professor participa de igual para igual com os alunos, seu exemplo pode 
provocar um estímulo à continuidade de participação mais entusiasta dos alunos da 
turma agendada, considerando o interesse desse docente.

Práticas leitoras multimidiais

A criação, o desenvolvimento e a avaliação de práticas leitoras multimidiais, pro-
postas pela equipe interdisciplinar de professores e monitores do Mundo da Leitura, 
oportuniza aos leitores em formação, usuários desse espaço, o contato com uma 
variedade de textos e de linguagens do impresso ao digital. Textos literários har-
monizados com música, ilustrações, pinturas, quadrinhos, charges, cartuns, sites, 
aplicativos para tablets relacionados ao tema são apresentados. É um processo 
de vivência cultural ampla, que pode ser mais ou menos profunda dependendo do 
conhecimento prévio de cada leitor em formação presente. 

Não se pode admitir, na segunda década do século XXI, a oferta de atividades de 
leitura tradicionais, sem apelo para o envolvimento com a leitura de outras lingua-
gens, em outros suportes, qualificando o processo de formação de leitores para um 
nível de exercício da criticidade. As preferências de leitura podem ser explicitadas 
pelo leitor, encarregado da vivificação dos textos de diferentes naturezas. O prota-
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gonismo do leitor precisa ser observado por professores, pais, adultos, com vistas a 
entender novos comportamentos em relação à leitura a partir da relação com novas 
plataformas de leitura.

Os leitores das linguagens de diferentes manifestações artísticas circulam e na-
vegam entre nós e nexos que se dispõem em telas de diferentes naturezas. O 
domínio da estrutura básica de smartphones como sinônimo da mobilidade dos 
equipamentos contemporâneos existentes em meio à mobilidade física dos sujeitos, 
é a ampliação segura dos horizontes estipulados pelos leitores em geral.

A partir de um tema previamente selecionado, inicia-se a busca de texto literário 
relacionado ao mesmo e aos interesses do leitor de uma determinada faixa etária, 
alvo da prática, bem como de canções, fragmentos de filmes, games, sites, ilus-
trações, pinturas, fotografias, esculturas correlacionados. Esse processo é longo, 
pressupondo ampla pesquisa bibliográfica e infográfica e discussão entre pessoas 
de áreas distintas do conhecimento. Embora as escolhas partam da equipe do Cen-
tro, numa aparente imposição aos leitores em formação, procura-se observar as 
constatações realizadas ao longo dos últimos anos nas ações de leitura e de escrita 
propostas a diferentes públicos. O Centro de Referência de Literatura e Multimeios 
encontra-se em atividade há 17 anos, implementando ações com o propósito de 
formar leitores multimidiais e de produtores de textos atentos às peculiaridades de 
distintas linguagens, aos textos veiculados em diferentes suportes.

Ao final da prática, nas dependências do Centro, são oferecidas sugestões aos 
professores de atividades de leitura multimidiais a serem desenvolvidas no contexto 
da sala de aula da escola de origem, dando continuidade ao processo desencadea-
do no Mundo da Leitura. É uma forma de se viabilizar a experimentação, a avaliação 
dos resultados e a crítica a cada uma das ações propostas. Pretende-se, desse 
modo, facultar ao professor oportunidade de exercício crítico, explicitando, por meio 
de sua avaliação, vantagens encontradas, desvantagens, dificuldades, sugestões 
para novos trabalhos, para novas práticas leitoras multimidiais.

O espaço da leitura na família 

Pretende-se, paralelamente à promoção do prazer do envolvimento de crianças, 
jovens e adultos com materiais de leitura diversificados, em vivências leitoras mul-
timidiais, estimular os alunos a relatarem a seus familiares suas experiências com 
a leitura. O empréstimo domiciliar de livros é atividade importante. O modelo de 
leitor troca de polo: a criança, o pré-adolescente, o adolescente é que passa a ser o 
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leitor, o modelo a ser seguido. Chama a atenção de seus irmãos, de seus pais, das 
pessoas que vivem no contexto familiar para materiais de leitura diferenciados. A 
tentativa é de contagiar integrantes de sua família no que diz respeito ao necessário 
e prazeroso envolvimento com livros, com materiais de leitura não apenas como 
entretenimento, mas como forma de ampliar o conhecimento. Passa, também, a 
constituir-se como oportunidade significativa para promover o desenvolvimento da 
sensibilidade estética de pessoas que atuam nas mais distintas áreas. Sobre tais 
aspectos, advertem Milicic e Rivera, relativamente à importância da leitura e do pa-
pel dos integrantes de uma família na adoção de comportamentos leitores:

O mais importante é estarmos conscientes da importância do grupo familiar no 
desenvolvimento cognitivo que promova filhos e filhas. A família deve tomar 
consciência desta realidade e ser um agente ativo que promova, desde os 
primeiros anos e durante toda a vida escolar, o interesse pelos livros. (MILIC; 
RIVERA, 2009, p.28) (tradução nossa)

Deixando de lado a perspectiva formadora da leitura, pretende-se divulgá-la 
como exercício de ampliação da imaginação pela vivência da alteridade na recepção 
de narrativas. Personagens apresentam distintos pontos de vista, em diferentes ce-
nários, alargando a visão de mundo dos leitores, desenvolvendo sua sensibilidade. 
Independentemente da classe social e econômica, qualquer sujeito precisa ampliar 
seu potencial imaginativo, sua capacidade de sonhar, suas possibilidades de se co-
locarem na posição de outro, de se localizarem em cenários distintos aos quais têm 
acesso. Estamos conscientes de que os livros não chegam às mãos das pessoas por 
toques mágicos. Encontros de pessoas com livros precisam fazer parte do planeja-
mento de uma escola em que a leitura é tratada como mecanismo de aprimoramento 
dos seres humanos. Se estiver no planejamento da escola, mas principalmente no 
desejo de seus professores atingirem as famílias por meio do comportamento leitor 
de seus alunos, muito se conseguirá. Ler é um ato político e se é político, é trans-
formador. Pela leitura consegue-se ter uma visão melhor da sociedade. É possível 
identificar-se com outros seres humanos transformando-os em seres mais sensíveis.

Tipos de leitor

Vive-se, atualmente, um período de abundância de materiais de leitura, publica-
dos com qualidade e requinte. Os livros infantis, por exemplo, com tema e lingua-
gem estruturados nos critérios de qualidade literária, cada vez mais se aproximam 
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do status de obra de arte pela criatividade com que são concebidos e pelos recursos 
empregados na publicação. As ilustrações, reconhecidas como uma outra lingua-
gem que amplia a riqueza do conteúdo, são produzidas por artistas do desenho, 
identificados como uma autoria paralela à autoria do texto propriamente dito. Para 
significar essas linguagens e apropriar-se das mesmas, necessita-se de leitores 
capazes não apenas de compreender e interpretar o conteúdo, mas de apreciar a 
ilustração como parte importante do texto.

Produtos de publicidade têm sido criados com o uso de uma multiplicidade de lin-
guagens, onde se constata a mescla de textos: textos literários, imagens da pintura 
e/ou da escultura universal, música, pintura, fotografia entre tantos outros recursos. 
A compreensão e a interpretação de seu conteúdo depende do conhecimento pré-
vio do leitor-intérprete.

Quando se aborda a questão da formação do leitor, imediatamente surge uma 
pergunta: que tipo de leitor se pretende formar? Essa indagação tem sentido à 
medida que se fala a partir da democratização do ato de ler com a contribuição de 
Gutenberg, criando os tipos móveis aos moldes de pesquisas anteriores feitas por 
chineses. No período que antecede a era gutenberguiana, o ato de ler constituía-se 
como privilégio de poucos. Surge aí, então, um leitor entre as camadas sociais me-
nos aristocráticas, capaz de envolver-se com o texto impresso individual, solitária, 
silenciosamente. E o que é melhor, em profundidade, verticalmente, percebendo 
a organização das palavras em frases, em parágrafos, configurando a estrutura 
textual. Pode-se encará-la como uma forma significativa de meditação que enrique-
ce o vocabulário do leitor, enriquece ainda suas experiências com diferentes tipos 
de texto. Tais características são encontradas entre leitores adultos, sendo alguns 
mais avançados em idade, entendidas por Santaella como pertencentes ao leitor 
MEDITATIVO, o leitor solitário, silencioso, realizador de uma leitura profunda. É o 
leitor que não prescinde do dicionário para se enveredar na plurissignificação das 
palavras, demonstrando que, no caso da literatura, cada uma e muitas sugerem 
multiplicidade de sentidos.

[...] esse primeiro tipo de leitor é aquele que tem diante de si objetos e signos 
duráveis, imóveis, localizáveis, manuseáveis: livros, pinturas, gravuras, mapas, 
partituras. É o mundo do papel e do tecido da tela. O livro na estante, a imagem 
exposta à altura das mãos e do olhar. Esse leitor não sofre, não é acossado 
pelas urgências do tempo. Um leitor que contempla e que medita. Entre os sen-
tidos, a visão reina soberana, complementada pelo sentido interior da imagina-
ção. Uma vez que estão localizados no espaço e duram no tempo, esses signos 
podem ser contínua e repetidamente revisitados. (SANTAELLA, 2004, p. 24)
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Ao lado desse leitor, reconhecido como intérprete verticalizado das diferentes 
estruturas do texto, surge um outro interessado na diversidade de cenários que 
constituem as cidades, as metrópoles, na complexidade da sociedade, por meio de 
um processo dinâmico de entendimento e de interpretação da infinidade de sinais 
e de linguagens que se mesclam em veículos como o jornal, a televisão, o cine-
ma, ou mesmo na fotografia. A variedade dos produtos publicitários complexifica 
os cenários das cidades, das estradas, oferecendo materiais em profusão a serem 
significados pelo leitor. Este intérprete se surpreende com a evolução dos meios 
de transporte, com as modificações nos automóveis entre tantas outras criações 
resultantes do progresso provocado pela Revolução Industrial. Maravilha-se com as 
luzes nas ruas, brancas, coloridas, centralizadas em produtos, em marcas, criando 
novas linguagens publicitárias. Santaella nomeia esse tipo como leitor MOVENTE, 
ou seja, que se move, que circula na cidade, que está atento a sinais os mais distin-
tos na diversidade de cenários do múltiplo espaço citadino.

É o leitor que foi se ajustando a novos ritmos da atenção, ritmos que passam 
com igual velocidade de um estado fixo para um móvel. É o leitor treinado nas 
distrações fugazes e sensações evanescentes cuja percepção se tornou uma 
atividade instável, de intensidades desiguais. É, enfim, o leitor apressado de 
linguagens efêmeras, híbridas, misturadas. (SANTAELLA, 2004, p.29)

Faz-se necessário salientar que as transformações por que passam os sujeitos 
em suas estruturas sociais e no mundo como cenário universal, provocam o surgi-
mento de diferentes formas para compreender a constituição desse espaço múltiplo 
e heterogêneo e das relações dos sujeitos no contexto dessas mudanças. Assim, 
pode-se inferir dos diferentes olhares outros valores, uma compreensão maior de 
comportamentos até então inesperados, inclusive surpreendentes e as múltiplas 
direções pelas quais os sujeitos podem se conduzir no mundo, construindo novos 
conhecimentos, assumindo novos modos de ser e de agir.

O espaço das redes de informação e comunicação instigam a emergência de 
um novo leitor que, na ótica de Santaella, “navega em telas e programas de leituras 
num universo de signos efêmeros eternamente disponíveis.” É o leitor IMERSIVO 
que se agrega ao leitor meditativo e ao leitor movente para dar conta da significação 
da leitura que precisa ser desenvolvida no contexto das mudanças por que passa 
a humanidade e o mundo em que se vive. Esse tipo de leitor precisa desenvolver 
habilidades diferentes das dominadas pelo leitor meditativo, capaz de realizar uma 
leitura linear do texto impresso, com início, meio e fim, folheando página por página. 
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Sem ser confundido com o leitor movente, apresenta-se como receptor de imagens, 
apreciador de programas televisivos, de filmes no cinema, de vídeos em telas as 
mais variadas entre tantas outras linguagens. O leitor imersivo desencadeia um 
novo modo de ler que precisa ser observado e compreendido especialmente por 
pais, por professores da escola e da universidade.

Cognitivamente em estado de prontidão, esse leitor conecta-se entre nós e 
nexos, seguindo roteiros multilineares, multissequenciais e labirínticos que ele 
próprio ajuda a construir ao interagir com os nós que transitam entre textos, 
imagens, documentação, músicas, vídeo etc. Através de saltos que vão de um 
fragmento a outro, esse leitor é livre para estabelecer sozinho a ordem informa-
cional, pois, no lugar de um volume encadernado com páginas onde as frases 
e/ou imagens se apresentam em uma ordenação sintático-textual previamente 
prescrita, surge uma ordenação associativa que só pode ser estabelecida no e 
através do ato de leitura. (SANTAELLA, 2004, p.32)

Constata-se, no momento atual, que as pessoas estão em constante mobilidade, 
seja em casa, no trabalho, na escola, na universidade, seja realizando viagens, cir-
culando por espaços culturais os mais distintos, ou mesmo circulando por shopping 
centers, frequentando praças com parques infantis, andando pelas ruas, exercitan-
do o físico em caminhadas regulares. Ao lado da mobilidade física das pessoas que 
se amplia cada vez mais, vive o momento histórico da mobilidade informacional e 
comunicacional. As pessoas têm acesso a equipamentos móveis desde os mais 
simples aos mais sofisticados: são modelos e modelos de celulares, de tablets. 
Constatam-se mudanças no cenário das casas, das escolas, das universidades, 
dos ambientes de trabalho, das ruas. No comportamento das pessoas, na postura 
física das mesmas, no relacionamento com as outras pessoas frente a frente, em 
grupos, em casa, no trabalho, em momentos de encontros de diferentes naturezas. 
A maioria esmagadora dispõe de, no mínimo, um equipamento móvel e se encontra 
conectada o tempo todo, desinteressando-se pelo relacionamento de proximidade 
face a face o que se constitui uma perda nas relações entre pessoas. Santaella tipi-
fica esse sujeito como leitor UBÍQUO, adjetivo que se refere ao que está conectado 
com todos em todos os lugares.

A atenção do leitor ubíquo é irremediavelmente uma atenção parcial contínua: 
responde ao mesmo tempo a distintos focos sem se demorar reflexivamente em 
nenhum deles. Surge devido à popularização gigantesca das redes sociais do ci-
berespaço, ou seja, espaços de hipermobilidade, com as facilidades que os equi-
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pamentos móveis trouxeram para se ter acesso a elas, em qualquer tempo e lugar. 

A atuação do leitor ubíquo passa a se constituir como foco importante de novas 
pesquisas na área da leitura, da recepção de textos de diferentes naturezas, permi-
tindo entendimentos mais aprofundados sobre o ato de ler, incluindo não apenas o 
reconhecimento de novos modos de ler, mas uma compreensão maior desses no-
vos modos de ler. Paralelamente, propicia a identificação dos níveis de leitura atin-
gidos e a diversidade de focos de leitura dominados por esse leitor contemporâneo.

A tipificação do leitor, proposta por Santaella, não propicia o entendimento de 
que cada leitor é apenas este ou aquele tipo. Cada um dos tipos referidos não 
deve, portanto, ser considerado isoladamente. Quem se envolve com a leitura se 
dá conta de que em determinado momento e a partir do objetivo da leitura a ser 
realizada, é preciso fazê-lo isoladamente, em silêncio, para que a compreensão e 
a interpretação de determinado conteúdo, de determinado material de leitura possa 
ocorrer de forma mais eficiente. Em outro momento, impõe-se a necessidade de se-
rem lidos os acontecimentos dos diferentes espaços da cidade, do país, do mundo, 
movimentando-se o leitor entre fontes diversas para captar melhor cada situação. 
Respeitando-se a natureza social do ser humano, ocorrem estímulos permanentes 
ao desenvolvimento de olhares mais críticos para os diferentes cenários com os 
quais convivemos. Há características no leitor ubíquo herdadas da dinamicidade do 
leitor movente:

Do leitor movente, o leitor ubíquo herdou a capacidade de ler e transitar entre 
formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos, direções, traços, 
cores, luzes que se acendem e se apagam, enfim esse leitor cujo organismo 
mudou de marcha, sincronizando-se ao nomadismo próprio da aceleração e 
burburinho do mundo no qual circula em carros, transportes coletivos e veloz-
mente a pé. (SANTAELLA, 2013, p. 22) 

O grande desafio da escola e da universidade é formar leitores que consigam 
ler materiais na perspectiva ora de leitor meditativo, ora de leitor movente, ora de 
leitor imersivo, ora de leitor ubíquo. Um tipo de leitura não exclui a outra. Um tipo de 
leitor não desautoriza o outro. É preciso integrá-los, permitindo que o ato de ler seja 
mais amplo sem perder a profundidade necessária ao entendimento de cada texto 
apresentado em distintos suportes.
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Considerações finais

O Centro de Referência de Literatura e Multimeios, laboratório de ações de lei-
tura do Curso de Letras – graduação e pós-graduação lato e stricto sensu - cumpre 
seu papel ao associar atividades de ensino, pesquisa e extensão com foco na for-
mação de leitores num país de não leitores, seus integrantes assumem uma posi-
ção precursora há quase duas décadas na região de abrangência da Universidade 
de Passo Fundo, ultrapassando-a: abordam questões de leitura numa perspectiva 
ampliada, abrangendo materiais de leitura do impresso ao digital e as linguagens 
das artes como um todo. 

Os Roteiros de práticas leitoras para a escola III que ora são apresentados ao 
público interessado, elaborados por essa equipe interdisciplinar, demonstram con-
cretamente o caminho percorrido na elaboração da proposta e na execução de prá-
ticas multimidiais que precisam ser avaliadas criticamente também por professores 
de outros níveis de ensino, alunos das licenciaturas, alunos dos diferentes níveis 
abrangidos, interessados em promover novos modos de ler e, consequentemente, 
de escrever. Compreensão e interpretação de textos os mais diversificados, apre-
sentados em diferentes suportes, podem promover ações de produção de textos 
cada vez mais qualificados do impresso ao digital.

Esperam seus autores, com todo esse esforço, contar com o retorno crítico de 
interessados em promover novos modos de ler e de escrever, ao mesmo tempo que 
agradecem a participação das escolas, de professores, de alunos, de bibliotecários 
ou mesmo de professores responsáveis por bibliotecas, salas de leitura, do público 
em geral que utilizam os serviços deste Centro. 
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Introdução

Crônicas: cotidiano, lirismo e reflexão

A crônica não é um ‘gênero maior’ [...].‘Graças a Deus’, - seria o caso de dizer, 

porque sendo assim ela fica perto de nós. E para muitos pode servir de caminho 

não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura [...]. Por 

meio dos assuntos, da composição aparentemente solta, do ar de coisa sem 

necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de todo o dia, 

principalmente porque elabora uma linguagem que fala de perto ao nosso modo 

de ser mais natural (CANDIDO, 1992, p. 13)

O termo Crônica deriva do latim Chronica e do grego Khrónos (tempo), o que 
remete a um significado importante para esse gênero textual, que é exatamente o 
conceito de tempo. Nesse contexto, a Crônica é um relato de um ou mais aconteci-
mentos em um determinado tempo. Enquanto gênero textual narrativo, a Crônica é 
de caráter ficcional e/ou real, apresenta texto curto, permeado por humor e ironia, 
que trata de problemáticas cotidianas, que traz pessoas comuns enquanto perso-
nagens, com ausência de nomes e/ou nomes genéricos. As personagens não têm 
aprofundamento psicológico, são apresentadas em traços rápidos e fragmentados e 
a organização do enredo se dá em torno de um único núcleo, um núcleo problema. 
A Crônica tem por objetivo expor uma problemática de âmbito social, despertar a 
reflexão, envolver e emocionar o leitor. E ainda, para Bender e Laurito (1993: p.16), 
“a palavra crônica, ainda que viesse a abranger outros sentidos permaneceu na 
língua portuguesa com o sentido antigo de narrativa vinculada ao registro de acon-
tecimentos históricos”.

O gênero surgiu na literatura francesa no século XIX, com o desenvolvimento da 
imprensa, ele passou a fazer parte dos jornais. A partir de publicações que aborda-
vam assuntos dia a dia e possuíam espaço certo nos jornais da época: nos rodapés; 
eram os chamados feuilleton (no Brasil folhetins), que tinham como função distrair 
os leitores, proporcionando-lhes momento de descanso, por meio de assuntos mais 
simples e leves, aparecendo concretamente pela primeira vez em 1799 no Journal 
de Débats, publicado em Paris.
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Das duas espécies de folhetins publicados na imprensa do século XIX, a que 

deu origem ao gênero crônica – tal como o concebemos modernamente – foi o 

folhetim de variedades. E o que era este...? Nos rodapés dos jornais, ao mesmo 

tempo que cabiam romances em capítulos, também cabia – ainda quando em 

outras folhas – aquela matéria variada dos fatos que registravam e comentavam 

a vida cotidiana da província, do país e até do mundo. (BENDER e LAURITO, 

1993, p. 16)

No Brasil, a partir da década de 1930, escritores como Machado de Assis e José 
de Alencar sinalizavam a época em que a crônica, nas palavras de Afrânio Coutinho 
(1986, p. 121), torna-se um “gênero literário de prosa, ao qual ao menos importa é 
o assunto, em geral, efêmero, do que as qualidades de estilo, a variedade, a finura 
e a argúcia na apreciação, a graça na análise de fatos miúdos e sem importância, 
ou na crítica de pessoas”.

O gênero crônica permite o diálogo da literatura com temas jornalísticos, pois, 
tem do jornal a concisão e a pressa, e da literatura, a magia e a poesia recriadora 
inspirada do cotidiano.

Há escritores que produzem crônicas em jornais, na grande imprensa e que se 
aventuram na produção literária. Compilando suas produções em livros. É possível 
evidenciar, também, o diálogo que a crônica estabelece com outras linguagens, 
como charges, curtas-metragens, que em sua essência possuem características 
semelhantes à da crônica, como brevidade e recursos de humor e ironia. 

 Este roteiro de Práticas Leitoras para a escola – Crônicas: o cotidiano em cena 
– propõe o diálogo com o do leitor com o gênero textual crônica. Está dividido em 
dois momentos, o primeiro consta de uma pratica leitora aplicada no Centro de Re-
ferência de Literatura e Multimeios – Mundo da Leitura, em que os alunos são apre-
sentados à temática e desenvolvem uma atividade leitora no ambiente, contando 
com os acervos. O segundo momento, por sua vez, conta com cinco sugestões de 
práticas leitoras para serem aplicadas na escola, que abordam a atividade realizada 
no Mundo da Leitura, e permite a continuidade da discussão e o aprofundamento 
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do tema desenvolvido pelos monitores no Centro de Referência. Além disso, há 
sugestões bibliográficas de autores e livros a serem lidos para conhecimento e ins-
trumentalização, e também, sites interessantes para que os alunos e professores 
investiguem e possuam ampliar o diálogo sobre o tema abordado neste roteiro de 
práticas leitoras. 
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Prática leitora no Mundo da Leitura

Materiais e recursos
Livros de crônicas de diferentes autores (Machado de Assis, Rubem Braga, Ra-
chel de Queiroz, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, Luis Fernan-
do Verissimo, Martha Medeiros, entre outros).
Projetor multimídia.
Exemplar de um jornal diário (Zero Hora, Folha de São Paulo, Estadão, O Glo-
bo).

Etapas propostas
1. Recepcionar os alunos apresentando o espaço do Mundo da Leitura.

2. No espaço da Arena, perguntar aos alunos se leem crônicas e de que autores.

3. Apresentar um exemplar de um jornal diário com a intenção de exemplificar o 
surgimento da crônica nesse tipo de veículo.

No século XIX, com o desenvol-
vimento da imprensa, a crônica 
passou a fazer parte dos jornais. 
Ela apareceu pela primeira vez em 
1799, no Journal de Débats, publi-
cado em Paris.

4. Na sequência, o professor poderá ler 
ou solicitar a colaboração de um aluno 
para realizar a leitura, em voz alta, das 
crônicas: Intimidade, de Luis Fernan-
do Verissimo (Zero Hora – 16/4/2012) 
e Recenseamento, de Rubem Braga 
(disponível em: mundodaleituraupf.blo-
gspot.com.br).

5. Analisar com os alunos as crônicas lidas, mediadas pelas seguintes questões 
norteadoras:
As crônicas apresentadas têm uma linguagem simples? Sim ou nao? Exempli-
fique.
Quais as características dos textos apresentados? Fazem rir, chorar? Argumen-
te.
Como são apresentados os personagens? Eles têm nome? 
As situações vivenciadas fazem parte do cotidiano, do dia a dia? Exemplifique.
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6. Exibir o vídeo com a crônica Eu sei, mas não devia.., da escritora Marina Co-
lasanti, recitada por Antônio Abujamra (programa Provocações nº 58, reliazado 
pelo CANAL FUTURA). Informar aos alunos que a escritora Marina Colasanti 
escreveu essa crônica para o Jornal do Brasil em 1972. Contextualizar o perío-
do histórico do Brasil: ditadura militar; governo do presidente Emílio Garrastazu 
Médici; repressão aos órgãos de imprensa.

7. Solicitar aos alunos que se manifestem sobre os sentimentos expressos pela 
autora no texto, a partir do seguinte trecho:

“A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a 
lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. 
E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que 
cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, 
para ter com que pagar nas filas em que se cobra”.

8. Apresentar, com o auxílio do projetor multimídia, as principais características 
do gênero Crônica.

A crônica é um gênero textual narrativo geralmente curto, que trata de termas 
efêmeros, como os problemas cotidianos, assuntos comuns aos cidadãos. Tam-
bém traz pessoas comuns como personagens, sem nome ou com nomes genéri-
cos e que representam a todos dentro dessa generalidade. As personagens não 
possuem aprofundamento psicológicos e são apresentado em traços rápidos. 
Além disso, devido a brevidade de sua narratividade, a crônica é organizada em 
torno de uma única problemática. 

Fonte: http://educacao.uol.com.br/portugues/cronica-genero-entre-jornalismo-e-literatura.jhtm

9. No espaço livre, expor sobre as mesas livros de crônicas de diferentes auto-
res, solicitar a leitura individual, no mínimo, de uma crônica.

10. No ambiente virtual, acessar o blog do Mundo da Leitura (http://mundoda-
leituraupf.blogspot.com.br/), a fim de que possam ler a crônica Eu sei, mas não 
devia..., de Marina Colasanti e o Facebook do Mundo da Leitura para que pos-
sam curtir.
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Registro iconográfico

Em visita ao Mundo da Leitura professores e alunos de diferentes turmas do En-
sino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Sul - Campus Sertão.
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Em visita, ao Mundo da Leitura professores e alunos de diferentes turmas do 
Ensino Médio do Instituto Estadual Cecy Leite Costa.
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Prática leitora na escola

Atividade 1: Crônicas e Curtas: diálogos possíveis.

Objetivo
Proporcionar a interação dos alunos com o gênero textual Crônica e a linguagem 
fílmica curta-metragem, estabelecendo um diálogo, entre o texto e o audiovisual.

Materiais e recursos
Livro Cala a boca e me beija, (Record) de Alcione Araújo
Computador com acesso à internet
Projetos Multimídia
Equipamento para gravação

Etapas propostas
1. Apresentar o cronista a ser trabalhado nesta atividade: Alcione Araújo. 

2. Apresentar a obra a ser lida: Cala a boca e me beija. 

Alcione Araújo foi um dos mais engajados intelectuais nacionais. Radicado no Rio 
de Janeiro, é mineiro por nascimento. Engenheiro por formação e praticante pleno 
de literatura, foi dramaturgo, cronista, romancista, roteirista de cinema e ensaísta. 
Cronista do jornal Estado de Minas reuniu suas crônicas nas coletâneas: Urgente 
é a vida, de 2004, obra que lhe deu o Prêmio Jabuti em 2005. Escritos na água, 
em 2006, e, Cala boca e me beija, de 2010. Além disso, toda sua vasta obra te-
atral está reunida em três volumes com título geral de Teatro de Alcione Araújo. 
Compostos por treze peças, entre elas, Vagas moças de fino trato, A caravana da 
ilusão e Doce Deleite. Alcione contribuiu de 2001 a 2012 com as Jornadas Nacio-
nais de Literatura de Passo Fundo, como coordenador do palco de debates. Para 
conhecer um pouco mais de Alcione Araújo, assista ao vídeo: http://www.youtube.
com/watch?v=faW0IEPkQG4, de um fragmento de uma entrevista pela TV Cultura; 
e o vídeo homenagem produzido pela UPFTV: http://www.youtube.com/watch?v=-
C2bLvo8d6WI

Fonte: http://www.jornadadeliteratura.upf.br/2011/index.php/component/content/
article/54.html;
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3. O (a) professor (a) efetuará a leitura de uma crônica dentre as opções da 
obra. Sugestão de leitura: Cala a boca e me beija, pág. 122. A seguir fragmento 
do texto:

Cala a boca e me beija
Mal sentamos no bar e ela, do alto dos seus 16 anos, anuncia: “Acabei de ler 
Vinícius de Moraes. Já sei tudo sobre o amor!” não contenho a risada, embora 
empenhado em atender ao pedido do amigo para conversar com sua filha, que 
teria pendores literários. A irresistível presunção da pirralha, de saber tudo sobre 
o amor, me levou ao riso frouxo, que custei a estancar. Nunca conversáramos a 
sós, mas são rotineiras essas conversas cm jovens que querem ser escritores. 
[..]

4. Após a leitura, indagar os alunos sobre a temática abordada, sobre os recur-
sos empregado na apresentação do tema.

A crônica é um texto curto e narrado em primeira pessoa, ou seja, o próprio escritor 
está “dialogando” com o leitor. Isso faz com que a crônica apresente uma visão total-
mente pessoal de um determinado assunto: a visão do cronista.
Geralmente, as crônicas apresentam linguagem simples, espontânea, situada entre 
a linguagem oral e a literária. Isso contribui também para que o leitor se identifique 
com o cronista, que acaba se tornando o porta-voz daquele que lê.

Fonte: http://cmais.com.br/aloescola/literatura/cronicas/caracteristicas.htm
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5. Posteriormente à leitura e discussão referente à crônica, apresentar e exibir o 
curta-metragem A menina espantalho, de Cassio Pereira dos Santos. Disponível 
para exibição online no site de hospedagem Porta Curtas. Link para exibição:
http://portacurtas.org.br/filme/?name=a_menina_espantalho;

6. A partir da exibição do curta-metragem, indagar aos alunos a temática aborda-
da; quais as características observadas. 

7. Solicitar aos alunos elejam uma crônica da obra Cala boca e me beija e pro-
duzam um curta-metragem. 

8. Posteriormente à produção audiovisual, a professora poderá organizar um 
festival de exibição dos curtas-metragens produzidos, assim como, criar um ca-
nal no site Youtube para publicar na rede.

Curta-metragem é um filme de duração limitada, de no máximo trinta minutos de dura-
ção, e tema livre, que poderá variar de temas complexos a reflexões cotidianas. Pode 
ser de gênero documentário, ficção, experimental, vídeo arte, drama, animação. 

Sinopse: Luzia mora no campo com seus pais e o irmão, Pedro. Quando Pedro 
começa a ir à escola, Luzia quer acompanhá-lo, mas é impedida pelo pai. Enquanto 
vigia um arrozal, ela busca outros caminhos para aprender a ler. 
Duração: 12 min Ano: 2008 Diretor: Cássio Pereira dos Santos 

Fonte: http://portacurtas.org.br/filme/?name=a_menina_espantalho
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Atividade 2: Crônicas jornalísticas.

Objetivo
Estimular os alunos à leitura do gênero textual crônica, com enfoque nas crôni-
cas jornalísticas. O intuito é proporcionar interação de professores e alunos com 
jornais de circulação nacional em suporte online e permitir contato maior com as 
possibilidades de produção de crônicas, conhecendo escritores e jornalistas que 
produzem crônicas.

Materiais e recursos
Livro Ai meu Deus, ai meu Jesus, (Bertrand Brasil) de Fabrício Carpinejar; Crô-
nicas para ler na escola, (Objetiva) de Carlos Heitor Cony;
Computador com acesso à internet
Projetos Multimídia

Etapas propostas
1. Iniciar a atividade resgatando algumas características da crônica, ex-
plicitando que ela pode ser de gênero literário e jornalístico. O gêne-
ro possui uma cultura forte nos jornais, e, muitas das produções jorna-
lísticas acabam sendo compiladas e transformando-se em livros, e por 
conseguinte, tornando-se gênero literário pela natureza da linguagem emprega-
da, entre outros recursos.Também, muitos são os cronistas que possuem colu-
nas semanais em distintos jornais, assinadas e com temáticas pré-estabelecidas
e/ou livres.

2. A partir deste momento, apresentar alguns cronistas e suas colunas em jor-
nais no formato online: Arnaldo Jabor e sua coluna no jornal O Estadão; Fabrício 

Crônica (s.f.)
3. Coluna periódica, assinada, dedicada a um assunto (atividades culturais, política, 
ciências, economia, desportos); 5. Texto literário breve, frequentemente narrativo, 
de trama quase sempre pouco definida e motivos gerados extraídos do cotidiano 
imediato.

Fonte: HOUAISS. Antonio. Dicionário Houaiss de língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2009. 
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Carpinejar e sua coluna no jornal Zero Hora e Carlos Heitor Cony e sya coluna 
no Jornal Folha de São Paulo.

3. Jornal O Estadão, disponível online: http://www.estadao.com.br/; cronista: Ar-
naldo Jabor. 

Arnaldo Jabor: Há bens que vêm para o mal

Arnaldo Jabor (Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1940) é cineasta, roteirista, diretor 
de cinema e TV, produtor cinematográfico, dramaturgo, crítico, jornalista e escritor 
brasileiro. Atua como colunista no jornal televisivo Jornal da Globo; colunista semanal 
no jornal O Estadão; e colunista na rádio CBN. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Jabor

A frase que mais me impressionou na semana foi escrita pelo Co-
mando Vermelho em sua “constituição”, em seu estatuto de regras: 
“O crime nos dá a convicção de que nossas bravuras são pelo pro-
gresso, por nosso esforço e mérito. Farão de nós vitoriosos. Pois 
nós somos o lado certo da vida errada”. É extraordinário: “nós so-
mos o bem do mal”.

Citei o CV e agora cito Jean Pierre Dupuy, filósofo da Escola Poli-
técnica de Paris e da Universidade de Stanford que escreveu em 
seu livro Por um Catastrofismo Esclarecido: “Sempre o Mal esteve 
relacionado com as intenções de quem o comete. Os horrores do 
século 20 deviam nos ter ensinado que isso é uma ilusão. O ab-
surdo é que um mal imenso possa ser causado por uma completa 
ausência de malignidade, que uma responsabilidade monstruosa 
possa caminhar junto com uma total ausência de más intenções. 
(...) a catástrofe ecológica maior com que nos deparamos e que põe 
em perigo toda a humanidade será menos o resultado de um mal 
dos homens ou mesmo de sua estupidez. Terá sido mais por uma 
ausência de pensamento (‘thougthlessness’ )(...) Hoje, um sem nú-
mero de decisões de toda ordem, caracterizadas mais pela miopia 
do que pela malícia ou pelo egoísmo, compõem um todo que paira 
sobre elas, segundo um mecanismo de autoexteriorização ou de 
autotranscendência. O mal não é nem moral nem natural. É um 
‘mal’ do terceiro tipo, que chamarei de ‘mal sistêmico’.” O mal é o 
bem ou o bem é o mal? Antigamente, era mole. O mal era o capita-
lismo e o bem o socialismo.
Agora, os intelectuais, os bondosos de carteirinha, os cafetões da 
miséria, os santos oportunistas, estão em pânico. Se não houver 
um mal claro, como seremos ‘bons’? No mundo inteiro, há uma 
reviravolta ética, um cinismo que nos acostuma com o inaceitável. 
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E também renasce, com descaro, a boçal divisão 
guerreira entre “esquerda” e “direita”. Ninguém 
aguenta conviver com singularidades. Há uma 
fome bruta por “universais”. Mas, como escreveu 
Baudrillard: “Hoje não há mais o universal; só te-
mos o singular e o mundial”.
Quem é o mal: o assaltante faminto ou o assal-
tado rico? Ou nenhum dos dois? Como praticar o 
bem? Apenas se horrorizando com o mal? Como 
inventar uma “práxis” do bem?

O Mal é sempre o outro. Nunca somos nós. Nin-
guém diz de fronte alta: “Eu sou o mal!” Ou: “Mui-
to prazer, Diabo de Almeida”.

Como disse Hannah Arendt, na frase que virou 
lugar comum: o mal ficou banal. Tanto que o mal 
dos terroristas e jihadistas consiste em injetar 
no Ocidente o seu “bem”, o arcaico no moderno, 
neste inferno “clean” que o capital inventou. Em 
nome de uma razão ideológica, de uma finalidade 
futura, os soviéticos assassinaram milhões pelo 
“bem” do Homem Total. A fé excessiva no Sen-
tido e na finalidade prejudicaram muito o pensa-
mento, mais do que a gente imagina. Hoje em 
dia, a esperança é mais remota, mas talvez esse 
vazio seja o início de uma reflexão mais à altura 
de nossa mediocridade finita, de um “geist” mais 
vagabundo.

Quem é o planejador do mal? O Japão vai parar 
de produzir robôs, para empregar a mão de obra 
faminta da Somália? Quem controla o mal? A Al-
qaeda, o Putin, o Assad? Ou eles são agentes 
de um “mal” histórico-concreto inevitável? E cito 
mais uma vez Baudrillard, tão criticado pelas aca-
demias porque tinha imaginação e brilho: “Hoje, 
contra o mal, só temos o fraco recurso dos direi-
tos humanos”.

Talvez um caminho seja, como escreveu Lou-
is Dumont, nos Ensaios sobre o Individualismo 
(apud Dupuy): “O bem deve englobar o mal, mes-
mo sendo seu contrário”.
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(Arghh, quanta citação!)
O bem está virando um luxo e o mal uma neces-
sidade social. Sem participar do mal, não conse-
guimos viver. Como ser feliz olhando as crianças 
empilhadas na Síria, no Iraq, nos grotões do Bra-
sil feudal: Maranhão, Alagoas, etc.? Temos de 
fechar os olhos. “Sou feliz se conseguir manter 
os olhos fechados.” Ser feliz é não ver. Como 
praticar o bem? Apenas se horrorizando com o 
mal? Não vale ficar “tristinho”, nem lançar ape-
los à razão ou à caridade. “Eu fiz tudo para ser 
um homem de bem. Serei um canalha?” Todos 
se acusam, todos querem ser o bem. Durante a 
ditadura, todos éramos o bem. O mal eram os mi-
licos. Acabou a dita e as “vítimas” (dela) pilharam 
o Estado. O que é o “bem” hoje? É lamentar com 
certo prazer uma impotência, é um negror me-
lancólico, é um elogio da morte? Ou o bem é ser 
pragmático, frio? É uma identificação mecânica 
com as desgraças ou um desejo “protestante” de 
melhorar na vida?

O pensamento aspira à totalidade. O bem será 
um desejo de harmonia, de Uno ou o bem é su-
portar heroicamente o múltiplo, o incontrolável, a 
impotência “democrática”? O bem hoje é aceitar 
os limites do “possível histórico” ou persistir em 
utopias, apenas pelo prazer de se sentir acima 
da insânia da vida? Pensamos com o corpo, que-
remos que o mundo seja um “todo harmônico”, 
como o nosso organismo. A ideia de “fragmen-
tário” gera angústia, porque lembra a morte. Por 
isso, a aceitação do fragmentário se reergue em 
nova totalidade e começa tudo de novo. A demo-
cracia é muito complicada, lenta e está deixando 
todo mundo impaciente - somos todos totalitários. 
Ao denunciar o Mal, vivemos dele. Eu ganho a 
vida denunciando o que eu acho o “mal”.

O mal no mundo atual é o “incompreensível”. 
Também, nós sabemos desses perigos todos, 
mas não cremos neles. A catástrofe talvez já te-
nha acontecido, mas a gente não acredita. No 
Brasil, o grande Mal não tem importância. O pe-
rigo aqui é o pequeno mal, enquistado nos esta-
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Disponível no link < http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ha-bens-que-vem-para-o
-mal-,1095830,0.htm> acessado em 18 de nov. de 2013.

4. Perguntar se os alunos conhecem o jornalista Arnaldo Jabor; se conhecem o 
jornal O Estadão, estimulá-los a expressarem-se sobre o tema.

5. Apresentar também as outras colunas em que Arnaldo contribui: Jornal do 
Globo, da rede Globo, disponível no link: http://globotv.globo.com/rede-globo/jor-
nal-da-globo/t/colunistas/v/incompetencia-brasileira-impede-o-desenvolvimen-
to-energetico-do-pais/2956933/ (ele expõe sua crônica em um dos quadros do 
jornal) e Rádio CBN, disponível no link: http://cbn.globoradio.globo.com/comen-
taristas/arnaldo-jabor/ARNALDO-JABOR.htm (em que ele também oraliza suas 
crônicas diariamente). 

6. Apresentar o jornalista e cronista Fabrício Carpinejar e sua coluna semana 
no Jornal Zero Hora, disponível online no link: http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/.

mentos, nos aparelhos sutis do estado, nos se-
culares dogmas jurídicos, nos crimes que são lei. 
O mal aqui está nos pequenos psicopatas que, 
quietinhos, nos roem a vida. Aqui o grande cana-
lha serve para camuflar os pequenos, que são os 
grandes canalhas. O mal do Brasil não está na 
infinita crueldade dos torturadores ou das elites 
sangrentas, está mais na sua cordialidade. No 
Brasil, o mal nos engana. Aqui, o perigo é o Bem.

Fabrício Carpi Nejar, poeta e jornalista, mestre em Literatura Brasileira pela UFRGS. 
Nasceu em Caxias do Sul (RS) aos 23 de outubro de 1972. Assina a coluna opinião no 
jornal Zero Hora online, desde 2011, quando substitui a coluna que pertencia a Moacyr 
Scliar. Também escreve aos domingos no caderno DONNA.
Para conhecer e apresentar o jornalista acesse o vídeo no Youtube de uma entrevista 
no programa do Jô. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=67zaGdMUZsk>

Fonte: http://www.carpinejar.com.br/

É importante ressaltar que as crônicas jornalísticas possuem variação. Arnaldo Jabor 
produz crônicas escritas para jornal, produz crônicas que sofrem adaptação de acor-
do com a mídia em que será publicada (radio, TV) Além disso, o sujeito-autor passa 
a interferir diretamente na opinião do leitor, pois, a forma como o sujeito autor expõe, 
sua expressão, entonação, irão influenciar o conteúdo da crônica. 
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Fabrício Carpinejar: Basta uma pitangueira

Poeta não é aquele que escreve livros, mas o que lê as pessoas. Tinha 13 anos. 
Estava na varanda com a minha mãe. Naquela época, estudava de tarde.
Tomávamos chimarrão tranquilamente. Em casa, o chimarrão sempre prevale-
ceu sobre o café. O café é para acordar, o chimarrão é para sonhar.
Conversa sobe ladeira, conversa desce ladeira e, de repente, um grupo de ope-
rários da prefeitura desceu do caminhão na frente de nossa residência na Rua 
Lajeado.
Eles iriam consertar um vazamento no bairro.
Mas foi só atracar em terra firme que eles se distraíram por um instante do ser-
viço prometido.
Enxergaram nossa pitangueira carregada. Largaram as ferramentas destinadas 
a arrumar os encanamentos, e subiram nos galhos.
Um bando de marmanjos pescando frutas, baixando as folhas, disputando quem 
pegava a melhor, a maior, a mais carnuda.
Riam alto, gesticulavam freneticamente, num alvoroço puro e crédulo, próprio da 
amizade infantil. Um puxava o outro para trapacear e se exibir com seu punhado 
de joias rubras.
Eram crianças de novo, disfarçadas de macacão cor laranja.
Um pé de pitanga tem esse privilégio: recuar o tempo.
Eu festejava aquela doideira, aquele desatino, aquele recreio fora de idade, mas 
minha mãe embrabeceu com a bagunça. Saiu ralhando:
– Ei, ei, o que estão fazendo?
Baixei o rosto de vergonha. A felicidade deles não deveria incomodá-la. Anteci-
pei o vexame, o fiasco, a reprimenda adulta.
Não poderiam se divertir trabalhando? Não poderiam ter um minuto de paraíso 
no inferno das picaretas?
O bando silenciou no ato, temendo a represália daquela senhora tão senhora 
de si.
A mãe endureceu a voz e explicou:
– As pitangueiras da rua são para os pássaros.
Eles recolheram as mãos, colocaram as pitangas no bolso e já se dispersavam.
Foi quando a mãe completou:
– Mas, se vocês se sentem pássaros, aproveitem!
Não esquecerei nunca daqueles homenzarrões gargalhando e voltando a depe-
nar a pitangueira.
Com a alegria das asas que só existe no nosso sorriso.
Um pé de pitanga tem esse privilégio: recuar o tempo.

Disponível online: <http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/10/fabricio-carpinejar-basta
-uma-pitangueira-4309367.html> 
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7. Indagar aos alunos se conhecem o escritor e jornalista Fabrício Carpinejar e 
sua coluna semanal; qual das crônicas eles conheciam; qual temática abordada; 
características que perceberam nesse gênero textual;

8. Apresentar Carlos Heitor Cony e sua coluna semanal de crônicas no jornal 
Folha online.

Carlos Heitor Cony: O perdão para os lobos

Virou moda pedir perdão por erros e crimes históricos. Sendo a instituição mais 
antiga da história ocidental, a Igreja Romana, justamente porque atravessou 20 
séculos contraditórios, parece ter a consciência mais pesada neste departamen-
to. Daí que os últimos papas pediram desculpas por crimes que não cometeram, 
dentro do discutível princípio da culpa coletiva e hereditária.

Quando o lobo, na fábula de Esopo (da qual La Fontaine fez famosa tradução em 
francês), quis comer o cordeiro, deu como argumento o fato de o cordeiro estar 
sujando a água que ele bebia. O cordeiro achou impossível, o lobo estava lá em 
cima, na nascente do rio, ele, cordeiro, estava bem embaixo. Se alguém sujava a 
água, era o lobo. Vencido pela lógica, o lobo apelou para a falta hereditária: “Seu 
pai, no passado, sujou a minha água”. E devorou o cordeiro.

Carlos Heitor Cony é membro da Academia Brasileira de Letras desde 2000. Sua car-
reira no Jornalismo começou em 1952 no “Jornal do Brasil”. É autor de 15 romances, 
e também de adaptações de clássicos. 
Para conhecer mais o jornalista e escritor, acesse seu site, disponível no link: http://
www.carlosheitorcony.com.br/

Cada geração, não de lobos, mas de homens, sempre se julgou o estágio mais 
avançado da civilização e do progresso. Daí que julga o passado de acordo com 
seus valores, que serão tão transitórios quanto aqueles que condena.

No caso da Igreja Romana, ela sentiu na própria carne, na voz ativa e na passi-
va, essa dramática contingência do tempo. Foi perseguida, seus fiéis foram ati-
rados aos leões, degolados e incinerados. Mais tarde, em outro contexto, alguns 
setores da mesma igreja agiram de forma parecida, sempre em nome da fé e 
da moral de um cristianismo então deturpado pelo poder. O pêndulo da história 
funcionou durante a Revolução Francesa. Em Lyon, quando foi promovida a mis-
sa negra em homenagem a Chalier, as igrejas foram saqueadas e profanadas. 
Uma procissão foi presidida por um burro com uma mitra episcopal amarrada 
nas orelhas.
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No rabo do animal penduraram um crucifixo e a Bíblia. Uma prostituta nua es-
fregava hóstias consagradas no seu corpo. Quando o cortejo chegou à catedral, 
obrigaram um sacerdote a consagrar o vinho e com ele saciaram a sede do 
animal.

Na Guerra Civil espanhola, com atrocidades de ambos os lados, era comum os 
republicanos se esfregarem nas imagens da Virgem até atingir o orgasmo.

A estupidez, o erro e o crime nem sempre foram exclusividade de um grupo. 
Em linhas gerais cada época teve seus critérios de bom e de mau. O mais forte 
impôs seus valores ao mais fraco, muitas vezes, com a intuição de salvá-lo espi-
ritualmente ou ajudá-lo materialmente por meio do progresso.

No Brasil, o colonizador trouxe o vírus e a vacina. Até mesmo Anchieta e Nóbre-
ga são eventualmente acusados de lavagem cerebral praticada contra nossos 
índios. Por tudo isso, acho que o recente modismo de pedir perdão abstratamen-
te, além de inútil, ou é oportunista ou hipócrita.

O cristianismo, que agora começa a ser acusado de ser o vilão da história, esta-
belece que o perdão só é válido quando se promove a reparação do agravo, do 
crime ou do pecado.

No caso dos índios, massacrados pela cruz, todos nós que descendemos de 
portugueses e outros europeus, deveríamos tomar as caravelas de volta, e dei-
xar os índios em paz, sem nossa mazelas, nossas doenças, nossos deuses e, 
sobretudo, nossas cobiças.

O pedido de perdão para numerosos crimes tem a vantagem de admitir uma cul-
pa coletiva ou individual. No entanto, a mecânica do perdão exige a reparação. 
Um dos crimes mais violentos e hediondos da história foi praticado pelo nazismo 
durante os anos 30 e 40 do século passado.

No caso brasileiro, durante o regime militar instalado após o golpe de 1964, 
apesar de ninguém até hoje ter pedido perdão, tem havido algumas reparações, 
há uma Comissão de Verdade que procura honesta, mas quase inutilmente, pes-
quisar e punir os culpados.

Contudo, a demora e falta de unanimidade da comissão em muitos episódios, 
vem retardando não apenas a própria verdade, mas a reparação que o Estado 
brasileiro deve a milhares de brasileiros.

Disponível online: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2013/10/1350966-o-per-
dao-para-os-lobos.shtml>
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9. Após a leitura, perguntar aos alunos se conhecem Carlos Heitor Cony; se 
conhecem o jornal Folha de São Paulo; se percebem características do gênero 
crônica; qual a temática abordada na crônica. 

10. Posteriormente à apresentação de três diferentes jornalistas e escritores, 
apresentar três crônicas com temáticas e abordagens distintas em três distintos 
jornais, em formato online, sem deixar de apresentar aos alunos livros publica-
dos. O intuito é que os alunos percebam as modificações que ocorrem entre a 
crônica no gênero jornalístico e a crônica no gênero literário. 

11. Solicitar aos alunos que pesquisem outros cronistas que produzam crônicas 
jornalísticas, em diferentes suportes midiáticos e em livros. O intuito é que os 
alunos façam a pesquisa e ao longo das aulas tragam as crônicas para serem 
lidas e discutidas em sala de aula.
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Atividade 3: Crônica e Charge

Objetivo
Estimular os alunos à leitura do gênero textual crônica procurando compreender 
as diferenças e semelhanças com a charge. 

Materiais e recursos
Computador com acesso a internet;
Projetos Multimídia;

Etapas propostas
1. Apresentar o escritor e cronista Luis Fernando Verissimo. 

Para conhecer Luis Fernando 
Verissimo: sua biografia, obras 
publicadas, personagens cria-
dos e curiosidades, acesse o 
site Portal Literal, disponível em: 
<http://www.literal.com.br/>. 

A apresentação será por meio de uma entre-
vista concedida pelo escritor ao programa É 
Noticia, do canal RedeTV, disponível:< http://
www.youtube.com/watch?v=MFVepPm-
cLY4> (00:19:24). 

2. Posteriormente, apresentar a crônica A audácia! publicada na coluna do Jor-
nal O Globo, escrita por Verissimo. Disponível no site: <http://www.consciencia.
net/opiniao/arquivo/verissimo4.html>. A temática abordada na crônica é Política.

Luis Fernando Verissimo: A audácia! 

Quem o Lula pensa que é, tomando Romanée-Conti? Gente! O que é isso? 
Onde é que estamos? Romanée-iiiiiiiiiiiiiii Conti não é pro teu bico não, ó retiran-
te. Vê se te enxerga, ó pau-de-arara. O teu negócio é cachaça. O teu negócio é 
prato-feito, cerveja e olhe lá. A audácia do Lula! 
Hoje tomam Romanée-Conti, amanhã vão querer o quê? No mínimo se achar 
iguais a nós. Pedir os mesmos direitos. Viver como a gente, que tem berço, que 
tem classe, que tem bom gosto e portanto, merece o melhor. E nós sabemos 
como isso acaba. Logo, logo vão estar querendo subir pelo elevador social.

O Lula tomando Romanée-Conti... Ora faça-me o favor. Que coisa grotesca. Que 
coisa ridícula. Que acinte. Que escândalo. E que desperdício. Vai ver ele não 
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sabe nem pronunciar o nome, quanto mais apreciar o 
sabor. Vai ver derramou um pouco pro santo, na toalha. 
Romanée-Conti não é pra gentinha, não, Lula. As coi-
sas boas da vida são para as pessoas finas do mundo, 
não pra pé-rapado que bota gravata e acha que é dou-
tor. Muito menos pra pé-rapado brasileiro. Está bom, 
foi só um gole. Mas é assim que começa. Hoje tomam 
um gole de Romanée-Conti, amanhã estão com delírio 
de grandeza, pedindo saneamento básico, habitação 
decente, oportunidade de trabalho e até - gentinha 
metida a grande coisa não sabe quando parar - mais 
saúde pública, mais igualdade e caviar. Enfim, essas 
coisas que intelectual comunista põe na cabeça deles. 
Sim, porque a índole natural da nossa gentinha, em 
geral, é boa. Se pudessem escolher, escolheriam angu 
aguado e vinho Boca Negra, coisas autênticas, às ve-
zes mortais, mas pitorescas. Como eles, que até hoje 
nunca tinham incomodado ninguém, que até hoje co-
nheciam o seu lugar. Agora, depois da gentinha provar 
Romanée-Conti, ninguém sabe o que pode acontecer 
neste país. Deram álcool para os índios! Nenhum bran-
co está mais seguro.

O Lula tomando Romanée-Conti... É o cúmulo. É uma 
inversão completa dos valores sob os quais nos cria-
mos, segundo os quais se Deus quisesse que os po-
bres tomassem vinho de rico daria uma ajuda de custo. 
É o fim de qualquer hierarquia social, portanto o caos. 
Ainda bem que ainda existem patriotas alertas para 
denunciar o ridículo, o acinte, o escândalo, e chamar 
o Lula de volta à humildade. Para mandar o Lula se 
enxergar.
Sim, porque hoje é Romanée-Conti e amanhã pode ser 
até a Presidência da República. Gentinha que não co-
nhece o seu lugar é capaz de tudo.

Fonte: Publicada originalmente no jornal o globo, de 15 de outubro 
de 2002. Disponível online em: <http://www.consciencia.net/opiniao/
arquivo/verissimo4.html>.
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Charge: linguagem visual, oras verbal, e sintética, representação pictórica, de caráter 
burlesco e caricatural, em que se satiriza um fato específico, em geral de caráter 
politico e que é de conhecimento público. Linguagem que apresenta brevidade, fácil 
entendimento, e circulação em suportes jornalísticos. (telejornais, jornais, revistas)

3. Aprofundar o conhecimento sobre as crônicas do autor, apresentando a colu-
na online do jornal O Estadão, disponível: <http://www.estadao.com.br/colunis-
tas/luis-fernando-verissimo,2#colunistas>; e apresentando, ainda, a coluna do 
jornal Zero Hora, em que Luis Fernando Veríssimo escreve as segundas feiras, 
na página 02. 

4. Apresentar a linguagem da Charge, observando as características da lingua-
gem não verbal, salientando o que possuem em comum com o gênero crônica. 
Apresentar as charges a seguir.

 Charge 1. Fonte: <http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/21055-charges-dezembro#foto-344161>
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Charge 2 animada. Fonte:<http://charges.uol.com.br/2013/12/11/cotidiano-rumo-ao-funeral/>.

5. Após realizar a leitura das duas charges, com linguagens distintas, aprofundar 
o diálogo com os alunos procurando compreender as diferenças e semelhanças 
produzidas pelas imagens e pelo texto, por meio da linguagem verbal, não verbal 
e audiovisual, que trabalham com temáticas de referências do cotidiano. Neste 
contexto, os textos selecionados tratam da política nacional.

6. Solicitar aos alunos que façam a seleção de uma das crônicas de Luis Fernan-
do Veríssimo, disponível online ou impresso (jornal Zero Hora) e produzam uma 
interpretação criativa, no formato charge (linguagem não verbal ou audiovisual). 
A professora poderá expor as interpretações criativas na escola por meio de 
painel para exposição na sala de aula ou pelos diferentes espaços da escola e 
publicar na rede, caso a turma possua blog e/ou conta no site Youtube.

Os gêneros (crônica e charge) possuem características em comum: humor 
rápido, agilidade de informação, possibilitam refletir criticamente sobre a reali-
dade por meio de personagens que representam indivíduos sociais, às vezes 
caricaturais; abordam temáticas do cotidiano. As linguagens (verbal, não ver-
bal e audiovisual) comunicam-se e interagem entre si, porém, cada uma delas 
apresenta uma linguagem própria com seus códigos e características.
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Atividade 4: Rubem Braga: mestre da Crônica.

Objetivo
Estimular os alunos à leitura do gênero textual crônica, por meio, da obra de 
Rubem Braga, o escritor considerado pai da Crônica nacional.

Materiais e recursos
Livro 50 crônicas escolhidas, (BestBolso) de Rubem Braga.
Computador com acesso a internet;
Projetos Multimídia;

Etapas propostas
1. Iniciar a atividade com a leitura de uma crônica: Aula de inglês. Disponível 
online no link: <http://www.centenariorubembraga.com.br/obra/cronicas/aula-de
-ingles/> e impresso no livro 50 crônicas escolhidas de Rubem Braga. A seguir 
fragmento do texto:

Aula de Inglês

— Is this an elephant?
Minha tendência imediata foi responder que não; mas a gente não deve se dei-
xar levar pelo primeiro impulso. Um rápido olhar que lancei à professora bastou 
para ver que ela falava com seriedade, e tinha o ar de quem propõe um grave 
problema. Em vista disso, examinei com a maior atenção o objeto que ela me 
apresentava.
Não tinha nenhuma tromba visível, de onde uma pessoa leviana poderia con-
cluir às pressas que não se tratava de um elefante. Mas se tirarmos a tromba a 
um elefante, nem por isso deixa ele de ser um elefante; mesmo que morra em 
conseqüência da brutal operação, continua a ser um elefante; continua, pois 
um elefante morto é, em princípio, tão elefante como qualquer outro. Refletindo 
nisso, lembrei-me de averiguar se aquilo tinha quatro patas, quatro grossas pa-
tas, como costumam ter os elefantes. Não tinha. Tampouco consegui descobrir 
o pequeno rabo que caracteriza o grande animal e que, às vezes, como já notei 
em um circo, ele costuma abanar com uma graça infantil.
Terminadas as minhas observações, voltei-me para a professora e disse convin-
centemente:
— No, it’s not!
Ela soltou um pequeno suspiro, satisfeita: a demora de minha resposta a havia 
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deixado apreensiva. Imediatamente perguntou:
— Is it a book? [...]

2. Perguntar aos alunos suas impressões sobre o conteúdo; sobre o que fala 
a crônica; sobre o autor Rubem Braga. Apresentá-lo, por meio, de um vídeo 
do programa Iluminuras, da TV Justiça, disponível online no link: <http://www.
youtube.com/watch?v=AwUjt3Cq4To>. E Acessar também, o site Centenário de 
Rubem Braga: fazendeiro do ar. Disponível em: <http://www.centenariorubem-
braga.com.br>. 

3. Apresentar a obra: 50 crônicas escolhidas do cronista Rubem Braga. Sugerir 
que cada aluno escolha uma das crônicas compiladas nesta obra. Fazer leitura 
silenciosa e também leitura dramática.
 

4. Solicitar que cada aluno produza uma nova crônica a partir da crônica selecio-
nada. Objetiva-se que cada aluno pense e identifique qual a temática e qual foi a 
abordagem do cronista (humor, ironia, introspecção) e produzam uma nova crô-
nica fazendo uso desses elementos. Os alunos poderão ler e/ou expor a crônica 
produzida em sala de aula, juntamente com a crônica original de Rubem Braga. 
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Atividade 5: Crônica e Notícia

Objetivo
Estimular os alunos à leitura do gênero textual crônica, estabelecendo diálogo 
com o texto publicitário notícia. 

Materiais e recursos
Computador com acesso a internet;
Projetos Multimídia;

Etapas propostas

1. Apresentar a jornalista e cronista Eliane Brum, por meio do site 
<http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=9674>. 
Acesse o site e leia online com seus alunos a breve biografia da 
escritora gaúcha. Também deverá apresentar a coluna do jornal 
espanhol El país Brasil, em que a jornalista iniciou coluna em 
novembro de 2013, <http://brasil.elpais.com/brasil/2013/11/25/
opinion/1385417332_769557.html>. Anterior a este período, a 
jornalista possuía uma coluna na revista Época. Para acessar 
sua crônicas, acesse o link: <http://epoca.globo.com/colunas-e
-blogs/eliane-brum/>.

2. Realizar a leitura da crônica “Três histórias reais e uma des-
pedida”, publicada em 23/09/2013. A crônica é baseada em no-
tícias nas quais ela inspirou-se para sua produção jornalístico-li-
terária.

Eliane Brum: Três histórias reais e uma despedida

 [...]

 Na semana de 30 de setembro a 5 de outubro, indígenas de 
diferentes povos e regiões do país planejam se reunir em Bra-
sília para uma mobilização em defesa da Constituição. Escutar 
ou não o que têm a dizer definirá uma ideia de Brasil. Hoje, 
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a bancada ruralista é a mais influente do Congresso Nacional. 
Suprapartidária, representa não a massa de agricultores, mas 
os grandes latifundiários. Se corresponde a uma minoria no con-
junto da população, seu poder no Congresso é enorme. Um dos 
principais focos de sua atuação é avançar sobre as terras públi-
cas, fazendo com que se tornem disponíveis para ganhos priva-
dos. Para isso, mira nas terras públicas destinadas aos povos 
indígenas, cujo direito originário a essas terras é reconhecido 
e assegurado pela Constituição de 1988 (leia aqui). E trabalha 
para difundir entre a população três máximas: 1) a de que é ne-
cessário disponibilizar mais terras para a agricultura se o Brasil 
quiser se desenvolver; 2) a de que os índios têm terra demais e 
são um entrave ao desenvolvimento; 3) a de que só é um bom 
brasileiro aquele que “produz” – e produz em um modelo deter-
minado, que limita a terra à condição de mercadoria.
Nenhuma dessas máximas se sustenta, mas seus defensores 
contam com a desconfiança de parte da população com os indí-
genas para transformá-las em “verdades” repetidas sem ques-
tionamento (leia aqui). Desconfiança que permitiu os genocídios 
que mancharam de sangue os últimos séculos e chegam aos 
nossos dias (leia aqui). Uma pesquisa da Embrapa já mostrou, 
para citar apenas um exemplo, que há 58,6 milhões de hectares 
só de pastos degradados pela pecuária, o equivalente a 53% da 
área total de terras indígenas. Hoje há tecnologia para aumentar 
a produtividade dessas áreas – e a melhoria da produtividade é o 
que separa os setores competentes do agronegócio dos incom-
petentes, já que a terra não é ilimitada. Acreditar que há muita 
terra nas mãos dos índios, que têm sido os grandes protetores 
da biodiversidade, é quase uma afronta à inteligência da popula-
ção. Basta verificar a quantidade de terras nas mãos privadas de 
alguns membros da bancada ruralista e fazer as contas.
É bastante interessante que o direito à terra seja tão vorazmente 
defendido quando se trata da posse privada, mas, no caso dos 
povos indígenas, esse mesmo direito seja constantemente con-
testado, ainda que eles estivessem aqui muito antes da chegada 
do primeiro europeu. O ponto é que os povos indígenas têm 
direito ao usufruto dos recursos de terras públicas – e o que os 
ruralistas querem garantir é a posse privada dessas mesmas 
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terras e recursos. Assim, elas deixariam de ser públicas, desti-
nadas à posse permanente dos indígenas, para a reprodução 
do seu modo de vida – ou, as muitas ainda não demarcadas, 
jamais voltariam a ser públicas para o usufruto coletivo dos in-
dígenas.
Para alcançar esse objetivo, é preciso esvaziar o artigo 231 
da Constituição de 1988, que assegura aos povos indígenas 
suas terras originárias. No parágrafo sexto desse artigo, está 
previsto que apenas em condições excepcionais, “ressalvado 
relevante interesse público da União”, esse direito pode ser 
afetado. Cabe a uma lei complementar definir em quais casos 
excepcionais isso pode acontecer – ou o que é “relevante inte-
resse público da União”. A proposta que tramita no Congresso 
é o Projeto de Lei Complementar 227/2012. Nele, os casos em 
que o interesse “público” se sobrepõe aos direitos dos povos in-
dígenas são tantos (mineração, assentamentos agrários, faixas 
de fronteiras com núcleos populacionais, posses anteriores à 
Constituição de 1988, entre outros), que, na prática, as Terras 
Indígenas não seriam mais dos povos indígenas. E o que era 
regra vira exceção, violando a carta constitucional.
Para complementar o golpe contra os direitos dos povos in-
dígenas, está em curso, entre outros projetos, a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 215/2000. Ela retira do Executivo 
a prerrogativa de demarcar as Terras Indígenas e a transfere 
para o Congresso. A comissão que vai analisá-la já é dominada 
pela bancada ruralista. Somados, o PLP 227 e a PEC 215 vão, 
na prática, tornar remota a possibilidade de demarcar e homo-
logar Terras Indígenas ainda não amparadas pelo Estado e, ao 
mesmo tempo, desamparar as já asseguradas. Completa-se o 
esquema perfeito para que as terras públicas de usufruto dos 
povos indígenas tornem-se disponíveis para ganhos privados.
É para barrar essa versão mais sofisticada de genocídio que 
lideranças de diferentes povos indígenas estarão em Brasília 
no aniversário de 25 anos da Constituição de 1988. Cada povo 
representa uma visão de mundo, uma cosmogonia particular, 
uma forma de se relacionar com a terra e com os recursos natu-
rais. Um jeito diverso de ser brasileiro que, junto com o jeito de 
ser brasileiro dos ribeirinhos e dos quilombolas, permitiu a pre-
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servação do que ainda existe de floresta em pé. Se uma parte 
significativa da população brasileira continuar acreditando que 
nada disso lhe diz respeito e que a bancada ruralista a represen-
ta, os povos indígenas estarão sozinhos.
É uma escolha. Mas é importante que essa escolha seja cons-
ciente, porque é um projeto de nação e de futuro que está em 
jogo.
É também com esse questionamento que encerro esta coluna. 
Busquei ocupar este espaço com o sentido de iluminar os can-
tos escuros dos acontecimentos e, principalmente, para acres-
centar dúvidas novas ao cotidiano de quem me lê. Acredito que 
mais importante do que concordar ou discordar é estar aberto 
para qualificar as questões de nosso tempo histórico e, com 
elas, alargar o mundo de dentro e o de fora.

Fonte: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum/noticia/ 2013/09/tres-historias

-reais-e-uma-despedida.html.

3. Após a leitura, conversar com os alunos sobre o texto. Dia-
logar sobre o conteúdo (temática abordada), a forma como a 
autora expõe, o posicionamento da autora perante o assunto. 
Revelar também aos alunos que a crônica escrita é baseada e 
inspirada em noticias que circularam nas mídias durante o perí-
odo de setembro/outubro de 2013.

4. Apresentar uma notícia do portal jornalístico sobre tema ins-
pirador para a crônica da autora online no Portal G1. Disponível 
em: < http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2013/09/em-rr-po-
vos-indigenas-articulam-mobilizacao-contra-pec-215.html>.

Em RR, povos indígenas articulam mobilização contra PEC 215
As organizações indígenas e indigenistas de Roraima realizam 
no dia 2 de outubro, na comunidade Sabiá, localizada na Terra 
Indígena São Marcos, no município de Pacaraima, o encontro 
dos povos indígenas em comemoração aos 25 anos da Cons-
tituição Federal e contra a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 215.
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A matéria está em tramitação desde 2000 e retira a atribuição 
exclusiva da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Executivo 
de promover a demarcação das reservas indígenas no país e a 
transfere para o Legislativo. De acordo com o texto, o Congres-
so Nacional também passa a ter competência para ratificar as 
demarcações homologadas.
Conforme o coordenador-geral do Conselho Indígena de Rorai-
ma (CIR), Mário Nicácio, no dia 1º cada comunidade fará seu 
protesto contra a PEC 215. “As aulas serão paralisadas e as 
comunidades realizarão oficinas e seminários sobre a matéria. 
No dia 2 será um evento maior, com todos os povos reunidos. 
Um ato simbólico de abraço a Roraima”, informa.
Do dia 30 de setembro a 5 de outubro haverá uma mobilização 
nacional dos indígenas em Brasília. Eles devem acampar na 
Esplanada dos Ministérios. Sete indígenas de Roraima partici-
parão do protesto contra a PEC 215. A previsão é que os repre-
sentantes dos povos sejam recebidos no Ministério da Justiça 
nos dias 3 e 4.

5. Posteriormente, conversar com os alunos sobre os dois tex-
tos. 

6. Solicitar que os alunos investiguem notícias de jornais, nos 
formatos online e/ou impresso e a partir da notícia, seu conteúdo 
e informação, produzam uma crônica abordando a temática em 
questão. A atividade poderá ser publicada em blog e/ou redes 
sociais.



54

Objetiva-se com esta questão fazer com que os alunos percebam semelhanças entre 
os textos lidos, visto que os dois apresentam o mesmo conteúdo, ou seja, o mesmo 
fato – povos indígenas articulam mobilização contra PEC 15. E quais diferenças per-
ceberam, pois a noticia apenas apresenta o fato, com dados informativos, já a crônica 
apresenta o fato sob outro ângulo, menos informativo e acrescido de comentário im-
plícito (ou explicito) do autor. Assim como as linguagens são diferentes. A linguagem 
utilizada na notícia é objetiva, dinâmica, ajustada ao padrão linguístico divulgado nos 
meios de comunicação de massa, que se caracteriza como uma linguagem acessível 
a todos os públicos, mas pode variar de formal para mais informal dependendo do 
público a que se destina. A linguagem na Crônica além de objetiva pode ser lírica, com 
predomínio de emoções e metáforas. 



55

Referências

BENDER, Flora. LAURITO, Ilka. Crônica: história, teoria e prática. São Paulo: edi-
tora Scipione, 1993.

Blog do Mundo da Leitura. Disponível em: <http://mundodaleituraupf.blogspot.com.
br/>. Acesso em: 2 jun. 2012.

Blog o Gato ninja. Disponível em: <http://ogatoninja.blogspot.com.br/2012/09/top-
5-dos-melhores-chargistas.html> acessado em 16 de dez. de 2013.

BRAGA, Rubem. 50 crônicas escolhidas. 3ed. Rio de Janeiro: BestBolso, 2011. 

CANDIDO, Antonio et al. A vida ao rés-do-chão. In: ______. A crônica: o gênero, 
sua fixação e suas transformações no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Casa de 
Rui Barbosa, 1992.

CARPINEJAR, Fabrício. O amor esquece de começar: crônicas. 2.ed. Rio de Janei-
ro: Bertrand Brasil, 2006. 

____. Ai meu Deus, ai meu Jesus: crônicas de amor e sexo. Rio de Janeiro: Ber-
trand Brasil, 2012.

Centenário de Rubem Braga. Site disponível em: <http://www.centenariorubembra-
ga.com.br> acessado em 15 de dez. de 2013.

Coluna de crônica do Jornal o Globo. Disponível em: <http://globotv.globo.com/
rede-globo/jornal-da-globo/t/colunistas/v/incompetencia-brasileira-impede-o-desen-
volvimento-energetico-do-pais/2956933/> acessado em 16 de nov. de 2013.

Coluna de crônica no Jornal O Estadão online. Disponível:< http://www.estadao.
com.br/noticias/impresso,ha-bens-que-vem-para-o-mal-,1095830,0.htm> acessado 
em 16 de nov. de 2013.

Coluna de Eliana Brum revista Época. Disponível em: <http://epoca.globo.com/colu-
nas-e-blogs/eliane-brum/> acessado em 15 de dez. de 2013.

Coluna de Luis Fernando Verissimo no jornal Estadão. Disponivel em: <http://www.
estadao.com.br/colunistas/luis-fernando-verissimo,2#colunistas> acessado em 16 
de dez. de 2013.

Coluna diária na rádio CBN. Disponível em: <http://cbn.globoradio.globo.com/co-
mentaristas/arnaldo-jabor/ARNALDO-JABOR.htm> acessado em 16 de nov. de 
2013.

Coluna do Jornal Folha de São Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.



56

br/colunas/carlosheitorcony/2013/10/1350966-o-perdao-para-os-lobos.shtml> 
acessado em 18 de nov. de 2013.

Coluna do Jornal Zero Hora. Disponível em: <<http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/ge-
ral/noticia/2013/10/fabricio-carpinejar-basta-uma-pitangueira-4309367.html> aces-
sado em 18 de nov. de 2013.

CONY, Carlos Heitor. Crônicas para ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986.

Curta-metragem: A menina espantalho. Disponível em: < Fonte: http://portacurtas.
org.br/filme/?name=a_menina_espantalho> acessado em 16 de nov. de 2013.

El país Brasil. Disponível em: < http://brasil.elpais.com/brasil/2013/11/25/opi-
nion/1385417332_769557.html> acessado em 15 de dez. de 2013.

Facebook – Mundo da Leitura / UPF. Disponível em: <http://www.facebook.com/
mundodaleituraupf>. Acesso em: 2 jun. 2012.

Fragmento de entrevista com Alcione Araújo, pelo canal TV Cultura. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=faW0IEPkQG4> acessado em 16 de nov. de 
2013.

HOUAISS. Antonio. Dicionário Houaiss de língua portuguesa. Rio de Janeiro: Ob-
jetiva, 2009.

JABOR, Arnaldo. Amor é prosa, sexo é poesia. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.

LUFT, Lya. Pensar é transgredir. 12ª ed. Rio de Janeiro:Record, 2005.

Portal G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2013/09/em-rr
-povos-indigenas-articulam-mobilizacao-contra-pec-215.html> acessado em 15 de 
dez. de 2013.

Portal Literal. Disponível em: <http://www.literal.com.br/> acessado em 22 de nov. 
de 2013.

Programa Provocações nº 58, da TV Cultura. disponivel em: <http://tvcultura.cmais.
com.br/> acessado em 10 de jun. de 2012.

RÖSING, Tania M. K., TEIXEIRA, Eliana. Linguagem quadrinizada: 5º E 6º anos do 
ensino fundamental. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2010.

Site Alô Escola. Disponível em <http://cmais.com.br/aloescola/literatura/cronicas/
caracteristicas.htm> acessado em 16 de nov. 2013.



57

Site Charges de Jornais. Disponível em: <http://chargesdejornais.blogspot.com.br/> 
acessado em 16 de dez. de 2013.

Site Charges Uol de Maurício Ricardo. Disponível em: <http://charges.uol.com.br/> 
acessado em 16 de dez. de 2013.

Site Curtas-metragens. Disponível em: < Fonte: http://www.curtasmetragens.com.
br/index.php/o-que-e-curta-metragem/> acessado em 16 de nov. de 2013.
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acessado em 18 de nov. de 2013.
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por um raio. Porto Alegre: L&PM, 1997.
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tiva, 2008.
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Sugestões de Leitura

Livros:
BRUM, Eliane. A vida que ninguém vê. Porto 
alegre: Arquipélago editorial, 2006.

Uma repórter em busca dos acontecimentos 
que não viram notícia e das pessoas que não 
são celebridades. Uma cronista à procura do 
extraordinário de cada vida anônima. Uma es-
critora que mergulha no cotidiano para provar 
que não existem vidas comuns. O mendigo que 
jamais pediu coisa alguma. O carregador de 
malas do aeroporto que nunca voou. O maca-
co que ao fugir da jaula foi ao bar beber uma 
cerveja. O doce velhinho dos comerciais que é 
também uma vítima do holocausto. O homem 
que comia vidro, mas só machucava a invisi-
bilidade.

SANTOS, Joaquim Ferreira dos. As cem 
melhores crônicas brasileiras. Rio de Janei-
ro: Objetiva, 2007.

A crônica não quer abafar ninguém, só quer 
mostrar que faz literatura também. Textos 
feitos para o momento e que, pela quali-
dade, vão ficar para sempre. Eis o breque 
deste livro. As cem crônicas e os 62 autores 
que tornaram um gênero, chamado ora de 
menor, ora de literatura de bermuda, numa 
sucessão interminável de grandes clássicos 
e de referência de bons momentos em nos-
sa língua. Ela não discursa, não tem empá-
fia nem o compromisso de informar o que 
está acontecendo. Está no jornal, mas não 
ocupa espaço de notícia. Abusa da liber-
dade e quer distância da solenidade. Está 
no detalhe, no mínimo, no escondido, nas 
banalidades, na descontração do cotidiano. Como define ainda o curador Joa-
quim Ferreira dos Santos, o gênero é uma fina iguaria com direito à eternidade 
no paladar do leitor.
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MEDEIROS, Martha. Doidas e santas. Porto 
Alegre: L&PM, 2008.

Doidas e santas reúne cem crônicas que falam 
direto ao coração de suas leitoras e de seus 
leitores. Nelas, Martha expõe os anseios de 
sua geração e de sua época, tornando-se uma 
das vozes mais importantes no cenário nacio-
nal. As alegrias e as desilusões, os dramas e 
as delicias da vida adulta, as neuroses da vida 
urbana, o prazer que se esconde dia-a-dia, o 
poder transformador do afeto, os mistérios da 
maternidade, enfim, o cotidiano de cada um de 
nós tornou-se o principal tema da autora.

ARAÚJO, Alcione. Escritos na água.  
Belo Horizonte: Editora Leitura, 2006.

Escritos na água é um registro perene. O 
que Alcione Araújo escreve na água inun-
da, sem possibilidade de represamento, 
nossas insondáveis cavernas, sulcando
-as com a mesma maestria de nossos 
homens ancestrais - movidos pela certe-
za da necessidade do registro.
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ARAÚJO, Alcione. Urgente é a vida. Rio de 
Janeiro: Record, 2004.

A obra é resultado de uma seleção criterio-
sa de crônicas. Atende a inúmeros pedidos 
de leitores, que gostariam de ver reunidos 
os melhores textos do autor. Deslocadas de 
seu espaço original as crônicas selecionadas 
para compor o livro abandonam a transitorie-
dade – as páginas do jornal Estado de Minas 
– para ingressar no espaço literário e assim 
receber o estatuto de perenidade que a litera-
tura lhes confere. Em Urgente é a vida, Alcio-
ne não abusa do escabroso e do escândalo, 
serve o cardápio das mazelas psicossociais 
e politico-históricas pelo crivo das cenas do 
cotidiano.

IOTTI, Carlos Henrique. Radicci 1. Por Alegre: 
L&PM, 2003.

A coleção de livro Radicci conta com cinco volu-
mes e reúne as melhores tiras e charges da per-
sonagem, que é uma caricatura do colono italiano 
que aportou ao sul do Brasil no final do século 
XIX. Verdadeiro anti-herói faz um contraponto ao 
mito do italiano trabalhador, perseverante e culto; 
é beberrão, vadio, grosso, machista e com pés-
simos hábitos de higiene. Iotti, seu criador, con-
segue com Radicci um humor de costumes tão 
hilariante quanto refinado que faz dele um dos 
personagens mais queridos e carismáticos da im-
prensa do sul do país.
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Internet:

Casa de Cinema de Porto Alegre. Site que hospeda curtas metragens de autores 
e diretores do Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www.casacinepoa.com.
br/.

Cronista do dia. Site com publicações de novos cronistas nacionais. Disponível 
em: < http://www.cronicadodia.com.br.>

Casa Museu de Rubem Braga. Disponível em: <http://www.overmundo.com.br/
guia/casa-dos-braga.>.

Laerte. Site do quadrinista Laerte Coutinho. Disponível: <http://www.laerte.com.
br/> acessado em 16 de dez. de 2013.

O maravilhoso mundo de Adão Iturrusgarai. Site do desenhista, cartunista e 
chargista. Disponível em: <http://adao-tiras.blog.uol.com.br/aline/> acessado em 
16 de dez. de 2013.

Porta Curtas. Site de hospedagem de curtas metragens, no qual, você pode se-
lecionar o curta por temáticas. Disponível em: <www.portacurtas.org.br.>

Rede social da personagem Radicci. Nesta página o ilustrador e desenhista Iotti 
publica diariamente charges e cartuns da personagem Radicci. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/RadicciFM?filter=3> acessado em 16 de dez. de 
2013.

Releituras. Site que abriga biografias e bibliografias de muitos cronistas. Dispo-
nível em: <http://www.releituras.com/.>.
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