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no estudo da Língua Portuguesa nas escolas. 
Assim sendo, este Material Didático, produto 
do Projeto de Intervenção Pedagógica na 
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contribuir no processo do ensino e da 
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estratégias de leitura e escrita para o gênero 
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situações de comunicação, não apenas 
relacionadas à escrita de crônicas, inserindo-
se em práticas de linguagem significativas e 
contextualizadas. 
Para tanto, optamos pela elaboração deste 
trabalho pela sequência didática com a 
finalidade de auxiliar os alunos a dominarem 
melhor o gênero textual crônica e todas as 
suas especificidades.  
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Professor(a):  

Este material didático é norteado pela concepção de gêneros textuais, segundo 
Bakhtin (2003), pelos fundamentos teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 
de Bronckart (2009) ); Marcushi (2005) e sua vertente didática apresentada por 
Schneuwly, Noverraz e Dolz (2004),como elemento norteadorpara o trabalho, foram 
utilizados os seguintes documentos educacionais oficiais: os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1998) e as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 
(2008), nas quais “entende-se a leitura como um processo de produção de sentido 
que se dá a partir de interações sociais ou relações dialógicas que acontecem entre 
o texto e o leitor” (DCE, 2008) 
Nesta unidade, especificamente, as atividades serão desenvolvidas utilizando o 
instrumento “sequência didática”,segundoa concepção proposta por seus 
idealizadores Schneuwly,Noverraz e Dolz (2011, p. 43), que funda-se “sobre a 
postura de que comunicar-se oralmente ou por escrito pode e deve ser ensinado 
sistematicamente, por meio de uma sequência de módulos de ensino, organizados 
conjuntamente para melhorar uma determinada prática de linguagem”. E busca 
instaurar uma relação entre a apropriação de uma prática de linguagem e os 
instrumentos que facilitam essa apropriação. Confrontando os alunos com “práticas 
de linguagem historicamente construídas”, os gêneros textuais, dando 
possibilidades aos alunos de “reconstruí-las e delas se apropriarem”. 
Para realização da sequência didática proposta neste trabalho foi o escolhido 
gênero textual crônica, pertencente ao aspecto tipológico – narrar, por entender que 
tal gênero é de fácil acesso, uma vez que seu suporte principal é o jornal. Também 
é de fácil fruição leitora, pois ao escrever, os cronistas buscam emocionar e 
envolver seus leitores, convidando-os a refletir, de modo sutil, sobre situações do 
cotidiano, vistas por meio de olhares irônicos, sérios ou poéticos, porém sempre 
atentos. 
O trabalho será desenvolvido com o propósito de refletir um tema presente no 
cotidiano dos adolescentes para despertar e ampliar o horizonte de expectativas 
dos alunos, enquanto leitores, em busca de sua formação social e crítica, tendo 
como objetivo principal evidenciar as funções do ensino por meio da leitura. Ao 
propor esta leitura como humanizadora, formadora de opiniões, de pessoas que 
saibam questionar, que saibam se comunicar e se expressar tanto oralmente como 
na escrita, pretende-se que os alunos possam experienciar vivências de novas 
situações de vida, a percepção de novas emoções e a interação em acontecimentos 
sociais. 
Escolheu-se realizar leituras de crônicas com ênfase em um dos grandes temas 
universais: o amor, entendendo que a temática amorosa interfere no cotidiano dos 
alunos, principalmente quando adolescentes, uma fase marcada por descobertas, 
pois é neste período que acontecem as primeiras paixões, as primeiras decepções 
e descobre-se a intensidade e a finitude dos sentimentos. 
No desenvolvimento das atividades a serem propostas para leitura pretende-se que 
o leitor seja instigado a ler, pesquisar, comparar, debater, criar e reformular ideias. 
Indo a campo, investigando as relações de amor que permeiam o cotidiano de sua 
vivência social. 
Serão explorados os aspectos interpretativos com ênfase na literariedadedas 
crônicas estudadas. 



 

POR QUE ESTUDAR O GÊNERO 
CRÔNICA? 

A crônica foi escolhida como gênero norteador deste trabalho por apresentar 

características singulares, capazes de favorecer a sua aproximação com diferentes 

tipos de leitores e, também, por permitir-lhes uma investigação acerca de sua 

construção, de seu funcionamento e do sentido que produz. 

 Com objetivo de entender o valor e o significado da leitura que envolve as 

práticas sociais é pertinente ler textos com temas que tratam de assuntos cotidianos, 

sociais, o que encontramos facilmente nas crônicas. É um gênero que retrata os 

acontecimentos da vida em tom despretensioso, ora poético, ora filosófico, muitas 

vezes divertido. A linguagem do autor é simples, espontânea, quase uma conversa 

ao pé do ouvido com o leitor. Tempera os fatos diários com humor, ironia ou 

emoção, revelando peculiaridades que as pessoas, em sua correria, deixam de 

perceber. 

Serão propostas atividades que despertem o interesse dos alunos por meio de 

interpretações de textos literários, tendo a arte literária como uma possibilidade de 

reflexões sobre o amor. Um tema de caráter universal e partilhado por todos os 

seres humanos. O tema Amor foi escolhido por se tratar de um tema imortal na 

literatura 

Entendemos que o Amor e os demais sentimentos são temas interessantes para 

serem discutidos no ambiente escolar e nada melhor que a literatura para tratar de 

um assunto tão delicado para os adolescentes.Nesse sentido, investiga-se a 

viabilidade do uso da crônica como gênero capaz de favorecer a prática da leitura 

escolar e, consequentemente, a formação deste leitor de forma mais cativante, 

prazerosa e competente.  

 Neste âmbito, a escrita encontra na literatura sua mais perfeita realização. 

Toma a palavra como sua constituição material e seu veículo predominante.A leitura 

de um texto literário e a reflexão que ele traz é produto de sua inserção em uma 

sociedade; é, portanto, resultado do diálogo que ele permite manter com o mundo e 

com os outros.  



 Ao professor cabe criar condições para que o encontro do aluno com a 

literatura seja uma busca de sentido para o texto literário, para o próprio aluno e 

para sociedade em que todos estão inseridos. 

 Se quisermos formar leitores capazes de experienciar toda a força 

humanizadora da literatura, não basta apenas ler. Até porque, ao contrário do que 

acreditam os defensores da leitura simples, não existe tal coisa. Lemos de maneira 

como nos foi ensinados e a nossa capacidade de leitura depende, em grande parte, 

desse modo de ensinar, daquilo que nossa sociedade acredita ser objeto de leitura e 

assim por diante. (COSSON, 2012, p. 29). 

 Assim a função do professor ao ensinar leitura literária na escola deve ser 

ajudar a ler melhor, não apenas para melhorar o hábito de leitura ou apenas por 

prazer, mas, sobretudo, porque fornece instrumentos necessários para conhecer e 

articular conhecimentos seja por meio dos cânones, que trazem uma herança 

cultural ou ainda por meio da atualidade e da contemporaneidade dos textos. Para 

tanto, a escola deve dar espaço para o novo e o velho, o simples e o complexo. Para 

que a leitura literária possa ser uma atividade de prazer e de conhecimentos únicos 

e singulares que cada leitura traz e proporciona. Por constituir-se em textos curtos, 

de fácil leitura e de fácil entendimento, já traz vantagem para prática pedagógica do 

professor. 

 Foi pensando nesta pluralidade de funções da leitura literária e no vasto 

repertório de textos literários que se propõe atividade de leitura com gênero crônica, 

principalmente por entendê-la como sendo um texto que apresenta leveza, 

informalidade, irreverência, que tem caráter instigador e com diversas possibilidades 

de leitura.   

 Assim é preciso analisá-la como um texto de caráter efêmero e com um 

aparato diverso e amplo de produções e temas. Compreendida como um fato que se 

modernizou, que se submeteu aos choques da novidade, ao consumo imediato, às 

inquietações das épocas, e principalmente às rápidas transformações e à 

fugacidade da vida moderna, primeiro como parte de um veículo, o jornal, mas que 

com o tempo se superou por mérito literário, seja pela elaboração da linguagem 

pelacomplexidade interna, pelo atilamento psicológico e social, pela força poética 

que adquiriu, que vieram retratar fatos reais de uma realidade também histórica. 

 O cronista moderno está mais próximo dos fatos do dia do que da tradição 

oral ou histórica, muitas vezes como comentarista dos acontecimentos do cotidiano.   



Os cronistas escrevem como quem conversa com seus leitores, como se existisse 

uma proximidade, pois se envolvem com reflexões sobre a vida social, amorosa, 

política, econômica, esportiva, às vezes de forma humorística, outras com tom mais 

sério, outras com jeito poético, mágico e subjetivo deixando-a ainda mais literária. 

 Assim, uma forte característica do gênero é ter uma linguagem que mescla 

aspectos da escrita com outros da oralidade. Por serem breves, leves, de fácil 

acesso, envolventes, elas possibilitam momentos de fruição a muitos leitores que 

nem sempre têm acesso aos romances.  

 Conhecer o gênero e realizar leituras, sejam espontâneas, ou ainda 

canalizadas para análise e/ou estudos, leva a reflexões e questionamentos acerca 

de experiências e vivências sobre o mundo, ajudando-nos a entendê-las com mais 

facilidade. 

 Esta unidade didática contribuirá para você conhecer um dos gêneros 

importantes da esfera jornalística que consegue transitar entre o jornalístico e o 

literário. Este material será composto de várias oficinas. O objetivo delas será ajudá-

lo (a) a levar seus alunos a conhecer, reconhecer, ler e produzir crônicas que ao 

final do trabalho farão parte da composição de um livro (e-book) de Crônicas de 

amor que será divulgado na escola e no site da escola. 

 O uso do gênero crônica nos diversos níveis de ensino, principalmente no 

fundamental II, deve ser considerado a, tendo como premissa de grande variedade 

de temas que o texto aborda: mulher, amor, política, cidade, problemas sociais, etc., 

proporcionando momentos de reflexão sobre diversas temáticas e aprendizagem, 

principalmente por ser um momento em que o jovem está passando por grandes 

transformações em sua formação psicológica e se firmando como sujeito social. As 

atividades partirão da leitura até chegar à produção escrita. 

 Conhecer e reconhecer autores como Carlos Drummond de Andrade, Rubem 

Braga, Paulo Mendes Campos, Sergio Porto, Carlos Heitor Cony, etc., observando 

suas construções, sua criatividade ao compor os textos marcados pelo efêmero do 

cotidiano, ao propor temáticas ora complexas ora simples, porém com tanta 

expressividade, servem de motivação para introduzir nossos alunos ao mundo 

fascinante que a leitura literária pode proporcionar. 

 

 



Caro (a) professor(a): 
 
As atividades presentes nesta Sequência Didática são apenas sugestões. Cada 
professor pode adaptá-las à realidade de sua escola e de sua turma, bem como à 
faixa etária de seus alunos, podendo criar outras atividades que julgue mais 
adequadas. Lembre que as atividades que envolvem a leitura devem priorizar 
aspectos lúdicos e também aspectos reflexivos, a fim de contribuir com o 
crescimento intelectual do leitor, despertando nele o desejo de mais e mais 
descobertas por meio de leituras. 

 

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO  

Professor(a):  
 

� Neste momento da sequência didática, faça a descrição detalhada da 
tarefa de expressão oral e escrita que os alunos realizarão durante toda 
proposta de trabalho. Diga o que será feito,qual será o gênero a ser 
estudado e produzido, como serão as oficinas (aulas), onde os textos 
produzidos por eles serão publicados, pois é necessário que eles 
conheçam todo o processo de trabalho e da importância de cada etapa. 

 

Crônicas  
� Como vamos trabalhar com o Gênero Crônica, você precisará conhecer os 

termos comuns a este gênero, bem como a sua estrutura, características e 

principais elementos constitutivos.  

Saiba mais 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� A 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. 
� Você já deve ter lido algumas crônicas, pois estão 

presentes em jornais, revistas e livros. Além do mais, é uma 
leitura que nos envolve, uma vez que utiliza a primeira pessoa 
e aproxima o autor de quem lê. Como se estivessem em uma 
conversa informal, o cronista tende a dialogar sobre fatos até 
mesmo íntimos com o leitor. 
� 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. 
 

Disponível em: http://www.brasilescola.com/redacao/cronica.htm 

• Narração curta; 

• Descreve fatos da vida cotidiana; 

• Pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou irônico; 

• Possui personagens comuns; 

• Segue um tempo cronológico determinado; 

• Uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das 
personagens; 

• Linguagem simples. 

Disponível em: http://www.brasilescola.com/redacao/cronica.htm 
Acesso em: 02 /dez/2014 



Oficina 1 

Professor(a):  
 

� Leve para a sala de aula vários exemplares de jornais e revistas da 
atualidade que contenham crônicas, ou leve os alunos ao laboratório de 
informática da escola para que eles procurem textos deste gênero em 
websites.  

� Proponha discussões orais 
 

 

1. Reconhecendo o Gênero Crônica: 

� Você conhece o texto – crônica? 

�  Lembra-se de ter estudado ou lido alguma?  

� O que você entende como crônica?  

� É literatura ou é jornalismo?  

� Será que há semelhanças com o conto, com a poesia e com a notícia?  

� Qual o suporte de circulação?  

� Com que finalidade elas são produzidas?  

� Quais assuntos podem ser tratados? 

 

Professor (a) 
 

� Você poderá apresentar fotos/imagens de eventos comuns do dia-a-dia 
para despertar o interesse por situações cotidianas  

� Sugira que em duplas, peguem exemplares de jornais e revistas. 
Manuseiem, leiam e procurem uma crônica; 

� A tarefa do grupo será folhear, ler esses materiais e escolher uma 
crônica para apresentar (ler) aos colegas; 

 
2. Para ajudá-los a reconhecer uma crônica, responda às seguintes perguntas: 

 

� Quem costuma ler crônicas em jornal ou revista ou em blogs da 

internet? 

� Quem já ouviu crônicas em programas de rádio ou televisão? 

� De que assuntos tratam essas crônicas? 



� Falar sobre o suporte, ressaltar as situações de comunicação em que 

as crônicas costumam ser produzidas: com que finalidade, para quem, 

onde circulam e em que suportes (livros, jornais, revistas, internet) são 

encontradas. 

� Fazer a apresentação oral das crônicas encontradas, compartilhando com os 

colegas. 

� Deixar claro qual a diferença entre uma crônica literária e uma crônica 

jornalística. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Professor(a):  
 

� Neste momento você confere se os textos escolhidos são crônicase 
orienta aquelesalunosque não conseguiram identificá-los. 

 

 

Oficina 2 

 

Professor(a): 
 

� Solicite que os alunos saiam a campo, para observar atentamente as 
pessoas nas ruas praças, que percebam o comportamento, presenciem 
o cotidiano. 

 

 Todas as crônicas primeiramente são publicadas em jornais e 

revistas. Mas nem todas as crônicas resistem ao tempo. Muitas 

publicadas em jornais e revistas são lidas apenas uma vez, em 

geral, esquecidas pelo leitor e pelo autor. A crônica literária, no 

entanto, tem longa duração e é sempre apreciada pelo estilo de 

quem a escreveu e pelo tema abordado. 

 



� Realizar um passeio pelas ruas da cidade, para incentivar a observação 
para que desenvolvam o olhar atento e sensível aos fatos do dia a dia. 

�  Um mendigo solitário na calçada, a forma do comerciante atrair os 
compradores, um encontro no ônibus, o futebol dos meninos na 
pracinha, uma notícia de jornal que desperta curiosidade; um casal de 
namorados apaixonados, ou uma discussão dos vizinhos. 

� Enfim ressaltar que tudo isso é material para que eles possam, 
primeiro, refletir criticamente sobre questões sociais, ações, 
sentimentos e comportamento das pessoas e, depois, usar quando for 
escrever uma crônica, trazendo à tona a vida da cidade e o 
comportamento das pessoas.  
 

 

PRODUÇÃO INICIAL 
3. Depois deste contato com o gênero solicite que eles escrevam uma crônica 

com a temática amor, (pode ser de qualquer tipo de amor – mãe, amigo, 

irmão, namorados. 

Professor(a):  
 

� Aqui seria interessante esclarecer que este texto servirá apenas de 
diagnóstico para escrita do gênero e que terão a oportunidade de 
reescrevê-los, antes que sejam publicados. 

 

 

I – MÓDULO- A DESCOBERTA DE 
UMA CRÔNICA 
 

 

 

Professor(a):  
 

� Neste módulo os alunos deverão identificar assunto, personagens, 
ideias e emoções provocadas, quando se lê uma crônica - propor a 
leitura de diversas crônicas: (grupos e crônicas com temáticas 
diferentes;) 

� Será preciso que leve os textos impressos e que alunos registrem suas 
respostas 
 



Oficina 3 

� Conhecendo o gênero por meio de leituras de várias crônicas, com temáticas 

diversas. Realizar a leitura de diversas crônicas  

� Sugestões de crônicas cujas temáticas abordam o amor em suas diferentes 

versões: 

� Garoto das Meias Vermelhas1 – Carlos  Heitor Cony  

Disponível em: http://saladeleituraencantada.blogspot.com.br/2012/09/garoto-

de-meias-vermelhas.html );  

� Tuim2 – Rubem Braga  

Disponível em: http://tecopoetasonhador.blogspot.com.br/2010/05/historia-

triste-de-tuim-rubem-braga.html);  

� Caso de Canário 3– Carlos Drummond de Andrade 

http://www.passeiweb.com/estudos/livros/elenco_de_cronistas_modernos_1_

drummond/ . 

 
4. Após as leituras realizar questionamentos orais: 

� O que acharam das crônicas lidas? 

� Alguém já viveu ou vivenciou uma situação como as que surgiram descritas 

na crônica? 

� Ou conhece outra pessoa que vivenciou algo parecido? 

� Há algo que ficou difícil de entender? 

� Qual texto mexeu mais com a emoção de vocês? 

� Que sentimentos ou emoções a crônica nos despertou? 

� A linguagem era atual? De fácil compreensão? 

� Qual o assunto? 

� Entre as representações de amor apresentadas nas crônicas lidas, qual tocou 

mais seu coração? 

 

5. Reconhecendo a estrutura – atividadesescritas  

                                                           
1
 Anexo 1 – Crônica  – Garoto  das meias vermelhas 

2
 Anexo 2 – Crônica – Triste fim de Tuim 

3
 Anexo 3 – Crônica – Caso de canário 



� Contextualizar o tema/linguagem/época; 

� Qual a personagem ou personagens? De cada crônica? 

� O autor fazia parte da situação narrada ou estava como observador, de fora? 

� Análise da narrativa (reflexiva e/ou crítica, tom sério, compenetrado; 

humorístico, irônico, lírico) 

� Análise do modo de narrar que o cronista utilizou para captar o acontecimento 

e provocar reflexão e/ou crítica: se adotou um tom sério, compenetrado; se 

usou humor, fez rir; se foi irônico, ou valeu-se de lirismo, fazendo 

comparações e metáforas poéticas. 

� Responder às questões: título e autor; época (identificar por meio de palavras 

antigas) tema ou assunto; personagens; tom (romântico (lírico), cômico, etc.) 

observando a linguagem e os recursos usados pelos cronistas; 

 
6. Reestruturando o texto 

Professor(a):  
 

� Chegou o momento de rever a escrita da produção inicial escolha 
apenas um texto e reestruture na lousa. 

� É interessante que o texto selecionado não seja identificado 
� Este é um momento muito importante para reflexão da escrita e 

identificação das características do gênero crônica. 
 

 

II – MÓDULO- APRESENTAÇÃO DE 
DIVERSAS CRÔNICAS E TEMAS 
 

Professor(a):  
 

� Neste módulo o aluno tem a oportunidade de conhecer mais crônicas 
� Solicitar que pesquisem em jornais, revistas ou na internet, e que 

tragam para aula uma crônica de um autor “famosos” para a partir 
delas, analisar os elementos comuns ao gênero. 

� O registro das atividades é muito importante. 
 



Oficina 4 

7. Nesta oficina cada aluno deverá ter um texto/crônica impresso para realizar as 

atividades de identificação das características comuns ao gênero, mesmo que os 

temas sejam diferentes. 

� Dados do autor e tema da crônica. 

� Veículo em que foi publicada e a que tipo de leitor se destinou. 

� O tom da escrita (bem-humorado, poético, irônico, reflexivo, sério). 

� Uma ou várias personagens, inventadas ou não – o autor pode ser uma 

delas? 

� Enredo, isto é, se está narrando um momento, um acontecimento, um 

episódio banal do dia a dia, e a partir daí passa uma ideia, provoca uma 

emoção? 

� Que linguagem utiliza, se é coloquial ou mais formal? 

� O que marca o desfecho? 
 

III – MÓDULO - REFLETINDO E 
EXPLORANDO A TEMÁTICA – 
AMOR 
 

Professor(a):  
 

� Neste módulo as atividades serão direcionadas a temática escolhida – 
AMOR 

� Solicite que os alunos realizem um breve debate sobre a seguinte 
questão: Amar é?  
 

Oficina 5 

 

8. Atividades “falando de amor” – proporcionar reflexões sobre a temática: 



� Realizar uma conversa informal sobre a temática amor. 

� Após, pede que, individualmente, os alunos criem uma definição para amor. 

Esta definição deverá ser escrita no centro de uma folha-cartaz. Feito isso, os 

alunos serão convidados a ilustrarem as diferentes definições de amor, 

usando recorte, colagens, pintura, desenho.  

� Professor expõe na sala os cartazes e coloca que o amor é algo que inquieta 

muito as pessoas, e tem motivando a criação artística há muito tempo - 

músicas, filmes, peças de teatro, poemas, etc.  

� Sugerir que pesquisem sobre a temática Amor e suas representações em 

várias épocas, contextos, formas, representações artísticas, principalmente 

em textos literários; 

� Realizar entrevistas com pessoas da comunidade. 

 

Professor(a):  
 

8. Neste momento é importante que você ajude os alunos a elaborarem as 
questões para entrevista para que não ocorram perguntas mal 
formuladas que possam causar constrangimentos ou ambiguidade; 

9. É interessante padronizar as questões e a quantidade de entrevistados; 
10. As entrevistas poderão ser realizadas em duplas. 
11. Espera-se que as atividades deste módulo proporcionem muitas 

reflexões e debates sobre o tema. 
12. É importante que elas sejam registradas pelos alunos 

 

 

9. Atividades para entrevista: 

� Realizar entrevistas com pessoas mais velhas (pais, vizinhos, amigos) para 

elaborar um quadro de como era o namoro de antes e o de agora; 

� Realizar reflexões sobre o namorar e o “ficar” e correlacionar aos valores 

comportamentais atuais.  

� Solicitar que apresentem aos colegas o resultado das pesquisas relacionadas 

à temática; 

� Pedir que escrevam sobre o que é o amor,quais tipos de amor reconhecem e 

vivenciam. 

� Realizar debates orais sobre os resultados 

 



� Sugestão para apresentação do quadrocom resultado das entrevistas 

 

Características relatadas de como era o 

namoro de antes (dados das entrevistas) 

 

Características relatadas de como é o 

namoro de hoje (relato dos alunos) 

Oficina 6 

 

Professor(a):  
 

� Este é o momento refletir um pouco mais sobre o AMOR 
� Para isto assista com seus alunos um filme que traga a temática; 
� A sugestão apresentada é que se assista “Um amor para Recordar”. 
� O filme traz a possibilidade de reflexões sobre: 

� Relações familiares/interpessoais 
� Amizade 
� Amor 
� A influência de outras pessoas/amigos 
� Autoestima 
� Identidade  
� Convenções sociais 
� Solidariedade 

 

10. Hora do filme – reservar um momento em horário contra turno para exibição do 

filme para os alunos.  

 

Sinopse do filme  
 
Dirigido por Adam Shankman, filme é de 2003 
Com Mandy Moore, Shane West, Peter Coyote mais 
Gênero Romance , Drama 
Nacionalidade - EUA 
Em plenos anos 90, Landon Carter (Shane West) é punido por ter feito uma 
brincadeira de maugosto em sua escola. Como punição ele é encarregado 
de participar de uma peça teatral, que está sendo montada na escola. É 
quando ele conhece Jamie Sullivan (Mandy Moore), uma jovem estudante 
de uma escola pobre. Com o tempo Landon acaba se apaixonando por 
Jamie que, por razões pessoais, faz de tudo para escapar de seu assédio. 



 Essa é comovente história de Landon, o 
rapaz mais popular da escola. Desajustado e 
agressivo. ele se apaixona por Jamie, uma 
menina que vive em outro mundo. Filha do 
pastor da pequena cidade, é estudiosa e 
compenetrada. Jamie nunca imaginou 
conversar com Landon, quanto mais se 
apaixonar perdidamente por ele. Mas o 
destino que os uniu, vai também lhes pregar 
uma peça. O lindo romance entre Landon e 
Jamie será Um Amor para Recordar. Um Amor 
para Recordar é o Romeu e Julieta do século 
21. Um Filme inesquecível que merece ser 
descoberto. 
 

 Disponível em:  http://www.mundopediu.com/2013/05/sinopse-e-resumo-do-filme-um-
amor-para.html 
 

� Linhk para assistir/ baixar o filme:http://vimeo.com/35240575 
 

11. Realizar as atividades referentes ao filme – Um Amor para recordar 

� Analisando os personagens relacione quais são as divergências existentes 

entre eles: 

- relacionamento familiar 

- condições financeiras 

- personalidade 

- religião  

� Dizem que “os opostos se atraem”, você concorda com isto?   

� Qual fato propiciou a aproximação entre Landon e Jamie?                 

�   Em relação às atitudes dos amigos de Landon o que pode ser considerado 

socialmente inadequado? 

� Hoje em dia muitos jovens para serem aceitos em um grupo ou uma tribo 

acabam fazendo coisas erradas, o que você pensa sobre este tipo de atitude? 

� O filme mexe com os sentimentos de quem o assiste o que leva as pessoas a 

se emocionarem?  

� Como se pode definir o amor dos jovens neste filme? 

� Podemos dizer que o amor existe em várias formas, quais tipos de amor você 

conhece e qual a importância deles em sal vida? 

� Relacione algumas palavras que possam representar o “amor”. 



� O “amor” transforma vidas, no filme quais foram as maiores transformações 

nas vidas dos personagens? 

Oficina 7 

 

Professor(a):  
 

� Este é o momento de conhecer crônicas que tratam da temática amor 
� Propor a leitura de crônicas específicas sobre a temática. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

� As crônicas selecionadas para leitura e análise nesta etapa são: 

� O amor acaba4 de Paulo Mendes Campos 

Disponível em: http://www.companhidasletras.com.br/detalhe.php?codigo=1 

3404 

� A última vez5 de Fabrício Carpinejar. 

Disponível em: http://carpinejar.blogspot.com.br/2014/11/a-ultima-vez.html 

� Estamos com fome de amor6 de Arnaldo Jabor 

Disponível em: http://jornalismoantenado. blogspot.com.br/2011/05estamos- 

com-fome-de-amor-arnaldo-jabour.html 

                                                           
4
  Anexo 4 – Crônica – O amor acaba 

5
 Anexo 5 – Crônica – A última vez 

6
  Anexo 6 – Crônica – Estamos com fome de amor 

Explorar o texto literário significa perceber a cosmovisão 
do aluno sobre o texto lido, além de buscar a 
qualificação de sua leitura, apontando aspectos 
pertinentes, que interessem ao professor(a) explorar. As 
atividades devem priorizar questões de compreensão, 
interpretação, opinião, visão do mundo, através de 
atividades reflexivas e também lúdicas. 



 
12. Atividades 

� Dividir a turma em grupo, para que realizem leitura das crônicas e 

respondam as questões; 

� Realizar atividades de interpretação oral, que despertem um debate reflexivo 

entre os grupos sobre os tipos de representação de “amor” encontrados nos 

textos; 

� Quais sentimentos relacionados ao Amor o autor mais representa nas 

crônicas em análise? 

� Como são tratados temas como: distância, separação, solidão, sofrimento, 

etc. 

� Nos textosO amor acaba e a Última vez, retrata a despedida, o fim, o 

sofrimento de um amor que acaba. Como este sentimento é representado 

em cada um dos textos? 

�  No texto a Última vez de Fabricio Carpinejar, ele utiliza o tempo verbal no 

presente é dá ênfase, principalmente ao iniciar várias frases com o “É”. Qual 

o efeito de sentido ele pretende causar no leitor? 

� A partir da leitura dos dois textos reflita e escreva um parágrafo mostrando 

como você acha que o amor acontece e de que forma ele acaba. 

�  É possível evitar o início ou o fim do amor? Explique. 

� Hoje muito se usa a expressão “ficar” ao invés de “namorar”. Para você qual 

a diferença entre elas? 

 

Professor(a):  
 

� A última crônica estudada nesta etapa é Estamos com fome de Amor 
deArnaldo Labor.  

� Em relação ao texto realize as reflexões abaixo: 
 

 

13. Após as reflexões solicite que os alunos realizem o registro das respostas: 

 

� Tópicos para reflexão oral e escrita 

� A crônica “Estamos com fome de amor...” de Arnaldo Jabor retrata um tipo de 

comportamento que tem se tornado comum em nossa sociedade, as pessoas 



estão muito carentes de amor. Não apenas do amor romântico, mas do amor 

de amizade e de solidariedade. As relações humanas estão muito efêmeras, a 

vivência muito presa às aparências e ao status social. As relações muitas 

vezes se dão apenas por meio de comunicação em redes sociais (internet), a 

convivência, o contato pessoal tem perdido seu espaço principalmente entre 

os jovens.  

� Como você tem se relacionado com as pessoas de um modo geral? 

�  Como tem sido sua convivência com amigos e familiares?  

� Você tem conversado com os amigos mais por meio de redes sociais que 

pessoalmente?  

�  E em relação aos namoros/paqueras como tem sido? 

� Relacione quais as “fomes e sedes” de amor que nossa sociedade atual mais 

está precisando? 

� A tecnologia nos permite conectar com mundo em instantes, mesmo assim, 

ainda continuamos sedentos de amor e carentes deste sentimento? 

 

PRODUÇÃO FINAL 
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Professor(a):  
 

� As atividades doúltimo módulo serão para escrita, revisão, reescrita e 
dos textos antes que sejam publicados. 

� Esclareça aos alunos: 
� Nesta etapa irão produzir uma crônica;  
� Atente que escrever requer um trabalho minucioso e cuidadoso;  
� Que todo texto antes de ser publicado precisa passar por 

inúmeras escritas, leituras, reescritas, mas que terão a 
oportunidade e a intervenção mediadora do professor que criará 
condições para que possam aprender e identificar o que precisa 
ser modificado, para que a escrita ganhe qualidade e você fique 
satisfeito com o texto que produzirá. 

 



14. Chegou o momento de retomar os textos escritos na produção inicial 

� Professor devolve os textos dos alunos, solicita que leiam e analisem se os 

textos escritos por eles atendem as características do gênero crônica. 

� Para facilitar o professor fornece um quadro avaliativo que contém algumas 

características básicas necessárias. 

 

QUADRO PARA AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL – GÊNERO CRÔNICA 

Tópicos para revisão 

 
Desenvolvimento 
E adequação ao 
tema 
 
 

• O texto produzido corresponde ao tema 
proposto?  

•  Foi produzido o suficiente para o 
desenvolvimento das ideias?  

• O texto apresenta clareza? 
• O texto apresenta coesão?     

 0 a 10 

 
Características 
do gênero  
 

 
Apresenta característica do texto crônica: 

• A linguagem possui marcas de oralidade?  
• Registro de fato do cotidiano-ocorrência de uma 

situação concreta?   
• Narrador em 3ª ou 1ª pessoa? 
• Tempo- quando aconteceu?  
• Espaço-onde se passa o fato?   
• Personagem?   
• Ação – sequência lógica.  
• Clima- expressão poética e denúncia na social?  
• Apresenta título?      

 

 
Estrutura 
estética 
 

• O texto foi escrito respeitando as linhas?  
• A letra empregada é legível?  
• O texto é legível, ainda que com borrões e 

rasuras?  
• O texto apresenta margem dos dois lados da 

página?    
 

 

 
Análise 
linguística  
 

• De uma forma geral o aluno:  
• Escreve as palavras ortograficamente corretas?  
• Acentua adequadamente as palavras?  
• Emprega a pontuação de forma adequada e 

facilita a leitura e compreensão do texto?  
• Usa de letras maiúsculas e minúsculas 

adequadamente?  
• Emprega vocabulário de maneira adequada?  
• Apresenta concordância nominal?  
• Apresenta concordância verbal?     

 

 



� Com os textos e quadro avaliativo em mãos, realizem a revisão. 
� Após as avaliações os alunos decidirão se usarão o mesmo texto inicial, 

como base para produção do texto final ou se escreverão outro – com a 
temática Amor. 

Oficina 9 

 

 
15. Hora da revisão: 

 

� Após a escrita do texto divida a sala em duplas, para que realizem as 

correções;  

� Oriente-os sobre os critérios para correção, sempre tomando como base o 

quadro avaliativo; 

� É interessante que leia o texto do outro e sinalize as falhas que percebeu. 

�  Cada um revisa o texto e aperfeiçoa sua escrita; 

 

16. O professor recolherá os textos e fará as correções, individualmente, anotará 

na folha do texto escrito, dará sugestões para aperfeiçoamento; 

 

� Para compor o livro é interessante que os alunos escrevam uma pequena 

biografia, para acompanhar sua crônica, para que fique registrado quem 

foram os autores. 

 

 

Professor(a):  
 

� Produção Final 
� Com esta atividade os próprios alunos podem ler, analisar e 

criticar o texto do colega, sugerir mudanças, questionar trechos  
que não estejam  tão claros sobre o que quis dizer.  

� Na condição de leitores, os alunos geralmente são críticos; 
� O fato de saber que o seu texto será publicado também o faz 

preocupado em produzir um texto bom. 
�  E assim o papel do professor será o de mediar o ensino-

aprendizagem. 



 

Cronograma de execução – Sequência Didática 

 
 
 

 
 
 

Apresentação 
 
 
 
e 

 
 
 
 
 
 

Produção 

Inicial 

� Apresentação da sequência didática do gênero – 

crônica 

� Reconhecendo o Gênero Crônica 

� Oficina 1 

• Trazer textos de base que falam sobre a crônica e propor discussões 

orais para: 

1. Reconhecer – estrutura, características, elementos constitutivos, 

situação de comunicação, finalidade; 

2. Perceber as diferenças entre crônica jornalística e literária. 

� Oficina 2 

• Sair a campo para observar o cotidiano  

• Refletir sobre as situações/ questões sociais, ações sentimentos e 

comportamento das pessoas par que desenvolvam o olhar atento e 

sensível aos fatos cotidianos. 

2h/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h/a 

 

� Produção de um texto pertencente ao gênero crônica 

3. Primeira produção de texto com a temática amor (podendo ser de 

qualquer tipo de amor – mãe, amigo, irmão, namorados. 

 
 
 
1h/a 

 

 

 

 

 

Reconhecendo  

o gênero 

Crônica 

� Modulo I – A descoberta de uma crônica 

� Noção do gênero Crônica 

� Oficina 3 

• Conhecer o gênero crônica, por meio de leituras de várias crônicas, 

entre elas: “ O menino de meias vermelhas” (Carlos Heitor Cony); 

“Tuim” (Rubem Braga); “Caso de Canário” (Carlos Drummond de 

Andrade). 

4. Identificar assunto, personagens, ideias e emoções provocadas, 

quando se lê uma crônica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2h/a 

 
5 - Reconhecendo a estrutura  

Professor(a):  
 

� Após tudo pronto chegou o momento de reunir as crônicas de 
amor escrita pela turma; 

� Para que o livrinho da turma fique bem interessante para ser 
publicado em formato e-book, no site da escola, é preciso que 
você use um software (gratuito) para realizar a editoração. 

� Há vários disponíveis e gratuitos na Web. 
 



• Contextualizar o tema/linguagem/época  

• Análise da narrativa (reflexiva e/ou crítica, tom sério, compenetrado; 

humorístico, irônico, lírico. 

 
 
 

 
2h/a 

6. Reestruturando um texto 

• Rever a escrita de um texto da produção inicial. 

 
2h/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Apresentação 

de diversas 

crônicas e 

temas 

� Módulo III – Pesquisando o Gênero - aplicando 
conhecimentos 
 

� Conhecendo crônicas de outros autores 
 

� Oficina 4 
 

7. Solicitar que pesquisem e tragam outras crônicas  
 

• Analisar os elementos comuns na crônica: 

• Dados do autor e tema da crônica; 

• Veículo em que foi publicada e a que tipo de leitor se destinou; 

• O tom da escrita (bem-humorado, poético, irônico, reflexivo, sério); 

• Pedir aos alunos que identifiquem os elementos que todas as 
crônicas, por mais diferentes que sejam, têm em comum; 

• Uma ou várias personagens, inventadas ou não – o autor pode ser 
uma delas? 

• Enredo está narrando um momento, um acontecimento, um 
episódio banal do dia a dia, e a partir daí passa uma ideia, provoca 
uma emoção? 

• Que linguagem é utilizada, se é coloquial ou mais formal? 

• O que marca o desfecho? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4h/a 



 
 
 
 

 

Refletindo e 

explorando a 

temática – 

AMOR 

� Módulo III – Refletindo e explorando a temática amor 

� Falando de “AMOR” 

� Oficina 5 

8. Reflexões e debate sobre a temática 

• Definição para AMOR 

• Ilustração do que é AMOR usando recortes, pinturas, desenhos. 

• Pesquisa sobreo AMOR e suas representações em varias épocas, 

contextos, formas e artes. 

9. Realizar entrevistas e elaborar um quadro de como era o 

namoro de antes e o de agora. 

• Realizar reflexões sobre o “namoro” e o “ficar" 

• Socializar as pesquisas com a sala 

• Escrever sobre o que é AMOR, quais tipos de AMOR reconhecem. 

• Realizar debates sobre os resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4h/a 
 

� Oficina 6 

10. Hora do filme – Um amor apara recordar 

• Assistir o filme em horário contra turno.  

11. Realizar atividades referentes ao filme 

 
 
2h/a 
 
 
1h/a 

� Conhecendo crônicas que falam de amor 

� Oficina 7 

12. Realizar leitura de crônicas e atividades de interpretação oral e 

escrita, entre elas: “O amor acaba” (Paulo Mendes Campos); “A 

última vez” (Fabrício Carpinejar); “Estamos com fome de amor” 

(Arnaldo Jabor) 

13. Ler a crônica “Estamos com fome de amor” de Arnaldo Jabor 

desenvolver as atividades e solicitar que os alunos registrem as 

respostas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2h/a 
 
 
 
2h/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisando e 

reescrevendo 

a escrita  

� Produção Final e Publicação 

� Revisando as produções  

� Oficina 8 

14. Momentos para avaliação, revisão e reescrita dos textos que 

foram redigidos na produção inicial. 

• Seleção do texto que vai aprimorado para publicação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h/a 
 
 
 

� Oficina 9 

15. Hora da escolha do texto para produção final e publicação. 

• Revisão final feita pelos alunos (em duplas) seguindo os critérios do 

quadro de avaliação (sugerido pelo professor) 



 

 
 
 
 
 

16. O professor recolhe, corrige individualmente os textos. 

• Alunos escrevem a biografia para acompanhar a crônica que vai ser 

publicada; 

• Escrita e revisão do texto final, seleção de textos para compor o 

livro. 

• Editoração e publicação do livro (e-book) Crônicas de AMOR.  

 
 
 
2h/a 
 
 
 
2h/a 
 

  
Total de horas 

 

32h/a
2
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Anexo 1- Crônica - Garoto das Meias Vermelhas 

Garoto das Meias Vermelhas 
Autor: Carlos Heitor Cony  
 
Ele era um garoto triste. Procurava estudar muito. 
Na hora do recreio ficava afastado dos colegas, como se estivesse procurando 
alguma coisa.  
Todos os outros meninos zombavam dele, por causa das suas meias vermelhas. 
Um dia, o cercaram e lhe perguntaram porque ele só usava meias vermelhas. 
Ele falou, com simplicidade: "no ano passado, quando fiz aniversário, minha mãe 
me levou ao circo". Colocou em mim essas meias vermelhas. 
Eu reclamei. Comecei a chorar. Disse que todo mundo iria rir de mim, por causa das 
meias vermelhas. 
Mas ela disse que tinha um motivo muito forte para me colocar as meias vermelhas. 
Disse que se eu me perdesse, bastaria ela olhar para o chão e quando visse um 
menino de meias vermelhas, saberia que o filho era dela."  
"Ora", disseram os garotos. "mas você não está num circo. Por que não tira essas 
meias vermelhas e as joga fora?" O menino das meias vermelhas olhou para os 
próprios pés, talvez para disfarçar o olhar lacrimoso e explicou: "é que a minha mãe 
abandonou a nossa casa e foi embora". 
Por isso eu continuo usando essas meias vermelhas. "Quando ela passar por mim, 
em qualquer lugar em que eu esteja, ela vai me encontrar e me levará com ela."  
Muitas almas existem, na Terra, solitárias e tristes, chorando um amor que se foi.  
Colocam meias vermelhas, na expectativa de que alguém as identifique, em meio à 
multidão, e as leve para a intimidade do próprio coração.  São crianças, cujos pais 
as deixaram, um dia, em braços alheios, enquanto eles mesmos se lançaram à 
procura de tesouros, nem sempre reais. 
Lesadas em sua afetividade, vivem cada dia à espera do retorno dos amores, ou de 
alguém que lhes chegue e as aconchegue.  Têm sede de carinho e fome de afeto. 
Trazem o olhar triste de quem se encontra sozinho e anseia por ternura.  
São idosos recolhidos a lares e asilos, às dezenas. 
Ficam sentados em suas cadeiras, tomando sol, as pernas estendidas, aguardando 
que alguém identifique as meias vermelhas.  Aguardam gestos de carinho, atenções 
pequenas. Marcam no calendário, para não se perderem, a data da próxima visita, 
do aniversário, da festividade especial.  Aguardam... 
São homens e mulheres que se levantam todos os dias, saem de casa, andam 
pelas ruas, sempre à espera de alguém que partiu, retorne.  
Que o filho que tomou o rumo do mundo e não mais escreveu, nem deu notícia 
alguma, volte ao lar. 
São namorados, noivos, esposos que viram o outro sair de casa, um dia, e esperam 
o retorno.  
Almas solitárias. Lesadas na afetividade. Carentes.  
Pense nisso!  
O amor, sem dúvida, é lei da vida. 
Ninguém no mundo pode medir a resistência de um coração quando abandonado 
por outro. 
E nem pode aquilatar da qualidade das reações que virão daqueles que 
emurchecem aos poucos, na dor da afeição incompreendida.  
Todos devemos respeito uns aos outros. 



Somos responsáveis pelos que cativamos ou nos confiam seus corações. 
Se alguém estiver usando meias vermelhas, por nossa causa, pensemos se esse 
não é o momento de recompor o que se encontra destroçado, trabalhando a terra 
do nosso coração. 
A maior de todas as artes é a arte de viver juntos. 

Fonte:http://saladeleituraencantada.blogspot.com.br/2012/09/garoto-de-meias-
vermelhas.html 
Acesso em: 20.Out.2014 

 
 

Anexo 2. Crônica - História triste de Tuim 

História triste de Tuim 
Autor: Rubem Braga 
 
João-de-barro é um bicho bobo que ninguém pega, embora goste de ficar perto da 
gente, mas de dentro daquela casa de João-de-barro vinha uma espécie de choro, 
um chorinho fazendo tuim, tuim, tuim.... 
A casa estava num galho alto, mas um menino subiu até perto, depois com uma 
vara de bambu conseguiu tirar a casa sem quebrar e veio baixando até o outro 
menino apanhar. Dentro, naquele quartinho que fica bem escondido depois do 
corredor de entrada para o vento não incomodar, havia três filhotes, não de João-
de-barro, mas de tuim. 
Você conhece, não? De todos esses perequitinhos que tem no Brasil, tuim é capaz 
de ser menor. Tem bico redondo e rabo curto e é todo verde, mas o macho tem 
umas penas azuis para enfeitar. Três filhotes, um mais feio que o outro, ainda sem 
penas, os três chorando.  
O menino levou-os para casa, inventou comidinhas para eles, um morreu, outro 
morreu, ficou um. Geralmente se cria em casa é casal de tuim, especialmente para 
se apreciar o namorinho deles.  
Mas aquele tuim macho foi criado sozinho e, como se diz na roça, criado no dedo. 
Passava o dia solto, esvoaçando em volta da casa da fazenda, comendo 
sementinhas de imbaúba. Se perecia uma visita fazia-se aquela demonstração: era 
o menino chegar na varanda e gritar para o arvoredo: tuim, tuim, tuim! Às vezes 
demorava, então a visita achava que aquilo era brincadeira do menino, de repente 
surgia a ave, vinha certinho pousar no dedo do garoto. 
Mas o pai disse: "menino, você está criando muito amor a esse bicho, quero avisar: 
tuim é acostumado a viver em bando. Esse bichinho se acostuma assim, toda tarde 
vem procurar sua gaiola para dormir, mas no dia que passar pela fazenda um 
bando de tuins, adeus. Ou você prende o tuim ou ele vai embora com os outros, 
mesmo ele estando preso e ouvindo o bando passar, esta arriscado ele morrer de 
tristeza". 
E o menino vivia de ouvido no ar com medo de ouvir bando de tuim. 
 
Foi de manhã, ele estava cantando minhoca para pescar quando viu o bando 
chegar, não tinha engano: era tuim, tuim, tuim... Todos desceram ali mesmo em 
mangueiras, mamonas e num bambuzal, dividido em partes. E o seu? Já tinha 
sumido, estava no meio deles, logo depois todos sumiram para uma roça de arroz, 
o menino gritava com o dedinho esticado para o tuim voltar, mas nada dele vir. 
Só parou de chorar quando o pai chegou a cavalo, soube da coisa e disse: " venha 



cá". E disse: " o senhor é um homem, estava avisado do que ia acontecer, portanto, 
não chore mais". 
O menino parou de chorar, pois seu pai o havia consolado, mas como doía seu 
coração! De repente, olhe o tuim na varanda! Foi uma alegria na casa que foi uma 
beleza, até o pai confessou que ele também estivera muito infeliz com o sumiço do 
tuim. 
Houve quase um conselho de família, quando acabaram as férias: deixar o tuim, 
levar o tuim para São Paulo? Voltaram para a cidade com o tuim, o menino toda 
hora dando comidinha a ele na viagem. O pai avisou: "aqui na cidade ele não pode 
andar solto, é um bicho da roça e se perde, o senhor está avisado". 
Aquilo encheu de medo o coração do menino. Fechava as janelas para soltar o tuim 
dentro de casa, andava com ele no dedo, ele voava pela sala, a mãe e a irmã não 
aprovavam, o tuim sujava dentro de casa. 
Soltar um pouquinho no quintal não devia ser perigo, desde que ficasse perto, se 
ele quisesse voar para longe era só chamar, que voltava, mas uma vez não voltou. 
De casa em casa, o menino foi indagando pelo tuim: "que é tuim?" perguntavam 
pessoas ignorantes. "Tuim?" Que raiva! Pedia licença para olhar no quintal de cada 
casa, perdeu a hora de almoçar e ir para a escola, foi para outra rua, para outra. 
Teve uma ideia, foi ao armazém de "seu" Perrota: "tem gaiola para vender?" 
Disseram que tinha. "Venderam alguma gaiola hoje?" Tinham vendido uma para 
uma casa ali perto. 
Foi lá, chorando, disse ao dono da casa: "se não prenderam o meu tuim então por 
que o senhor comprou gaiola hoje?" 
O homem acabou confessando que tinha aparecido um perequitinho verde sim, de 
rabo curto, não sabia que chamava tuim. Ofereceu comprar, o filho dele gostara 
tanto, ia ficar desapontado quando voltasse da escola e não achasse mais o 
bichinho. "Não senhor, o tuim é meu, foi criado por mim".  
Voltou para casa com o tuim no dedo. 
 
Pegou uma tesoura: era triste, era uma judiação, mas era preciso, cortou as 
asinhas, assim o bichinho poderia andar solto no quintal, e nunca mais fugiria. 
Depois foi dentro de casa para fazer uma coisa que estava precisando fazer, e, 
quando voltou para dar comida a seu tuim, viu só algumas penas verdes e as 
manchas de sangue no cimento. Subiu num caixote para olhar por cima do muro, e 
ainda viu o vulto de um gato ruivo que sumia. 
Acabou-se a triste história do tuim. 

Fonte:http://tecopoetasonhador.blogspot.com.br/2010/05/historia-triste-de-tuim-
rubem-braga.html  
Acesso em: 20.Out. 2014 
 
 
Anexo 3. Crônica - Caso de Canário  

Caso de Canário  
Autor: Carlos Drummond de Andrade 
 
Casara-se havia duas semanas. E por isso, em casa dos sogros, a família resolveu 
que ele é que daria cabo do canário: 
- Você compreende. Nenhum de nós teria coragem de sacrificar o pobrezinho, que 



nos deu tanta alegria. Todos somos muito ligados a ele, seria uma barbaridade. 
Você é diferente, ainda não teve tempo de afeiçoar-se ao bichinho. Vai ver que nem 
reparou nele, durante o noivado. 
- Mas eu também tenho coração, ora essa. Como é que vou matar um pássaro só 
porque o conheço há menos tempo do que vocês? 
- Porque não tem cura, o médico já disse. Pensa que não tentamos tudo? é para ele 
não sofrer mais e não aumentar o nosso sofrimento. Seja bom; vá. 
O sogro, a sogra apelaram no mesmo tom. Os olhos claros de sua mulher pediram-
lhe com doçura: 
- Vai, meu bem. 
Com repugnância pela obra de misericórdia que ia praticar, ele aproximou-se da 
gaiola. O canário nem sequer abriu o olho. Jazia a um canto, arrepiado, morto vivo. 
é, esse está mesmo na última lona, e dói ver a lenta agonia de um ser tão gracioso, 
que viveu para cantar. 
- Primeiro me tragam um vidro de éter e algodão. Assim ele não sentirá o horror da 
coisa. 
Embebeu de éter a bolinha de algodão, tirou o canário para fora com infinita 
delicadeza, aconchegou-o na palma da mão esquerda e, olhando para outro lado, 
aplicou-lhe a bolinha no bico. Sempre sem olhar para a vítima, deu-lhe uma torcida 
rápida e leve, com dois dedos, no pescoço. 
E saiu para a rua, pequenino por dentro, angustiado, achando a condição humana 
uma droga. As pessoas da casa não quiseram aproximar-se do cadáver. 
Coube à cozinheira recolher a gaiola, para que sua vista não despertasse saudade 
e remorso em ninguém. Não havendo jardim para sepultar o corpo, depositou-o na 
lata de lixo. 
Chegou a hora de jantar, mas quem é que tinha fome naquela casa enlutada? O 
sacrificador, esse, ficara rodando por aí, e seu desejo seria não voltar para casa 
nem para dentro de si mesmo. 
No dia seguinte, pela manhã, a cozinheira foi ajeitar a lata de lixo para o caminhão, 
e recebeu uma bicada voraz no dedo. 
- Ui! 
Não é que o canário tinha ressuscitado, perdão, reluzia vivinho da silva, com uma 
fome danada? 
- Ele estava precisando mesmo era de éter - concluiu o estrangulador, que se sentiu 
ressuscitar, por sua vez. 

Fonte:http://www.passeiweb.com/estudos/livros/elenco_de_cronistas_modernos_1_d
rummond/ . 
Acesso em 20. Out.2014 
 
 
Anexo 4. Crônica - O amor acaba 

O amor acaba  
Autor: Paulo Mendes Campos 
 
O amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de 
teatro e silêncio; acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro 
onde começou a pulsar; de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra 
um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o 
escarlate das unhas; na acidez da aurora tropical, depois duma noite votada à 



alegria póstuma, que não veio; e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, 
como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de 
solidão; como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado; na insônia 
dos braços luminosos do relógio; e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido 
iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos; e no olhar do cavaleiro 
errante que passou pela pensão; às vezes acaba o amor nos braços torturados de 
Jesus, filho crucificado de todas as mulheres; mecanicamente, no elevador, como 
se lhe faltasse energia; no andar diferente da irmã dentro de casa o amor pode 
acabar; na epifania da pretensão ridícula dos bigodes; nas ligas, nas cintas, nos 
brincos e nas silabadas femininas; quando a alma se habitua às províncias 
empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar; na 
compulsão da simplicidade simplesmente; no sábado, depois de três goles mornos 
de gim à beira da piscina; no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por 
alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o 
pólen e o gineceu de duas flores; em apartamentos refrigerados, atapetados, 
aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo; e o amor acaba na 
poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir; em salas 
esmaltadas com sangue, suor e desespero; nos roteiros do tédio para o tédio, na 
barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada; em cavernas de sala e 
quarto conjugados o amor se eriça e acaba; no inferno o amor não começa; na 
usura o amor se dissolve; em Brasília o amor pode virar pó; no Rio, frivolidade; em 
Belo Horizonte, remorso; em São Paulo, dinheiro; uma carta que chegou depois, o 
amor acaba; uma carta que chegou antes, e o amor acaba; na descontrolada 
fantasia da libido; às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo 
drinque, diante dos mesmos cisnes; e muitas vezes acaba em ouro e diamante, 
dispersado entre astros; e acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova Iorque; 
no coração que se dilata e quebra, e o médico sente 

Fonte: http://www.companhidasletras.com.br/detalhe.php?codigo=1 
3404 
Acesso em 25.Nov.2014 
 
 
Anexo 5. Crônica -A última vez 

A última vez 
Autor: Fabrício Carpinejar 
 
Se já é difícil dar adeus quando não se ama, imagina quando se ama.  
Não é simples colocar um marcador de página numa história de amor e abandonar 
a leitura. 
Reconhecer que jamais terminaremos aquele romance. Não haverá recompensa 
por aquilo que se leu até ali. Ninguém nos contará o que aconteceu. Não 
participaremos do final feliz: os filhos, a velhice lado a lado, a casa cheia de netos. 
Não estaremos juntos na derradeira linha. É morrer sem ter morrido. É desaparecer 
estando onipresente. 
O livro de sua imaginação ficará fechado para sempre. A relação terminou antes do 
fim do amor. O leitor terminou antes da obra. Não descobriremos qual será o 
desfecho. 
Não queira viver o dia de uma despedida com a consciência de que é uma 



despedida. 
É uma cirurgia sem anestesia. Será cortado, será remexido por dentro, será 
costurado, sentindo cada pontada e rasgo, antecipando cada movimento com os 
olhos abertos. A pele vai doer como um osso, a sensibilidade pedirá piedade, o 
ouvido apanhará qualquer frase como uma possível sentença salvadora. 
Melhor que a despedida seja involuntária, desconhecida, desavisada. Melhor que 
seja abrupta, de repente, improvisada. Pois se despedir é sofrer com tudo que lhe 
tornava feliz. É abrir os braços para a mágoa como se viesse uma alegria em nossa 
direção. É um esforço para decorar o estranho momento em que abandonaremos 
uma vida tão desejada. 
O nós é a primeira partilha – o plural perderá seu domínio. Voltará a chamar a 
pessoa que ama pelo nome, como se não a conhecesse. Não mais de Meu Amor. 
Não mais de Minha Paixão. É entrar pelo quarto pela última vez, e ter noção de que 
será a última vez. É olhar pela régua que mantém a janela aberta da cozinha pela 
última vez, e ter noção de que será a última vez.  
É abrir o guarda-roupa pela última vez, reconhecer o estalo da divisória de madeira, 
e ter noção de que será a última vez.  
É fechar o registro do chuveiro pingando pela última vez, e ter noção de que será a 
última vez.  
É ajeitar as almofadas do sofá pela última vez, e ter noção de que será a última vez. 
É ouvir a respiração perto pela última vez, copiosa, irrefreável, e ter noção de que 
será a última vez.  
É abraçar pela última vez e não soltar porque é realmente a última vez. 
É beijar pela última vez e soluçar porque enfim chegou a inacreditável última vez. 
É uma coleção de instantes definitivos. Preciosos. Sábios. 
Despedir-se é guardar. Guardar é cuidar. Cuidar é nunca deixar de amar. 
Quem faz questão de se despedir, quem faz questão de inventar uma despedida, é 
quem ainda ama. Ama muito. Ama demais. Ama loucamente. 

Fonte: http://carpinejar.blogspot.com.br/2014/11/a-ultima-vez.html 
Acesso em 25.Nov.2014 
 
 
Anexo 6. Crônica - Estamos com fome de amor 

Estamos com fome de amor  
Autor: Arnaldo Jabor 
 

O que temos visto por ai??? Baladas recheadas de garotas lindas, com roupas cada 
vez mais micros e transparentes. Com suas danças e poses em closes 
ginecológicos, cada vez mais siliconadas, corpos esculpidos por cirurgias plasticas, 
como se fossem ao supermercado e pedissem o corte como se quer... mas??? 
Chegam sozinhas e saem sozinhas... Empresários, advogados, engenheiros, 
analistas, e outros mais que estudaram, estudaram, trabalharam, alcançaram 
sucesso profissional e, sozinhos... Tem mulher contratando homem para dançar 
com elas em bailes, os novíssimos "personaldancer", incrível.  
E não é só sexo não! Se fosse, era resolvido fácil, alguém dúvida? Sexo se 
encontra nos classificados, nas esquinas, em qualquer lugar, mas apenas sexo! 
Estamos é com carência de passear de mãos dadas, dar e receber carinho, sem 
necessariamente, ter que depois mostrar performances dignas de um atleta 



olímpico na cama ...sexo de academia .... Fazer um jantar pra quem você gosta e 
depois saber que vão "apenas" dormir abraçadinhos, sem se preocuparem com as 
posições cabalisticas... Sabe essas coisas simples, que perdemos nessa marcha de 
uma evolução cega. Pode fazer tudo, desde que não interrompa a carreira, a 
produção... 
Tornamo-nos máquinas, e agora estamos desesperados por não saber como voltar 
a "sentir", só isso, algo tão simples que a cada dia fica tão distante de nós... Quem 
duvida do que estou dizendo, dá uma olhada nos sites de relacionamentos 
"ORKUT", "PAR-PERFEITO" e tantos outros, veja o número de comunidades como: 
"Quero um amor pra vida toda!", "Eu sou pra casar!" até a desesperançada "Nasci 
pra viver sozinho!" Unindo milhares, ou melhor, milhões de solitários, em meio a 
uma multidão de rostos cada vez mais estranhos, plásticos, quase etéreos e 
inacessíveis, se olharmos as fotos de antigamente, pode ter certeza de que não são 
as mesmas pessoas, mulheres lindas se plastificando, se mutilando em nome da tal 
"beleza"... 
Vivemos cada vez mais tempo, retardamos o envelhecimento, e percebemos a cada 
dia mulheres e homenscom cara de bonecas, sem rugas, sorriso preso e cada vez  
mais sozinhos... Sei que estou parecendo o solteirão infeliz, mas pelo contrário... 
Pra chegar a escrever essas bobagens?? (mais que verdadeiras) é preciso ter a 
coragem de encarar os fantasmas de frente e aceitar essa verdade de cara 
limpa...Todo mundo quer ter alguém ao seu lado, mas hoje em dia isso é julgado 
como feio, démodê, brega, familias preconceituosas. .. 
Alô gente!!! Felicidade, amor, todas essas emoções fazem-nos parecer ridículos, 
abobalhados... Mas e daí?  Seja ridículo, mas seja feliz e não seja frustrado... 
"Pague mico", saia gritando e falando o que sente, demonstre amor... Você vai 
descobrir mais cedo ou mais tarde que o tempo pra ser feliz é curto, e cada instante 
que vai embora não volta mais... Perceba aquela pessoa que passou hoje por você 
na rua, talvez nunca mais volte a vê-la, ou talvez a pessoa que nada tem haver com 
o que imaginou mas que pode ser a mulher da sua vida... E, quem sabe ali 
estivesse a oportunidade de um sorriso a dois... 
Quem disse que ser adulto é ser ranzinza?  
Um ditado tibetano diz: "Se um problema é grande demais, não pense nele...E, se 
ele é pequeno demais, pra quê pensar nele?" Dá pra ser um homem de negócios e 
tomar iogurte com o dedo, assistir desenho animado, rir de bobagens e ou ser um 
profissional de sucesso, que adora rir de si mesmo por ser estabanado... O que 
realmente, não dá é para continuarmos achando que viver é out... ou in... 
Que o vento não pode desmanchar o nosso cabelo, que temos que querer a nossa 
mulher 24 horas, maquiada, e que ela tenha que ter o corpo das frutas tão em 
moda, na TV, e também na playboy e nos banheiros, eu duvido que nós homens 
queiramos uma mulher assim para viver ao nosso lado, para ser a mãe dos nossos 
filhos, gostamos sim de olhar, e imaginar a gostosa, mas é só isso, as mulheres 
inteligentes entendem e compreendem isso. 
Queira do seu lado a mulher inteligente: "Vamos ter bons e maus momentos e uma 
hora ou outra, um dos dois, ou quem sabe os dois, vão querer pular fora, mas se eu 
não pedir que fique comigo, tenho certeza de que vou me arrepender pelo resto da 
vida"... Porque ter medo de dizer isso, porque ter medo de dizer: "amo você", "fica 
comigo", então não se importe com a opinião dos outros, seja feliz! 
Antes ser idiota para as pessoas que infeliz para si mesmo! 
Essa crônica do Jabour retrata uma grande verdade. As pessoas hoje em dia estão 



muito carentes de amor. Não apenas do amor romântico, mas do amor carnal e 
também da amizade. As relações humanas estão muito efêmeras opta-se por evitar 
se envolver com o outro por receio de sofrer, por medo do que fazer quando um dia 
acabar o sentimento que os une. Porque a realidade é que em se tratando de 
sentimento nunca podemos pensar em tempo, não importa se durar uma semana 
ou 10 anos a probabilidade de dar certo ou não é a mesma. Não existe garantias 
quando existe sentimento envolvido.   As "baladas" estão cheias de pessoas muitas 
vezes fingindo uma animação que de longe estão sentindo mas claro precisam ter 
estampado um sorriso no rosto para agradar quem está do lado. Tem também 
aqueles "tipos" que juram nunca se deixar "prender" pulam de relacionamento em 
relacionamento com pessoas que nada tem a ver consigo só para evitar um 
envolvimento real.  
Na internet não é diferente. Faça um teste em entrar por meia hora em uma sala de 
bate papo o que não faltarão são inúmeros convites para sair, pessoas solitárias em 
busca de cia e outras querendo aventuras para apimentar seus relacionamentos . 
Conversamos mais com nossos amigos pela rede social que pessoalmente como 
deveria ser, essa é a realidade, até a amizade modificou nos tempos modernos. E 
mesmo com todo esse aparato tecnológico que nos permite conectar com o mundo 
através de um clique continuamos sedentos de amor, carentes desse sentimento 
controverso que nos une e nos faz tanta falta na vida. O que é felicidade? Amor, 
Saúde, Amizade, Tesão, Cumplicidade, Dinheiro? Um pouco de tudo isso em doses 
certas? Creio que sim! 

Fonte:http://jornalismoantenado.blogspot.com.br/2011/05/estamos-com-fome-de-
amor-arnaldo-jabour.html 
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