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Resumo: Esta produção didática tem por objetivo ampliar os conhecimentos 

linguísticos dos alunos do 8º ano do Colégio Estadual Almirante 

Barroso e analisar a relação entre a leitura e a escrita a partir do 

gênero crônica. Com o intuito de encaminhar os alunos à construção 

de seu processo de escrita e ao desenvolvimento da compreensão do 

que leem, apresentaremos práticas pedagógicas que utilizem os 

gêneros textuais, em especial a crônica. Na tentativa de aproximar os 

alunos da leitura e fazê-los ter o hábito e o gosto por ela, 

trabalharemos crônicas, vídeos e tiras com ênfase nos elementos 

humorísticos. As crônicas são de autoria de Luís Fernando Veríssimo, 

mestre de expressões irônicas que fazem com que o leitor se delicie 

com sua literatura descontraída e ainda reflita sobre problemas da 

atualidade. Para efetivar as ações do projeto realizaremos sete oficinas 

utilizando crônicas de Veríssimo e a Carta em que o escrivão Pero 

Vaz de Caminha descreve a chegada dos portugueses ao Brasil com 

estratégias que serão norteadas pela concepção de linguagem como 

forma de interação, de modo a ensinar a língua oral e escrita padrão, 

partindo de situações de comunicação reais e próximas do cotidiano 

do aluno. As atividades produzidas terão a finalidade de propiciar aos 

alunos a participação em diferentes práticas sociais, utilizando-se da 

oralidade, da leitura e da escrita atendendo ao que é solicitado nas 

Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná. 
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2. APRESENTAÇÃO  

 

As atividades e estratégias abordadas nessa proposta metodológica serão norteadas 

pela concepção de linguagem como forma de interação, de modo a ensinar a língua oral e 

escrita padrão partindo de situações de comunicação reais e próximas do cotidiano do aluno. 

Temos como objetivo principal analisar a produção escrita dos alunos do 8º ano do 

ensino fundamental do Colégio Estadual Almirante Barroso, a partir de uma intervenção 

pedagógica que utiliza o gênero crônica como suporte pedagógico, de modo a ampliar os 

conhecimentos linguísticos dos alunos e levá-los a construir sua aprendizagem de forma 

efetiva, auxiliando-os a fazer uso da escrita coerentemente e realizar a leitura e interpretação 

de textos. 

 A necessidade de encontrar formas metodológicas que encaminhem os alunos à 

construção de seu processo de escrita e propiciem a estes desenvolvimento na compreensão 

do que leem é um dos objetivos elencados nessa proposta, uma vez que muitos dos problemas 

existentes no ambiente escolar, no que concerne à aprendizagem, poderiam ser minimizados 

se os alunos conseguissem realizar uma leitura compreensiva dos enunciados apresentados. 

 O estudo dos gêneros textuais, em especial a crônica, norteará as práticas pedagógicas 

apresentadas neste projeto. Acreditamos que eles possam ser uma ferramenta de trabalho que 

facilite o desenvolvimento das práticas de oralidade e escrita que os alunos possuem e 

necessitam aprimorá-las a partir dos saberes escolares. 

 As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná apontam que 

O aprimoramento da competência linguística do aluno acontecerá com maior 

propriedade se lhe for dado conhecer, nas práticas de leitura, escrita e oralidade, o 

caráter dinâmico dos gêneros discursivos. O trânsito pelas diferentes esferas de 

comunicação possibilitará ao educando uma inserção social mais produtiva no 

sentido de poder formular seu próprio discurso e interferir na sociedade em que está 

inserido. (PARANÁ, 2008) 

 

  Considerando a relevância dos gêneros textuais para a articulação das práticas sociais 

com as escolares, optamos neste projeto pelo trabalho com o gênero crônica. Tal escolha foi 

feita por considerarmos esse gênero “uma narrativa curta, com riqueza de estrutura 

condicionada à construção ágil, direta e um despojamento verbal intencionando eternizar um 

momento” (REDMOND, 2008, p.15). 

 Por ser um gênero de “uma linguagem que se aproxima do modo de ser mais natural 

das pessoas”, sua leitura torna-se mais leve, mais dinâmica, tendo por isso, uma maior 

propensão de despertar o interesse dos alunos pela leitura, aprofundando assim seus 

conhecimentos (REDMOND, 2008, p.21). 



 O gênero crônica também dará suporte para analisarmos a relação entre a leitura e a 

escrita, além da importância e necessidade dessas duas práticas estarem atreladas, pois trata-se 

de um gênero presente no cotidiano dos leitores e que pode contribuir para o letramento dos 

alunos. 

Nessa perspectiva, é imprescindível a busca por práticas pedagógicas que auxiliem no 

desenvolvimento de atividades que contribuam para que o professor conduza o aluno a 

avançar em sua compreensão do conteúdo sistematizado, levando os agentes dessa ação a 

identificarem-se como indivíduos capazes de produzir conhecimentos. Desse modo, nas aulas 

de Língua Portuguesa o conteúdo abordado em sala passa a ser de suma importância, com 

vistas aos resultados que se deseja obter e à autonomia que se pretende atribuir ao processo de 

ensino e aprendizagem. 

 Destaca-se aqui, a relevância da presença do texto em sala de aula e do trabalho com 

este, que, de acordo com Geraldi (2002, p.113), seria capaz de construir-se como 

possibilidade de reapropriação, pelo professor e pelos alunos, de seu papel produtivo.  

 O texto passa a ser um suporte capaz de encaminhar o trabalho do professor de língua 

portuguesa, favorecendo no alcance dos objetivos desta disciplina que é o ensino da leitura e 

da produção escrita:  

a produção de textos (orais e escritos) como ponto de partida (e ponto de chegada) 

de todo processo de ensino/aprendizagem da língua. E isto não apenas por 

inspiração ideológica de devolução do direito à palavra às classes desprivilegiadas, 

para delas ouvirmos a história, contida e não contada, da grande maioria que hoje 

ocupa os bancos escolares. Sobretudo, é porque no texto que a língua – objeto de 

estudos – se revela em sua totalidade quer enquanto conjunto de formas e de seu 

reaparecimento, quer enquanto discurso que remete a uma relação intersubjetiva 

constituída no próprio processo de enunciação marcada pela temporalidade e suas 

dimensões. (GERALDI, 2002, p.135). 

 

 Encontra-se, portanto, uma unidade de ensino, o texto escrito e falado caracterizado 

pela ampla significação e sugerido por vários recursos estilísticos. Por intermédio do texto, é 

possível realizar o trabalho com a leitura, a escrita e os aspectos linguísticos, relacionando-os 

para que a aprendizagem de um complemente a do outro. O trabalho com o texto, neste 

projeto, estará pautado na concepção de linguagem como forma de interação.  

 

 

 

 

 

 



3. MATERIAL DIDÁTICO 

Nesta Unidade Didática, serão propostas sete oficinas para a realização do trabalho, 

visando uma distribuição da temática e melhor compreensão do conteúdo abordado. 

  

OFICINA 1 

Iniciando o projeto  

 

 

 

 

Introdução 

Neste projeto trabalharemos com a leitura, compreensão e produção do gênero 

crônica. Utilizaremos crônicas do autor Luís Fernando Veríssimo e trechos da Carta de Pero 

Vaz de Caminha. 

 A escolha do gênero crônica deu-se por este ser uma narrativa desenvolvida a 

partir de situações cotidianas e de grande proximidade com o leitor. 

Os textos de Veríssimo serão trabalhados pelo fato do autor desenvolvê-los utilizando 

a comédia e a ironia como ponto central, fazendo com que o leitor alcance a reflexão e se 

delicie com sua literatura descontraída.  A Carta de Pero Vaz de Caminha será utilizada por 

ser uma narrativa histórica com características das primeiras crônicas. 

Trechos da Carta de Pero Vaz de Caminha que está disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000283.pdf serão trabalhados com os 

alunos em uma apresentação produzida no Prezi. 

 

APRESENTAÇÃO DO PREZI 

http://prezi.com/4sgc_qyz8hix/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

  

Contextualizando... 

 

  

 

 

 

 

Professor, para a oficina 1 serão utilizadas duas aulas. Nesta oficina será feita uma 

introdução do projeto e a apresentação da Carta de Pero Vaz de Caminha. 
 

Professor, antes de iniciar a apresentação da carta de Caminha, contextualize o aluno em 

relação ao momento histórico dos séculos XV e XVI, observe o quadro abaixo.  
 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000283.pdf
http://prezi.com/4sgc_qyz8hix/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/4sgc_qyz8hix/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


 

A Carta conhecida como “Carta de Pero Vaz de Caminha” é também conhecida como    

“Carta a el- Rei Dom Manoel sobre o achamento do Brasil”, é um documento no qual Pero 

Vaz de Caminha, escrivão de Pedro Álvares Cabral (descobridor do Brasil) registrou suas 

primeiras impressões sobre a terra descoberta. É considerado o primeiro documento escrito da 

História do Brasil. Assim, é considero o “marco zero” ou o pontapé inicial para a construção 

da história Brasileira após o descobrimento. O termo “descobrimento” é muito questionado 

hoje em dia, pois quando usado nos faz esquecer que estas terras já eram habitadas por índios. 

Vaz de Caminha era escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, e redigiu essa carta para Dom 

Manoel I, conhecido também como “O Venturoso” ou “Bem Aventurado”, para comunicar-

lhe o descobrimento das novas terras. 

A Carta é datada em 1° de maio de 1500; a cidade onde estavam era Porto Seguro, e foi 

levada para Lisboa por Gaspar de Lemos, um grande navegador desse período. 

Tal carta manteve-se conservada inédita por mais de dois séculos no Arquivo Nacional da 

Torre do Tombo. Esse Arquivo está localizado em Lisboa, e existe no Estado português desde 

a Idade Média possuindo mais de 600 anos; é uma das instituições mais antigas de Portugal e 

uma das únicas ativas até hoje. A carta foi descoberta no século XVIII por José de Seabra da 

Silva, mais precisamente em 1773. Foi noticiada pelo historiador espanhol Juan Bautista 

Muñoz, e publicada pela primeira vez no Brasil pelo Padre Manuel Aires de Casal, um 

português, que além de padre desempenhava a função de geógrafo e historiador, e viveu no 

Brasil durante muito anos. Tal publicação ocorreu em sua obra denominada como “Corografia 

Brasílica” de 1817. 

A carta é o exemplo típico do deslumbramento dos Europeus para com o novo. No caso o 

“Novo Mundo” como eram chamadas as Américas. Caminha documenta algumas 

características físicas da terra encontrada e o momento em que enxergaram um monte, 

denominado logo depois por Pedro Alvares Cabral como “Monte Pascoal”. Logo após, ele 

narra o desembarque dos Portugueses na praia, o primeiro contato com os índios e a primeira 

missa realizada na terra descoberta. 

Em 2005 este documento foi inscrito no Programa Memória do Mundo da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO). 

http://www.infoescola.com/historia/carta-de-pero-vaz-de-caminha/, acesso em 06/10/2014.    

 

 

 

http://www.infoescola.com/historia/carta-de-pero-vaz-de-caminha/
http://www.infoescola.com/biografias/pero-vaz-de-caminha/
http://www.infoescola.com/biografias/pero-vaz-de-caminha/
http://www.infoescola.com/biografias/pedro-alvares-cabral/
http://www.infoescola.com/historia/carta-de-pero-vaz-de-caminha/
http://www.infoescola.com/historia/carta-de-pero-vaz-de-caminha/
http://www.infoescola.com/geografia/monte-pascoal/
http://www.infoescola.com/historia/a-primeira-missa-no-brasil/
http://www.infoescola.com/historia/a-primeira-missa-no-brasil/
http://www.infoescola.com/historia/carta-de-pero-vaz-de-caminha/
http://www.infoescola.com/historia/carta-de-pero-vaz-de-caminha/


Oralidade em foco: 

 

 

 

 

 

Com base na leitura dos trechos da carta de Pero Vaz de Caminha, reflita e converse com seu  

professor sobre algumas questões relevantes apontadas na atividade abaixo: 

 

1- Como era a vida no mar no século XVI? Quais eram os obstáculos enfrentados pelos 

exploradores? 

2- A chegada no Brasil como foi? O que viram? Quais impressões tiveram das terras e dos 

habitantes? 

3- Ocorreram dificuldades nos primeiros encontros entre nativos e portugueses? Quais foram? 

 

Para terminar... 

Vamos analisar o que aprendemos nessa oficina? 

 

  

 

 

 

 

 

Carta de Pero Vaz de 

Caminha 

Narrativa histórica com 

características das 

primeiras crônicas. 

Aspectos históricos 

relacionados aos séculos 

XV e XVI. 

A chegada dos 

portugueses ao Brasil e 

o encontro com os 

primeiros habitantes do 

país.  

Professor, antes de iniciar a atividade abaixo, você pode obter mais informações sobre o assunto 

acessando o link: 

http://madahistoria.blogspot.com.br/2011/09/viagens-maritimas-seculo-xv.html 

 

http://madahistoria.blogspot.com.br/2011/09/viagens-maritimas-seculo-xv.html


OFICINA 2 

O gênero crônica – estrutura e características 

 

 

 

Contextualizando... 

O vocábulo “crônica” vem de Chronos, senhor do tempo, o deus grego devorador da 

vida, definindo esse gênero como um registro de um aspecto qualquer da existência. Desde 

seu surgimento a crônica era considerada um texto histórico, registros do passado 

(REDMOND, 2008). 

 Referindo-se ao termo original de crônica, Massaud Moisés diz que ele surgiu: 

Do grego chronikós, relativo a tempo (chrónos), pelo latim chrônica, o vocábulo 

“crônica” designava, no inicio da era cristã, uma lista ou relação de acontecimentos 

ordenados segundo a marcha do tempo, isto é, em sequência cronológica. Situada 

entre os anais e a história, limitava-se a registrar eventos sem aprofundar-lhes as 

causas ou tentar interpretá-los. Em tal acepção, a crônica atingiu o ápice depois do 

século XII. Nessa altura, porém, acercou-se francamente do pólo histórico, o que 

determinou uma distinção: as obras que narravam acontecimentos com abundância 

de pormenores e algo de exegese, ou situavam-se numa perspectiva individual da 

história, recebiam o tradicional apelativo de “crônica”, como as obras de Fernão 

Lopes (séc. XIV). Em contrapartida, a simples e impessoais notações de efemérides, 

ou “crônicas breves”, passaram a denominar-se “cronicões”. A partir do 

Renascimento (séc. XVI), o termo “crônica” começou a ser substituído por 

“História” (MOISÉS, 2004, p. 110-111). 

 

Do relato histórico esse gênero passou a ser utilizado com uma composição 

diferenciada ligada à literatura e publicada nos jornais. 

A crônica contemporânea brasileira, também voltada para o registro jornalístico do 

cotidiano, surgiu por volta do século XIX, com a expansão dos jornais no país. 

Nessa época, importantes escritores, como José de Alencar e Machado de Assis, 

começam a usar as crônicas para registrar de modo ora mais literário, ora mais 

jornalístico, os fatos corriqueiros de seu tempo. É interessante observar que as 

primeiras crônicas brasileiras são dirigidas as mulheres e publicadas como folhetins, 

em geral na parte inferior da página de um jornal (LAGINESTRA; PEREIRA,  

2014, p. 20). 

 

Inicialmente, essa narrativa ocupava quase metade da página de um jornal e retratava 

vários assuntos. Com o tempo, seu espaço foi tornando-se cada vez menor e o assunto único. 

Por ser publicada em jornais e em livros, esse gênero pode ser denominado híbrido, 

uma mistura de literatura e jornalismo. No jornal, a crônica mostra seu lado transitório de 

texto que será lido e esquecido. Nos livros “a crônica assume uma certa reelaboração na 

medida em que é escolhida pelo autor. Ela se torna mais duradoura, porque os textos que 

Professor, para essa oficina serão utilizadas duas aulas. O conteúdo abordado será as 

características do gênero crônica. Comece a aula perguntando aos alunos se eles já 

ouviram falar sobre o gênero e o que conhecem. 



envelheceram devido à sua excessiva circunstancialidade não entram na seleção” (SÁ, 1992, 

p.83).  

A crônica moderna definiu-se e foi consolidada como gênero textual brasileiro por 

volta de 1930. Grandes mestres da literatura se firmaram como cronistas, dentre eles Clarice 

Lispector, que se destacou de maneira exclusiva nesse gênero. 

A crônica brasileira explora uma linguagem lírica, irônica, casual, ora precisa, ora 

vaga, amparada por um diálogo rápido e certeiro. Registra o circunstancial e o 

efêmero; o real é recriado com engenho e arte. Cultiva a função poética da 

linguagem, imprime leveza ao discurso, revela e valoriza, na visão do autor, a crítica 

de um momento histórico, atenuando o vínculo de temporalidade que eterniza o 

texto (REDMOND, 2008, p.21). 

 

Quanto à sua estrutura, este é um texto essencialmente narrativo, cujo ambiente é 

qualquer lugar onde possa ocorrer a aventura do cotidiano e o tempo das ações é variável, mas 

geralmente rápido. Em relação às personagens, verifica-se que cada um de nós pode se 

identificar como figura de alguma crônica, uma vez que são sobretudo as pessoas comuns que 

se tornam personagens desses textos.  

  O assunto desse tipo de narração se desenvolve a partir de uma situação comum do 

cotidiano e ganhará a expressão do literário.  A vida na cidade, sua facilidade ou complicação, 

é um dos aspectos que caracterizam a crônica brasileira. 

Antonio Cândido (1992) estudou a crônica com o propósito de estabelecer uma 

especificação para o gênero, indicando quatro tipos: crônica diálogo, que é uma conversa do 

cronista com seu interlocutor imaginário, ou uma conversa entre os personagens; crônica 

narrativa, que se aproxima do conto, apresenta histórias curtas, diálogos ágeis, de final 

imprevisto e surpreendente, possui unidade de ação, tempo e espaço, personagem e situações 

ficcionais. Encontramos exemplos desse tipo de texto no livro O Analista de Bagé de Luís 

Fernando Veríssimo, em especial na crônica Brincadeira, onde há diálogos dinâmicos que 

levam a um final inusitado. Crônica exposição poética, que é a divagação, de forma lírica, 

sobre um fato ou personagem e a crônica biográfica lírica que narra, de modo poético, a vida 

de alguém. Em Estorinha de Rubem Braga de Sant’Anna vemos um modo dos autores 

prestarem uma homenagem a seus colegas, a partir do relato sobre o autor (REDMOND, 

2008). 

 

Conhecendo as características do gênero: 

 

 

Professor, no decorrer da apresentação comente a definição de crônica e explicite 

cada uma das características para que os alunos compreendam adequadamente o 

gênero a ser estudado. 



Acompanhem agora uma apresentação de slides com a definição e as características do gênero 

crônica. Observe com bastante atenção as características apontadas e os exemplos dados, para 

que você tenha uma melhor compreensão do assunto abordado. 

APRESENTAÇÃO DE SLIDES 

Link: 

https://www.dropbox.com/s/j95o10onc0snmx5/CR%C3%94NICA%20E%20SUAS%20CAR

ACTER%C3%8DSTICAS.pdf?dl=0 

 Vamos agora assistir ao vídeo: A estrutura e as características da crônica da série Palavra 

puxa palavra produzido pela MultiRio. Disponível em: http://youtu.be/rjHJT2WwVtg, 

acesso em 15/10/2014. 

  

 

 

 

 

O gênero em foco: 

1- Tendo como base as características do gênero crônica estudadas, assinale com V para os 

textos que forem do gênero crônica e F para os que forem de outro gênero. 

(   ) Como os campos – Marina Colasanti 

Preparavam-se aqueles jovens estudiosos para a vida adulta, acompanhando um sábio 

e ouvindo seus ensinamentos. Porém, como fizesse cada dia mais frio com o adiantar-se do 

outono, dele se aproximaram e perguntaram: 

— Senhor, como devemos vestir-nos? 

— Vistam-se como os campos — respondeu o sábio. 

Os jovens então subiram a uma colina e durante dias olharam para os campos. Depois 

dirigiram-se à cidade, onde compraram tecidos de muitas cores e fios de muitas fibras. 

Levando cestas carregadas, voltaram para junto do sábio. 

Sob o seu olhar abriram os rolos de sedas, desdobraram as peças de damasco, e 

cortaram quadrados de veludo, e os emendaram com retângulos de cetim. Aos poucos, foram  

recriando em longas vestes os campos arados, o vivo verde dos campos em primavera, o 

pintalgado da germinação. E entremearam fios de ouro no amarelo dos trigais, fios de prata no 

Professor, esta atividade é uma forma de verificar o que o aluno aprendeu sobre o 

gênero até esse momento. Você pode auxiliar os alunos na resolução. Após os alunos 

realizarem a leitura silenciosa dos textos, faça questionamentos como os indicados 

abaixo para reforçar as características do gênero textual estudado. 

Qual o fato cotidiano relatado no texto? 

O que provoca humor? 

Há uso de linguagem coloquial? Dê exemplos. 

https://www.dropbox.com/s/j95o10onc0snmx5/CR%C3%94NICA%20E%20SUAS%20CARACTER%C3%8DSTICAS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j95o10onc0snmx5/CR%C3%94NICA%20E%20SUAS%20CARACTER%C3%8DSTICAS.pdf?dl=0
http://youtu.be/rjHJT2WwVtg


alagado das chuvas, até chegarem ao branco brilhante da neve. As vestes suntuosas 

estendiam-se como mantos. O sábio nada disse. 

Só um jovem pequenino não havia feito sua roupa. Esperava que o algodão estivesse 

em flor, para colhê-lo. E quando teve os tufos, os fiou. E quando teve os fios, os teceu. Depois 

vestiu a sua roupa branca e foi para o campo trabalhar. 

Arou e plantou. Muitas e muitas vezes sujou-se de terra. E manchou-se do sumo das 

frutas e da seiva das plantas. A roupa já não era branca, embora ele a lavasse no regato. 

Plantou e colheu. A roupa rasgou-se, o tecido puiu-se. O jovem pequenino emendou os 

rasgões com fios de lã, costurou remendos onde o pano cedia. E quando a neve veio, prendeu 

em sua roupa mangas mais grossas para se aquecer. 

Agora a roupa do jovem pequeno era de tantos pedaços que ninguém poderia dizer 

como havia começado. E estando ele lá fora uma manhã, com os pés afundados na terra para 

receber a primavera, um pássaro o confundiu com o campo e veio pousar no seu ombro. 

Ciscou de leve por entre os fios, sacudiu as penas. Depois levantou a cabeça e começou a 

cantar. 

Ao longe, o sábio que tudo olhava, sorriu. 

(Nova Escola, 1996, p. 30-31) 

 

(   ) Pai não entende nada – Luís Fernando Veríssimo 

 — Um biquíni novo? 

 — É, pai. 

 — Você comprou um no ano passado! 

 — Não serve mais, pai. Eu cresci. 

 — Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos, este ano tem 15. Não 

cresceu tanto assim. 

 — Não serve, pai. 

 — Está bem, está bem. Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior. 

 — Maior não pai. Menor. 

 Aquele pai, também, não entendia nada. 

VERÍSSIMO, Luís Fernando. Pai não entende nada. 1996. Disponível em: 

http://atividadeslinguaportuguesamarcia.blogspot.com.br/2013/02/ rônicas-de-luis-fernando-

verissimo.html 

http://atividadeslinguaportuguesamarcia/


(   )  A raposa e as uvas – Esopo 

Uma raposa, morta de fome, viu, ao passar diante de um pomar, penduradas nas ramas 

de uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras, e o mais importante, 

maduras. 

Não pensou duas vezes, e depois de certificar-se que o caminho estava livre de 

intrusos, resolveu colher seu alimento. 

Ela então usou de todos os seus dotes, conhecimentos e artifícios para pegá-las, mas 

como estavam fora do seu alcance, acabou se cansando em vão, e nada conseguiu. 

Desolada, cansada, faminta, frustrada com o insucesso de sua empreitada, suspirando, 

deu de ombros, e se deu por vencida. 

Por fim deu meia volta e foi embora. Saiu consolando a si mesma, desapontada, 

dizendo: 

“Na verdade, olhando com mais atenção, percebo agora que as uvas estão todas 

estragadas, e não maduras como eu imaginei a princípio...” 

Moral da história: Ao reconhecer e aceitar as próprias limitações, o vaidoso abre assim o 

caminho para sua infelicidade. 

Esopo. http://sitededicas.ne10.uol.com.br/fabula30a.htm 

 

Para terminar... 

Vamos analisar o que aprendemos nessa oficina? 

 

 

 
CRÔNICA 

 Narração curta 

 

 Descreve fatos da 

vida cotidiana 

 Pode ter caráter 

humorístico, 

crítico ou irônico 

 Possui 

personagens 

comuns 

 Segue um tempo 

cronológico 

determinado 

 Uso da oralidade 

na escrita e do 

coloquialismo na 

fala das 

personagens 

http://sitededicas.ne10.uol.com.br/fabula30a.htm


OFICINA 3 

Conhecendo o autor e aspectos do humor 

 

 

 

Contextualizando... 

O cronista Luís Fernando Veríssimo 

 Nascido em Porto Alegre, em 26 de setembro de 1936, Luís Fernando Veríssimo é um 

escritor brasileiro muito conhecido por suas crônicas e textos de humor e precisamente por 

suas sátiras de costumes, publicadas diariamente em jornais brasileiros, entre eles o “Estado 

de São Paulo” e o “Zero Hora”.  

Foi tradutor, além de roteirista de televisão, autor de teatro, romancista publicitário, 

copy desk de jornal e músico – saxofonista em algumas bandas. Em 1973 lançou, pela Editora 

José Olympio, O Popular, com subtítulo “crônica ou coisa parecida”. 

Além das crônicas publicadas em jornais, tem importantes publicações em livros como 

O Nariz & Outras Crônicas (2004), O Analista de Bagé (1992) e Comédias para se Ler na 

Escola (2001) e criou personagens que se eternizaram como o Analista de Bagé, Ed Mort  e A 

Velhinha de Taubaté.   

Luís Fernando Veríssimo tem grande versatilidade artística, pois além de escritor é 

desenhista de As Cobras (1975), uma série de tirinhas publicadas em jornais. Sua crônica é 

um misto de crônica diálogo com crônica narrativa. O autor desenvolve seus textos utilizando 

a comédia como ponto central, para que o leitor alcance a reflexão. Utiliza em seus escritos 

expressões irônicas, que fazem com que o leitor se delicie com sua literatura descontraída e 

ainda reflita sobre os problemas atuais apontados. 

Ana Maria Machado (2005, p. 14) ressalta que o autor conta com um magistral 

domínio da linguagem e do ritmo da narração. Em suas obras encontra-se uma “admirável 

economia no uso das palavras, tudo é enxuto, nada sobra. Seus diálogos dão até a impressão 

de que saíram de uma fita gravada”. Levando em conta essas considerações, destacamos que 

Veríssimo trata de temas do cotidiano com humor e ironia enfocando valores sociais, a visão 

de mundo, os conceitos e preconceitos existentes na sociedade.  

 

Professor, para essa oficina serão utilizadas quatro aulas. Nessas aulas os 

alunos conhecerão a biografia do autor Luís Fernando Veríssimo e alguns 

aspectos do humor. 



Para melhor ilustrar a vida e a obra do autor Luís Fernando Veríssimo, vamos assistir a um 

vídeo que descreve sua biografia e a trechos de uma entrevista concedida ao Programa 

Sempre um Papo em 13/03/2008. Os vídeos encontram-se nos links abaixo: 

Biografia do autor, disponível em: http://youtu.be/lXc-uAchyJg 

Entrevista com o autor, disponível em: http://youtu.be/hxedNyidyew 

 

 

 

  

 

Sobre os vídeos, responda: 

1- Durante a entrevista Luís Fernando Veríssimo comenta que leu muitos livros. E você gosta 

de ler? Já leu muitos textos, livros? Consegue lembrar o título de algum ou os personagens? 

Se sim, comente com seus colegas. 

2- Sobre escrever o autor acha: 

(   ) fácil. 

(   ) difícil, mas criamos o hábito, aprendemos. 

(   ) prazeroso e natural. 

3- De acordo com o autor a leitura: 

(   ) amplia a habilidade de escrita. 

(   ) é totalmente desvinculada da escrita. 

(   ) não é importante para quem quer escrever. 

4- Qual foi a primeira experiência ficcionista do autor? 

(   ) Ingressar na carreira de astrólogo. 

(   ) Escrever crônicas. 

(   ) Inventar bares, restaurantes, horóscopos. 

5- Qual a definição de humor feita por Veríssimo? 

(   ) é a arte do exagero, da surpresa, da repetição. 

(   ) é fazer rir exageradamente. 

Professor, após assistir aos vídeos questione os alunos sobre a importância de 

conhecer a trajetória de vida dos autores e se isso é útil para a compreensão dos textos 

que lemos. Relembre os alunos quanto a posição de Veríssimo em relação à leitura, a 

relevância que ele dá a essa prática. Depois direcione a atividade de compreensão. 

Para um melhor resultado na resolução é necessário passar o vídeo uma segunda vez e 

pausar nos trechos que auxiliam nas respostas. 

http://youtu.be/lXc-uAchyJg
http://youtu.be/hxedNyidyew


(   ) é ridicularizar o outro. 

6- Além de escritor, Luís Fernando Veríssimo é: 

(   ) inventor 

(   ) cantor 

(   ) cartunista 

   

 

 

Para enfatizar quem foi Luís Fernando Veríssimo, faça a leitura de sua biografia. 

Biografia  

Luís Fernando Veríssimo 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, no 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 fornecendo material para a série "Comédias da Vida Privada", baseada em livro 

homônimo. 

Escritor prolífero, são de sua autoria, dentre outros, O Popular, A Grande Mulher Nua, Amor 

Brasileiro, publicados pela José Olympio Editora; As Cobras e Outros Bichos, Pega pra 

Kapput!, Ed Mort em "Procurando o Silva", A Mulher do Silva, O Marido do Doutor 

Professor, a leitura da biografia é uma forma de esclarecer dúvidas que possam ter 

ficado no momento em que assistiram ao vídeo. 



Pompeu, publicados pela L&PM Editores, e A Mesa Voadora, pela Editora Globo e Traçando 

Paris, pela Artes e Ofícios. 

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. 

Extremamente tímido, foi homenageado por uma escola de samba de sua terra natal no 

carnaval de 2.000. 

Disponível em: http://www.releituras.com/lfverissimo_bio.asp, acesso em 16/10/2014 

A palavra em foco: 

Algumas palavras do texto podem ter significados desconhecidos por você e levá-lo a não 

entender o assunto. Para compreender melhor as palavras apresentadas, pesquise no dicionário 

o significado daquelas que não conhece. Abaixo estão algumas como sugestão: 

a) coletânea – 

b) homônimo- 

c) prolífero- 

 

 

 

Os aspectos do humor 

Na entrevista concedida ao Programa Sempre um Papo, o autor Luís Fernando Veríssimo 

comentou sobre o humor e disse que é a arte do exagero, da surpresa e da repetição. Também 

falou sobre o fato de ser cartunista, além de escritor. Como cartunista Luís Fernando 

Veríssimo produziu as tiras “As Cobras”, que discutiam os temas mais polêmicos e falados no 

país e no mundo. 

Vamos conhecer as tiras de Luís Fernando Veríssimo 

A história... 

 “As Cobras” é o tema dessas famosas tiras, da autoria de Luís Fernando Veríssimo, 

que eram feitas para os mais diversos jornais brasileiros entre os anos de 1975 à 1997. De 

forma satírica e irônica ele desenhava e criava falas que discutiam os temas mais polêmicos e 

falados no país e no mundo, tanto no atual quanto no mundo de três décadas atrás. Assuntos 

como : futebol, política, economia, filosofias da vida, questões sobre o universo entre outros. 

Professor, nesse momento, os alunos conhecerão as tiras “As Cobras” produzidas por 

Luís Fernando Veríssimo. A partir dessas tiras será possível demonstrar aos alunos 

alguns aspectos do humor. 

http://www.releituras.com/lfverissimo_bio.asp


 As personagens principais das tirinhas, são duas cobras que inclusive não têm nome, 

porém têm muitas questões e opiniões na cabeça a respeito de tudo, até mesmo de Deus, a 

quem elas pedem um sinal de vez em quando. No decorrer das tiras surgem outras 

personagens como Queromeu, o corrupião corrupto, que de certa forma retrata os políticos de 

nosso país; Dudu o alarmista, uma cobra de expressão assustada e neurótica, que sempre 

passas correndo lançando um trocadilho a respeito dos problemas do mundo de forma hilária 

e perturbadora; Flecha e Shirlei, um casal de caracóis que estão sempre andando. Shirlei está 

sempre perguntando coisas para o sensato e convencido Flecha, , que está sempre à sua frente 

e tem respostas para tudo; o velho mestre Bubi, que vive a responder as muitas questões das 

duas cobras curiosas. Entre personagens como a Tia Jiboia, Sulamita: a pulga Lasciva, Mark 

Eting, a Pesquisadora, Zé do Cinto, Gerson, Alves Cruz (...) 

 Quando estão sozinhas, as duas cobras aparecem em certos cenários, como no mar, 

na praia, no campo de futebol, de frente para as estrelas e até mesmo fora da Terra em: Cobras 

no espaço. Há também sequências de outras histórias como Neo-Robin Hood, A Bíblia 

condensada e Robison Cruz. 

 Em 1997 foi lançada uma coletânea chamada “As Cobras” em: Se Deus existe que eu 

seja atingido por um raio onde estão reunidas e selecionadas as tiras de Veríssimo que foram 

publicadas entre 1975 à 1997.   

Algumas tiras... 

 

 



 

 

 

 

http://nacolunadeverissimo.blogspot.com.br/p/as-cobras-de-verissimo.html. Acesso em 

18/10/2014. 

http://nacolunadeverissimo.blogspot.com.br/p/as-cobras-de-verissimo.html


 

 

 

Compreendo as tiras lidas: 

1- Na tira 1, Shirlei pergunta a Flecha se ele é machista. Tendo como base a resposta dada por 

Flecha, ele seria ou não machista? Explique sua resposta.  

2- No contexto da tira 2, qual seria o significado da palavra papel? Como foi compreendido 

por cada uma das personagens? Para responder essa questão utilize o dicionário. 

3- É possível compreender o que provoca humor em cada uma das tirinhas? Vamos observar 

uma a uma e anotar as conclusões. 

4- Ao ser empregado o humor pode ou não ser entendido. Quando a compreensão ocorre, o 

resultado pode ser o riso ou não, uma vez que o humor nem sempre provoca o riso. O autor 

Luís Fernando Veríssimo utilizou em suas tiras recursos estilísticos para provocar o humor. 

Um dos recursos utilizados pelo autor foi a ironia, que seria o fato de dizer uma coisa e 

ativar outras interpretações. Vamos analisar as tiras e tentar encontrar esse recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

5- Agora que conhecemos um pouco sobre o humor e algumas tiras do autor Luís Fernando 

Veríssimo, tente relembrar ou pesquise textos, cartuns ou vídeos que tenham aspectos 

humorísticos. 

 

 

 

Vivenciando o humor 

Vamos assistir a crônica “A brincadeira” do autor Luís Fernando Veríssimo transformada em 

uma animação de curta metragem. Esse é o autor das crônicas que trabalharemos nesse 

projeto. 

A brincadeira  

Professor, após a leitura das tiras proceda análise enfatizando aspectos humorísticos.  

Professor, nessa questão 5 analisaremos a diferença entre humor e cômico. Apontando 

para os alunos que na maioria das vezes o que provoca riso é o cômico e não o humor. 

Para melhor esclarecimento sobre essas definições acesse o link: 

http://www.filoczar.com.br/filosoficos/Bergson/BERGSON,%20Henri.%20O%20Ris

o.pdf 

Sugiro mostrar aos alunos o vídeo do link abaixo, que traz exemplos de situações 

cômicas. http://youtu.be/S9kGOOVVvDY   

Nesse momento da aula, os alunos assistirão ao vídeo “A brincadeira” que é uma 

crônica do autor Luís Fernando Veríssimo transformada em uma animação de curta 

metragem. Após assistirem ao vídeo os alunos realizarão a análise. 



Disponível em www.youtube.com/watch?v=wQ6araG_jlc, acesso em 14/10/2014 

Analisando o vídeo assistido: 

1- Qual é o personagem principal do texto? 

2- O que as pessoas temiam? 

3- De acordo com a crônica que poder o protagonista tinha sobre os outros? 

4- Que frase o personagem principal utiliza para amedrontar? 

5- Como as pessoas reagem quando o homem diz saber de tudo? 

6- A frase “Se você andar na linha, eu não conto”, expressa que o personagem principal age 

de que forma com os demais? 

7- Como o personagem passou a viver depois de ter concordado em guardar silêncio?  

8- O protagonista sabia o segredo daqueles com quem falava? 

9- Como você analisa o desfecho do texto? 

10- O texto A brincadeira é uma crônica, relembrando as características desse gênero, 

escreva:  

O fato cotidiano: 

O que causa humor: 

Uso da oralidade: 

Para terminar... 

Vamos analisar o que aprendemos nessa oficina? 

 

 

Autor  

 

Luís Fernando 

Veríssimo 

 

Escritor e cartunista 

 

Autor das crônicas que 

iremos trabalhar nesse 

projeto. 

http://www.youtube.com/watch?v=wQ6araG_jlc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humor 

 

 

Arte do exagero, da 

surpresa 

 

Nem sempre provoca o 

riso 

Utiliza recursos como a 

ironia, que é dizer 

alguma coisa para ativar 

outras interpretações  



OFICINA 4 

Estudo das crônicas 

 

 

 

 

Leia com atenção a crônica abaixo. Faça primeiro uma leitura silenciosa e depois faremos 

uma  leitura dramatizada. 

Pneu furado 

O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé, ao lado do carro, 

olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás 

parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: “Pode deixar”. Ele trocaria o pneu. 

— Você tem macaco? – perguntou o homem. 

— Não – respondeu a moça. 

— Tudo bem, eu tenho – disse o homem. – Você tem estepe? 

— Não – disse a moça. 

— Vamos usar o meu – disse o homem. 

E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça. Terminou no momento em 

que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, 

vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. 

— Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito obrigado. 

— É. Eu … Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar. 

— Coisa estranha. 

— É uma compulsão. Sei lá. 

Luís Fernando Veríssimo 

Disponível em http://jovemprofissional2012.blogspot.com.br/2012/05/pneu-furado-luis-

fernando-verissimo.html. Acesso em 20/10/2014. 

 

Compreensão do texto 

1- Quantos e quais são os personagens envolvidos no texto? 

2- Qual era a real intenção do homem? 

(   ) Trocar o pneu do carro. 

Professor, para esta oficina serão utilizadas oito aulas. Nessas aulas realizaremos a 

análise de três crônicas do autor Luís Fernando Veríssimo. Antes de entregar a 

crônica aos alunos, questione sobre o título para que eles levantem hipóteses sobre o 

assunto do texto. Peça que façam uma leitura silenciosa e depois organize-os para 

uma leitura dramática. 

http://jovemprofissional2012.blogspot.com.br/2012/05/pneu-furado-luis-fernando-verissimo.html
http://jovemprofissional2012.blogspot.com.br/2012/05/pneu-furado-luis-fernando-verissimo.html


(   ) Fazer atividade física. 

(   ) Paquerar a garota bonitinha. 

3- O narrador do texto é em: 

(   ) 1ª pessoa (participa da história) 

(   ) 3ª pessoa (observa a história de fora e conta) 

4- Como o homem que trocou o pneu ficou ao perceber que o carro não era da mulher? 

5- E o dono do carro, qual a reação ao ver que o pneu de seu carro estava trocado? 

6- Tendo como base a crônica lida, escreva sobre as ações da personagem feminina. Por que a 

moça não explicou que o carro não era dela? 

7- Pesquise no dicionário o significado da palavra surpreendente. 

8- Após responder a questão 7, diga se o final da crônica foi surpreendente e por quê? 

9- Das características do gênero crônica que estudamos assinale as que podemos encontrar na 

crônica “Pneu furado”. 

(   ) linguagem coloquial 

(   ) fato cotidiano 

(   ) narrativa curta 

(   ) tempo cronológico 

(   ) oralidade na escrita 

(   ) personagens comuns 

 

A palavra falada no texto: 

Na crônica “Pneu furado”, o discurso direto foi bastante utilizado e esse uso auxiliou na 

produção do humor. Vamos retornar a crônica para observar o discurso direto? 

 

 

 

 

O discurso direto é apresentado na crônica a partir de diálogos, que se trata de uma 

sequência conversacional, em que se representa a fala das pessoas em uma conversa. Esses 

diálogos são separados um do outro por travessão, que é um sinal gráfico que marca na 

escrita o início da fala. Vejamos um exemplo: 

— Você tem macaco? – perguntou o homem. 

— Não – respondeu a moça. 

— Tudo bem, eu tenho – disse o homem. – Você tem estepe? 

Professor, nessa atividade trabalharemos com o discurso direto e indireto a partir da 

crônica. Volte ao texto com os alunos para exemplificar esses discursos. Nos quadros 

abaixo estão sugestões do que pode ser ressaltado.   



— Não – disse a moça. 

Além do uso do diálogo e do travessão, o discurso direto apresenta os verbos 

dicendi/verbos “de dizer”, que são utilizados para anunciar a fala de algum personagem. 

Vamos encontrar no texto exemplos desse tipo de verbos. 

— Você tem macaco? – perguntou o homem. 

— Não – respondeu a moça. 

— Tudo bem, eu tenho – disse o homem. – Você tem estepe? 

Como você pode observar os verbos: “perguntou”, “respondeu” e “disse”, são verbos que 

servem para anunciar a fala do personagem. 

Podemos então dizer que quando a personagem fala diretamente, ou seja tem sua fala 

reproduzida fielmente, temos o discurso direto. 

Na crônica aparece ainda o discurso indireto que é quando o narrador relata a fala do 

personagem. 

Veja um exemplo que aparece no texto: 

Ele trocaria o pneu. 

Um outro exemplo: 

O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse "Legal!". 

Analisando os tipos de discursos: 

Escreva (D) para o discurso direto e ( I ) para discurso indireto: 

(   ) — Puxa, você trocou o pneu para mim. 

(   ) — Como você conseguiu ficar assim? _ perguntou a menina. 

(   ) A filha disse ao pai que iria a formatura de sua amiga Clara. 

(   ) Os alunos disseram que haviam terminado a tarefa. 

(   ) — Vocês já terminaram a atividade? _ perguntou a professora. 

(   ) A mulher disse ao oficial de justiça que não poderia comparecer a audiência. 

(   ) A professora perguntou aos se eles já haviam terminado a atividade. 

(   ) — Irei a formatura de minha amiga Clara. _ disse a filha ao pai. 

(   ) — Olha só o que vou fazer doutor! _ disse o paciente. 

(   ) — Amanhã, trabalharei até mais tarde? _ perguntou o funcionário ao patrão. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vamos fazer a leitura da crônica “A bola”. 

A bola 

O pai deu uma bola de presente ao filho. Lembrando o prazer que sentira ao ganhar a 

sua primeira bola do pai. Uma número 5 oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de 

plástico. Mas era uma bola. 

O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse "Legal!". É o que os garotos dizem 

hoje em dia quando não gostam do presente ou não querem magoar os pais. Depois começou 

a girar a bola, à procura de alguma coisa. 

— Como é que liga? - perguntou. 

— Como, como é que liga? Não se liga. 

O garoto procurou dentro do papel de embrulho. 

— Não tem manual de instrução? 

O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Que os tempos são 

decididamente outros. 

— Não precisa manual de instrução. 

— O que é que ela faz? 

— Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. 

— O quê? 

— Controla, chuta... 

— Ah, então é uma bola. 

— Claro que é uma bola. 

— Uma bola, bola. Uma bola mesmo. 

— Você pensou que fosse o quê? 

— Nada não, pai. 

O garoto agradeceu, disse "Legal" de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente 

da TV com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado 

Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de blip 

Professor, agora iremos trabalhar com a crônica “A bola”. Antes da leitura promova a 

motivação. Abaixo encontram-se algumas questões para lhe auxiliar: 

Vocês acham que o texto vai falar sobre o que? 

Quem possivelmente serão os personagens? 

Em que lugar acontece a história? 

A palavra bola remete a quais esportes? 

Dos esportes citados, quais tem mais incentivo financeiro em nosso país? Por quê? 



eletrônico na tela ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom 

no jogo. Tinha coordenação e raciocínio rápido. Estava ganhando da máquina. O pai pegou a 

bola nova e ensaiou algumas embaixadas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como  

antigamente, e chamou o garoto. 

— Filho, olha. 

O garoto disse “legal” mas não desviou os olhos da tela. 

O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o 

cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, 

pensou. Mas em inglês, para a garotada se interessar. 

Luís Fernando Veríssimo 

Disponível em 

http://www.fieb.edu.br/reposicao/Maria_Theodora/Fundamental/3Serie/maria_theodora_fund

amental_3serie_lingua_portuguesa_aula02%E2%80%A6.pdf. Acesso em 20/10/2014. 

 

A palavra no texto: 

Com auxílio do dicionário escreva o significado das palavras retiradas do texto: 

a) coordenação – 

b) manejando – 

c) mutuamente – 

d) raciocínio – 

 

Após a leitura da crônica, responda as questões abaixo: 

1- Quem são os personagens do texto? 

2- Qual é a reação do garoto ao receber o presente? 

3- Por que o garoto procurou um manual de instrução? 

4- Você sabe para que serve um manual de instrução? Explique. 

5- De acordo com a crônica, por que o garoto não se interessa pela bola? 

6- O pai disse que um manual de instrução para a bola seria uma boa ideia, porém precisaria 

ser em inglês. Qual seria o motivo para o pai chegar a essa conclusão? 

 

Reconhecendo as características do gênero: 

1- Encontre na crônica as seguintes características, dê exemplos do texto: 

a) Fato cotidiano –  

b) Linguagem coloquial – 
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c) Tempo cronológico –  

d) Personagens comuns – 

 

O verbo no texto: 

 

 

 

A crônica “A bola” é uma narrativa, conta um fato acontecido delimitando personagens, 

espaço e tempo. Para contar histórias, fatos que ocorrem ou ocorreram em um determinado 

momento é essencial utilizar verbos, que servem para indicar o tempo em que o fato 

aconteceu ( pretérito – presente – futuro). 

 

Vamos analisar o uso de alguns verbos na crônica. 

1- Qual a diferença de sentido entre os verbos era e é, utilizados na crônica? Em que 

situações usamos cada um deles? 

2- Os verbos deu e agradeceu estão no tempo: 

(   ) presente 

(   ) pretérito 

(   ) futuro 

3- A maior parte dos verbos do texto estão em que tempo verbal? 

4- Por que nas narrativas a maioria dos verbos estão no pretérito? 

Observe no quadro abaixo o uso dos tempos verbais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, trabalharemos aqui com os tempos verbais presente e pretérito perfeito. 

Voltaremos à crônica para buscar exemplos e demonstrar os sentidos e usos dos verbos. 

Vejamos os verbos empregados no trecho da crônica: 

“ O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse “legal”. Ou o que os garotos 

dizem hoje em dia quando gostam do presente.” “ O garoto era bom no jogo. Estava 

ganhando da máquina.” 

 

Os verbos empregados na crônica expressam diferentes tempos verbais (pretérito 

perfeito, presente e pretérito imperfeito).  

Reparem que o verbo gostam, expressa uma situação que acontece no momento em 

que se fala ou costuma ocorrer sempre, desse modo, dizemos que está no tempo 

presente. 

Já o verbo agradeceu, expressa uma ação que ocorreu no passado e já foi concluída, 

por isso, dizemos que está pretérito perfeito.  

Os verbos era e estava, expressam uma ação que era habitual acontecer no passado. 

Estes denominamos de pretérito imperfeito. 



Observe o quadro com a conjugação do verbo gostar no presente e no pretérito 

perfeito e imperfeito:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinando o uso do verbo: 

1- Marque ( P ) para os verbos que expressam o tempo presente e ( PP ) para os verbos que 

expressam o pretérito perfeito e ( PI ) para os verbos que indicam pretérito imperfeito. 

(   ) Como é que liga? 

(   ) Agora não era mais de couro. 

(   ) A bola cheirava a nada. 

(   ) O pai começou a desanimar. 

(   ) O pai segurou  a bola com as mão e a cheirou. 

(   ) Você tem macaco? 

(   ) Ele estava ganhando da máquina. 

(   ) Eu não posso ver pneu furado. 

(   ) O garoto não desviou os olhos da tela. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Presente                           Pretérito perfeito                       Pretérito imperfeito 

Eu gosto                           Eu gostei                                     Eu gostava 

Tu gostas                         Tu gostaste                                   Tu gostava 

Ele/ela gosta                    Ele/ela gostou                               Ele/ela gostava 

Nós gostamos                   Nós gostamos                               Nós gostávamos 

Vós gostais                       Vós gostastes                   Vós gostáveis 

Eles/elas gostam               Eles/elas gostaram    Eles/elas gostavam 

 

Professor, nessa parte da oficina faremos a análise da crônica “Ela”. Para o trabalho 

com essa crônica precisaremos realizar uma contextualização dos programas de 

televisão das décadas de 60 e 70, esclarecendo aos alunos alguns fatos abordados que 

possivelmente eles não tenham conhecimento. A sessão contextualizando colocada 

abaixo trará subsídios para a realização da atividade, porque apresenta informações 

sobre programas televisivos e personagens das épocas citadas na crônica. Antes de 

iniciar a leitura poderá ser feita uma motivação com o objetivo de levantar hipóteses 

sobre o texto. 



Contextualizando... 

A crônica “Ela” faz referência a fatos retratados nas décadas de 60 e 70, principalmente a 

programas televisivos que eram sucesso na época. Um dos programas citados no texto é o 

Noites Cariocas, que é um programa humorístico produzido pela TV Rio, canal 13, de 1958 

até 1965, sempre às sextas às 20h30min. O programa foi, durante um tempo, transmitido 

diretamente para São Paulo, pela TV Record canal 7. Foi um dos grandes sucessos da TV nos 

anos sessenta, trazendo atrizes famosas do teatro revista como Consuelo Leandro, Virginia 

Lane, Rose Rondelli, Dercy Gonçalves, Carmem Verônica e também vários atores, a grande 

maioria retirada do elenco de humor da rádio Mayrink Veiga. O programa encerrava com o 

famoso quadro da escolinha do Golias com Ronald Golias e Carlos Alberto de Nóbrega, mas 

também tinha quadros famosos como a socialite milionária com seu marido Oscar, 

interpretada por Carmem Verônica e "Oriunda", a candidata do programa de calouros 

interpretada por Consuelo Leandro e a participação de Kleber Drault. Também passaram pelo 

Noites Cariocas, Jô Soares, Chico Anysio, Renato Corte Real, Renata Fronzi, Walter 

D'Ávila, Ema D'Ávila e outros. O programa teve vários diretores, mais o que mais se destacou 

foi Carlos Alberto de Nóbrega. 

O Sheik de Agadir é uma telenovela de Glória Magadan exibida na Rede Globo de 18 de 

julho de 1966 a 17 de fevereiro de 1967 às 21h30. Com direção de Henrique Martins e Régis 

Cardoso. Teve 155 capítulos e foi baseada no romance Taras Bulba, de Nicolai Gogol. Ainda 

em 1966, o roteiro da novela foi adaptado para o formato de livro (742 páginas), sendo 

lançado numa parceria entre a TV Paulista e Colgate-Palmolive. 

A telenovela de Glória Magadan tinha suas cenas externas gravadas nas dunas de Cabo 

Frio passando-se pelo deserto do Saara. "O rato" foi o primeiro serial killer das novelas 

brasileiras e exterminou metade do elenco da trama. No fim, a revelação de que não era um 

assassino, e sim uma assassina: a jovem princesa árabe Éden de Bassora, interpretada 

por Marieta Severo. 

Na entrada dos anos 60, a popularização dos desfiles de carnaval marcou o início da ascensão 

do samba-enredo e o declínio da marchinha e dos blocos. José Roberto Kelly foi um dos 

últimos compositores que brilharam no gênero, com Cabeleira do Zezé e Mulata Iê-Iê-Iê., 

antes do Ato Institucional no 5, de 1968. 

Dancin' Days é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo no tradicional 

horário das 20 horas, de10 de julho de 1978 e 27 de janeiro de 1979, substituindo O Astro e 

sendo substituída por Pai Herói, em 174 capítulos. 
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Foi escrita por  Gilberto Braga  e dirigida por  Daniel Filho, Gonzaga Blota, Dennis 

Carvalho e Marcos Paulo, com direção geral de Daniel Filho. 

Contou com Sônia Braga, Antônio Fagundes, Reginaldo Faria, Lídia Brondi, José Lewgoy, 

Cláudio Corrêa e Castro, Pepita Rodrigues, Milton Moraes, Mário Lago, Ary Fontoura, 

Beatriz Segall, Lauro Corona, Glória Pires e Joana Fomm nos papéis centrais da trama. 

Foi reapresentada num compacto de uma hora e meia em 18 de fevereiro de 1980, como 

atração do Festival 15 Anos, apresentado por Glória Pires. Foi novamente reprisada entre 4 de 

outubro e 17 de dezembro de 1982, às 22 horas. 

Foi reapresentada no quadro Novelão do Vídeo Show entre 01 à 12 de Outubro de 2012, 

substituindo Cambalacho e sendo substituída por Explode Coração. 

Está sendo reapresentada no Canal Viva, desde 7 de abril de 2014, de segunda à sábado, 

até 25 de outubro de 2014 substituindo Água Viva e sendo substituída por O Dono do Mundo. 

É a produção de telenovela mais antiga, exibida pelo canal até então. 

Corujão é um programa de televisão brasileiro, sendo uma das mais antigas sessões 

de filmes da Rede Globo. É exibida nas madrugadas e destina-se a um público variado. Exibe, 

frequentemente, grandes sucessos e clássicos do cinema mundial a exemplos de produções 

de Alfred Hitchcock (Um Corpo que Cai), Stanley Kubrick (2001: Uma Odisséia no Espaço) 

e Steven Spielberg (Encurralado). 

Única sessão com exibição diária (de domingo a domingo), era também considerada até 

alguns tempos atrás um "tapa-buraco" da Rede Globo: quando não havia espaço suficiente 

para a exibição de algum filme, a emissora geralmente exibia alguma série norte-

americana ou algum desenho animado. A partir de 2014, a sessão de filmes começou a ser 

exibida, de fato, diariamente. 

Antes, nos anos 70, 80, e 90, a emissora geralmente saía do ar, fazendo uma pequena pausa 

em sua programação (de segunda a sexta). Por isso, o Corujão era exibido nas madrugadas de 

sexta para sábado e de sábado para domingo, dias em que a emissora não encerrava sua 

programação. A partir de 1998, a emissora passou a sair do ar apenas 1 vez por mês, quando 

ocorre manutenção técnica de seus transmissores em todo o Brasil. 

Em 8 de setembro de 2014, estreou o novo Corujão com interatividade, novas vinhetas e 

identidade visual. O Corujão apresentará filmes brasileiros, muitos recém-saídos dos 

cinemas, e ainda oferecerá uma maior variedade de gêneros e nacionalidades.  

Além disso, a sessão agora também terá interatividade: toda semana, os telespectadores irão 

escolher, entre dois filmes, o que querem ver na edição de sexta-feira. O vencedor da sessão  
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será sempre anunciado um dia antes da exibição. Isso repete a fórmula usada pela sessão 

extinta Intercine, que durou de 1996 a 2010. Por conta dessas modificações, passará a ser 

exibido também às segundas, dessa forma a emissora cancelou a Sessão Brasil, sessão de 

filmes brasileiros no ar desde 2007.  

Antes do programa chamar-se Corujão, chamava-se Sessão Coruja. 

Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Noites_Cariocas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Sheik_de_Agadir 
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Vamos realizar a leitura silenciosa da crônica “Ela”, depois faremos a leitura em voz alta. 

Ela 

 Ainda me lembro do dia em que ela chegou lá em casa. Tão pequenininha! Foi uma 

festa. Botamos ela num quartinho dos fundos. Nosso Filho — naquele tempo só tinha o mais 

velho — ficou maravilhado com ela. Era um custo tirá-lo da frente dela para ir dormir.  

 Combinamos que ele só poderia ir para o quarto dos fundos depois de fazer todas as 

lições.  

 — Certo, certo.  

 — Eu não ligava muito para ela. Só para ver um futebol, ou política. Naquele tempo, 

tinha política. Minha mulher também não via muito. Um programa humorístico, de vez em 

quando. Noites Cariocas… Lembra de Noites Cariocas?  

 — Lembro. Vagamente. O senhor vai querer mais alguma coisa? E me serve mais 

um destes. Depois decidimos que ela podia ficar na copa. Aí ela já estava mais crescidinha. 

Jantávamos com ela ligada, porque tinha um programa que o garoto não queria perder. 

Capitão Qualquer Coisa. A empregada também gostava de dar uma espiada. José Roberto 

Kelly. Não tinha um José Roberto Kelly?  

 — Não me lembro bem. O senhor não me leva a mal, mas não posso servir mais nada 

depois deste. Vamos fechar.  

 — Minha mulher nem sonhava em botar ela na sala. Arruinaria toda a decoração. 

Nessa época já tinha nascido o nosso segundo filho e ele só ficava quieto, para comer, com ela 

ligada. Quer dizer, aos pouco ela foi afetando os hábitos da casa. E então surgiu um 

personagem novo nas nossas vidas que iria mudar tudo. Sabe quem foi?  

 — Quem?  
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 — O Sheik de Agadir. Eu, se quisesse, poderia processar o Sheik de Agadir. Ele 

arruinou o meu lar.  

 — Certo. Vai querer a conta?  

 — Minha mulher se apaixonou pelo Sheik de Agadir. Por causa dele, decidimos que 

ela poderia ir para a sala de visitas. Desde que ficasse num canto, escondida, e só aparecesse 

quando estivesse ligada. Nós tínhamos uma vida social intensa. Sempre iam visitas lá em 

casa. Também saíamos muito. Cinema, teatro, jantar fora. Eu continuava só vendo futebol e 

notícia. Mas minha mulher estava sucumbindo. Depois do Sheik de Agadir, não queria perder 

nenhuma novela.  

 — Certo. Aqui está a sua conta. Infelizmente, temos que fechar o bar.  

    — Eu não quero a conta. Quero outra bebida. Só mais uma.  

   — Está bem… Só mais uma.  

 — Nosso filho menor, o que nasceu depois do Sheik de Agadir, não saía de frente 

dela. Foi praticamente criado por ela. É mais apegado a ela do que à própria mãe. Quando a 

mãe briga com ele, ele corre para perto dela para se proteger. Mas onde é que eu estava? Nas 

novelas. Minha mulher sucumbiu às novelas. Não queria mais sair de casa. Quando chegava 

visita, ela fazia cara feia. E as crianças, claro, só faltavam bater em visita que chegasse em 

horário nobre. Ninguém mais conversava dentro de casa. Todo mundo de olho grudado nela. 

E então aconteceu outra coisa fatal. Se arrependimento matasse… 

 — Termine a sua bebida, por favor. Temos que fechar.  

 — Foi a Copa do Mundo. A de 74. Decidi que para as transmissões da Copa do 

Mundo ela deveria ser maior, bem maior. E colorida. Foi a minha ruína. Perdemos a Copa, 

mas ela continua lá, no meio da sala. Gigantesca. É o móvel mais importante da casa. Minha 

mulher mudou a decoração da casa para combinar com ela. Antigamente ela ficava na copa 

para acompanhar o jantar. Agora todos jantam na sala para acompanhá-la.  

 — Aqui está a conta.  

 — E, então, aconteceu o pior. Foi ontem, hora do Dancin´Days e bateram na porta. 

Visitas. Ninguém se mexeu. Falei para a empregada abrir a porta, mas ela fez “Shhh!” sem 

tirar os olhos da novela. Mandei os filhos, um por um, abrirem a porta, mas eles nem me 

responderam. Comecei a me levantar. E então todos pularam em cima de mim. Sentaram no 

meu peito. Quando comecei a protestar, abafaram o meu rosto com a almofada cor de tijolo 

que minha mulher comprou para combinar com a maquiagem da Júlia. Só na hora do 

comercial, consegui recuperar o ar e aí sentenciei, apontando para ela ali, impávida, no meio 

da sala: “Ou ela, ou eu!”. O silêncio foi terrível.  



 — Está bem… mas agora vá para casa que precisamos fechar. Já está quase 

clareando o dia… 

 — Mais tarde, depois da Sessão Coruja, quando todos estavam dormindo, entrei na 

sala, pé ante pé. Com a chave de parafuso na mão. Meu plano era atacá-la por trás, abri-la e 

retirar uma válvula qualquer. Não iria adiantar muita coisa, eu sei. Eles chamariam um técnico 

às pressas. Mas era um gesto simbólico. Ela precisava saber quem é que mandava dentro de 

casa. Precisava saber que alguém não se entregava completamente a ela, que alguém resistia. 

E então, quando me preparava para soltar o primeiro parafuso, ouvi a sua voz. “Se tocar em 

mim, você morre”. Assim. Com toda a clareza. “Se tocar em mim, você morre”. Uma voz 

feminina, mas autoritária, dura. Tremi. Ela podia estar blefando, mas podia não estar. Agi 

depressa. Dei um chute no fio, desligando-a da tomada e pulei para longe antes que ela 

revidasse. Durante alguns minutos, nada aconteceu. Então ela falou outra vez. ” Se não me 

ligar outra vez em um minuto, você vai se arrepender”. Eu não tinha alternativa. Conhecia o 

seu poder. Ela chegara lá em casa pequenininha e aos poucos foi crescendo e tomando conta. 

Passiva, humilde, obediente. E vencera. Agora chegara a hora da conquista definitiva. Eu era 

o único empecilho à sua dominação completa. Só esperava um pretexto para me eliminar com 

um raio catódico. Ainda tentei parlamentar. Pedi que ela poupasse a minha família. Perguntei 

o que ela queria, afinal. Implorei. Nada. Só o que ela disse foi “Você tem 30 segundos”.  

 — Muito bem. Mas preciso fechar. Vá para casa.  

 — Não posso.  

 — Por quê?  

   — Ela me proibiu de voltar lá. 

Luís Fernando Veríssimo 

Disponível em http://www.progresso.org.br/2012/arquivos/pi/texto1.pdf. Acesso em 

23/10/2014. 

 

 

 

 

 

Após a leitura da crônica realize a análise. 

1- Identifique os personagens do texto. Quem são? 

Professor, auxilie os alunos na análise da crônica “Ela”. Conduza-os à compreensão 

e interpretação do texto. Leve-os a perceber que o texto fala sobre a influência da 

televisão na vida da família do personagem da crônica, a partir da expansão deste 

aparelho entre as década de 60 e 80 e também da mudança que ocasionou nos 

hábitos de todas as famílias brasileiras. Faça um paralelo com a Internet e redes 

sociais que hoje estão ocupando os espaços que antes eram da televisão. 

http://www.progresso.org.br/2012/arquivos/pi/texto1.pdf


2- O narrador do texto: 

(   ) observa de fora e conta a história (narrador-observador). 

(   ) participa da história que conta (narrador-personagem). 

3- Em que espaço se passa a história? 

4- Na crônica o discurso predominante é? 

(   ) discurso direto 

(   ) discurso indireto 

5- Qual é o tempo da crônica? 

(   ) um dia 

(   ) um mês 

(   ) uma noite 

(   ) um ano 

6- O título da crônica é um pronome pessoal. A quem se refere esse pronome? 

7- Do que fala o texto? 

8- Na crônica são citados programas de TV de uma determinada época. Cite os programas 

falados no texto e diga a que ano referem-se.   

9- Releia os trechos: 

"Ainda me lembro do dia em que ela chegou lá em casa. Tão pequenininha! Foi uma  

festa." 

"Botamos ela num quartinho dos fundos. Nosso filho - naquele tempo só tínhamos o mais       

velho - ficou maravilhado com ela. Era um custo tirá-lo da frente dela para ir dormir." 

 

Ao realizarmos a leitura desses trechos temos a impressão de que o pronome ela refere-se a 

quem? 

10- Na crônica “Ela” temos um objeto que adquire ações próprias dos seres humanos,  a esse 

fato denominamos personificação. Encontre no texto ações humanas realizadas por um 

objeto e escreva-as abaixo. 

 

Recursos estilísticos 

Observe que na crônica “Ela”, a televisão foi retratada como um ser humano, com ações e 

atitudes. “O humor crítico de Luís Fernando Veríssimo mostra como a população brasileira se 



aliena diante da cultura de massa televisiva, tornando-se coisa, enquanto a televisão, 

personificada, torna-se gente” (BOAINAN&WEISZ) 

 

 

 

1- Qual efeito de sentido produzido pelo uso da personificação na crônica “Ela”? 

 

O uso do verbo 

1- Relembrando o que já estudamos, encontre na crônica verbos que estejam no: 

a) Presente –  

b) Pretérito perfeito – 

c) Pretérito imperfeito – 

2- Releia o trecho: 

“Ainda me lembro do dia em que ela chegou lá em casa. Tão pequenininha! Foi uma festa.” 

Os verbos destacados estão em que tempo verbal? 

(   ) Presente 

(   ) Pretérito perfeito 

(   ) Pretérito imperfeito 

 

Para terminar... 

Vamos analisar o que aprendemos nessa oficina? 

Personificação: figura de linguagem construída a partir da caracterização de animais e 

objetos por meio de atributos próprios dos seres humanos (ações, atitudes, sentimentos). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discursos  

Direto  

Personagem fala 

diretamente, ou seja tem 

sua fala reproduzida 

fielmente. 

 

 

Indireto   

Narrador relata a fala do 

personagem. 

 

 

Tempos verbais 

Presente 

Expressa uma situação 

que acontece no 

momento em que se fala. 

ou costuma ocorrer 

sempre 

Pretérito perfeito 

Expressa uma ação que 

ocorreu no passado e já 

foi concluída. 

Pretérito imperfeito 

Expressa uma ação que 

era habitual acontecer no 

passado. 



OFICINA 5 

Produzindo seu texto 

 

 

 

 

Nas oficinas anteriores, você conheceu as características do gênero crônica e realizou a 

análise de alguns desses textos e assim tem agora a possibilidade de organizar suas ideias e 

partir para a produção. 

Em duplas, façam a leitura de trechos de duas crônicas do autor Luís Fernando Veríssimo. 

Após isso, realizem a produção dos desfechos dessas crônicas.  

Para escreverem os desfechos discutam sobre o que poderia ter acontecido no final de cada 

uma das crônicas, depois tentem elaborar um final surpreendente, assim como os das crônicas 

trabalhadas nas oficinas anteriores. Lembrem-se que além da leitura dos desfechos faremos a 

dramatização.  

 

Uma surpresa para Daphne 

Daphne mal podia acreditar nos seus ouvidos. Ou no seu ouvido esquerdo, pois era 

neste que chegava a voz de Peter Vest-Pocket, através do fone. 

— Daphne, você esta ai? Sou eu, Peter. 

Quando finalmente conseguiu se refazer da surpresa, a pequena e vivaz Daphne — era 

assim que a legenda de sua foto como debutante no Tattler a descrevera, anos atrás —

esforçou-se para controlar a sua voz. 

— Você quer dizer o sujo, tratante, traidor, nojento desprovido de qualquer decência 

ou caráter, estupido e desprezível Peter Vest-Pocket? 

— Esse mesmo. É bom saber que você ainda me ama. 

 — Seu, seu...  

— Tente porco. 

 — Porco!  

— Foi por isso que deixei você, Daphne. Você sempre faz o que eu mando. Era como 

viver com um perdigueiro. Agora acalme-se. 

— Porco imundo! 

Professor, nessa oficina utilizaremos oito aulas. Nessas aulas realizaremos a produção 

de desfechos e de crônicas. Para a produção de desfechos, utilizaremos as crônicas 

“Uma surpresa para Daphne” e “Critério”. Realizaremos entrevistas com pessoas da 

comunidade local, no intuito de levantar assunto para a produção. 



— Está bem. Agora acalme-se. Pergunte por que é que estou telefonando para você 

depois de dois anos. 

— Não me interessa. E foram dois anos, duas semanas e três dias. 

— Eu preciso de você, Daphne. 

— Peter... 

— Preciso mesmo. Eu sei que fui um calhorda, mas não sou orgulhoso. Peço perdão. 

— Oh! Peter. Não brinque comigo... 

— Daphne você se lembra daquela semana em Taormina? 

— Se me lembro. 

— Do jasmineiro no pátio do hotel? Das azeitonas com vinho branco à tardinha no 

café da praça? 

— Peter, eu estou começando a chorar. 

— E daquela vez em que fomos nadar nus, ao luar, e veio um guarda muito sério pedir 

nossos documentos, e depois os três começamos a rir e o guarda acabou tirando a roupa 

também? 

— Não. Isso eu não me lembro. 

— Bom. Deve ter sido em outra ocasião. E a pensão em Rapallo, Daphne. 

— A pensão! O velho do acordeão que só tocava Torna a Sorrento e Tea for two. 

— E a festa de aniversário que nos entramos por engano e eu acabei fazendo a 

imitação do Maurice Chevalier com laringite. 

 — Ah, Peter...  

— Lembra o pimentão recheado da signora Lumbago, na pensão? 

— Posso sentir o gosto agora. 

— Qual era mesmo o ingrediente secreto que ela usava, e que só nos revelou depois 

que nós ameaçamos contar para o marido do caso dela com o garçom? 

— Era... Deixa ver. Era manjericão. 

— Você tem certeza? 

— Tenho. Ah, Peter, Peter... Não consigo ficar braba com você. (...) 

Luís Fernando Veríssimo. Disponível em 

http://pca2009.blogspot.com.br/2009/04/uma-surpresa-para-daphne-daphne-mal.html. Acesso 

em 24/10/2014. 

 

Critério 

http://pca2009.blogspot.com.br/2009/04/uma-surpresa-para-daphne-daphne-mal.html


 Os náufragos de um transatlântico, dentro de um barco salva-vidas perdido em alto 

mar, tinham comido as últimas bolachas e contemplavam a antropofagia como único meio de 

sobrevivência. 

 — Mulheres primeiro — propôs um cavalheiro. 

 A proposta foi rebatida com veemência pelas mulheres. Mas estava posta a questão: 

que critério usar para decidir quem seria sacrificado primeiro para que os outros não 

morressem de fome. 

 — Primeiro os mais velhos — sugeriu um jovem. 

 Os mais velhos imediatamente se uniram num protesto. Falta de respeito! 

 — É mesmo — disse um —, somos difíceis de mastigar. 

 Por que não os mais jovens, sempre tão dispostos aos gestos nobres? 

 — Somos, teoricamente, os que têm mais tempo para viver — disse um jovem. 

 — E vocês precisarão da nossa força nos remos e dos nossos olhos para avistar a 

terra — disse outro. 

 Então os mais gordos e apetitosos. 

 — Injustiça! — gritou um gordo. — Temos mais calorias acumuladas e, portanto, 

mais probabilidade de sobreviver de forma natural do que os outros. 

 Os mais magros? 

 — Nem pensem nisso — disse um magro, em nome dos demais. (...) 

 O fim desta pequena história admonitória é que, (...)   

  

Luís Fernando Veríssimo. Disponível em 

http://pt.netlog.com/literaturahoje/blog/blogid=1821154. Acesso em 24/10/2014. 

 

 

Mais produção 

Para completar nossa atividade de produção, faremos um breve estudo do gênero entrevista. 

Na oficina 2, assistimos a uma entrevista com o autor Luís Fernando Veríssimo realizada pelo 

Programa Sempre um papo. Nessa entrevista você pode perceber que eram realizadas 

perguntas ao entrevistado sobre um determinado tema. 

Nesse caso é possível definir que entrevista tem como finalidade levantar ou obter 

informações sobre um assunto, a partir de perguntas realizadas a uma pessoa. 

 

 

http://pt.netlog.com/literaturahoje/blog/blogid=1821154


Produção de uma crônica 

Sabendo que a crônica é uma narrativa curta que descreve fatos da vida cotidiana, em duplas, 

vocês irão entrevistar um familiar ou uma outra pessoa da comunidade local que possa contar 

um pouco sobre sua vida ou um fato interessante, para que vocês, a partir dessas ideias, 

produzam sua própria crônica. 

Lembre-se de registrar a entrevista, pode ser de forma escrita ou gravada, assim ficará mais 

fácil lembrar o que foi contado. 

No momento da produção da crônica faça primeiro um rascunho para depois partir para o 

texto final. Bom trabalho!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFICINA 6 

Reescrevendo o texto 

 

 

 

Para realizar a análise das produções realizadas utilizaremos o quadro de critérios de 

avaliação abaixo, adaptado do site Escrevendo o futuro. 

CRITÉRIOS DESCRITORES 

TEMA A crônica se reporta a algum fato cotidiano? 

ADEQUAÇÃO AO GÊNERO  Traz algum detalhe a partir de uma 

perspectiva pessoal? 

O fato narrado foi descrito de modo 

interessante? 

A situação que gerou o texto foi narrada de 

forma clara e de modo a envolver o leitor? 

O texto é coeso? 

MARCAS DE AUTORIA O autor se posiciona como alguém que quer 

surpreender o público? 

O título da crônica motiva a leitura? 

CONVENÇÕES DA ESCRITA A crônica atende às convenções da escrita 

(morfossintaxe, ortografia, acentuação e 

pontuação)? 

Disponível em 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=164

8:criterios-de-avaliacao-cronica. Acesso em 20/10/2014. ( adaptada) 

   

 

 

 

 

Professor, para essa oficina serão utilizadas seis aulas. Nessa etapa trabalharemos com a 

reescrita dos desfechos e crônicas produzidas pelos alunos. Realizaremos a revisão dos 

textos produzidos com o intuito de observar se estão coerentes ao gênero e tema. 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1648:criterios-de-avaliacao-cronica
https://www.escrevendoofuturo.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1648:criterios-de-avaliacao-cronica


OFICINA 7 

Dramatizar para divulgar 

 

 

 

 

Vimos durante as oficinas as características do gênero crônica e verificamos que a maioria 

dos textos apresentados foram compostos pelo discurso direto. Para tornar mais significativo 

esse aprendizado, vamos escolher algumas das crônicas produzidas, formar grupos e 

dramatizar. Assim poderemos vivenciar os diálogos produzidos e dar mais expressividade a 

estes. Para isso: 

 Memorizem os diálogos e ensaiem a apresentação. 

 Organizem um cenário. 

 Realizem a gravação das cenas. 

Ao término dessa atividade poderemos realizar a apresentação dos trabalhos para a 

comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, para essa oficina serão utilizadas duas aulas. Faremos nesse momento a 

dramatização dos textos produzidos pelos alunos. Essa dramatização realizada será 

gravada pelos grupos para posteriormente apresentarmos à  comunidade escolar. 
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