
Versão On-line     ISBN 978-85-8015-075-9
Cadernos PDE

OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas



 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO PDE 
 

Contando Histórias com a Crônica 

 
 

 
 
 
 
 
 

Área PDE: Língua Portuguesa 
Tema de Estudo: Gêneros Discursivos e Leitura em Sala de Aula 
Professora PDE: Tatiana Sanches Caniatti Biudes 
IES: Universidade Estadual do Paraná – Unespar, Campus de Paranavaí/Fafipa 
NRE: Loanda 
Orientador: Prof. MsC. Jonathas de Paula Chaguri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARANAVAÍ 
2013 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED 
SUPERINTENDENCIA DA EDUCAÇÃO – SUED 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS - DPPE 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE 

 
                    UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVAÍ 

       Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí  

 
 

 

 



 

2 

TATIANA SANCHES CANIATTI BIUDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTANDO HISTÓRIAS COM A CRÔNICA 

 
 
 
 

 
 

Produção didático-pedagógica apresentada à 
SEED – Secretaria de Estado da Educação, 
como parte integrante do PDE – Programa de 
Desenvolvimento Educacional, sob a 
orientação do Prof. MsC. Jonathas de Paula 
Chaguri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARANAVAÍ 
2013 

 

 

 

 



 

3 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO  
 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
1.2 TÍTULO: Contando Histórias com a Crônica   
 
1.3 PROFESSOR PDE: Tatiana Sanches Caniatti Biudes 
 
1.4 ÁREA DO PDE: Língua Portuguesa 
 
1.5 ESCOLA DE IMPLEMENTAÇÃO LOCALIZAÇÃO: Colégio Estadual Santa 
Mônica, Rua XV de novembro, nº 51, Centro, Santa Mônica - PR 
 
1.6 MUNICÍPIO: Santa Isabel do Ivaí –PR  
 
1.7 NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO: Loanda 
 
1.8 PROFESSOR ORIENTADOR IES: Prof. MsC. Jonathas de Paula Chaguri 
 
1.9 INSTITUTO DE ENSINO - IES: Unespar - Campus de Paranavaí/Fafipa 
 
1.10 RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Sociologia. História.  
 
1.11 RESUMO: 
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SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) para fundamentar nossas reflexões sobre a sequência didática 
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PRODUÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA NO PDE 
 
 

Tatiana Sanches Caniatti BIUDES (PROFESSORA-PDE | UNESPAR-FAFIPA) 
Jonathas de Paula CHAGURI (Orientador – UNESPAR-FAFIPA) 

 
 
Apresentação  
 

Pensando no trabalho com a leitura e a produção escrita, com base na interação entre a 

realidade e ficção, propomos para essa produção didático-pedagógica o estudo do gênero 

discursivo “crônica literária.” A escolha desse gênero se deu pelo fato dele trazer cenas do 

cotidiano, envolver e emocionar o leitor. A crônica é um instrumento didático versátil e 

relevante para estímulo e apropriação da leitura, constituindo, então, um elo entre o real social 

e a variedade de sentidos expressos no texto (GERALDI, 1997, 2011; SILVA, 2011). 

          O objetivo dessa sequência didática (BRONCKART, 2009; DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY 2004) é oportunizar aos alunos a apropriação do conhecimento e o uso das 

práticas discursivas (oralidade, leitura e escrita) (PARANÁ, 2008) em contextos reais de 

enunciação e, ao professor, deliberar encaminhamentos práticos pedagógicos que possam 

facilitar o exercício da docência em sala de aula, de modo que seja possível estimular o 

interesse pela leitura e despertar no educando o senso crítico em relação aos acontecimentos 

cotidianos, criando um elo entre outros gêneros discursivos. 

          O estudo com o gênero “crônica literária” permitirá ao aluno o desenvolvimento de sua 

capacidade de pensamento e sensibilidade estética, a expansão da leitura e da escrita e a 

ampliação de seu conhecimento linguístico-discursivo. Alunos do 3º ano do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Santa Mônica da cidade de Santa Mônica, Estado do Paraná  são o público-

alvo para aplicação das atividades aqui proposta. O número mínimo de aulas necessárias para 

aplicação desta produção didático-pedagógica é de 32 aulas.  
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Pra começo de conversa... 
 
Agora, com seus colegas e com ajuda do seu professor, discuta em 

grupo as seguintes questões.  

 Vocês sabem o que é uma crônica literária? Já leram alguma? 
Qual? (Quais) 

 Qual é a sua importância em nossa sociedade? E em sua vida? 
 Quem produz a crônica? 
 Para quem a crônica literária é destinada? 
 Qual a finalidade da crônica literária? 
 Uma crônica fala de fatos reais ou imaginários? 
 Quais são os profissionais que trabalham diretamente e 
indiretamente com a crônica literária? 

 Você conhece algum autor de crônica literária? Qual? 
(Quais) 

 Onde podemos encontrar esse tipo de textos? 
(    )livros 

(    )televisão 

(    )jornal 

(    )panfletos 

(    )internet 

(    )revistas especializadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDADE DE AÇÃO 

Nesta seção cabe ao professor ativar os 
conhecimentos prévios dos alunos para 
compreendermos o que eles sabem a 
respeito do gênero crônica literária 
nesta sequência didática. 

A partir dessa sondagem serão 
trabalhadas questões orais sobre 
o assunto abordado, pelo qual  
os alunos utilizarão respostas 
curtas e simples, podendo 
pesquisar, refletir, discutir  e 
opinar. 

Fonte: Clip-Art 
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Você Sabia? 
 
 

 palavra crônica se origina do latim Chronica e do grego Khrónos (tempo). O 
significado principal neste tipo de texto é precisamente o conceito de tempo, ou 
seja, é o relato de um ou mais acontecimentos em um determinado período. O 

número de personagens é reduzido ou até podem não haver personagens. É a narração do 
cotidiano das pessoas de forma bem humorada, fazendo com que se veja de uma forma 
diferente aquilo que parece óbvio demais para ser observado. 

Fonte: Wikipédia: free encyclopedia. Disponível on-line 
em: <http://www.pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B4nica 
_g%C3%AAnero>. Acesso em 13 ago. 2013.  

 

 

Momento da Pesquisa 

Agora que você já sabe um pouco da história do 

gênero crônica literária, procure, no dicionário, o significado 

e a origem dos termos cronista, cotidiano e tempo. Registre no 

espaço abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
Fonte: Clip-Art 

Fonte: Clip-Art 
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Começando a entender a Crônica  

 

 

                                                  

 

 

 

 

 
 Fonte: CUNHA, M. I. Conta-me Agora! As Narrativas 
como Alternativas Pedagógicas na Pesquisa e no Ensino. 
Rev. Fac. Educ. [online], Campinas, 1997, vol. 23, n.1-2 
Disponível on-line em: <http://www.dx.doi.org/10.1590 
/S0102-25551997000100010>. Acesso em: 25 ago. 2013.  

 

 ato de contar histórias remonta a épocas antigas dentre a 

história da humanidade e está presente em todas as sociedades. A 

grande maioria das pessoas, em um determinado momento de sua 

existência, já teve a oportunidade de contar ou ouvir encantadoras 

histórias. 

Como um relato de acontecimentos que remetem para o conhecimento 

do e das suas realizações no mundo.   

Os acontecimentos que constituem as histórias podem 

ser contados de diferentes maneiras, dependendo os 

objetivos de quem conta e para quem conta. É importante 

também considerar outras circunstâncias como onde e quando 

os fatos narrados aconteceram, se os                       

fatos são reais ou fictícios.   

O principal objetivo do texto narrativo é contar algum fato e 

que esse fato sirva como informação, aprendizado ou entretenimento.  

E nos perguntamos: onde podemos falar sobre as coisas banais do 

dia a dia? Como podemos captar a conversa fiada e sua sensação diante 

de um fato? Quando podemos dizer que um fato registrado vira 

literatura?   

O

A narrativa provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a si 

próprias e aos outros. Tomando-se distância do momento de sua produção, 

é possível, ao "ouvir" a si mesmo ou ao "ler" seu escrito, que o 

produtor da narrativa seja capaz, inclusive, de ir teorizando a própria 

experiência. Este pode ser um processo profundamente emancipatório em 

que o sujeito aprende a produzir sua própria formação, auto 

determinando a sua trajetória. É claro que esta possibilidade requer 

algumas condições. É preciso que o sujeito esteja disposto a analisar 

criticamente a si próprio, a separar olhares enviezadamente afetivos 

presentes na caminhada, a por em dúvida crenças e preconceitos, enfim, 

a desconstruir seu processo histórico para melhor poder compreendê-lo. 
 

Fonte: Domínio Público 

 Fonte: Clip-Art 
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 Na busca por essas indagações e pensando no trabalho do 

desenvolvimento da leitura e da produção textual baseados na 

interação entre a realidade e ficção, propomos para vocês esse 

material que ensinará a todos a ler, escrever e entender melhor como 

e quando produzimos uma crônica literária.    

 

 

 

 
 
  

Luis Fernando Veríssimo 
 
O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma 
enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. 
- Tudo perfeito - diz a enfermeira, sorrindo. 
- Eu estava com medo desta operação... 
- Por quê? Não havia risco nenhum. 
- Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos... 
E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no 
berçário e ele foi criado até os dez anos por um casal de orientais, que nunca entenderam 
o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver 
com seus verdadeiros pais. Ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher 
depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. 
- E o meu nome? Outro engano. 
- Seu nome não é Lírio? 
- Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e... 
Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizera o 
vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O computador se 
enganara, seu nome não apareceu na lista. 
- Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado tive 
que pagar mais de R$ 3 mil. 
- O senhor não faz chamadas interurbanas? 
- Eu não tenho telefone! 
Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. 
- Por quê? 
- Ela me enganava. 
Fora preso por engano. Várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. 
Até tivera uma breve, louca alegria, quando ouvira o médico dizer: 
- O senhor está desenganado. 
Mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples 
apendicite. 
- Se você diz que a operação foi bem... 
A enfermeira parou de sorrir. 
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- Apendicite? - perguntou, hesitante. 
- É. A operação era para tirar o apêndice. 
- Não era para trocar de sexo? 
 

Fonte: 
PENSADOR. INFO. UOL Site. Disponível on-line: 
<http://pensador.uol.com.br/frase/MjMxNDk5/> 
Acesso em: 21 ago. 2013.  

 

1. Após a leitura do texto acima, respondam as questões abaixo.  

a. Sobre quem é a história?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
b. Onde se desenvolvem esses fatos?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
c. Quando os fatos ocorreram?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
d. Quem está contando essa história?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
e. A quem é dirigido o texto? Quem são as/os possíveis leitores/as do texto? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
f. Você conhece alguém que passa ou passou pelos mesmos problemas do personagem?  
Já ouviu ou leu sobre casos de erros médicos? Conte-nos a sua história. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
g. Qual é a característica marcante desse tipo de texto? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Assistindo um vídeo! 

 
    Fonte: Clip-Art 

 
Pessoal, 

Agora vamos assistir a um vídeo. Ele é um curta-metragem baseado 

na crônica de Moacyr Scliar Colherzinhas. Vejam como a crônica 

literária está presente nos mais variados tipos de produção 

midiática.  

Acesse o vídeo em:  

<http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060702104355AA

ap9FR>.     
 

 

 

 

 

 

Fonte: AOKI, André. Colherzinhas (curta-metragem). 
2011. In: Youtube site. Disponível on-line em: 
<www.youtube.com/watch?v=HroQuVq-toA>. Acesso 
em: 13 ago. de 2013.  

Professor, neste momento, use a Tv 
Pen-drive para trabalhar o curta-
metragem de Moacyr Scliar. Não diga 
nada a respeito sobre o curta-
metragem. Apenas assista com os 
alunos e estimule-os a compreender o 
contexto do vídeo. 
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Vamos aprender! 

 
 

A CRÔNICA é a narração de um fato do cotidiano das 

pessoas, algo que naturalmente acontece com muitas pessoas. Esse 

fato é incrementado com um tom de ironia e bom humor, fazendo 

com que as pessoas vejam por outra ótica aquilo que parece óbvio 

demais para ser observado. É o relato de um ou mais 

acontecimentos em um determinado tempo. A quantidade de 

personagens é reduzida, podendo inclusive não haver personagens. 

A característica mais relevante de uma crônica é o objetivo com 

que ela é escrita. Seu eixo temático é sempre em torno de uma 

realidade social, política ou cultural. Essa mesma realidade é 

avaliada pelo autor da crônica e uma opinião é gerada, quase 

sempre com um tom de protesto ou de argumentação. Esse tipo de 

crônica pode ser simplesmente argumentativa, e dispensar o uso 

da narração.  

É possível que perca-se assim, elementos típicos do gênero 

como personagens, tempo, espaço. Há duas maneiras de se produzir 

uma crônica: a primeira é a narrativa, que como já foi dito, 

conta um fato do cotidiano, utilizando-se de personagens, 

enredo, espaço, tempo etc. A outra maneira é a crônica dos 

textos jornalísticos, é uma forma mais moderna do gênero, e ao 

contrário da outra não narra e sim disserta, defende ou mostra 

um ponto de vista diferente do que a maioria enxerga. 
 
Fonte: INFOESCOLA.COM. UOL Site.  Disponível on-
line em: <http://www.infoescola.com/redacao/cronica-
literaria/>. Acesso em: 17 ago. 2013.  

CAPACIDADE DISCURSIVA 

Nesta seção cabe ao professor tratar da 
organização geral do texto, ou seja, de 
que forma o gênero está organizado. 
Sugerimos um trabalho com os alunos 
que explore a estrutura do gênero 
crônica literária. 

Fonte: Clip-Art 
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Finalidade ou gênero  O gênero tem por finalidade divertir os leitores e/ou 
levará a refletir criticamente sobre a vida e os 

comportamentos humanos. 
Aspecto Tipológico Relatar 

Tema Diversos. Assuntos colhidos no cotidiano ou no noticiário 
jornalístico 

Suporte/Veículo Jornais, revistas, livros, sites. 
 

Estrutura 
A crônica é um texto curto, com poucas personagens, que 
se inicia com um fato principal. Apresenta espaço e tempo 

reduzidos. 
Linguagem Utiliza uma linguagem pessoal, subjetiva, artística e 

geralmente de acordo com a norma-padrão 
Perfil dos Interlocutores 

 
Locutor: escritor 

Destinatário: leitores do jornal ou o público em geral 

Domínio Social Documentação e memorização das ações humanas. 
Capacidade de Linguagem Representação pelo discurso de experiências vividas, 

situadas no tempo. 
Fonte: A autora.  
 

 

Agora que você já conhece um pouco sobre a história, a origem e 

as principais características da crônica literária é hora de pôr 

em prática o seu conhecimento. Para isso, junte-se com seu 

colega e responda por escrito as questões abaixo. 

a) Qual a origem da crônica literária?       
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
b) O que caracteriza o texto crônica literária? 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
c) O que torna a crônica literária diferente da crônica jornalística? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
d) Escreva duas características que marcam o estilo da crônica literária? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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e) Um dos pontos marcantes da crônica literária é que ela apresenta conflitos. O que leva 
o autor a tornar essa posição em seus escritos? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
f) Recorra ao texto da seção “Você sabia” e escreva alguma informação que traduza algo 
sobre a história do gênero crônica literária? 
 
____________________________________________________________________ 

 
Dialogando com outros textos  
 
LUIS FERNANDO VERISSIMO  
nasceu em 26 de setembro 1936, em 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Filho 
do grande escritor Érico Veríssimo, 
iniciou seus estudos no Instituto Porto 
Alegre, tendo passado por escolas nos 
Estados Unidos quando 
morou lá, em virtude de seu 
pai ter ido lecionar em uma 
universidade da Califórnia, 
por dois anos. Voltou a 
morar nos EUA quando 
tinha 16 anos, tendo 
cursado a Roosevelt High 
School de Washington, onde 
também estudou música, sendo até hoje 
inseparável de seu saxofone. É casado 
com Lúcia e tem três filhos.  Jornalista, 
iniciou sua carreira no jornal Zero 
Hora, em Porto Alegre, em fins de 1966, 
onde começou como copydesk mas 
trabalhou em diversas seções ("editor de 
frescuras", redator, editor nacional e 
internacional). Além disso, sobreviveu 
um tempo como tradutor, no Rio de 

Janeiro. A partir de 1969, passou a 
escrever matéria assinada, quando 
substituiu a coluna do Jockyman, na Zero 
Hora. Em 1970 mudou-se para o 
jornal Folha da Manhã, mas voltou ao 
antigo emprego em 1975, e passou a ser 

publicado no Rio de Janeiro 
também. O sucesso de sua 
coluna garantiu o lançamento, 
naquele ano, do livro "A 
Grande Mulher Nua", uma 
coletânea de seus textos.       
Participou também da 
televisão, criando quadros 
para o programa "Planeta dos 
Homens", na Rede Globo e, 

mais recentemente, fornecendo material 
para a série "Comédias da Vida Privada", 
baseada em livro homônimo. Além disso, 
tem textos de ficção e crônicas 
publicadas nas revistas Playboy, Cláudia, 
Domingo (do Jornal do Brasil), Veja, e nos 
jornais Zero Hora, Folha de São Paulo, Jornal 
do Brasil e, a partir de junho de 2.000, no 
jornal O Globo. 

Fonte: UOL EDUCAÇÃO. UOL Site. Disponível on-
line em: <http://educacao.uol.com.br/biografias/luis-
fernando-verissimo.jhtm>. Acesso em: 17 ago. 2013.                                                                                                   

Fonte: Domínio Público 
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iografia é a história escrita da vida de uma determinada 

pessoa. A palavra tem origem etimológica nos termos 

gregos bios, que significa "vida" e graphein, que significa 

"escrever". É um documento que consta a trajetória de vida de 

uma pessoa, com dados precisos, incluindo nomes, locais e datas 

dos principais acontecimentos. Como gênero literário, a 

biografia é uma narração da história de vida de uma pessoa ou de 

uma personagem, geralmente na terceira pessoa.  
 
 
Fonte: Significados.com.br Disponível 
on-line em: <http://www.significados.com. 
br/biografia/>. Acesso em 17 ago. 2013.  

 

Agora vamos assistir a um vídeo que 

fala sobre a vida do cronista Luis 

Fernando Veríssimo.  

Para isso, acesse o link: 

<http://www.youtube.com/watch?v=lXc-uAchyJg>.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O texto e o vídeo sobre Luís Fernando Veríssimo podem ser 

considerados como biográficos? Por quê? Indique algumas 

características que comprovem sua ideia.  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

B

Professor, sugerimos um material complementar como forma 
de complementação ao trabalho docente nessa SD. Os vídeos 
podem ser utilizados em qualquer momento da aula. Não 
precisa ser utilizado nessa ordem sequencial. O professor pode 
trazê-los para discussão da aula, segundo a necessidade de 
utilizá-los.  
 
Materiais Disponíveis: (vídeos):  
Reinvenção da vida / Chico Anysio. 
http://www.youtube.com/watch?v=Qyqu2c-38LI                                           
Crônica Narrativa.  
http://tvcultura.cmais.com.br/aloescola/literatura/cronicas/index.htm 
 

Fonte da Imagem: Portal Dia a Dia Educação (2008) 
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A partir do estudo da vida do cronista Luiz Fernando Veríssimo, 

você ficou conhecendo as características principais que marcam 

uma biografia. Portanto, agora, assista a uma entrevista com 

esse grande cronista.   

 

 

 

Acesse:  

<http://www.youtube.com/watch?v=Rwh4di5jSHQ>.   
 
 
 
 
 
 

Fonte do Vídeo: OLIVEIRA, Henrique. Entrevista com 
Luiz Fernando Veríssimo. In: YouTube Brasil. 2008. 
Disponível on-line em: <<http://www.youtube.com/wat 
ch?v=Rwh4di5jSQ>. Acesso em 25 ago. 2013.  

 
 
 
 
 

Agora é com você!  
 

 

De acordo com a explicação e ajuda do seu professor, elabore uma 

crônica literária. Conte alguma coisa que tenha acontecido com 

você ou com alguém que você conheça. Você pode se basear em 

alguma notícia vista nos jornais, em algo que lhe chamou a 

atenção ou mesmo criar uma situação inusitada. É como afirmava o 

grande poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, “De 

notícia e não notícias faz-se a crônica” 

Fonte: Clip-Art 

Fonte: Clip-Art 
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Lembre-se!! 

 
        Para se fazer uma boa narração é importante saber: 

 o fato que será narrado (o quê?); 
 o tempo em que o fato vai está (quando?); 
 o lugar onde vai ocorrer o fato (onde?); 
 quais personagens vão fazer parte de história 
(com quem?); 

 qual o motivo (por que) ocorreu tal situação (por quê?); 
 como se deu o fato (como?); 
 e as consequências (desfecho da história). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------- 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Professor, neste momento deixe o aluno livre 
para a primeira produção. A intenção é 
registrar o que o aluno conhece sobre a 
estrutura e escolha adequada do léxico e 
composicional sobre o gênero. Lembre-se de 
trazer exemplos sobre o gênero em foco para o 
aluno visualizar a sua estrutura e escolha do 
léxico. 

Fonte: Clip-Art 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Compreendendo o Texto I 

 
Luís Fernando Veríssimo 

 

 Minha esposa e eu temos o segredo pra fazer um 
casamento durar: duas vezes por semana, vamos a um ótimo 
restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida, e um 
bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras, e eu às quintas.   
 Nós também dormimos em camas separadas. A dela é em 
Fortaleza e a minha em São Paulo . Eu levo minha esposa a todos 
os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a 
ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. 'Em 
algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo!' ela disse. 

Então eu sugeri a cozinha.    
 Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Ela tem um 

liquidificador elétrico, uma torradeira elétrica, e uma máquina de fazer pão elétrica. Então 
ela disse: 'Nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar pra sentar'. Daí, comprei pra 
ela uma cadeira elétrica.  

   Lembrem-se, o casamento é a causa número um para o divórcio. 
Estatisticamente, 100 % dos divórcios começam com o casamento. Eu me casei com a 
'Sra. Certa'. Só não sabia que o primeiro nome dela era 'Sempre'.  

Já faz 18 meses que não falo com minha esposa. É que não gosto de interrompê-la. 
Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou: 'O que tem 
na TV?' E eu disse 'Poeira'.   

No começo Deus criou o mundo e descansou. Então, Ele criou o homem e 
descansou. Depois, criou a mulher. Desde então, nem Deus, nem o homem, nem Mundo 
tiveram mais descanso.  

'Quando o nosso cortador de grama quebrou, minha mulher ficava sempre me 
dando a entender que eu deveria consertá-lo. Mas eu sempre acabava tendo outra coisa 
para cuidar antes: o caminhão, o carro, a pesca, sempre alguma coisa mais importante para 
mim. 
 Finalmente ela pensou num jeito esperto de me convencer. Certo dia, ao chegar 
em casa, encontrei-a sentada na grama alta, ocupada em podá-la com uma tesourinha de 
costura. Eu olhei em silêncio por um tempo, me emocionei bastante e depois entrei em 
casa. 
   Em alguns minutos eu voltei com uma escova de dentes e lhe entreguei.' 
- Quando você terminar de cortar a grama,' eu disse, 'você pode também varrer a 
calçada.'  
 Depois disso não me lembro de mais nada. Os médicos dizem que eu voltarei a 
andar, mas mancarei pelo resto da vida'.'O casamento é uma relação entre duas pessoas na 
qual uma está sempre certa e a outra é o marido... 
 

Fonte: UOL MAIS.  UOL Site. Disponível on-line em:  
 <http://mais.uol.com.br/view/e8h4xmy8lnu8/-desabafo 
s-de-um%20bom-marido--luis-fernando-verissimo-040233 
64D4B90346?types=A&>. Acesso em 19-08-2013.  

Fo
nt

e: 
Cl

ip
-A

rt 

Fonte: Clip-Art 
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Agora em grupos, responda essas questões gerais sobre o texto 

com ajuda de seu professor.  
 
1. Em que veículo de comunicação, quando e onde o texto foi escrito? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2. Por que o texto foi escrito? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Sobre o que se trata o texto? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
4. A quem é dirigido o texto? Quem são as/os possíveis leitores/as do texto? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5. Como o tópico está desenvolvido? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
6. Quais são outras formas de se escrever sobre o tópico? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7. Qual é a atitude do autor em relação ao assunto apresentado no texto? (por exemplo, 
ele é crítico, irônico, indiferente, incisivo etc). 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
8. “O casamento é a mais controvertida instituição humana. Ao lado dos que acreditam nele e torcem 
para seu sucesso, há uma multidão de desiludidos que só veem nele engano e desilusão. Talvez a opinião 
definitiva tenha vindo do famoso filósofo Sócrates, que dizia: Um homem deve decidir livremente entre 
casar ou ficar solteiro; afinal, vai terminar se arrependendo do mesmo jeito” (MORENO, s/d, p. on-
line).  
Qual sua opinião sobre esse ponto de vista a respeito do casamento? Você também 
acredita que o casamento é a mais controvertida instituição humana? Por quê? Justifique 
sua resposta.     
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9. Por que esta crônica se denomina Desabafo de um bom marido? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

10.  Você, enquanto adolescente e enquanto filho (a), como analisa essa situação a que o 
autor se refere em relação ao casamento.  Considera essa atitude correta?         
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

11. Como Luís Fernando Veríssimo encerra sua crônica? Há alguma ligação entre a frase 
que encerra e a que inicia a crônica? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
DAÇÃO 
11. O texto Desabafo de um bom marido apresenta, de forma bem humorada, fatos do 
cotidiano na relação marido e mulher.  Considerando-se o humor nessa perspectiva, 
elabore um parágrafo argumentativo  sobre a importância de se cultivar sempre o bom 
humor nas relações humanas. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
12. Na reconstrução de fatos cotidianos, a crônica em estudo refere-se: 
(     ) às virtudes ou defeitos do ser humano 
(     ) aos costumes 
(     ) à política 
(     ) à diversidade cultural 
(     ) às intempéries 
(     ) à simplicidade da vida 
(     ) ao cotidiano, ao que é circunstancial 
 
 
 
 
 

Professor, no “Apêndice A”, disponibilizamos um 
banco de questões voltadas para sistematização do 
estudo do gênero crônica literária para fins 
específicos do vestibular. Se julgar necessário, o 
professor poderá utilizar essas questões, após o 
trabalho com essa sequência didática para auxiliar os 
alunos no estudo de questões ao vestibular.   
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Aprendendo mais sobre Crônica  

 

Uma crônica nada mais é do que um comentário subjetivo sobre de 

determinado assunto, capaz de levar o leitor a uma reflexão. 

Possui essência narrativa e sem muito aprofundamento relata 

certo fato, invariavelmente escrita na 1ª pessoa. Modernamente 

tem sido muito difundido em publicações de jornais, revistas e 

blogs. Existem diversos tipos de crônicas: crônica narrativa, 

poética, dissertativa, descritiva, jornalística, entre outros. 

Todas elas seguindo uma mesma estrutura: introdução, 

desenvolvimento e conclusão.     

Fonte: ASSIM SE FAZ. 2013. Disponível on-line em: 
<http://www.assimsefaz.com.br/sabercomo/como-
comecar-uma-cronica>. Acesso em 21 ago. 2013.  

 

O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens 

vivendo uma sequência de fatos em um determinado espaço na 

medida em que o tempo passa. Seus elementos são: narrador, 

enredo, personagens, espaço e tempo. Dessa maneira, a narração 

possui certa estrutura: 

IIINNNTTTRRROOODDDUUUÇÇÇÃÃÃOOO 
- situação inicial – apresentação dos personagens, tempo e 

espaço; 

- quebra da situação inicial - um acontecimento que modifica a 

situação inicial.  

   

DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO 
- estabelecimento de um conflito - surge uma situação a ser 

resolvida, que quebra a estabilidade de personagens e 

acontecimentos;  

- clímax - ponto de maior tensão na narrativa; 

Fonte: Clip-Art 
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CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSÃÃÃOOO 
- desfecho – resolução do conflito.  

 

Agora que você já conhece o estilo composicional da crônica 

literária, preencha o quadro abaixo tendo como base o texto de 

Luis Fernando Veríssimo “Desabafo de um Bom Marido. Observe a 

estrutura do texto e indique o parágrafo que se encontra cada 

elemento da narrativa. 

 

Estrutura Composicional Desabafo de um Bom Marido 

 

Situação inicial 

 

 

 

 

 

Quebra da situação 

inicial 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimento do 

Conflito 

 

 

 

 

 

 

Clímax 

 

 

 

 

 

Desfecho 

 

 

 

 
Fonte: A autora 
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Compreendendo o Texto II 

Agora, leia com atenção o poema a seguir. O texto foi retirado 

da coletânea Libertinagem, de Manuel Bandeira. “Poema tirado de 

uma notícia de jornal” dialoga diretamente com os novos 

preceitos defendidos pelos modernistas da fase heróica. Depois 

da leitura, discuta com seus colegas as questões abaixo: 

 
 
 
 
 

 

 
Manuel Bandeira 

 
João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão 
sem número 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.   
            

Fonte: MANUEL BANDEIRA SITE. s/d. Disponível 
on-line em: <http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m 
/poemaT.htm>. Acesso em 21 ago. 2013.  

 
 
1. Por que o poema se denomina Poema tirado de uma notícia de jornal? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. O que há nele de jornalístico e de poético? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Fonte: Clip-Art 

Professor, introduzimos esse poema na aula com a finalidade de se trabalhar 
como conteúdo complementar o Modernismo na literatura. O professor é livre 
para encaixar atividades sobre esse período literário na aula. Como o 
objetivo aqui é levar o aluno a compreender como é formado o gênero 
“crônica literária” não nos estenderemos com atividades voltadas para 
literatura.  
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3. Quais características físicas e psicológicas poderíamos atribuir a essa personagem? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
4. Onde se desenvolvem esses fatos?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
5. Quando os fatos ocorreram?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
6. Quem está contado essa história?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
7. O enredo está narrado em que pessoa? Comprove com fragmentos do texto.       
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
8. O poema adota o procedimento de relatar os acontecimentos sem comentá-los ou 
interpretá-los diretamente. Que atitude esse procedimento pede ao leitor?          
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
                                                                               
 
9. Os fatos são narrados de forma pessoal, subjetiva, isto é, de acordo com a visão do 
cronista, ou são narrados de forma impessoal, objetiva, neutra, numa linguagem 
jornalística?   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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De olho na Literatura  

 
 primeira fase do modernismo no Brasil compreende o período de 1922 a 1930, 
ou seja, foi após a Semana de 22 que o movimento entrou em sua fase heroica, 
também conhecida como a fase 'dos Andrade', por causa do destaque que 
tiveram os escritores Oswald e Mário de Andrade - este último chegou a 
denominar esse período de "a maior orgia intelectual registrada pela histórica 
artística do país". O 'heroísmo' refere-se tanto à construção (de novos modelos 

literários) quanto à destruição (de antigas e ultrapassadas tradições), e foi assim entendido 
porque foi o período em que as ideias e inovações propostas na Semana precisavam ser 
divulgadas e aprofundadas. Daí a necessidade de 'ser herói', para conseguir desbravar o 
conservadorismo dominante no país e quebrar as barreiras estéticas e culturais que 
separavam a literatura e a poesia do povo brasileiro. 
Fonte: A autora.  

 

                                                    
Saiba Mais 
 

 crônica é uma forma textual no estilo de narração que tem por base 
fatos que acontecem em nosso cotidiano. Por este motivo, é uma 
leitura agradável, pois o leitor interage com os acontecimentos e por 
muitas vezes se identifica com as ações tomadas pelas personagens 
O texto é curto e de linguagem simples, o que o torna ainda mais 

próximo de todo tipo de leitor e de praticamente todas as faixas etárias. 
A sátira, a ironia, o uso da linguagem coloquial demonstrada na fala das 
personagens, a exposição dos sentimentos e a reflexão sobre o que se passa estão 
presentes nas crônicas.  
Alguns cronistas (veteranos e mais recentes) são: Fernando Sabino, Rubem Braga, 
Luis Fernando Veríssimo, Carlos Heitor Cony, Carlos Drummond de Andrade, 
Fernando Ernesto Baggio, Lygia Fagundes Telles, Machado de Assis, Max 
Gehringer, Moacyr Scliar, Pedro Bial, Arnaldo Jabor, dentre outros.                                                               

 
Fonte: BRASIL ESCOLA. Disponível on-line em: < 
http://www.brasilescola.com/redacao/cronica.htm>. 
Acesso em> 04 ago. 2013. (adaptação)  

 
 

A 

A

Fonte: Clip-Art 

Fonte: Clip-Art 
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Agora é com você!  
 
 

 

Imagine a situação vivida por João Gostoso no Poema retirado de 

uma notícia de Jornal e elabore uma crônica literária, que 

detalhe e explique todos os momentos passados pelo personagem:  

-as características físicas e psicológicas,  

-os acontecimentos,  

-seu trabalho,  

-amigos,  

-os motivos de sua morte,  

Enfim ... narre os fatos incrementando a história de acordo com 

eventos citados na obra de Mário de Andrade. 

 

Lembre-se!!!! 

 
Atente-se ao estilo crônica literária: 

 ter uma linguagem informal como uma conversa; 

 tratar de assuntos relacionados com o dia a dia das pessoas; 

 ter sua primeira publicação geralmente um jornal ou revista; 

 apresentar reflexões sobre o assunto tratado; 

 utilizar-se de narrativas ou descrições para ilustrar ou exemplificar o ponto 

de vista do autor. 

 

Fonte: Domínio Público 

Fonte: Clip-Art 
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------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pensando a Língua 
 
 

 
A crônica é um gênero de caráter reflexivo e 

interpretativo. É um texto curto que se concentra em apenas um 

fato cotidiano, um acontecimento trivial que fala de tudo, 

economia, sociedade, de política a sentimentos pessoais, aberta 

ou disfarçadamente, deixando ao leitor o prazer de desvendá-lo. 

Cada uma dessas histórias que lemos, ouvimos ou escrevemos é 

contada por um narrador. 

Na leitura, assim como nas experiências de escrita, é 

fundamental a preocupação com o narrador. É o narrador que 

desempenha o importante papel de nos contar os fatos ocorridos 

na história. A forma como o narrador relata o discurso 

denominamos de foco narrativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fonte: A autora. 

CAPACIDADE LINGUÍSTICO- DISCURSIVA 

Essa capacidade refere-se ao vocabulário e às 
estruturas linguísticas adequadas para o gênero 
em questão. Sugerimos que o professor aborde 
com seus alunos os elementos narrativos e o 
discurso direto e indireto (conteúdo linguístico) 
e depois por meio de exercícios para a prática 
dos mesmos.   

Presença 

Posição 

Participante 

Participante 

Não participante 

Como personagem 

Como observador 

Objetivo 

Descritivo 

Não toma posição aos 
acontecimentos, é imparcial e isento. 

Narra os acontecimentos, declarando 
ou sugerindo a sua posição de adesão 
ou de recurso fazendo comentário. 

Fonte: Clip-Art 
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Aprendendo mais sobre o Foco 
Narrativo 

 

No ato de narrar ou contar, o narrador assume  uma posição com 

relação ao acontecimento. É através do foco narrativo que 

conhecemos o ângulo visual do narrador. A narrativa pode ser 

feita por alguém que participou dos fatos (1ª pessoa), ou por 

alguém que apenas presenciou os fatos (3ª pessoa). O narrador 

pode assumir três pontos de vista na narrativa; 

O narrador-personagem conta na 1ª pessoa a história da qual 

participa também como personagem. Ele tem uma relação íntima com 

os outros elementos da narrativa. Sua maneira de contar é 

fortemente marcada por características subjetivas, emocionais. 

Essa proximidade com o mundo narrado revela fatos e situações 

que um narrador de fora não poderia conhecer. Ao mesmo tempo, 

essa mesma proximidade faz com que a narrativa seja parcial, 

impregnada pelo ponto de vista do narrador. 

O narrador-observador conta a história do lado de fora, na 3ª 

pessoa, sem participar das ações. Ele conhece todos os fatos e, 

por não participar deles, narra com certa neutralidade, 

apresenta os fatos e os personagens com imparcialidade. Não tem 

conhecimento íntimo dos personagens nem das ações vivenciadas. 

O narrador-onisciente conta a história em 3ª pessoa e, às 

vezes, permite certas intromissões narrando em 1ª pessoa. Ele 

conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo, sabe o que 

passa no íntimo das personagens, conhece suas emoções e 

pensamentos. Ele é capaz de revelar suas vozes interiores, seu 

fluxo de consciência, em 1ª pessoa. Quando isso acontece, o 

narrador faz uso do discurso indireto livre. Assim, o enredo se 

torna plenamente conhecido, os antecedentes das ações, suas 

entrelinhas, seus pressupostos, seu futuro e suas consequências. 
 

Fonte: BRASILESCOLA.COM. Disponível on-line em: 
<http://www.brasilescola.com/redacao/narracao-tipos-
narrador.htm> Acesso em 19-08-2013 

Fonte: Clip-Art 
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Compreendendo o Texto III                          
 

    
Existem momentos que jamais são esquecidos e ficam registrados 

para sempre em nossas lembranças. São acontecimentos cotidianos, 

fatos que de uma forma ou outra marcam nossas vidas e ficam 

eternizados na memória. Vistos ao longo do tempo, esses fatos 

permeiam nosso imaginário e integram nosso arquivo pessoal de 

histórias.  

 

Com uma boa dose de criatividade e um toque de bom humor, essas 

histórias viram crônicas e podem ser compartilhadas com seus 

colegas nos blogs, redes sociais ou mesmo publicadas em jornais, 

livros e revistas. O interessante é que ao contar essas 

histórias você registre uma visão sobre o acontecimento e que 

esse fato sirva como aprendizado, entretenimento ou informação 

para você mesmo e para seus leitores. 

 

Leia o texto abaixo e observe como um pequeno fato do dia a dia 

pode marcar nossa vida e se tornar uma boa história para 

contar...    

 
 

 
Edson Gabriel Garcia 

A primeira meia dúzia de pingos de chuva caiu de manso, apesar do escuro que o céu prometia 
desabar sobre o pedaço da cidade.  À saída da escola, nos portões abertos para a pequena 
multidão de alunos alegres com o final das aulas, misturavam-se chuva, gritos, guarda-chuvas, 
mais gritos, buzinas, olhares, corre-corre. 
Dali, de onde eu estava, escondido sob a laje do pavimento de cima, podia vê-la mexendo na 
mala escolar, à procura de alguma coisa. Um guarda-chuva, certamente.   Quando ela viu que ele 
a olhava, desviou o verde de seus olhos e continuou, embaraçada, procurando o guarda-chuva. 
Até encontrá-lo. Ele  foi  aproximando  dela. Parecia  pouco  à  vontade,  mas  decidido. Havia 
tempo ele a paquerava, de longe. Até achava ser correspondido. Ela, desajeitada, abriu o guarda-
chuva e preparou-se para enfrentar a água que agora caía bem mais forte.                                                                   
-Vou lá perto de sua casa, me dá uma carona no guarda-chuva ?                                                                          
O preto dos olhos dele fazendo a pergunta corajosa para os olhos verdes dela, quase vermelhos 
de vergonha.                                                                                                                                                                                
-Se você quiser...                                                                                                                                                               

Fonte: Clip-Art 
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-Claro que quero. Não trouxe guarda-chuva, e se entrar nessa me molho todo.                                                        
-Então vamos.                                                                                                                                                                        
O guarda-chuva aberto acolheu os dois. Próximos, emparelhados, roçando roupa com roupa, o 
coração dando pulos de contentamento. 
-Que chuva, né ? 
-Inda mais sem esperar ! 
Um passo mal dado, uma poça d'água recém nascida, e os ombros se tocaram num primeiro 
encontro, quase ingênuo. 
-Desculpe. 
-Não foi nada ! 
A chuva aumentou a intensidade. Caía mais forte e escorria, danada e zombeteira, pelas abas do 
guarda-chuva. 
-Você está se molhando. 
-Você também. 
-Não faz mal. Me dê sua mala, deixe que eu levo. Assim você fica livre para segurar o guarda-
chuva. 
-Obrigado. 
Na passagem da mala, dela para ele, as mãos molhadas se tocaram levemente. O coração acelerou 
o ritmo e o rosto avermelhou-se. 
A chuva ficou mais forte. 
-Estamos nos molhando muito, vamos parar ? 
-Não, chuva é gostoso. Faz bem. É banho diferente. Lava tudo ! 
-Por minha culpa você está se molhando... 
-Que nada, de qualquer jeito, nessa chuva, eu ficaria molhada... o guarda-chuva é pequeno... 
-É... 
Instintivamente ele passou o material para a mão direita e pôs seu braço esquerdo sobre o ombro 
dela. 
-Se a gente se aperta um pouquinho debaixo do guarda-chuva, se molha menos. 
-Acho que sim... 
-O braço puxou o corpo dela para junto do corpo dele. O coração bateu mais depressa, o rosto 
queimava fogo, os corpos molhados vibravam. 
-Já estou quase chegando. Minha casa é aquela de muro vermelho... 
-Poxa, foi tão rápido... 
Ele estreitou ainda mais o braço molhado. Não sentiu resistência. Ela soltava sua emoção, 
esparramada pelo corpo, para o braço do parceiro. 
Apenas o cabo do guarda-chuva separava o desejo dos dois. Que engraçado: apenas um pedaço 
roliço de madeira limitando a geografia quente dos corpos. Em cima, embaixo, por todos os 
lados, a chuva forte derramava água farta, festejando o encontro juvenil. 
-Posso falar com você outra vez ? 
-Na escola ? 
-Também. 
Ela tingiu de brilho novo o verde dos olhos e respondeu com voz úmida, porém firme: 
-Pode... 
-Amanhã ? 
-Pode... 
Eles selaram o acordo com o estreitamento maior das roupas molhadas. 
-Faz tempo que eu queria falar com você. 
Ela sorriu e deixou escapar: 
-Eu também. 
A casa de muro vermelho chegou perto deles. 
-Cheguei. 

Fonte: Clip-Art 
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-Que pena ! 
-Você quer ficar com meu guarda-chuva ? 
-Não, já estou todo molhado. 
-Leva... 
-Não... 
-... 
-... 
O coração a mil, bateria louca de escola de samba em dia de desfile, o corpo molhado, a boca 
seca, o rosto pegando fogo. Estavam um em frente ao outro, debaixo da chuva forte. 
De onde eu estava, protegido pela chuva, eu vi o guarda-chuva inclinar- se levemente para trás, 
cobrindo minha visão. Imaginei que esta manobra acidental me impediu de ver um beijo, 
tamanha foi a pressa com que ela entrou em casa e tamanha a alegria com que ele enfrentou a 
chuva, atirando para cima alguns cadernos, pulando poças e esticando braços e pernas numa 
sinfonia encharcada. 
Foi mais ou menos assim que eu vi esse primeiro encontro dos dois. Foi mais ou menos assim 
que ele me contou. 
Foi assim, sem dúvida, que perdi minha primeira namorada. 
 

Fonte : RODRIGUES, Kaio.  Dia do Leitor. 2013. 
Disponível on-line em: <http://diadoleitor.blogspot.com. 
br/2013/http://wanblogport.blogspot.com.br/2012/04/t
extos-narrativos-chuva.html01/chuva-edson-gabriel-
garcia.html>. Acesso em 22 ago. 2013.  

 
 

Com ajuda do seu professor, responda as questões abaixo.  

 

MOMENTO 1 
1. Qual é objetivo do autor ao escrever essa crônica?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2.Você conhece alguém que tenha passado por uma situação semelhante ? O que 
aconteceu?   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Quem relata os fatos? O narrador participa dos acontecimentos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. Pela crônica é possível inferir a idade do narrador? Como comprovar? Retire elementos 
textuais que comprovem sua ideia. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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5. Quais os sentimentos do narrador para com as pessoas relatadas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6. Qual é a surpresa da crônica? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7. As características físicas (aquilo que é externo, que está fora) são percebidas pela visão, 
audição, tato, paladar e olfato. Já as características psicológicas (aquilo que é interno) 
retratam os aspectos emocionais de uma pessoa. Mediante a explicação, cite as 
características psicológicas e físicas das personagens do texto "Chuva" e responda: qual 
característica é mais evidenciada? Qual foi a intenção? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
8. O que ficamos sabendo sobre o narrador no final da história?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
MOMENTO 2 
1. Que tipo de vocabulário é utilizado: formal, distante ou informal, coloquial e mais 
próximo das/os leitores/as? Existem palavras excessivamente formais ou informais? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Quais são os itens lexicais mais preponderantes? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Existem marcadores de linguagem oral no texto escrito, que simulam uma interação 
face a face, como né, viu, tá ou puxa, nossa etc? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. No 5º parágrafo o autor faz uso das reticências. Por quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5. O vocabulário apela para emoções (sendo mais próximo do leitor) ou é mais voltado 
para uma argumentação lógica (o que indica maior distanciamento com o público-alvo)? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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6. Metáfora é uma figura de linguagem, uma comparação entre palavras em que um termo 
substitui o outro são utilizadas. No texto Chuva há metáforas ? Que termos elas 
comparam? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7. Que tipo de verbos e agentes são utilizados? (São processos verbais de ação, de fala, de 
pensamento e emoções ou de ligação, que estabelecem atributos e generalizações?). 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
8. Na Crônica Chuva há o predomínio de que tipo de discurso? Justifique com elementos 
textuais. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9. Os fatos são narrados de forma pessoal, subjetiva, isto é, de acordo com a  visão do 
cronista, ou são narrados de forma impessoal, objetiva, neutra,  numa linguagem 
jornalística? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
10. Em relação à linguagem, a crônica Chuva está mais próxima do noticiário geral de  um 
jornal ou dos textos literários, como o conto, o mito, o poema? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
11. Que tipo de variedade linguística é adotada na crônica, a variedade padrão  formal ou 
a variedade padrão informal? Justifique sua resposta.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
12. Na última linha do texto, a quem se refere o verbo “perdi”? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
13. Por que, no primeiro parágrafo do texto, o autor faz uso de várias vírgulas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  
14. AAAdddjjjeeetttiiivvvooo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se 
"encaixa" diretamente ao lado de um substantivo. Os adjetivos em um texto narrativo 
ajudam a descrever o ambiente e os personagens da história. Complete o quadro com os 
adjetivos retirados do texto e o substantivo a qual ele se refere. 
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SSSUUUBBBSSSTTTAAANNNTTTIIIVVVOOO   AAADDDJJJEEETTTIIIVVVOOO   
  
  
  
  
  
 
15. Se essa história estivesse sido escrito pelo ponto de vista de outro personagem ela 
seria diferente? Por quê? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
Saiba Mais 
 

 

m textos narrativos, o discurso  registra as falas das personagens. Para isso, 
o narrador pode servir-se do discurso direto - quando o narrador 
reproduz textualmente as palavras da personagem, da forma como ela as 

diz, e do discurso indireto – quando o narrador transmite com suas próprias 
palavras a fala das personagens e o discurso indireto livre ou semi-indireto onde 
há a fusão dos discursos direta e indireta, porque apresenta a fala ou o pensamento 
da personagem  discretamente inseridos  no discurso do narrador. 
Fonte: A autora.  
 

Você acredita que a menina e menino continuaram a se encontrar 

depois desse primeiro encontro? E o narrador, tentou conquistar 

a menina dos olhos verdes? Como você continuaria essa história? 

Elabore um breve diálogo, em discurso indireto, contando como 

foi a primeira conversa entre os personagens depois do beijo.      
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

E
Fonte: Clip-Art 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Nem só de prosa vivem as crônicas literárias ... 

Você já sabe que algumas músicas conseguem comandar nossos 

pensamentos e emoções, nos transportar no tempo, e nos fazer 

relembrar momentos de alegrias, sofrimentos, pessoas queridas 

etc.  

Mas já percebeu que algumas músicas também contam histórias?  

Esses fatos, quando falam sobre uma visão particular de alguém 

sobre um determinado fato trivial é denominado de Crônica 
Musical. 
Muitas músicas carregam entre suas melodias a narração de um 

fato com personagens, tempo e espaço bem delimitados, são as 

crônicas musicais eternizando um momento em particular através 

de versos que encantam e registram nossas sensações. 

Você conhece algumas dessas músicas?    
 

"O povo brasileiro é esplendidamente musical e, se 
em algum momento expressou sua eficiência na arte, 
o fez através da música."                   

     Mário de Andrade 
 
Observe agora esta crônica musical composta por Adoniram 

Barbosa, que fez sucesso na voz de grandes intérpretes 

brasileiros; 

 
Letra e música de Adoniram Barbosa 1.965 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questão dos Direitos Autorais é muito complexa e somente a leitura da Lei 
n. 9.610/98 pode deixar alguns fatos claros. Citações de letras de música 
merecem destaque, pois sua transcrição na íntegra consiste em ofensa aos 
direitos autorais. Mesmo sua transcrição em pequenas partes requer a 
autorização do detentor dos direitos autorais para o uso. Sendo assim, não 
temos a autorização para transcrever a canção nesse material didático-
pedagógico. Contudo, sugerimos dois endereços eletrônicos que podem ser 
consultados para busca do vídeo da canção e letra “Trem das Onzes”.  

Fonte: Clip-Art 

Fonte: Clip-Art 
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FFFOOONNNTTTEEE   PPPAAARRRAAA   VVVÍÍÍDDDEEEOOO:::      
VEVO. Caetano Veloso, Maria Gadú: trem das onzes. In: Youtube Vídeos. 2011. 
Disponível on-line em: <http://www.youtube.com/watch?v=jiKnFjgtwKQ>. Acesso 
em 10 set. 2013.  
 
FFFOOONNNTTTEEE   PPPAAARRRAAA   LLLEEETTTRRRAAA:::   
VAGALUME: letras e músicas. Trem das Onzes. Disponível on-line em: < 
http://www.vagalume.com.br/adoniran-barbosa/trem-das-onze.html>. Acesso em 11 
set. 2013.  
 
Adoniran, nesta composição, retratou com grandeza os problemas 

sociais, onde o filho único diz à amada não poder ficar mais 

tempo namorando, pois tem a obrigação de voltar para casa e 

tomar conta da mãe.  

 

Imagine a conversa entre os personagens da crônica musical 

durante a explicação: O que ela poderia ter perguntado a ele? 

Como ela reagia às respostas?  Use sua criatividade e bom humor. 

Elabore o diálogo utilizando o discurso direto. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

A música, a melodia, o ritmo, o timbre e os versos constituem 

uma rica fonte para compreender as manifestações culturais, os 

saberes e fazeres do povo, a história de uma época.  
 
Fonte: OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
escrevendo o futuro. Com que Crônica Eu Vou? 2012. 
Disponível on-line em: < http://escrevendo.cenpec.org.b 
r/index.php?view=article&catid=40%3Aoficinas&id=902
%3Acom-que-cronica-eu-vou&option=com_content&Ite 
mid=160>. Acesso em 10 de set. de 2013.  
 

 
 

Saiba Mais 
 

 
om "Trem das Onze" Adoniran Barbosa (João Rubinato) 

recebeu o maior premio  de sua carreira, tendo sido 

premiado no  concurso de músicas para o carnaval do IV 

Centenário da cidade do Rio de Janeiro em 1965; essa música 

marcaria definitivamente  a carreira de Adoniran, tendo 

reconhecimento  em todo o país como grande compositor popular. 

 
Fonte: BARBOSA, Adoniram. Trem das Onzes. 
Disponível on-line em: <http://www.paixaoeromance.co 
m/60decada/trem_das_onze/htrem1.htm>. Acesso em 
11 set. 2013. 
 

 
 

C 
Fonte: Clip-Art 
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Escrevendo Texto Final 

 
 

 

Ao ler crônicas, você conhece a visão de mundo do escritor. Tão 

interessante quanto isso é você mesmo tentar encontrar a sua 

forma de ver e questionar o mundo ao seu redor. Você sabe como? 

Escrevendo sua própria crônica! Você exercitará sua redação e 

observará, com mais interesse, as pessoas, fatos e situações que 

fazem parte do seu dia a dia.  

 

Como você já estudou e conheceu o gênero crônica literária, é 

hora de colocar em prática o que aprendeu. Você será o escritor, 

sua obra será lida para os colegas de sala, depois será 

circulada na comunidade escolar e, ainda, poderá fazer uma 

doação do seu trabalho para a biblioteca da escola. 

Vamos sugerir duas propostas para você escolher uma delas. 

Escreva e pratique! Use a criatividade para criar seu próprio 

estilo, é ela que faz de um escritor um bom cronista. 

 

1º Proposta; Conte um fato do dia a dia, algo que a maioria das 

pessoas passa em algum momento da vida, mas não sai espalhando 

nas redes sociais, oferecendo uma interpretação que exponha ao 

seu leitor uma nova perspectiva sobre o que geralmente não é 

percebido pelo senso comum. Você precisará ter opiniões sobre 

ele, e colocá-las no seu texto, pois esta é a principal 

característica de uma crônica. 

 

2º Proposta; Ao estilo moderno de se fazer uma crônica, escolha 

um tema bem polêmico, um fato que cause estranheza e discussão, 

algo relacionado a uma temática como política, economia, cultura 

ou mesmo o comportamento humano. Elabore a crônica literária 

onde exponha seu próprio ponto de vista sobre o assunto.   

Fonte: Clip-Art 
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       Lembre-se!! 
 

 Escolha um fato atual, algo que lhe chame a atenção. 
Você pode pesquisar na internet, em jornais, revistas, 
em noticiários da TV ou mesmo observar fatos que acontecem ao seu redor 
e que lhe causem alguma sensação (alegria, tristeza, indignação etc).  
Qualquer acontecimento pode ser interessante para elaborar uma boa 
crônica. 

 Formule algumas opiniões sobre esse fato: uma visão pessoal de um evento  
Seu ponto de vista é um dos elementos que caracteriza a crônica.                

 
 
 

 
------------------------------------------------------- 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

Fonte: Clip-Art 
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APÊNDICE A – Questões de Vestibular Voltado para Estudo da Crônica.  
 
 
1. Com base na leitura do texto Desabafo de um Bom marido, leia as questões 1 à 10 e assinale 
com um (X) a opção correta : 
 
1. No texto Desabafo de um bom marido, o narrador satiriza a relação marido e mulher, utilizando 
alguns recursos expressivos para criar o efeito humorístico que cativa o leitor. Dentre esses 
recursos destacamos a quebra de expectativa, em que uma afirmação quebra a expectativa criada por 
uma afirmação anterior. Esse recurso é observado no trecho:  
(A) Minha esposa e eu sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. 
(B) Quando o nosso cortador de grama quebrou, minha mulher ficava sempre me dando a 
entender que eu deveria consertá-lo. 
(C) Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. 
(D) No começo Deus criou o mundo e descansou. Então, Ele criou o homem e descansou. 
(E) Os médicos dizem que eu voltarei a andar, mas mancarei pelo resto da vida’. 
 
2. A palavra desabafo, no título do texto, anuncia que o marido 
(A) analisará o comportamento de um bom marido. 
(B) atestará a experiência feliz que é seu casamento. 
(C) exaltará o relacionamento entre marido e mulher. 
(D) falará dos problemas que enfrenta no casamento 
(E) dará conselhos sobre como ser um bom marido. 
 
3. A afirmação “Eu me casei com a ‘Sra. Certa’. Só não sabia que o primeiro nome dela era ‘Sempre’.” (linha 
04), leva à compreensão de que 
(A) a esposa é sempre fiel ao marido. 
(B) o marido encontrou a pessoa certa para ele. 
(C) a esposa acha que sempre tem razão. 
(D) o marido não compreende a esposa. 
(E) a esposa é sempre dedicada ao marido. 
 
4. No trecho “Já faz 18 meses que não falo com minha esposa. É que não gosto de interrompê-la.’ (linhas 04 e 
05), a situação é apresentada de forma exagerada para expressar que 
(A) a esposa é uma pessoa que fala demais. 
(B) o marido nunca interrompe a fala da esposa. 
(C) o marido não fala com a esposa há 18 meses. 
(D) não há diálogo entre marido e mulher. 
(E) a esposa está ausente há 18 meses. 
 
5. Ao podar a grama alta com uma tesourinha de costura, a esposa estava 
(A) tentando aliviar o estresse do dia a dia. 
(B) limpando o jardim que estava muito sujo. 
(C) mostrando ao marido como se apara grama. 
(D) provocando o marido que não consertava o aparador de grama. 
(E) executando uma tarefa doméstica de rotina. 
 
6. A resposta do marido à pergunta “O que tem na TV?” (linha 06) causou uma briga entre 
o casal porque 
(A) a pergunta feita pela esposa foi ofensiva. 
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(B) o marido não entendeu a pergunta da esposa. 
(C) a resposta do marido mostrava a indiferença dele em relação à esposa. 
(D) o marido aproveitou a ambiguidade da pergunta para provocar a esposa. 
(E) a esposa não entendeu a resposta do marido. 
 
7. O discurso direto, predominante no texto, é utilizado quando o narrador tem a intenção 
de 
(A) mostrar o marido tentando controlar a esposa. 
(B) descrever uma cena do cotidiano do casal. 
(C) dar voz ao marido ou à esposa. 
(D) tecer considerações sobre o comportamento do casal. 
(E) ressaltar que a esposa nunca concorda com o marido. 
 
8. A oração “Quando o nosso cortador de grama quebrou,...” (linha 09) expressa, em relação à 
oração que a segue, a ideia de 
(A) modo. 
(B) lugar. 
(C) tempo. 
(D) causa. 
(E) propósito. 
 
9. Em relação aos trechos abaixo 

I “Se eu soltar, ela vai às compras.” (linha 01) 
II “Só não sabia que o primeiro nome dela era ‘Sempre’.” (linha 04) 
III “Já faz 18 meses que não falo com minha esposa.” (linhas 04 e 05) 

é correto afirmar que as palavras se, só e já expressam, respectivamente, 
(A) tempo, condição e restrição. 
(B) condição, restrição e tempo. 
(C) condição, tempo e restrição. 
(D) restrição, condição, tempo. 
(E) tempo, restrição e condição. 
 
10. O texto enfatiza a ideia de que um bom marido é aquele que 
(A) não faz gozação com a esposa. 
(B) é prestativo nas atividades domésticas. 
(C) faz tudo que a esposa quer. 
(D) admite que a esposa sempre tem razão. 
(E) não provoca brigas. 
 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. 
Disponível on-line em: <http://www.ceps.ufa.br/daves/ 
mobex/2011/provas/area%20II.pdf>. Acesso em 24 ago. 
2013.  
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(Enem – 2008)                                                                                                                                               
São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna 
e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em estatísticas. 
O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo 
sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando:                                                                                                                                          
— Quantos são aqui?                                                                       
Pergunta triste, de resto. Um homem dirá:                                                  
— Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos.                                
E outro:                                                                    
— Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus 
nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor... (...)                            
E outro:                                            
— Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente o sr. não a vê. Mas ela está aqui, está, está! A sua saudade 
jamais sairá de meu quarto e de meu peito!                         

Fonte: BRAGA, Rubem. Para Gostar de Ler. vol. 3. São 
Paulo: Ática, 1998, p. 32-3. (fragmento) 

1. O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio-histórico — o 
recenseamento —, apresenta característica marcante do gênero crônica ao:                               

A) expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia 
de uma coisa por meio de outra.                                                       
B) manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e um 
só espaço.                                                  
C) contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens 
psicologicamente e revelando-os pouco a pouco.                            
D) evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos 
do cotidiano, para manter as pessoas informadas.                                                                        
E) valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de texto que 
recebe tratamento estético. 

Fonte: BRASIL ESCOLA. Disponível on-line em: 
<http://exercicios.brasilescola.com/redacao/exercicios-
sobre-cronica.htm> Acesso em: 24 ago. 2013.  

 
 (Fatec - SP) - Com base no texto abaixo, responda às questões de 1 a 3  
 
"Crônica tem esta vantagem: não obriga ao paletó-e-gravata do editorialista, forçado a 
definir uma posição correta diante dos grandes problemas; não exige de quem a faz o 
nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesma em 
que ele acontece; dispensa a especialização suada em economia, finanças, política nacional 
e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa. Sei bem que existem o 
cronista político, o esportivo, o religioso, o econômico, etc, mas a crônica de que estou 
falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo. Não se exige do 
cronista geral a informação ou os comentários precisos que cobramos dos outros. O que 
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lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista 
não ortodoxo e não trivial, e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o 
absurdo e a vadiação de espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda na 
divagação. Não se compreende, ou não compreendo, cronista faccioso, que sirva a 
interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território livre da imaginação, 
empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles. Fazer 
mais do que isto seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação 
é limitado: minutos no café da manhã ou à espera do coletivo."  

(Carlos Drummond de Andrade - "Ciao", in Shopping News - City News) 
 
1.  Segundo o que se depreende do texto, para Drummond a crônica poderia ser 
caracterizada como: 
A) uma atividade literária em prosa, veículo de notícias sobre fatos da atualidade. 
B) uma atividade jornalística, isto é, noticiário científico ou literário, apresentado em 
linguagem simples e agradável. 
C) uma atividade literária que visa menos à especialidade e profundidade do assunto que 
ao entretenimento do leitor. 
D) uma reportagem disfarçada, pois nela não se nota "o nervosismo saltitante do 
repórter". 
E) uma reportagem, embora camuflada em atividade literária, na qual o jornalista não 
deve ser faccioso. 
 
2. Segundo Drummond, não é exato afirmar que: 
A) A crônica (geral) deve ser fruto da fantasia e da vadiação de espírito do cronista, 
embora não deva tratar de trivialidade. 
B) O cronista geral não é obrigado a posicionar-se corretamente diante dos grandes 
problemas. 
C) Embora haja cronistas especializados em economia, finanças, etc., não se obriga o 
cronista geral à especialização em determinado assunto. 
D) O cronista geral não pode ser confundido com repórter, porque este visa à apuração 
de fatos, enquanto aquele deve "circular entre os acontecimentos do dia". 
E) O cronista geral deve ser confiável, embora não precise entender de nada, ao falar de 
tudo. 
 
3. Assinale a alternativa em que ambas as expressões não se relacionam com o modelo de 
crônica apresentado por Drummond: 
A) paletó-e-gravata; ponto de vista não ortodoxo. 
B) nervosismo saltitante; território livre da imaginação. 
C) prazo de atuação limitado; ponto de vista não trivial. 
D) informação ou comentário preciso; apuração imediata do fato. 
E) inclinação para o jogo da fantasia; especialização suada 
 

Fonte: CERQUEIRA, Michel. Prepave - Preparação 
para Vestibular. 2013. Disponível on-line em: 
<http://prepave.blogspot.com.br/2011/03/literatura-
generos-literarios.html> Acesso em 24 ago. 2013.  
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APÊNDICE B – Roteiro para Correção do Texto  
 
 

 

Fonte: A autora.  
 
 
 
 
 
 
 

 

ITENS A SEREM OBERVADOS 
 

SIM 
 

NÃO ÁS 
VEZES 

a. A crônica narra um acontecimento atual?    
b. O texto apresenta marcas (características) do tempo presente?    
c. Há a presença de realidade e ficção?    
d. A situação que o texto apresenta, há elementos como 
personagens e uma breve situação (contexto) onde esses 
personagens possam estar inseridos?  

   

e. A linguagem do texto é adequada ao gênero?     
f. A crônica apresenta algo engraçado e irônico?     
g. Os parágrafos que compõem a crônica estão distribuídos de 
forma que o leitor possa compreender o seu sentido? 

   

h. A crônica lida é agradável ao ponto de conseguir prender a 
atenção do leitor?  

   

 


