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1. INTRODUÇÃO 
 

Fundamenta-se esta Produção Didático-Pedagógica nas concepções das 

Diretrizes Curriculares para Língua Portuguesa (DCE), orientadas por uma visão 

interacionista da linguagem, que propõe como “conteúdo estruturante” o discurso 

como prática social. Para esse documento, “o trabalho com a disciplina considerará 

os gêneros discursivos que circulam socialmente, com especial atenção àqueles de 

maior exigência na sua elaboração formal” (PARANÁ, 2008, p. 63-64). A fim de que 

sirvam às demandas comunicativas dos indivíduos, é necessário que as práticas de 

linguagem possuam uma certa estabilidade, sendo esta proporcionada pelos 

gêneros do discurso. 

Em nosso projeto inicial do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), perguntávamos se os gêneros textuais estariam mesmo servindo como 

conteúdos unificadores do ensino da língua portuguesa na escola pública. Ainda 

mais: se considerarmos as condições objetivas de trabalho do professor, em que o 

livro didático quase sempre ocupa lugar central no ensino, estaria esse manual 

 



tratando adequadamente os gêneros como objetos de ensino? 

Parte da resposta, obtida em Barros e Nascimento (2007), dá conta de que, 

embora alguns livros didáticos procurem ser mediadores dessa concepção de 

ensino, dando papel central aos gêneros textuais, detecta-se uma insuficiência de 

seus procedimentos didáticos para que o aluno tenha um domínio efetivo da 

complexidade inerente aos diferentes gêneros. De fato, os autores de materiais 

didáticos procuram se sintonizar com as novas tendências que a academia leva ao 

professor, seja na formação inicial ou continuada, mas o que se nota é que nem os 

conteúdos nem os procedimentos metodológicos garantem que o discente se 

aproprie efetivamente dos diversos gêneros que circulam socialmente. 

 Ao se considerar que a compreensão e o domínio dos gêneros textuais das 

diferentes esferas de circulação sociais possibilitam atingir o objetivo do ensino de 

língua portuguesa, esta proposta didático-pedagógica busca colocar o gênero 

crônica como objeto de ensino. A partir da construção de um modelo didático para o 

gênero escolhido, procura-se produzir uma sequência didática para aplicação com 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.  

 O trabalho fundamenta-se na proposta do Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD), conforme Bronckart (2003); Schneuwly e Dolz (2004), entre outros, cuja linha 

de estudos reconhece os gêneros como importante ferramenta de ensino. A 

extensão didática do ISD utiliza-se de transposição didática, que vai resultar em 

sequências didáticas, as quais são desenvolvidas com os alunos. 

 Em um país de tão poucos leitores, seja quanto a considerações quantitativas 

ou qualitativas, tal intento se mostra muito relevante. Se nos voltamos ao fato de que 

os conhecimentos escolares e extraescolares são difundidos pela escrita, mais clara 

fica a relevância da ênfase na formação de leitores e produtores de textos 

competentes. Continua atualíssima a assertiva de Silva (2002) quanto à função da 

escola em buscar a qualificação e capacitação contínua dos leitores/produtores de 

textos, no decorrer dos anos escolares, para que possa tornar disponível o saber 

sistematizado nos conteúdos por ela transmitidos.  

Assume-se como direcionamento a perspectiva das DCE para o ensino de 

língua portuguesa, de que “ler é familiarizar-se com diferentes textos produzidos em 

diversas esferas sociais: jornalística, artística, judiciária, científica, didático-

pedagógica, cotidiana, midiática, literária, publicitária, etc.” (PARANÁ, 2008, p.71). 

Por isso se entende levar o aluno a familiarizar-se com diversos gêneros que 



circulam socialmente e que possuem suas características mais ou menos estáveis 

quanto à funcionalidade, composição, conteúdo temático e estilo. 

No tocante ao ensino da escrita, o aluno é visto como um sujeito que tem o 

que dizer, mas para que se expresse com adequação, é necessário que ele se 

envolva com os textos que produz, assumindo a autoria da escrita, que manifesta 

sua visão de mundo. De tal maneira que, ao escrever, o indivíduo coloca sua voz no 

texto, posicionando-se nas práticas de linguagem como produtor de textos. 

Conforme essa visão, quanto à produção de textos, tem-se em vista a 

acepção de Antunes (2005, p.28), para quem: 

 
                                        Escrever é como falar, uma atividade de interação, de intercâmbio verbal.   

Por isso é que não tem sentido escrever quando não se está procurando 
agir com outro, trocar com alguém alguma informação, alguma ideia, dizer-
lhe algo, sob algum pretexto. Não tem sentido o vazio de uma escrita sem 
destinatário, sem alguém do outro lado da linha, sem uma intenção 
particular. 

 
Para este experimento didático, toma-se o gênero “crônica”, por ser bastante 

heterogêneo, fazendo parte tanto da esfera jornalística como literária; também por 

ser um texto razoavelmente curto, o que proporciona maior agilidade no trabalho 

com a leitura em sala de aula. Além disso, é um gênero que comporta o trabalho 

didático tanto de aspectos linguístico-discursivos como literários, o que equivale a 

dizer: conjuga elementos das esferas jornalísticas e literárias. 

 O trabalho didático-pedagógico empreendido estrutura-se basicamente em 

dois momentos: 

1) a elaboração de um modelo didático para o gênero “crônica”, para conhecimento 

de suas características contextuais, discursivas e linguísticas, bem como dos 

aspectos desse gênero que podem ser ensinados; 

2) a construção de uma SD (com suas tarefas, atividades e dispositivos didáticos) 

com crônicas publicadas em diferentes suportes, escritos ou digitais, a partir de sua 

adequação ao interesse e nível cognitivo do público-alvo. 

 

2. O GÊNERO CRÔNICA NO ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA  

 

 Esta seção destina-se à construção do modelo didático do gênero crônica, 

também considerado como a ferramenta mediadora do conhecimento ensinável 

desse gênero para certo nível de ensino. Isso significa que tal modelo pode facilitar 



aos discentes a compreensão das complexidades relacionadas a determinado 

gênero. Por isso, a partir dessa fase já se começa a pensar na adequação das 

dimensões ensináveis às capacidades de linguagem dos alunos. Barros (2012), na 

direção da construção de uma ferramenta mais abrangente sugere a denominação 

“modelo teórico de gênero”, que pode servir para os mais diversos gêneros, 

constituindo-se num esquema que permita a passagem do saber teórico para o 

saber didático. Esse modelo já permite também a visualização das capacidades de 

linguagem a ser trabalhadas. 

 Dessa forma, esse modelo didático/teórico foi pensado a partir do dispositivo 

didático para a modelização de gênero, conforme propõe Barros (2012), pensando-

se nos elementos mais relevantes para o gênero. 

 Conforme Moisés (2004), no decorrer do tempo, o sentido do vocábulo 

crônica sofreu modificações. A origem da palavra tem elementos do latim (de 

chronica – relato de fatos) e do grego (de khronós – tempo). No começo da Era 

Cristã significava apenas um rol de fatos organizados temporalmente; registrava os 

fatos, sem trazer interpretações ou aprofundamento de suas causas. Na Idade 

Média, depois do século XII, havia crônicas mais detalhadas e explicativas, assim 

como as que constituíam notas simples e impessoais sobre o dia a dia. No século 

XVI, conforme a mesma fonte, a palavra equivalia a história, palavra com a qual se 

intercambiava. 

 Foi somente a partir do século XIX que a palavra foi usada para se referir a 

textos que possuíam pouca ligação com o tipo inicial de crônica, assumindo viés 

literário. Segundo Moisés (2004), a primeira crônica desse tipo foi publicada no 

Journal Des Débats, por volta de 1800, e foi produzida pelo francês Julien-Louis 

Geoffroy. Em nosso país, a crônica apareceu há cerca de 150 anos, durante o 

Romantismo, por causa do impulso da imprensa,  sendo chamada inicialmente de 

folhetim. Sua característica de abordar diversos assuntos do cotidiano se conserva 

até os dias atuais. 

 O gênero crônica vincula-se à prática social literário-jornalística, tendo como 

principal suporte a esfera da comunicação jornalística escrita. Quase sempre curto e 

rápido, costuma também ser escrito em linguagem comum e familiar. Não se limita 

ao mero relato de fatos cotidianos, mas traz uma reflexão pessoal sobre lances 

incomuns do dia a dia, podendo focalizar pontos de vista não observados.  

Conforme Coutinho e Souza (2001), até por sua extensão, a crônica se revela 



por vezes fragmentária, quando não aborda o fato por inteiro, enfocando apenas 

certos pormenores significativos. Por ser subjetivo, é um gênero textual que desvela 

uma reação individual e íntima frente à vida, às coisas ou aos seres. Se para o 

jornalista, o fato constitui um fim em si mesmo, para o cronista ele é “um pretexto 

para divagações, comentários e reflexões” (p.562-563). 

 Fatos que pareceriam sem importância podem ser tematizados pelo cronista e 

revestidos de significados, quando ele desvela a “grandeza” escondida nesses 

assuntos menores (MARTINS; SAITO, 2006). 

 Conforme Moisés (1979), a crônica tem ainda duas relevantes feições: a 

brevidade e a subjetividade. Em relação à primeira característica, aponta que a 

crônica é um texto curto, com cerca de meia coluna de jornal ou de uma página de 

revista. Quanto à subjetividade, importa mais a veracidade emotiva dos fatos do que 

a veracidade objetiva. Por isso, a impessoalidade é desconsiderada pelos cronistas, 

pois importa sua percepção das coisas. Assinala ainda Moisés que o cronista 

conduz um diálogo com um interlocutor mudo, essencial no processo literário-

discursivo estabelecido. 

 Uma visão crítica e inusitada costuma estar presente no comentário do fato 

jornalístico ou ficcional, trazendo ironia, humor e defesa de ideias. Além disso, ainda 

segundo Moisés (2004), a crônica é um gênero literário múltiplo, uma vez que pode 

ter a forma de entrevista, repreensão, apelo, resenha, monólogo, diálogo, 

necrológio, confissão e outros, com personagens reais ou criadas.  

 O uso do discurso indireto livre, quando se fundem personagem e narrador e 

de perguntas retóricas contribuem para a aproximação do enunciador com o leitor. 

São conhecidos como discurso indireto livre os diálogos indiretos do personagem no 

meio da fala do narrador. As perguntas retóricas, por sua vez, ocorrem quando o 

narrador faz questionamentos ao leitor sem a intenção de obter alguma resposta, 

mas  para fazê-lo pensar sobre o assunto tratado (COSTA, 2009). 

 Conforme Moisés (1979), a crônica tem um estilo ágil, simples e poético que 

atrai o leitor pelo fato de se diferenciar dos outros textos do jornal. Trata-se de uma 

linguagem direta, espontânea, jornalística, de fácil compreensão, a qual nem por 

isso deixa de usar os recursos metafóricos dos trabalhos literários. 

 Como salientam Fávero e Molina (2006), são encontradas na crônica as 

características da fala e da escrita, o que traz um efeito de realidade e atualidade, 



como acontece, por exemplo, nas crônicas do escritor Luís Fernando Veríssimo, que 

reproduz as falas coloquiais dos personagens. 

 Por seu turno, Moisés (1979) discorre sobre o fato de a crônica passear entre 

a reportagem e a literatura, entre o relato impessoal, frio e sem cor de um fato 

comum, até a recriação da realidade por meio da fantasia. Lembra o autor que a 

permanência da crônica está diretamente relacionada ao seu grau de literariedade. 

Ou seja, quando ela está mais próxima do texto jornalístico tende a envelhecer mais 

rapidamente e quando se investe de maior tensão literária costuma perdurar no 

tempo. Conforme Cândido et al., “a crônica é filha do jornal e da era da máquina, 

onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para o livro, mas para 

essa publicação efêmera que se compra num dia e no seguinte é usada para 

embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha” (1992, p.14). 

 Machado (1994) coloca também que a crônica não é a notícia em si, mas um 

artigo sobre a notícia. Autora lista entre as crônicas não literárias as crônicas 

jornalística, policial, esportiva, política, social e de moda. Sá (1985) complementa 

essa fala, afirmando que o objetivo da crônica é aprofundar certa notícia e fazer uma 

análise das relações entre o acontecimento e os indivíduos e entre estes e o mundo. 

 Conforme discorre Costa (2009), o gênero crônica pode apresentar uma 

tipologia textual narrativa, dissertativa, entre outras, a depender do objetivo do autor. 

Quando predomina a narrativa, existem poucos personagens e as referências 

espaciais e temporais são limitadas, ou seja, as ações se dão em um único 

ambiente e o tempo se restringe a alguns minutos ou horas. 

 Geralmente, a crônica é publicada em jornais ou revistas, de forma impressa 

ou online, localizando-se em uma seção determinada, favorecendo uma 

familiaridade com o leitor. Muitos autores costumam, posteriormente, reunir suas 

crônicas em coletâneas. 

 No caso do suporte livro, o leitor costuma fazer outra abordagem do gênero 

crônica. Para Sá (1985), o leitor do jornal, pelo fato de ler outras partes do jornal, 

também aborda a crônica de maneira rápida. Mas quando opta por um livro de 

crônicas, torna-se mais seletivo e reflexivo. De igual forma, a maneira como se 

constrói o sentido também muda, pois na página do jornal a crônica está rodeada de 

outros textos jornalísticos, o que pode ensejar um diálogo do leitor com essas 

matérias, por vezes facilitando-se a compreensão da crônica. No caso do livro, o 



sentido é recuperado por meio dos conhecimentos prévios e da memória discursiva 

do leitor. 

 Em suma, a crônica é um texto curto, apressado, de linguagem 

descompromissada, coloquial, próxima do leitor, mas que traz os fatos do cotidiano 

sob um filtro emocional. Trata-se de um texto pessoal do escritor, o qual isenta-se do 

compromisso de ser fiel à realidade. 

 

2.1 AS CRÔNICAS COMO OBJETO  DE ENSINO 

 

O gênero “crônica” é muito interessante para se usar como objeto de ensino, 

uma vez que apresenta uma multiplicidade de fatos corriqueiros do cotidiano de 

maneira irreverente e leve instigando o leitor. A diversidade de tons das narrativas 

(lirismo, humor, ironia, crítica, reflexão) emocionam e encantam os  leitores, através 

de uma leitura acessível e rápida.  

Simon faz os seguintes  apontamentos sobre a multiplicidade de assuntos e 

temas da crônicas: 

 
 

Os assuntos abordados nas crônicas são muito variados: Mulher, amor, 
cidade, infância, política são alguns dos temas Usados pelos cronistas. Há 
ainda uma farta  produção de textos que tratam do próprio fazer poético, do 
cotidiano do escritor e da ambigüidade experimentada pelo cronista entre o 
meio jornalístico e o meio literário. Os recursos lingüísticos e literários 
utilizados também são diversificados, proporcionando aos leitores contato 
com formas ricas e múltiplas de elaboração de linguagem (SIMON, 2011. 
p.54). 

 
 

Sobre o ensino  Dolz e Schneuwly (2004, p.53) diz o  seguinte: “[...] as 

estratégias  de ensino supõem  a busca e a promoção dos alunos  a  uma  mestria  

dos gêneros e das situações de comunicação que lhes correspondem [...]” 

 

3. ELABORAÇÃO DO MODELO DIDÁTICO DO GÊNERO “CRÔNICA ” 

 

 Os textos abaixo referem-se a crônicas escolhidas para fazerem parte do 

corpus do modelo didático, suporte da sequência didática em questão:  

 

- “Não deixeis cair em tentação” – Moacyr Scliar  

- “ Onde os túneis se encontram” – Moacyr Scliar  



- “O futebol e a matemática” – Moacyr Scliar  

- “A vingança das gravatas” – Moacyr Scliar 

- “A volta do filho pródigo” – Moacyr Scliar  

- “Uma carta ao pai” – Moacyr Scliar 

- “Casa de boneca” – Moacyr Scliar 

- “Namoro e futebol” – Moacyr Scliar  

- “Os Namorados da Filha” – Moacyr Scliar 

- “A Pedra da Bruxa” - Lya Luft   

- “O anão” -  Lya Luft”    

- “Os turistas secretos” - Moacyr Scliar  

- “O Trem Fantasma” - Moacyr Scliar   

- “A Bola” - Luiz Fernando Veríssimo 

- “O aniversário” -  Lya Luft 

- “A mais pura verdade” -  Arnaldo Jabor 

-“O uso correto do papel higiênico” – João Ubaldo Ribeiro 

- “Mais que perdedores” – João Ubaldo Ribeiro 

 

3.1 Características contextuais da crônica 

 

• A prática social do gênero crônica se refere à escrita de textos, a priori, 

jornalísticos, baseados no cotidiano, com o objetivo de entreter o leitor e, ao 

mesmo tempo, fazer com que ele reflita sobre fatos do dia a dia. Objetiva criar 

uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o lêem.  A crônica é 

geralmente escrita para ser publicada em jornais e revistas. Posteriormente, 

por seu teor literário, pode ser publicada em coletâneas.  

• É um gênero que pode ser publicado tanto na modalidade oral quanto escrita, 

embora esta última seja a mais usual. Pertence, a priori, à esfera de 

comunicação jornalística.  

•  A esfera jornalística tem a função principal de informar (notícia e reportagem, 

por exemplo). Pode ter também outras funções secundárias, a exemplo do 

jornalismo opinativo, podendo-se mencionar o editorial e a coluna do leitor. 

No caso da crônica, há uma junção entre informação, opinião e 

entretenimento. 



• São chamados de cronistas os emissores desse gênero. O cronista, na 

maioria das vezes, é contratado pelo jornal/revista para enviar periodicamente 

textos para serem publicados em colunas (às vezes, recebem o nome do 

próprio cronista). Há nos jornais também espaços para publicação de crônicas 

destinada a leitores (exemplo, a Folha de Londrina). 

• O público, de maneira geral, é constituído de pessoas que se interessam por 

esse gênero. Há leitores de revistas e jornais que têm por hábito ler crônicas. 

No caso específico de coletâneas literárias, geralmente, são pessoas que 

gostam de leituras especiais de certos escritores.  

•  A crônica tem por finalidade primeira a fruição, podendo assumir diferentes 

tons (humor, lirismo, reflexão). O cronista quer sensibilizar seu leitor, 

podendo, para tanto, recorrer a diferentes tons. 

•  Os temas da crônica sempre se relacionam ao cotidiano, à vida em 

sociedade, aos fatos corriqueiros do dia a dia das pessoas.  

• A relação é de interação do produtor com o destinatário. O vínculo se dá pelo 

valor cultural e estético do texto.  

• O valor do gênero crônica está nos tons que dá ao tratamento de fatos da 

própria natureza da sociedade, num trabalho estético que é sua própria 

essência. 

•  A intenção é que o leitor interaja com os acontecimentos e se identifique’ com 

as ações das personagens. 

• Jornais e revistas, principalmente, e, em segundo plano, as coletâneas 

literárias ou ambientes virtuais, são espaços destinados à publicação de 

crônicas.  

•  Por ter como suportes jornais, revistas, meios virtuais e mídia em geral, o 

gênero crônica circula amplamente na sociedade (escolas, escritórios, no 

meio familiar, empresas e outros ambientes).  

 

3.2 Características discursivas  

 

• O gênero crônica geralmente se enquadra no discurso do narrar. É uma forma 

textual no estilo narrativo ficcional. A crônica narra fatos acontecidos no 

cotidiano da sociedade, em todas as suas esferas, apresentando o cunho 



ficcional, mesmo que baseada em fatos reais. Pode também ser reflexiva e, 

nesse caso, estruturar-se a partir do discurso expositivo – comentários do 

cotidiano. Pode também ser planificada a partir de uma mescla discursiva. 

• De uma maneira geral, a crônica não possui uma estrutura fixa. Não 

apresenta divisões ou subdivisões. Seu texto é basicamente curto e de uma 

linguagem simples, pois são publicadas em pequenos espaços. É assinada 

pelo cronista ou ainda por autores anônimos. Pode usar a oralidade na escrita 

e o coloquialismo na fala das personagens, sendo que algumas delas 

aparecem com fotos e imagens ilustrativas.  

• A maioria das crônicas se planifica em uma seqüência narrativa.  

 

3.3 Capacidades linguístico-discursivas 

 

• Os tempos verbais utilizados para estruturar o discurso narrativo são do 

pretérito (ou presente com valor de passado). Nos comentários, a 

predominância é do presente. São utilizados, na sua grande maioria, os 

verbos de ação.  

• As retomadas textuais são feitas por estratégias diversas, dependendo do tipo 

de crônica. Quando a crônica é narrativa, é comum as retomadas 

pronominais, assim como as nominalizações (sinônimos, hiperônimos, 

hipônimos, nomes próprios, etc.).  

• Nota-se a presença de variados conectivos nas crônicas, como por exemplo: 

portanto, então, depois, naquele momento, lá, aqui, etc. Nas crônicas 

narrativas, os conectores temporais aparecem com mais freqüência.  

• São empregadas tanto a linguagem formal como a informal na construção do 

texto. Mas na maioria dos textos é empregada a linguagem informal, quase 

sempre se respeitando as normas da língua. Algumas apresentam gírias e 

termos específicos. A informalidade é uma estratégia de aproximação com o 

leitor, já que esse gênero, em alguns casos, parece ser “uma conversa ao pé 

do ouvido” com o leitor.  

• A escolha lexical nos textos relacionados é sempre feita de acordo com a 

necessidade. São utilizados em sua maioria substantivos concretos, com 

verbos de ação. Existe a presença de adjetivos afetivos, físicos e 



comparativos. Podem-se encontrar muitas vezes figuras de linguagem como 

metáfora, hipérbole, metonímia, antíteses e ironia, sempre objetivando a 

crítica aos fatos apresentados.  

• Os sinais de pontuação estão sempre a favor da estética e dos objetivos do 

texto. No caso do discurso direto, há o uso tanto dos dois pontos e travessão, 

como das aspas para marcar a voz do personagem.  

• O tom da crônica vai depender, na sua maioria, do estilo individual do 

cronista.  

• Os personagens são ficcionais ou representantes do real.  

• As vozes que aparecem nas crônicas são múltiplas. Vozes de personagens, 

do próprio autor, vozes sociais. Tudo vai depender do tipo da crônica. 

• A pessoa gramatical fica a cargo do cronista, mas é comum crônicas escritas 

em primeira pessoa.  

• Há crônicas que usam tanto o discurso direto como o indireto e outras que 

usam apenas um recurso discursivo.  

• Algumas crônicas analisadas apresentam imagens relativas aos textos. 

Também há crônicas em que o autor coloca em negrito, sublinhado ou itálico 

algumas expressões que quer destacar no texto.  

 

4. SINOPSE DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DA CRÔNICA 

 

  O procedimento Seqüência Didática (SD), segundo Dolz e Schneuwly (2004, 

p.51), é uma seqüência de módulos de ensino, organizados conjuntamente em torno  

de um gênero para melhorar uma determinada prática de linguagem.   

 A estrutura de base para esta SD é representada da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 – Esquema da SD 

 
Fonte: Barros (2013) 

 

 O esquema abaixo foi elaborado para representar a SD de crônicas, 

elaborada para o projeto:  

 
 
Quadro 1  – Sinopse da SD de crônicas jornalísticas 
MÓDULOS 
 

OBJETIVOS  ATIVIDADES  OBJETOS  

Oficina 1: 
 

UM OLHAR SOBRE 
O COTIDIANO 

 
02 aulas 

 
 
 
 
 

1 – Promover a 
sensibilização 
ao gênero.  

1 – Apresentação de fotos e 
recortes de imagens que 
privilegiem cenas do 
cotidiano, através do Data 
Show (Apêndice 1) . 
2 – Atividade em grupo: após 
a observação das crônicas, 
cada aluno escolherá a 
imagem que mais  lhe  tocou  
e  fará um  comentário oral e   
escrito (Apêndice 1) . 
3 – Após essa atividade será 
lido o texto “O exercício da 
crônica” (Vinicius de Moraes), 
para início da prática oral 
sobre crônicas (Anexo 1) . 
4 – Atividade extraclasse: 
registro de fotografias feito 
pelos alunos nas ruas da 
cidade. 
 
 
 

O cotidiano nas 
crônicas. 



Oficina 2 
 

TONS DAS 
CRÔNICAS 

 
 

02 aulas 
 

1- Identificar a 
diversidade 
dos tons das 
crônicas 
(crítica, humor, 
reflexão, 
lirismo, entre 
outros, 
existentes nas 
crônicas).  
 
 
 
 
 

 1-Vídeo com a apresentação 
da crônica: “Nascer Velho e 
Morrer criança” de Chico 
Anysio no Fantástico (Anexo 
2). 
 2-Vídeo com apresentação 
“Crônica do Tempo” de 
Rolando Boldrin (11-5-14 – 
Programa Senhor Brasil) TV 
Cultura (Anexo 3) . 
3 – Atividade oral: 
identificação do tom presente 
nas crônicas apresentadas 
(humor, reflexão, lirismo, 
etc.). 
4-Dinâmica em grupo: os 
alunos serão divididos em 08 
grupos e cada grupo 
receberá uma crônica 
dividida em fragmentos 
(Apêndice2).   Cada grupo 
montará a crônica e fará a 
leitura, destacando qual o  
tom presente na crônica. 
(Apêndice 2) . 
 

Tons das crônicas. 

Oficina 3 
 

CONTEXTO DE 
PRODUÇÃO DAS 

CRÔNICAS 
 
 

03 aulas 

1- Fazer o 
reconheciment
o do gênero na 
forma que 
circula 
socialmente. 
 
2- Explorar o 
contexto de 
produção do 
gênero 
crônica. 
 
 

1-Leituras variadas de 
crônicas publicadas em 
revistas e jornais, bem como 
outras coletâneas literárias 
selecionadas previamente 
(atividade na biblioteca da 
escola). 
2 – Sistematização na lousa 
sobre o contexto de produção 
discursiva das crônicas. 
3 – Questionário escrito  com 
perguntas sobre o contexto 
da produção das crônicas 
(crônicas selecionadas da 
atividade anterior) (Apêndice 
3). 

Contexto de 
produção das 
crônicas.  

Oficina 4 
 

POR TRÁS DE UM 
ANONIMATO: UMA 

CRÔNICA 
 
 

04 aulas 
 

1-Conhecer 
crônicas de 
pessoas 
anônimas.  
  
2- Demonstrar 
aos alunos 
como eles 
podem se 
tornar leitores 
e perceber 
sentidos 
múltiplos em 

1 – Atividade: os alunos 
serão levados ao laboratório 
de informática onde 
acessarão o acervo da Folha 
Web-Folha 2, para que leiam 
crônicas jornalísticas de 
pessoas anônimas. 
 
Sugestão de leitura:  
- Esta Senhora – Paz 
Aldunete (Anexo 4) .  
- Receita para Adoecer – 
Sandra Pastorim (Anexo 5) . 

Crônicas de 
pessoas 
anônimas.  
 
Produção de 
texto. 
 



coisas 
inusitadas e 
aparentemente 
não 
relacionadas à 
literatura. 
 
 

- Roupa  Velha – Dailton 
Martins (Anexo 6) . 
 
2- Atividade: Retextualização 
- de uma crônica, de João  
Ubaldo Ribeiro  a  partir do 
primeiro parágrafo. 
(Apêndice 4). 
  

Oficina 5 
 

A PRIMEIRA 
ESCRITA 

 
02 aulas 

1 – 
Diagnosticar o 
conhecimento 
dos alunos em 
relação à 
escrita da 
crônica 
jornalística. 
 
 

1 – Produção de uma crônica 
a partir da leitura de uma 
notícia jornalística, 
previamente selecionada. 
2 – Apresentação de três 
notícias inusitadas e que 
foram destaques 
recentemente. O aluno 
deverá escolher uma delas 
para iniciar sua atividade de 
produção do gênero crônica 
de humor (Apêndice 5).   

Gênero crônica de 
humor. 
 
 

Oficina 6  
 

FATO E FICÇÃO: A 
NOTÍCIA E A 

CRÔNICA 
 

4 Aulas 
 

1-Diferenciar o 
gênero crônica 
de notícia. 
2-Reconhecer 
os  efeitos de 
sentido na 
(re)construção 
de notícias de 
jornal nas 
crônicas.  

1 – Leitura  e atividade  
escrita (Apêndice 6)   do 
texto de impacto (Texto de 
Jorge Sá), que será 
distribuído aos alunos 
(Anexo 7) . 
2 – Leitura  e análise com 
foco nas características 
lingüístico discursivas e  
contextuais -  de notícias que 
viraram crônicas do livro  “ O 
Imaginário cotidiano”, de 
Moacyr Scliar, que estão em 
acervo na Folha de São 
Paulo (Anexos 8-11 ) .  
3 – Apresentações das 
diferenças entre notícia e 
crônica, conforme quadro 
(Apêndice 7) . 
4 – Atividade escrita: apontar 
as  diferenças linguísticas 
discursivas e contextuais que 
existem entre a notícia e a 
crônica (Apêndice 8).  
 

Diferença entre 
notícias e 
crônicas. 
 
Leitura 

Oficina 7 
 

ESTRUTURA DA 
CRÔNICA: OS 

ELEMENTOS DA 
NARRATIVA 

 
04 aulas 

 

1- Reconhecer 
os elementos 
narrativos da 
crônica. 

1 – Leitura de fragmentos de 
notícias e das crônicas do 
livro “Deu no Jornal” (Anexo 
12) de Moacyr Scliar (notícias 
que viraram crônicas 
(Anexos 13-16 ).  
2 – Questionário com 
perguntas de interpretação e 
comparação entre os quatro 

Elementos da 
narrativa.  
 



textos com foco nos 
elementos da narrativa: foco 
narrativo, personagem, 
espaço, tempo. (Apêndice 
9). 

Oficina 8 
 

VOZES DO 
DISCURSO NO 

GÊNERO 
CRÔNICA:Uma 

conversa ao pé  do 
ouvido 

 
 

04 aulas 

1-Explorar as 
marcas  de 
enunciação no 
texto;  
2-Aplicar os 
tipos de 
discursos nas 
produções 
textuais. 
 
 
 
 
 
 

1-Apresentação das 
características dos três tipos 
de discursos: discurso direto, 
discurso indireto e discurso 
indireto livre. 
2-Atividade escrita sobre a 
tira - “Calvin” (Apêndice 10 ).  
5- Leitura em  voz alta e  
roteiro de perguntas  orais 
(Apêndice 11)  sobre o   a 
crônica “Conversinha 
Mineira” de Fernando Sabino 
(Anexo 18) .  
6- Vídeo: “Conversinha 
Mineira”. 
7-Reescrita da  crônica 
utilizando o discurso indireto 
(Apêndice 12). 
 

-Tipos de 
discurso;  
 
- Gênero Tira; 
 
Intertextualidade; 
 
-Leitura e 
produção de texto.  

 
Oficina 9 

 
RETEXTUALIZAR: 
UM APRENDIZADO 

 
 

03 aulas 

1-Retextualizar 
a crônica em  
áudio: “Eu  
aposto na 
Velhinha.  

1-Vídeo: Crônica em áudio: 
“Eu aposto na Velhinha” de 
Laly Guataguases, parte 
integrante do livro “O Homem 
que era verde”. 
2-Atividade escrita sobre as 
impressões acerca do título 
(Apêndice 13 ). 
3-Atividade  escrita: 
interpretação da crônica da 
crônica “Eu Aposto na 
Velhinha (Apêndice 15) . 
 

- Interpretação da 
crônica. 
-Retextualização 
da crônica “Eu 
Aposto na 
Velhinha. 
 

Oficina 10 
 

ASPECTOS 
LINGUÍSTICO- 
DISCURSIVOS: 

RETOMADA 
TEXTUAL 

 
03 aulas 

 
 
 

1 – Explorar as 
estratégias  de 
retomada 
textual  

1 – Leitura da crônica de 
Moacyr Scliar “Os 
Namorados da Filha” (Anexo 
21). 
 2- Retomada textual através 
de exercícios de fixação 
(Apêndice 16) . 
3-Exercícios de fixação para 
identificação das marcas 
temporais presentes na 
narrativa. (Apêndice 16) . 

1-Retomada 
textual (pronomes, 
nomes, sinônimos, 
adjetivos, 
repetições 
advérbios, 
Marcas temporais 
e de lugares. 
 
.  

 
Oficina 11 

 
MOACYR SCLIAR, 
UMA HOMENAGEM 

 

1 – Incentivar 
os alunos a 
conhecerem 
sobre a vida e 
obra do autor 
Moacyr Scliar. 

1 – Atividade: vídeo de 
Moacyr Scliar - “Entre a 
medicina e a literatura” da 
editora Saraiva. Discussão 
sobre o conteúdo do vídeo. 
2 – No laboratório de 

Biografia e obras 
de Moacyr Scliar.  



 
06 aulas 

 
 
 
 

 
 

informática, pesquisa sobre a 
vida e obras do autor Moacyr 
Scliar, no site oficial do 
escritor. 
3 – Produção de uma 
biografia do autor. 
4 – Leitura oral das 
produções. 
5 – Depois das produções e 
revisões, digitação da 
produção. 
6 – Organização de um livro 
infográfico com 
características de jornal, com 
aspectos biográficos e frases 
literárias do autor, o qual será 
divulgado no (Apêndice 17).   
 

 
Oficina 12 

 
DISCURSOS DE 
AUTORIDADES 

SOBRE CRÔNICAS 
 
 

03 aulas  
 

1 – Revisar o 
conteúdo 
abordado pelo 
viés do 
discurso de 
autoridades no 
assunto.  

1 – No Data Show: Vídeo de 
entrevistas e discursos de 
autoridades sobre crônicas. 
2 – Comentários orais a 
respeito dos principais pontos 
abordados nos discursos. 
3 – Escrita de um resumo 
com apontamentos das 
apresentações (Apêndice 
18).  

Revisão sobre o 
gênero “crônica”. 

Oficina 13 
 

PRODUÇÃO FINAL 
DA 

CRÔNICA 
 

02 aulas 
 

1 – Conduzir a 
produção do 
texto a partir 
da proposta 
inicial da SD.  

1-Produção de uma crônica a 
partir de uma notícia de jornal 
(reestruturação da primeira 
crônica diagnóstica).  

Gênero crônica de 
humor. 

Oficina 14 
 

REVISÃO E 
REESCRITA DA 

PRODUÇÃO 
 

02 aulas 
 
 

1 – Conduzir a 
revisão e 
reescrita do 
texto e o envio 
do texto aos 
destinatários.  

1-Revisão coletiva das 
produções através da “Ficha 
de Avaliação sobre o gênero; 
(Apêndice 19).    
2- Elaboração de um livro em 
áudio das crônicas 
produzidas, com sonoplastia.  
 

Revisão e 
reescrita das 
produções. 

Oficina 15 
 

FECHAMENTO DA 
INTERAÇÃO 

 
02 aulas 

 

1 – Divulgar as 
produções dos 
alunos 

1 – Apresentação das 
produções dos alunos no “III 
Sarau Literário-Experiências 
poéticas na escola”.  

Divulgação das 
produções. 

 
 



4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO GÊNERO “CRÔNICA”  
 

 
Oficina 1 – Apresentação da Situação:  

“Um olhar sobre o cotidiano”  
 

 De acordo com a sinopse apresentada no tópico anterior, na SD de crônicas, 

produzida para o projeto de intervenção, o professor promoverá a sensibilização ao 

gênero, colocando os alunos em contato com cenas do dia a dia, por meio de 

imagens apresentadas no Data Show (Apêndice 1),  que mostram as mais diversas 

cenas do cotidiano.  

Cada aluno, após a apresentação, deverá escolher a imagem que mais lhe 

tocou. Dispor os alunos em círculo e pedir para observarem se a foto é antiga ou 

atual, o cenário, objetos, ângulo, movimento, semblante das pessoas. Nessa 

conversa solicitar para cada aluno que descrevam o sentimento que lhe propiciou 

naquele momento: comoção, alegria, dor, pena, revolta, indignação, etc. Em seguida  

solicitará que os alunos expressem por escrito seus motivos, investigações e 

reflexões sobre o mundo imagético observado nas cenas. 

O professor fará as seguintes perguntas aos alunos: Quem já leu ou costuma 

ler crônicas em jornal ou revista ou em blogs da Internet? Alguém já ouviu crônicas 

em programas de rádio ou TV? Após os comentários dos alunos será lido o texto “O 

exercício da crônica” (Vinícius de Morais) para instigá-los sobre o que seria o gênero 

(Anexo 1).   Os alunos receberão a cópia do texto e colarão no caderno para dar 

servir de marco da oficina inicial. Serão destacados pontos importantes sobre a 

criação de crônica, assim como as variações que assume. Esta atividade da oficina 

fornecerá subsídios importantes para o início da discussão sobre crônicas ao longo 

do trabalho de intervenção, ou seja, um breve reconhecimento sobre o gênero. 

Para finalizar, os alunos farão uma  atividade extra classe: um passeio pelas 

ruas da cidade, onde registrarão fotos ( com aparelho celular ou câmera fotográfica) 

de cenas do  cotidiano que lhes  chamarão  à  atenção. As fotos  serão baixadas 

numa pasta dos alunos no  computador  da  escola, e em outro momento, 

divulgadas no  site da escola. 

 



Oficina 2 – “Os Tons das Crônicas” 
 

 Para o início dessa oficina, o professor apresentará as seguintes crônicas em 

vídeo: “Nascer Velho e Morrer Criança” de Chico Anysio (Anexo 2), exibido no 

programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão em 2012. A seguir o vídeo 

“Crônico do Tempo” de Rolando Boldrin, apresentada no Programa Senhor Brasil – 

TV Brasil em 2014 (Anexo 3 ).  

 Após a seqüência dos vídeos, o professor deverá refletir com a turma e 

procurará destacar oralmente o tom presente nas crônicas dos vídeos apresentados 

(humor e reflexão, respectivamente). Deve pedir que os alunos identifiquem em que 

momentos dos textos o tom fica mais evidente – destacar os recursos linguístico-

discursivos que propiciaram essa identificação. 

 Em seguida, o professor dividirá a turma em oito grupos para a realização de 

uma dinâmica. Cada grupo receberá uma crônica, dividida em fragmentos 

(parágrafos/frases), para que seja montada, conforme Apêndice 2.  Após a 

montagem das crônicas, um aluno de cada grupo fará a leitura da  mesma para a 

sala  e dirá qual é o tom da crônica lida  (lirismo, humor, reflexão, crítica, entre 

outros).  

  As atividades serão arquivadas num Portfólio já preparado pelos alunos com 

antecedência.  

 

Os links dos vídeos são:  

Chico Anysio:< https://www.youtube.com/watch?v=kt8g7XcLjQQl>. 
Rolando Boldrin: <http://www.youtube.com/watch?v=FzCU1AGhaq4> 
 

 
Oficina 3 – “Contexto de produção das 

crônicas” 
 

 
 Nesta etapa, os alunos terão contato com a leitura de crônicas variadas 

publicadas em revistas e jornais, bem como em coletâneas literárias. Para isso, o 

professor conduzirá a turma até a biblioteca da escola, onde o  material já estará pré 

selecionado: livros de crônicas de  autores clássicos e contemporâneos, revistas 



como a Veja, que mantém uma coluna de crônicas da escritora Lya Luft; revistas 

femininas como a revista Claudia, que tem como cronista Danusa Leão, jornais e 

internet. Esse contato com o gênero em diferentes suportes tem como objetivo o 

reconhecer  o gênero na forma em que circula socialmente.  

 Na seqüência, o professor sistematizará na lousa o contexto de produção 

discursiva das crônicas, para que os alunos identifiquem: as características do 

gênero, os suportes onde são publicadas, as esferas sociais às quais pertencem, a 

finalidade para a qual foram produzidas e para que público foram escritas. Em 

seguida, o professor disponibilizará um questionário escrito com perguntas sobre o 

contexto de produção das crônicas selecionadas no exercício anterior (Apêndice 3).     

 O questionário será corrigido pelo professor em outro momento e entregue 

para análise dos possíveis erros e posterior reescrita em atividade extraclasse. Essa 

atividade será guardada no Portfólio dos alunos. 

 

Oficina 4 – “Por trás de um anonimato: Uma 
crônica” 

 

As atividades propostas para esta etapa da SD objetivam o contato com 

produções de crônicas de autores anônimos. O professor deverá salientar que, 

nesta etapa, há a possibilidade de se ler crônicas não tão conhecido, de perceber a 

história e a dinâmica de pessoas do dia a dia, de fatos cotidianos vivenciados pelo 

próprio autor, assim como perceber o teor literário dos escritos.  

Para isso, o professor conduzirá os alunos ao laboratório de informática onde 

acessarão o acervo da Folha Web-Folha 2 (Folha de Londrina – publicada todas às 

quartas-feiras), onde serão direcionados a ler diversas crônicas jornalísticas de 

pessoas anônimas. Como sugestão, o professor indicará a leitura das seguintes 

crônicas: “Esta Senhora”, de Paz Aldunete; “Receita para adoecer”, de Sandra 

Pastorim e “Roupa Velha” de Dailton Martins (Anexo 4, 5 e 6 , respectivamente). 

 Após o entretenimento com a leitura e comentários orais sobre o tema e tom e 

das crônicas apresentadas. Reforce que como neste caso, ela pode comentar 

analisar, descrever, sugerir, exemplificar, de maneira leve e curta, o cotidiano. 

Salientar que muitos escritores consagrados, também, já foram escritores anônimos. 

Convidá-los a acessar o link http://oglobo.globo.com/cultura/livros/joao-ubaldo-ribeiro-fez-cerca-



de-500-cronicas-anonimas-com-personagem-de-humor-nos-anos-60-14573094 sobre João 

Ubaldo Ribeiro. Faça um breve comentário sobre o escritor. 

 Apresente o parágrafo inicial de  duas  crônicas do  autor. Peça que  leiam e 

escolham um para dar  continuidade  e terminar  a  crônica, como  se estivessem no  

lugar do  cronista; porém  alerte-os para o detalhe  de não  identificar-se  com o 

nome(Apêndice 4) . Quando terminarem o texto, recolha-os e leia um por vez para a 

sala. Os alunos terão de  adivinhar de  quem é a crônica  anônima. 

 Para finalizar, ler as crônicas originais na íntegra, e pedir que observem o  

que escreveram de diferente  e semelhante  ao autor.Pergunte, também, se  

perceberam a diferença na linguagem e no  estilo do escritor cronista – já 

consagrado – em relação aos aspirantes a escritor. 

   

Disponível em:  

 

<http://www.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1-41&tit=folha+2>. 
<http://oglobo.globo.com/opiniao/o-correto-uso-do-papel-higienico-13297732#ixzz3L3LP3zck-> 
<http://oglobo.globo.com/opiniao/maus-perdedores-13231292#ixzz3L3KFYpf8> 

 

 
Oficina 5 – Produção Inicial “Da notícia para a 

crônica jornalística” 
 

  

O momento da produção inicial tem como objetivo diagnosticar o 

conhecimento dos alunos em relação à escrita da crônica jornalística.  A produção 

dará subsídios e informações importantes para se observar à relação dos alunos 

com a escrita das crônicas jornalísticas.  

Como sugestão o professor apresentará três notícias inusitadas que foram 

destaques recentemente (Apêndice 5).  O professor ressaltará a repercussão que 

houve das mesmas nos jornais virtuais e suas características peculiares.   

Na seqüência, os discentes deverão escrever uma crônica narrativa com 

enfoque humorístico.  Lembre aos alunos que a crônica é um texto curto que narra 

episódios corriqueiros e às vezes banais. O tom da narrativa é o da conversa, do 

bate-papo informal. Há poucas personagens e o fato ocorre em um tempo breve 



(minutos, algumas horas, período do dia). O lugar onde o episódio ocorre 

geralmente é um só, bem determinado. 

Sugira aos alunos um esboço do que seria importante para a construção de 

uma crônica pensando nos seguintes tópicos: 

- linguagem simples e dinâmica, podendo apresentar marcas da oralidade; 

- narrativa curta em 3ª pessoa ou, se preferirem, em 1ª pessoa; 

- qual o enredo, como, onde e quando vai se desenrolar a narrativa;  

- espaço limitado, geralmente um ou dois locais onde ocorrem os fatos narrados; 

- personagens planos, mais ou menos previsíveis e facilmente identificáveis; 

- acontecimentos comuns do cotidiano; 

 - existe elemento surpresa; 

 Quando os alunos estiverem próximos a terminar, lembrá-los se existem 

elementos surpresa e como será o desfecho aberto ou conclusivo; enfatizar também 

a importância de um bom título. 

 As produções serão corrigidas pelo professor em outro momento e entregues 

para a análise dos possíveis erros e posterior reescrita, em atividade extraclasse. 

Depois, essas atividades serão guardadas no Portfólio dos alunos.  

 

Os links das notícias são:  

 

<http://www.noticiasinusitadas.com.br/2014/08/homem-vai-de-maca-ao-fast-food-para.html>. 
<http://www.noticiasinusitadas.com.br/2014/08/piloto-de-moto-oferece-carona-para.html>. 
<http://www.noticiasinusitadas.com.br/2013/11/gatinho-cansa-de-ficar-sozinho-em-casa.html>. 

 
 

Oficina 6 – “Fato e Ficção: A notícia e a 
crônica” 

 
 

As atividades propostas para esta Oficina têm como finalidade levar os alunos 

a fazer diferenciações entre a notícia e a crônica e também a conhecer os efeitos de 

sentido nas notícias que viraram crônicas, do autor Moacyr Scliar. Para isso, na 

atividade inicial, o professor distribuirá aos alunos cópias de um trecho do autor 

Jorge Sá, que versa sobre crônica e fará a leitura (Anexo 7).  Os alunos 



responderão um questionário escrito sobre o texto (Apêndice 6)  que dará subsídios 

para o segundo momento da aula. As correções serão feitas oralmente.  

Neste segundo momento, o professor lerá para os alunos uma manchete de 

uma  notícia publicada no jornal Folha de São Paulo (Anexo 8).  A leitura deve 

começar pela  exploração do título .Saliente que o objetivo desse texto é relatar o 

fato ocorrido de maneira o mais impessoal possível, evitando a  ambigüidade. 

Pergunte se alguém já leu crônicas baseadas em notícia de jornal.  Leia o título da 

crônica com o mesmo tema (Anexo 9) e explique que  o autor Moacyr  Scliar era 

mestre nisso. O autor escrevia crônicas semanais para a coluna do jornal que, 

intencionalmente, eram criadas a partir de uma notícia da semana.  

Após o professor ler os textos na íntegra, pergunte quais as principais 

diferenças entre a notícia a crônica, se há alguma analogia entre os títulos. Pergunte 

se é possível identificar na notícia expressões que marquem a objetividade. E 

expressões que denotem subjetividade na crônica.  

Como atividade, o professor disponibilizará quatro notícias impressas que 

viraram crônicas do livro O Imaginário Cotidiano, (Anexo 10) do autor Moacyr Scliar, 

crônicas estes presentes no acervo da Folha de São Paulo (Anexo 11 ). Explique 

sobre a situação de comunicação em que as crônicas foram produzidas: o veículo 

inicial foi o jornal, só depois foi publicado no livro “O imaginário cotidiano”. 

Divida a turma em quatro grupos, e distribua uma notícia e sua respectiva 

crônica. Peça para lerem os textos com o mesmo tema e observarem as diferenças 

linguísticas discursivas e contextuais que existem. Logo, o professor apresentará no 

Data Show um quadro comparativo mostrando as principais diferenças entre a 

notícia e a crônica (Apêndice 7).  Após essa orientação os alunos farão uma 

atividade escrita (Apêndice 8). Para finalizar a atividade cada grupo apresentará 

seu conteúdo aos demais grupos. As atividades serão guardadas no Portfólio dos 

alunos. 

 
 
 
 
 
 

 



Oficina 7 – A Estrutura das crônicas: “Os 
elementos da narrativa”  

 

As atividades propostas para esta oficina têm o objetivo de levar os alunos a 

reconhecer os elementos da narrativa nas crônicas jornalísticas. Primeiramente, o 

professor apresentará a obra “Deu no Jornal”, “notícias que viraram crônicas”, de 

Moacyr Scliar (Anexo 12 ), das quais quatro foram escolhidas e selecionadas. 

O professor lerá a crônica: “A volta  do filho pródigo” e a notícia que  serviu de 

inspiração ao autor (Anexo 13.) A seguir,  fará a  sistematização na lousa dos 

elementos  da   narrativa (personagem, foco narrativo, tempo, espaço, enredo – 

situação inicial, conflito, clímax e  desfecho). Após a explicação o professor  

distribuirá cópias das crônicas selecionadas (Anexo 14-16)   para que os  alunos em 

dupla leiam e  façam os  exercícios  escritos, focalizando os elementos narrativos 

(Apêndice 9).  Terminado o questionário, alguns alunos apresentarão para a sala as 

atividades.  A correção será feita oralmente e as atividades serão arquivadas no 

Portfólio. 

 

Oficina 8:  As Vozes do discurso no gênero 
crônica: uma conversa ao pé  do ouvido 
 
Nesta oficina, o  professor apresentará aos  alunos as vozes  do  discurso, o  

objetivo  é  reconhecer o tipo de  discurso presente no gênero e aplicá-los nas 

produções textuais.  Professor explique  aos alunos que, ao falar ou escrever, 

estamos sempre dialogando com outras vozes e outros discursos com os quais 

tivemos contato.  

Em uma narrativa, os escritores e locutores ao reproduzir outras enunciações, 

isto é, ao introduzir outras vozes no texto, dispõem de três tipos de discurso: direto, 

indireto e indireto livre.  Complemente dizendo que a escolha de um tipo de discurso 

ou de outro depende do tipo de texto que se quer produzir ou da finalidade que se 

tem em vista. Enfatize que são importantes recursos para organização das vozes no 

interior do texto narrativo e para a criação e certos efeitos de sentido nas crônicas. 

O professor através do data show, projetará para os  alunos uma tira (Anexo 17) 



para observarem as características do  discurso  direto. Após a explicação do  

professor sobre as características dos três  tipos  de discurso,o  professor distribuirá 

aos alunos a cópia da tirinha de Calvin (Apêndice 10).  Peça a eles que respondam, 

em dupla, as questões propostas em seus cadernos (Apêndice 10 ) que será  

corrigida  oralmente. 

Na seqüência, os alunos receberão  a cópia da crônica “Conversinha Mineira”  

de Fernando Sabino (Anexo 18)  . O professor fará uma breve  apresentação do  

autor  no data show (Anexo 19) . Após a leitura individual  da crônica solicitar que 

dois alunos façam a leitura dialogada, isto é, cada um representando uma das 

personagens na frente da turma; obedecendo a entonação de voz , pausa  e 

emotividade. Os alunos  responderão oralmente um roteiro  sobre  a  crônica lida  

(Apêndice 11 ) Em  seguida,  o professor apresentará o vídeo –“ Conversinha 

Mineira” , para que  façam uma comparação com o texto  escrito . Chamar  a 

atenção deles para a seguinte observação:  Quando, no texto escrito, não se pode 

contar com as imagens ou desenhos, usam-se apenas os recursos que a língua 

oferece para indicar a situação de comunicação - os verbos de fala – para introduzir 

a fala das personagens, como perguntar, responder, ameaçar, informar, etc;  

Ainda no data show, o professor mostrará  um  quadro das características dos  

três tipos  de discurso (Anexo 20) para  sistematização do  conteúdo; os  alunos 

receberão cópias do quadro para serem afixadas no  caderno.Para  finalizar,  como 

tarefa  de casa, o professor deverá apresentar aos alunos a seguinte proposta de 

produção de texto:  passar o texto “Conversinha Mineira” para o discurso indireto.  

(Apêndice 12)  As produções serão entregues para o professor na  próxima aula, e  

após corrigi-las serão guardadas no portfólio dos  alunos 

Link do vídeo “Conversinha Mineira”: http://www.youtube.com/watch?v=HidlEZda2MA 
Sugestões de sites para pesquisa:  
http://www.algosobre.com.br/redacao/tipos-de-discursos.html  
http://www.infoescola.com/redacao/tipos-de-discurso/  
http://falabonito.wordpress.com/2006/12/13/narracao-discursos-direto-indireto-e-indireto-livre/  

 

 

Oficina 9 – Retextualizar, um aprendizado 

 
 Como motivação inicial o professor apresentará uma crônica em áudio “Eu 

aposto na velhinha”, do áudio livro “O homem que era verde”, de Laly Cataguases. 



Ao apresentar o título do texto, o professor pedirá aos alunos que  anotem a opinião 

deles acerca desse título (Apêndice 13).   

 Após a audição da crônica, o professor fará uma roda de conversa, 

juntamente com os alunos sobre a temática da crônica ouvida, destacando aspectos   

da narrativa, bem como a singularidade do suporte auditivo. A seguir, eles 

responderão o questionário escrito sobre a crônica (APÊNDICE 14); as correções   

serão feitas oralmente.  

Para finalizar peça aos alunos que reescrevam a crônica, relembrando os 

elementos esperados: acontecimentos, narrador, personagens, desenrolar da 

narrativa, enredo, conflito e desfecho. (APÊNDICE 15). Motive alguns alunos a   

lerem o  texto deles para a sala; um fará o papel do narrador e os outros dois dos 

personagens, obedecendo a entonação de voz, pausa. Explique que a entonação 

influencia o modo como o leitor interpreta o texto.  As produções serão arquivadas 

no portfólio dos  alunos. 

 

O link da crônica em áudio é: 

 <https://www.youtube.com/watch?v=n_Gqur9jpfE> 

 
 
Oficina 10 “Aspectos  Linguístico- Discursivos: 

Retomada textual” 
  

Esta oficina irá trabalhar a retomada textual nas questões lingüísticas, objetiva   

explorar as marcas enunciativas e de textualização, bem como a descoberta de 

palavras e marcações de tempo utilizadas nas narrativas.   

Na seqüência, o professor procederá à leitura da crônica de Moacyr Scliar  

“Os namorados da Filha” (Anexo 21 ). Cada aluno terá uma cópia impressa. O 

professor fará as sistematizações na lousa das marcas temporais presentes na 

narrativa, a identificação pronomes, nomes, sinônimos, adjetivos, entre outras 

marcas lingüísticas.  

Após a explanação os alunos farão por escrito os exercícios de retomada 

textual (Apêndice 16) . A correção dessa atividade será feita oralmente, sendo 

recolhida a atividade escrita pelo professor.  



Oficina 11 – “Moacyr Scliar, uma homenagem” 
 

Por meio dessa oficina será incentivada a pesquisa sobre a vida e obras do 

autor Moacyr Scliar.  É uma maneira de reconhecer a importância do autor para a 

literatura brasileira. Primeiramente, o professor apresentará o vídeo de uma 

entrevista intitulado “Entre a medicina e literatura”, da editora Saraiva.  

Os alunos serão levados ao laboratório de informática para que possam 

pesquisar sobre a vida e obras do autor, nos sites indicados. Feita a pesquisa   

professor perguntará aos alunos quais foram as manifestações mais curiosas e  

interessantes do  escritor em  relação ao  texto  escrito. Logo, o professor dividirá a 

turma em grupos para que cada um deles produza um banco de dados com 

informações sobre a biografia, principais obras, destaques e frases literárias 

pertinentes ao autor (Apêndice 17).   

Após a revisão e dos conteúdos elencados, o professor conduzirá a turma, 

novamente, ao laboratório de informática para que digitem suas produções. Os 

alunos produzirão um compilado sobre o autor  em formato infográfico que  será 

divulgado  no  site da escola.   

O link do vídeo da entrevista é:  

<http://www.youtube.com/watch?v=d5NA7Sd5QRA.  
 
Os links dos sites indicados são:  
<http://www.scliar.org/moacyr/>. 
<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=298>. 
<http://almanaque.folha.uol.com.br/moacyrscliar.htm>. 
<http://www.fvc.org.br/pdf/letras-luz-bx.pdf>. 

 

 
Oficina 11– “Entrevistas de autoridades sobre 

crônicas” 
 

  

 Por meio dessa oficina, será trabalhada a revisão de conteúdo estudado. Para 

isso, o professor apresentará no Data Show três vídeos de entrevistas de 

autoridades sobre o assunto “crônicas”: primeiramente uma entrevista com o Dr. 

Geraldo Menezes Barbosa, intitulada “O que é uma crônica”. Na seqüência, um 

vídeo com apresentação de Arnaldo Jabor, chamado “Conheça a Crônica”. Em 



seguida, será apresentado o vídeo “O que é crônica”, de Fátima Campilho – Trecho 

do episódio Do ponto em ponto se faz um conto, do Programa Palavra Puxa Palavra, 

da TV Brasil.  

 Seqüencialmente, o professor organizará comentários orais a respeito dos 

principais pontos abordados nos discursos. Os links dos vídeos relacionados 

mostrarão aos alunos algumas dicas importantes e instruções que poderão ser 

seguidas para escreverem crônicas com clareza e objetividade. O objetivo é revisar   

uma maior gama de informações relativas às crônicas, destacando, principalmente 

os vários aspectos que caracterizam sua escrita.  

 Logo em seguida, o professor conduzirá os alunos a escrever em forma de 

tópicos, os principais apontamentos apresentados nos vídeos (Apêndice 18).  Os 

alunos, ao final, deverão entregar suas considerações, trabalho a ser corrigido e 

arquivado no seu Portfólio.  

 

Os links dos vídeos são:  

<http://www.youtube.com/watch?v=I1o7ktZLiYQ>. 
<http://www.youtube.com/watch?v=lbgP_hPPiC8>. 
<http://www.youtube.com/watch?v=rjHJT2WwVtg>. 

 
Oficina 12 – “Produção final: Crônica 

Jornalística” 
 
 

Esta etapa configura-se como o momento crucial e mais importante da SD. 

Nesse momento, o aluno mostrará efetivamente os conhecimentos e informações 

obtidos em cada oficina apresentada. O aluno deverá produzir uma crônica 

jornalística a partir de uma notícia do cotidiano de um jornal. Ou seja, o professor 

conduzirá para que se reescreva e se reestruture a primeira crônica diagnóstica, 

utilizando-se dos conceitos aprendidos até então.  Durante o processo de escrita, o 

professor deve lembrar aos alunos para que fiquem atentos à presença dos 

aspectos do gênero. Após a escrita, os trabalhos serão recolhidos para uma 

correção e posterior avaliação.  

 

 



Oficina 13 – “Revisão e reescrita da produção” 
 

Esta última oficina dar-se-á especificamente para garantir a revisão das 

produções realizadas na oficina anterior.  A avaliação deverá ser realizada de 

maneira geral pelos próprios alunos e direcionada a partir da ficha de avaliação da 

escrita do gênero “crônica jornalística”, preparada previamente pelo professor 

(Apêndice 19).  Na ficha, constam conceitos citados em sala de aula. Durante a 

reescrita o professor deve pedir aos alunos a verificarem mais uma vez a coerência, 

o vocabulário utilizado, o desfecho, eliminar redundâncias e a pontuação. 

Após o término das questões, o professor deverá recolhê-las e corrigir o 

conteúdo, devolvendo-as em seguida para serem ilustradas e guardadas no portfólio 

dos alunos. Como sugestão, o professor juntamente com os alunos poderá   produzir 

um áudio-livro gravado com sonoplastia de algumas crônicas apresentadas pelos 

alunos. Para isso, o professor fará um comentário final sobre as considerações 

apresentadas nas produções, bem como organizará os materiais para a elaboração 

da atividade de gravação. 

Os trabalhos produzidos pelos alunos durante as oficinas serão divulgados no 

“III Sarau Literário - Experiências Poéticas na escola”, a ser realizado na escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERÊNCIAS 
 
ANTUNES, Irandé C. Lutar com palavras:  coesão e coerência. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2005.  
 
BARROS, Eliana M.D. de.; NASCIMENTO, Elvira L. Gêneros textuais e livro didático: 
da teoria à prática. Linguagem em Discurso  – lendo, Tubarão, v.7, n.2. p. 241-270, 
mai./ago.2007. 
 
BARROS, Eliana M. D. de. Gestos de ensinar e de aprender gêneros textuais: a 
sequência didática como instrumento de mediação. 2012. 358f. Tese (Doutorado em 
Estudos da Linguagem) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR, 2012. 
 
_____ Aproximações entre o funcionamento da Metodologia das Sequências 
Didáticas e o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal. Calidoscópio , 
Unisinos, vol. 11, n. 1, p. 76-89, jan./abr. 2013. 
 
BRONCKART. Jean-Paul. Atividades de linguagem, textos e discursos : por um 
interacionismo sócio-discursivo. Trad. Anna Rachel Machado e Pericles Cunha. São 
Paulo: Educ, 2003. 
 
CANDIDO, Antonio et al. A crônica:  o gênero, sua fixação e suas transformações 
no Brasil.Campinas/Rio de Janeiro: Unicamp/Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992. 
 
COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de gêneros textuais . 2. ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2009. 
 
COUTINHO, Afrânio dos Santos; SOUZA, José Galante de (Dir.). Enciclopédia de 
literatura brasileira.  2. ed. São Paulo: Global; Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca 
Nacional/DNL: Academia Brasileira de Letras, 2001. v. 1. 
 
FÁVERO, Leonor Lopes; MOLINA, Márcia A. G. A crônica:  uma leitura textual-
discursiva. Coleção Mestrado em Linguística, Franca, SP, v. 1, pp. 71-94, 2006. 
Disponível em: 
<http://publicacoes.unifran.br/index.php/colecaoMestradoEmLinguistica/article/view/3
84/31>. Acesso em: 21 nov. 2014. 
 
LUFT, Lya. O silêncio dos amantes . Rio de Janeiro: Editora Record, 2009.  
 
MACHADO, Irene A. Literatura e redação . São Paulo: Scipione, 1994. 
 
MARTINS; Dênis Pereira; SAITO, Claúdia Lopes Nascimento. O gênero textual 
crônica como instrumento de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. In: 
ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CURSO DE LETRAS, 7., FACCAR, 
2006, Rolândia (PR). Anais...  Disponível em: 
<http://www.faccar.com.br/desletras/hist/2006_g/textos/023.htm>. 
Acesso em: 10 out. 2014. 
 
MOISÉS, Massaud. A criação literária:  prosa. 9. ed. São Paulo: Melhoramentos, 
1979. 



 
MORAES, Vinicius De. Para Viver um grande amor. Crônicas e Poemas . 2.ed. São 
Paulo: Editora das Letras, 2004.  
 
______. Dicionário de termos literários.  12. ed. São Paulo: Cultrix, 2004. 
 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares de Língua 
Portuguesa para a Educação Básica . Curitiba: SEED, 2008.  
 
SÁ, Jorge de. A crônica. São Paulo: Ática, 1985. 
 
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim (org.). Gêneros orais e escritos na 
escola . Trad. de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de 
Letras, 2004. 
 
Scliar, Moacyr, Deu  no  Jornal . Rechim, RS: Edelbra, 2008 
 
SILVA, Ezequiel T. da. A produção da leitura na escola: pesquisas x propostas. 2. 
ed. São Paulo: Ática: 2002. 
 
Simon, Luiz Carlos. Duas ou  três páginas despretensiosas: a crônica, Rubem 
Braga e  outros  cronistas. Londrina: Eduel, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 1 – Atividade de observação de imagens do cotidiano 
 

a) Observe as figuras abaixo e escolha uma imagem que mais lhe tocou. 

Elabore um parágrafo explicitando seus motivos da escolha da imagem.  

 

 

 
Fonte:  
 
<http/www.google.com.br/search?q=cenas+e+imagens+do+cotidiano&sa=X&biw=1366&bih=635&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&ei=TXduVOKnEoWagwSs6oKgAQ&ved=0CB4QsAQ>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE 2 – Atividade para identificação dos tons das crônicas 
 

a) Identifique os tons das crônicas abaixo:  
 
 
A pedra da bruxa de Lya Luft 
 

Quando meu filho tão querido sumiu, quando se transformou, se matou, se 

jogou ou caiu da Pedra da Bruxa, se perdeu no mato - ou saiu voando e nunca mais 

voltou -, entendi que nossa cumplicidade só existia na minha imaginação. Essa foi a 

sua verdadeira morte: nossa relação tão especial era mentira. A boa vida familiar era 

falsa. Andávamos sobre uma camada fina de normalidade. Por baixo corriam rios de 

sombra que eu não queria ver. Ele, meu filho tão extraordinariamente amado, era 

irremediavelmente sozinho - eu, que me considerava a melhor das mães, de nada 

adiantei.  

Os dois irmãos davam-se bem, mas sem intimidade. Eu raramente a via 

juntos. Um parecia achar graça do outro. Ele chamava o maior de troglodita, naquele 

tom de afetuosa implicância que acontece entre irmãos; o mais velho o chamava de 

queridinho da mamãe, no mesmo tom sem maldade. Quando já era um adolescente 

alto, magro, um pouco desajeitado, naquela manhã fatal em nossa casa na 

montanha, ele chegou perto do pai quando este pegava a chave do carro, e, num 

esforço para vencer a barreira da timidez, pediu:- Pai, a gente pode conversar um 

pouco? O pai, desacostumado, espantou-se. Homem racional e direto, disse algo 

direto e racional: 

 - Filho, estou atrasado, preciso estar na cidade em uma hora. Na minha volta 

a gente fala, está bom? - E partiu sem nenhum remorso porque não imaginava o que 

estava por vir (...).  

 

Transcrição parcial da crônica a Pedra da Bruxa de Lya Luft 
 

Fonte:  LUFT, Lya. O Silêncio dos Amantes. 8º edição. Editora Record. Rio de Janeiro, 2009. p.13-22 
 
 
 “O anão” de Lya Luft  
 
            Você não foi parido, foi cagado! – gritou meu colega no pátio da escola 

durante o recreio. Muitos começaram a rir, apontaram “ooohhhh botando a mão na 

boca. Mas o outro menino, estimulando pelas risadas, repetiu: - É isso mesmo, meu 



pai disse que você não foi parido, foi cagado!  

            Não havia nenhum adulto por perto, e não fiz queixa a ninguém. Estou 

acostumado. Esses insultos me fortalecem o meu ódio. Minha tristeza também me 

ajuda mais  (...). 

             Saiu pisando com ódio, bateu a porta da casa, bateu a porta do carro e 

arrancou ainda furioso. Ele bate em tudo porque não pode bater em mim. Sou 

pequeno demais. Sou um pobre anãozinho encolhido na sua cadeira. Aí eu fui 

escorregando para o chão, e deitado embaixo da mesa comecei a grunhir baixinho 

(...). 

Transcrição parcial da crônica o anão de Lya Luft 

 

Fonte: LUFT, Lya.O silêncio dos amantes. 8.edição. Rio de Janeiro: Editora Record. 2009, p.23-32 

 
“Os Turistas secretos” de Moacyr Scliar 

 

              Havia um casal que tinha uma inveja terrível dos amigos turistas – 

especialmente dos que faziam turismo no exterior. Ele, pequeno funcionário de uma 

grande firma, ela, professora primária, jamais tinham conseguido juntar o suficiente 

para viajar. Quando dava para as prestações das passagens não chegava para os 

dólares, e vice-versa; e assim, ano após ano, acabavam ficando em casa. 

Economizavam, compravam menos roupa, andavam só de ônibus, comiam menos – 

mas não conseguiam viajar para o exterior. Às vezes passavam uns dias na praia. E 

era tudo (...). 

Transcrição parcial da crônica Os turistas secretos de Moacyr Scliar 

 

Fonte:http://pedrolusodcarvalho.blogspot.com.br/2010/12/moacyr-scliar-os-turistassecretos.html 

 

 O Trem Fantasma: Moacyr Scliar    

 

           Depois de duas semanas, enfim, o médico confirmou que meu melhor amigo 

Matias estava com leucemia, o maior desejo de Matias era ir a um trem fantasma, 

mas não seria possível, pois não havia este brinquedo na cidade. A mãe de Matias 

me deu dinheiro para cumprir o último desejo de meu amigo. Peguei um ônibus e fui 



até a cidade mais próxima com o brinquedo, andei e andei, várias vezes anotando 

tudo. Seria muito difícil montar um trem fantasma, mas estava disposto a fazê-lo.  

           Depois de muito tempo, tudo estava pronto, botei-o dentro de um carrinho de 

supermercado e comecei a empurrá-lo pelo corredor, a porta do salão se abriu, 

entrei por ela e ai estava a mãe de Matias vestida de bruxa com uma roupa preta, 

dei duas voltas no corredor e saí, a próxima parada foi no banheiro onde Matias 

encontrou seu pai enforcado, após isso virei para o quarto de suas irmãs que 

estavam apunhaladas. Matias estava exausto, mas mesmo assim estava muito feliz, 

algumas semanas depois Matias morreu (...).  

Transcrição parcial da crônica Trem Fantasma de Moacyr Scliar 

 

Fonte: http://oitavacmaq.wordpress.com/2009/09/01/95/ 

 

 “Os Namorados da Filha” de Moacyr Scliar 

 

 Quando a filha adolescente anunciou que ia dormir com o namorado, o pai 

não disse nada. Não a recriminou, não lembrou os rígidos padrões morais de sua 

juventude. Homem avançado,  esperava que aquilo acontecesse um dia. Só não 

esperava que acontecesse tão cedo. 

         Mas tinha uma exigência, além das clássicas recomendações. A moça podia 

dormir com o namorado: 

            ─ Mas aqui em casa. 

            Ela, por sua vez, não protestou. Até ficou contente. Aquilo resultava em 

inesperada comodidade. Vida amorosa em domicílio, o que mais podia desejar? 

Perfeito. 

 O namorado não se mostrou menos satisfeito. Entre outras razões, porque passaria 

a partilhar o abundante café da manhã da família. Aliás, seu apetite era espantoso: 

diante do olhar assombrado e melancólico do dono da casa, devorava toneladas do 

melhor requeijão, do mais fino presunto, tudo regado a litros de suco de laranja (...).  

                                       

    Transcrição parcial da crônica: Os namorados da filha de Moacyr Scliar 

 

Fonte: (Crônica extraída da Revista Zero Hora, 26/4/1998, e contida no livro Boa Companhia: 

crônicas, organizado por Humberto Werneck, São Paulo: Companhia das Letras, 2006, 2. 



reimpressão, pp. 205-6.) 

 

“A bola”, Luis Fernando Veríssimo 

 

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

ao ganhar sua primeira bola do pai. U número 5 sem tento 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” Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando 

gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola, 

á 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 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. Uma bola, bola. Uma bola mesmo (...).  

Transcrição parcial da crônica de Luiz Fernando Veríssimo   

 

Fonte: Veríssimo, Luis Fernando. A bola. Comédias da vida privada; edição especial para as escolas. 

Porto Alegre: L&PM, 1996.P.96-7 

 

“O aniversário”, Lya Luft  

 

No dia dos seus muitíssimos anos, acordou como de costume, emergindo 

sem susto nem alarma. Ele não estava a seu lado, percebeu sem estender a mão 

nem abrir os olhos. Algo mais concreto do que tato e visão lhe dizia isso: fazia parte 

do fluir incessante entre os dois há tantos anos. E lhe dava uma sensação de 

conforto, saber que tinham essa ligação. Depois abriu os olhos e divisou o quarto, 

cada detalhe tão familiar, o Buda de madeira sobre a cômoda, a veneziana da 

sacada entreaberta revelando o parque com árvores (...).  

 

Transcrição parcial da crônica O aniversário de Lya Luft 

 

Fonte: LUFT, Lya.O silêncio dos amantes.8.edição. Rio de Janeiro: Editora Record. 2009, p.33-38 

  



“A mais pura verdade”, de Arnaldo Jabor  

 

A medida que envelheço e convivo com outras, valorizo mais ainda as 

mulheres que estão acima dos 30. Elas não se importam com o que você pensa, 

mas se dispõem de coração se você tiver a intenção de conversar. Se ela não quer 

assistir ao jogo de futebol na tv, não fica à sua volta resmungando, vai fazer alguma 

coisa que queira fazer. 

Senhoras, eu peço desculpas! Para todos os homens que dizem: "Porque 

comprar a vaca, se você pode beber o leite de graça?", aqui está a novidade para 

vocês: Hoje em dia 80% das mulheres são contra o casamento e sabem por quê?  

"Porque as mulheres perceberam que não vale a pena comprar um porco inteiro só 

para ter uma lingüiça!". Nada mais justo (...).  

Transcrição parcial da crônica “A mais pura verdade” de Arnaldo Jabor 

Fonte: http://pensador.uol.com.br/frase/NzEyNDY 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 3 – Questionário escrito com perguntas sobre o contexto de produção 

das crônicas  

a) Responda as perguntas abaixo de acordo com as crônicas do exercício 

anterior:  

1-Em que época foi escrita a crônica;  

2-Qual fato é narrado;  

3-Esta crônica é um gênero predominante da linguagem oral ou escrita;  

4-A qual esfera da comunicação humana pertence esta crônica;  

5-Quem produziu esta crônica;  

6-A quem se dirige a edição desta crônica;  

7-Qual é o objetivo ou finalidade da escrita desta crônica;  

8-Sobre qual tema tratou a produção e edição desta crônica; 

9-Qual o valor desta crônica para a sociedade;  

10-Qual o suporte utilizado para a edição desta crônica; 

11-Em qual meio circula esta crônica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 4: João Ubaldo Ribeiro, o cronista 

 

a) Leia os fragmentos, abaixo, das crônicas de João Ubaldo Ribeiro, escolha um 

e dê continuidade a narrativa, atentos à presença das características do 

gênero:  

 

O correto uso do papel higiênico 
Esta foi a última coluna escrita por João Ubaldo Ri beiro, que seria publicada 
no dia 20 de julho 

O título acima é meio enganoso, porque não posso considerar-me uma 

autoridade no uso de papel higiênico, nem o leitor encontrará aqui alguma dica 

imperdível sobre o assunto. Mas é que estive pensando nos tempos que vivemos e 

me ocorreu que, dentro em breve, por iniciativa do Executivo ou de algum legislador, 

podemos esperar que sejam baixadas normas para, em banheiros públicos ou 

domésticos, ter certeza de que estamos levando em conta não só o que é melhor 

para nós como para a coletividade e o ambiente. Por exemplo, imagino que a 

escolha da posição do rolo do papel higiênico pode ser regulamentada, depois que 

um estudo científico comprovar que, se a saída do papel for pelo lado de cima, 

haverá um desperdício geral de 3.28 por cento, com a conseqüência de que mais 

lixo será gerado e mais árvores serão derrubadas para fazer mais papel. E a 

maneira certa de passar o papel higiênico também precisa ter suas regras, 

notadamente no caso das damas, segundo aprendi outro dia, num programa de 

tevê.[.....] 
 
Maus perdedores 
Sete a um e você via que os alemães não fizeram mai s por constrangimento 

Quando eu era estudante nos Estados Unidos, numa distante década do 

século passado, tive um excelente professor de Ciência Política, dr. William Bruce 

Storm. Ficamos amigos e de vez em quando eu ia a seu escritório no campus, onde 

batíamos papo e ele sempre me ensinava alguma coisa, nem sempre de política. Até 

hoje, por exemplo, sou um cachimbólogo razoável, porque ele me fez algumas 

fantásticas palestras sobre cachimbos, que ele pitava sem cessar, inclusive nas 

aulas, bons tempos. Um dia ele se queixou de que o time de futebol americano da 

universidade tinha perdido outra vez, parecia que queria acumular uma derrota atrás 

da outra. Sem conhecer nada de futebol americano, mas querendo responder 

alguma coisa, comentei brilhantemente que esporte é assim mesmo, um dia se 



perde, no outro se ganha. 

— Son — disse ele — show me a good loser, and I’ll show you a loser. 

Botei esse inglês aí porque gosto me lembrar da cara e da voz dele, quando 

me falou isso, e para quem souber inglês e quiser citar o original. A tradução é “Filho, 

me mostre um bom perdedor e eu lhe mostrarei um perdedor.” [...] 
Fonte: http://oglobo.globo.com/opiniao/maus-perdedores-13231292#ixzz3L3JjoT6Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 5 – Notícias para a primeira produção de uma crônica 

 

a) Leia as sugestões de notícias abaixo e escolha uma delas para a produção de 

uma crônica:  

 

Sugestão1:  

Homem vai de maca ao fastfood para comprar lanche  

 

Turistas filmaram o homem na cabine da lanchonete Foto: Reprodução / Daily Mirror 

Um homem foi flagrado comprando lanche deitado numa maca, no estado da 

Virginia, nos Estados Unidos. As imagens foram feitas por um casal de turistas que 

passava pelo local de carro. O vídeo mostra o homem de bruços numa maca 

motorizada. Ele para perto da cabine do drive-thru do McDonald’s e faz o pedido, 

como se nada estivesse acontecendo. As cenas foram divulgadas na internet e logo 

se espalharam. O homem não foi identificado 

 

Fonte:http://www.noticiasinusitadas.com.br/2014/08/homem-vai-de-maca-ao-fast-food-para.html 

 

Sugestão 2:  

Piloto de moto oferece “carona” para ladrão realiza r fuga e acaba levando 

criminoso até a polícia  

 

Motoqueiro dá carona a ladrão e acaba o levando até a polícia. 

         Um ladrão de Guangxi, na China, vai passar a questionar a bondade de 

estranhos. O criminoso tentou pegar carona com um condutor de moto para realizar 

sua fuga de um assalto, mas foi levado direto para a polícia. 

        No dia 12 de abril, o suspeito roubou uma bolsa de uma mulher em uma praça 

pública. Um piloto de moto de 29 anos foi alertado sobre o assalto, e seguiu o 



acusado. 

        O homem ofereceu uma “carona” ao suspeito, com pretexto de que era 

“tranqüilo”. O ladrão pulou na moto, imaginando que ganharia tempo com a fuga. 

Apesar disso, ele acabou sendo levado direto a um quartel policial. O motoqueiro 

avisou os policiais que, rapidamente fecharam os portões e capturaram o envolvido 

 

Fonte: http://www.noticiasinusitadas.com.br/2014/08/piloto-de-moto-oferece-carona-para.html 

 

Sugestão 3:  

Gatinho 'cansa de ficar sozinho' em casa e liga par a a polícia  

 

Gatinho arteiro ligou para a polícia 

Quando os policiais da cidade de Londres receberam uma ligação em que ninguém 

do outro lado falava, ficaram preocupados. A equipe rastreou a chamada, localizou o 

endereço e decidiu partir para a diligência. Quando chegaram ao local, arrombou a 

porta da frente, a surpresa: a casa estava vazia. O gatinho da família era o 

responsável pelo “pedido de socorro”! 

 

Fonte: http://www.noticiasinusitadas.com.br/2013/11/gatinho-cansa-de-ficar-sozinho-em-casa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 6: Atividade baseada no texto de Jorge Sá.  

 

1-Com base  na leitura do texto de Jorge Sá, responda as seguintes perguntas: 

 

a) Qual o primeiro  suporte de dramatização das crônicas? 

b) De acordo como texto, quais semelhanças e inferências que 

podemos apontar entre a crônica e o jornal?  

c) Qual é o ponto em comum que une o cronista, o leitor e a crônica? 

d) Comprove com uma frase do texto: Em que a linguagem das 

crônicas se aproxima?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 7: Quadro comparativo entre Notícia/Crônica.   

 

a) Observe o quadro abaixo: 

 

Notícia  Crônica  

Texto objetivo sobre algum 

fato real 

 

Texto subjetivo podendo basear-se em fatos reais 

ou fictícios 

 

Narrativa impessoal 

 

Narrativa impessoal ou pessoal 

 

Registro na linguagem formal 

 

 

Registro numa linguagem formal com marcas de 

oralidade 

 

Função informativa 

 

Função emotiva ou lírica 

 

Uso de frases do tipo 

declarativas 

 

Uso de recursos como a ironia e o humor 

Texto curto, claro e direto Texto curto, com reflexões, comentários ou evasivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 8 – Fato e ficção: notícia x crônica  

 

1) Com base na leitura das notícias e crônicas (ANEXO 11), responda as questões 

abaixo:  

a) Qual a relação da crônica com a notícia? Aponte semelhanças temáticas e as 

diferenças na composição dos gêneros. 

b) Encontrem nas notícias os dados reais, ou seja, identifiquem uma realidade 

específica: local de ocorrência, data, nome dos personagens envolvidos. 

Discuta com os colegas e conclua se o mesmo ocorre na crônica. 

c) Encontrem no texto literário de Moacyr Scliar marcas de uma linguagem menos 

formal: regionalismos, gírias, construções coloquiais etc. 

d) Quais os comentários do narrador, situações insólitas ou efeitos estilísticos de 

humor ou ironia presentes na crônica? 

Discuta com os colegas e conclua se o mesmo ocorre na notícia. 

e) Qual é o foco dado ao tema na crônica? O texto literário estimula o leitor a fazer 

algum tipo de reflexão sobre o fato cotidiano? Como vocês a interpretam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 09:  Os elementos da narrativa 

 

Responda o questionário a seguir, com base na leitura das crônicas de Moacyr 

Scliar: “ A volta do filho pródigo” - “Uma carta ao pai - “Casa de boneca” - “Namoro e 

futebol” . Lembre-se: é um questionário para cada crônica. 

 

1. Na crônica lida (complete com o nome de cada crônica). há a presença de que 

tipo de narrador? Assinale a alternativa que esteja de acordo com o texto lido. 

(   ) narrador-personagem: conta na 1º pessoa a história da qual participa também 

como personagem. 

(  ) narrador-observador: conta a história do lado de fora, na 3º pessoa, sem 

participar das ações. 

(    ) narrador-onisciente: conta a história em 3º pessoa e, às vezes, permite certas 

intromissões narrando em 1º pessoa. 

Justifique sua resposta anterior com um trecho que a comprove:  

 

2. O narrador do texto também é personagem? Justifique a sua resposta.  

3. Quais são os personagens desse texto?  

4. Na crônica há que tipo de personagem? Assinale a alternativa que esteja de 

acordo com o texto lido:  

(    ) protagonista      (     ) antagonista          (    ) coadjuvante  

Justifique sua resposta anterior com um trecho que a comprove. 

5. O tempo apresentado na crônica lida é cronológico ou psicológico? Justifique com 

suas palavras e um trecho que comprove sua resposta.  

6. Qual o cenário onde a história acontece? Descreva as características do local. 

7. A crônica contém elementos predominantemente narrativos. Agora localize no 

texto cada um desses elementos. 

a)   Situação inicial – 

b)   Conflito –  

c)   Clímax –  

d)  Desfecho –  

 

 

 



APENDICE 10 – Os tipos de discursos  

 

 
Tirinha disponível em:  
http://oinsetohumano.blogspot.com/  
 
1. Questões sobre o texto:  

a. Observe os quadrinhos da tira. Verifica-se que há a presença de três discursos, 

isto é, três vozes: a do narrador, a de Calvin e a da mãe de Calvin.  

b. Identifique o trecho dos quadrinhos em que a voz da personagem não aparece 

integralmente, isto é, o narrador é quem conta as ações da personagem.  

c. Em que quadrinho, as falas de Calvin e sua mãe são reproduzidas integralmente?  

d. Reescreva o texto da tira – sem os balões – pontuando adequadamente o diálogo 

direto entre Calvin e sua mãe.  

2. Complete adequadamente as lacunas com as expressões: discurso direto ou 

discurso indireto.  

a. No ___________________ , a fala das personagens é reproduzida integralmente 

no discurso narrativo, conservando sua forma de expressão: tempo verbal, 

pronomes, etc. Ele é introduzido, geralmente, por travessão ou delimitado por aspas.  

b. No _____________________, a fala das personagens é reproduzida pelo 

narrador, o que provoca nela alterações relacionadas à pessoa, tempos verbais, 

pronomes. Ocorre ainda o emprego de palavras que ou se.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APENDICE 11 – Vozes do discurso no gênero “crônica”  
 
1) Leiam as  questões sobre o texto "Conversinha mineira” e  respondam oralmente :  

a) Observe que todo o texto é construído em forma de diálogo, isto é, ele reproduz 

diretamente as fala das personagens, sem intromissão do narrador. Que efeito esse 

recurso provoca no texto?  

b) O viajante /freguês e o mineiro do balcão conversam. . Em que lugar ocorre a 

conversa?  

c) Pode-se dizer que o fato de “o mineiro do balcão” demonstrar-se ingênuo e 

desinteressado torna o texto cômico?  

d) Você concorda que:  

a. Fernando Sabino retrata no texto “Conversinha Mineira” a realidade da maior 

parte da população brasileira, a qual é composta de pessoas sem nenhum preparo 

pessoal ou intelectual para responder pela condução dos destinos do País, dos seus 

Estados e dos seus Municípios, mas que têm nas mãos o poder de determinar quem 

vai representar todo o conjunto da sociedade nos Poderes Executivo e Legislativo? 

Justifique sua resposta.  

b. Como se pode analisar o comportamento do mineiro em relação à 

irresponsabilidade do leiteiro, que só aparece quando quer para levar o leite a um 

estabelecimento comercial que se denomina “Leiteria”?  

2) A crônica “Conversinha Mineira” se assemelha ao texto teatral, pois assim como 

nesse texto, não apresenta narrador. Numa peça teatral, tomamos conhecimento da 

história por meio da ação das personagens.  

a. Responda: como o leitor toma conhecimento dos fatos na crônica “Conversinha 

Mineira”?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APENDICE 12 – Produção de texto 

 

1) Passe o texto “Conversinha Mineira”  para o discurso indireto.  

2) Realize as modificações necessárias: crie um narrador de terceira pessoa 

para contar a história; utilize verbos de locução para introduzir o que as 

personagens falam; mude os tempos verbais do presente para o pretérito; 

altere a pontuação; utilize pronomes para não repetir sempre o nome das 

personagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 13: Inferências acerca do título da crônica: “Eu aposto na velhinha” 

 

1) Anote sua opinião acerca deste título: “Eu aposto  na velhinha” – crônica  em 

áudio de  Laly Cataguases nas questões  abaixo: 

a) Esse título desperta a atenção do leitor? Por quê?   

b) O que ele sugere?  

c) Pelo título pode-se imaginar o assunto da crônica:  

d) O título insinua de que personagens a crônica se tratam? Qual o cenário?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 14: Interpretação da crônica “Eu aposto na velhinha”.  

   

1) De acordo com a audição da crônica “Eu aposto na velhinha”. Responda as 

questões abaixo:  

a) O que acharam da personagem principal?  

b) Que recursos estilísticos o autor usou para lhe dar realce? 

c) Qual o tom da crônica? Por que acham isso? 

d) O autor é observador ou personagem? 

e) Que ideias e sentimentos vocês sentiram ao ouvir o texto? 

f) Identifique o assunto da crônica e seus personagens:  

b) Qual o conflito da narrativa? 

c) Quais situações em que o narrador acentua o tom irônico? 

d) Qual o desfecho?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 15: Retextualização da crônica; “Eu aposto na velhinha”.  

 

1) Reescreva a crônica apresentada “Eu aposto na velhinha”, relembrando os 

elementos esperados: acontecimentos narrados, personagens, desenrolar da 

narração (enredo, conflito e  desfecho).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 16: Retomada textual – crônica “Os namorados da filha” de Moacyr 

Scliar. 

 

 01. No texto, “Os  namorados  da filha” procure uma palavra que possa substituir os 

termos grifados nas frases abaixo sem alterar o sentido. 

a)      “Não a censurou , não lembrou os rígidos padrões morais de sua juventude.” 

________________________ 

b)     “Encontro inusitado , mas os cumprimentos eram sempre gentis.” 

________________________________ 

 

2) Com base na leitura  da  crônica  “Os  namorados  da filha”  de Moacyr   Scliar, 

ressalte os elementos desse gênero e os recursos lingüísticos utilizados pelo 

autor, indicados nas perguntas abaixo, grifando-os com cores e da seguinte 

forma:  

a) Traz aspectos da oralidade para a escrita: expressões de conversa familiar e 

íntima, repetições e pronomes?  Identifique-as no texto com lápis  de cor  amarela. 

b) Emprega verbos flexionados na 1º ou 3º pessoa? Grife-os no texto  com lápis 

azul. 

c) Usa marcas de tempo e lugar que revelam fatos cotidianos? Grife-as no texto com 

cor laranja. 

d) Vale-se do discurso direto nos diálogos?  Grife  no texto com a  cor preta. 

e) Apresenta verbos de dizer? Destaque no texto  com  vermelha. 

f) Há advérbios e adjetivos no texto? Grife-os com a cor roxa e rosa, 

respectivamente. 

g) Em que pessoas estão empregadas as formas verbais e os pronomes? 

 

3) Ainda, sobre a crônica “Os namorados da filha” respondam as seguintes 

questões:  

a) O autor é observador ou personagem (foco narrativo)?  

b) Como o narrador introduz os personagens?  

c) Existe um elemento surpresa?  

d) É possível localizar o conflito e o desfecho?  

e) Que aspectos do cotidiano são narrados? De que forma?  

f) Como é o diálogo dos personagens?   



APÊNDICE 17 –  Escrita de um texto     

 

 A partir da leitura dos sites indicados sobre o autor Moacyr Scliar, escreva um 

pequeno texto, que será transformado em um livreto infográfico.  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 18 – Entrevistas e discursos sobre crônicas 

 

a) Atividades de apontamentos orais sobre pontos abordados nos discursos e 

entrevistas de autoridades no assunto de crônicas: 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE 19 – Ficha de avaliação do gênero “crônica”  

 

1- O tom de humor prevalece na crônica produzida?  

2- A crônica foi produzida a partir de um fato do cotidiano relacionado ao 

jornalismo?  

3- A crônica é uma narrativa? Foram utilizados elementos narrativos?  

4- A crônica apresenta elementos da retomada textual como: pronomes, nomes, 

sinônimos, adjetivos, repetições?  

5- Como foi feita a marcação temporal na crônica? 

6- Apresenta termos relacionados ao jornalismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 – “ O exercício da crônica”, Vinicius de Moraes 

 

 Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista; 

não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens 

e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a 

coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, acende um cigarro, olha 

através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de 

preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com as suas 

artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o 

recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-

lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente 

despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto 

da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o 

inesperado. Alguns fazem-no de maneira simples e direta, sem caprichar demais no 

estilo, mas enfeitando-o aqui e ali desses pequenos achados que são a sua marca 

registrada e constituem um tópico infalível nas conversas do alheio naquela noite. 

Outros, de modo lento e elaborado, que o leitor deixa para mais tarde como um 

convite ao sono: a estes se lê como quem mastiga com prazer grandes bolas de 

chicletes. Outros, ainda, e constituem a maioria, "tacam peito" na máquina e 

cumprem o dever cotidiano da crônica com uma espécie de desespero, numa atitude 

ou-vai-ou-racha. Há os eufóricos, cuja prosa procura sempre infundir vida e alegria 

em seus leitores e há os tristes, que escrevem com o fito exclusivo de desanimar o 

gentio não só quanto à vida, como quanto à condição humana e às razões de viver. 

Há também os modestos, que ocultam cuidadosamente a própria personalidade 

atrás do que dizem e, em contrapartida, os vaidosos, que castigam no pronome na 

primeira pessoa e colocam-se geralmente como a personagem principal de todas as 

situações. Como se diz que é preciso um pouco de tudo para fazer um mundo, todos 

estes "marginais da imprensa", por assim dizer, têm o seu papel a cumprir. Uns 

afagam vaidades, outros, as espicaçam; este é lido por puro deleite, aquele por puro 

vício. Mas uma coisa é certa: o público não dispensa a crônica, e o cronista afirma-

se cada vez mais como o cafezinho quente seguido de um bom cigarro, que tanto 

prazer dão depois que se come. Coloque-se porém o leitor, o ingrato leitor, no papel 

do cronista. Dias há em que, positivamente, a crônica "não baixa". O cronista 

levanta-se, senta-se, lava as mãos, levanta-se de novo, chega à janela, dá uma 



telefonada a um amigo, põe um disco na vitrola, relê crônicas passadas em busca de 

inspiração - e nada. Ele sabe que o tempo está correndo, que a sua página tem uma 

hora certa para fechar, que os linotipistas o estão esperando com impaciência, que o 

diretor do jornal está provavelmente coçando a cabeça e dizendo a seus auxiliares: 

"É... não há nada a fazer com Fulano..." Aí então é que, se ele é cronista mesmo, ele 

se pega pela gola e diz: "Vamos, escreve, ó mascarado! Escreve uma crônica sobre 

esta cadeira que está aí em tua frente! E que ela seja bem-feita e divirta os leitores!" 

E o negócio sai de qualquer maneira.  

O ideal para um cronista é ter sempre uma os duas crônicas adiantadas. Mas eu 

conheço muito poucos que o façam. Alguns tentam, quando começam, no afã de dar 

uma boa impressão ao diretor e ao secretário do jornal. Mas se ele é um verdadeiro 

cronista, um cronista que se preza, ao fim de duas semanas estará gastando a 

metade do seu ordenado em mandar sua crônica de táxi - e a verdade é que, em 

sua inocente maldade, tem um certo prazer em imaginar o suspiro de alívio e a 

correria que ela causa, quando, tal uma filha desaparecida, chega de volta à casa 

paterna.  

 

Fonte:http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/prosa/o-exercicio-da-cronica-0 Acesso em 12-11-

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 –  Transcrição da Crônica: Chico Anysio - “Nascer Velho e Morrer Criança “ 

 

                Acho que o homem deveria nascer com oitenta anos. Nasceria com oitenta 

anos, iria ficando mais novo, mais novo, mais novo até morrer de infância! Chego 

inclusive a imaginar uma mãe comunicando o nascimento do filho:  

- Menina, meu filho nasceu! Pensei que não fosse nascer mais tava encruada. 

Nasceu com oitenta e quatro anos! Mas perfeitinho: um metro e setenta e seis 

setenta e seis quilos. Eu ia botar o nome de Luís Cláudio, mas ele próprio foi ao 

cartório e se registrou como Haroldo! 

                 E nos berçários, aquela fila de cadeiras de balanço, com velhinhos 

sentados... tossindo, pigarreando. Todos assistidos por geriatras, já que padecendo 

eles todos dos males comuns aos recém nascidos: gota, artritismo, lumbago, 

reumatismo... 

 O homem nasceria com oitenta anos, aos sessenta se casaria com uma 

mulher de cinqüenta e nove, mas com uma vantagem: cada dia, a cada semana, a 

cada mês ela ficaria mais e mais jovem, até se transformar numa gata de vinte!Com 

oitenta anos nasceria rico, sábio e... Aposentado! A partir de então, passaria a 

ganhar menos, menos; entraria para faculdade, desaprenderia tudo! Voltaria aquele 

estagio de ingenuidade, de burrice, de pureza! Depois, a bicicleta, o velocípede, 

desaprenderia a andar, esqueceria como engatinhar.  

 Então, o voador, do voador para o chiqueirinho, do chiqueirinho para o berço, 

as trocas de fraldas, aquelas três gotas de remedinho no ouvido, o chá de erva doce 

para dorzinha de barriga, a chuca, o peito da mãe... e pararia de chorar! Mas a vida, 

então teria que ser recriada, o mundo teria que regredir séculos... Cabral e Colombo 

descobririam o Novo Mundo, o homem desinventaria a roda, atingiria o 

desconhecimento da pólvora e do fogo, até chegar a Adão, o último homem. “O 

último primeiro aquém Deus, colocando sobre sua mão, em vez de lhe soprar a vida, 

o inspiraria novamente para dentro de si mesmo...” 

 

Fonte: http://plenitude-natural.blogspot.com.br/2012/03/nascer-velho-e-morrer-crianca.html 

          http://www.youtube.com/watch?v=kt8g7XcLjQQ 

 

 

 



Anexo 3 – Transcrição do Vídeo da Crônica de Rolando Boldrin “Sr. Brasil”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra mim,  
O mundo é um relógio 
E  o dinheiro 
é a mola que controla 
os relógios 
dessa vida.  
Se o senhor tiver tempo  
Pra ouvir a minha história 
Eu começo lhe  
 contando que toda minha vida 
foi um grande desencontro  
entre o tempo 
do relógio 
e as oportunidades. 
Deus nosso senhor   perdoe me a minha  
Sinceridade como  um  segredo  
mas até eu não entendi 
porque é que pra 
tudo na minha vida 
eu sempre cheguei 
muito tarde ou  muito  cedo  
Pra  
começa nasci fora de  tempo sou de 
de sete meses e  se foi cedo demais pra  dar  dores  e  
tristezas   
 
pra minha mãe 
com essa minha presea de  nascer  
foi tarde demais para dar alegria pro  meu pai 
ele morreu antes de  me conhecer 
e aí começa(......) 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FzCU1AGhaq4 
 



Anexo 4: Crônica de autores anônimos 

 

“Esta senhora” 

  

"Não posso evitar sentir-me impactada ao encontrar com esta mulher tão mais 

velha do que eu me sinto"  

         É realmente estranho sentir-se jovem e, ao se olhar no espelho, se deparar 

com uma senhora de 58 anos... Chega a ser chocante, e até meio angustiante, esta 

colisão entre o que se sente e o que se vê. Não digo que a gente não sinta os efeitos 

da idade, mas mesmo assim não posso evitar sentir-me impactada ao encontrar com 

esta mulher tão mais velha do que eu me sinto...  

        Talvez a minha juventude "subjetiva" venha dos meus olhos - e não só do seu 

brilho, mas do seu olhar, do jeito em que enxergam o mundo - talvez do fato de ter 

tantos planos, sonhos e objetivos. Talvez por me manter ainda tão ativa e criativa 

(apesar de que tem vezes que me custa um pouco, preciso admiti-lo). Talvez por me 

sentir apaixonada, empolgada, feliz com o que tenho,  com o que consegui, com 

quem sou e faço. 

         Pode ser também que a juventude que sinto em mim venha dessa vontade de 

ajudar, de aprender, de crescer, de procurar e vivenciar a felicidade, de curtir o 

tempo, os encontros, as lições. Sinto que ainda vive em mim aquela garotinha atenta 

e magicamente surpresa pelos milagres de cada dia, que aguarda com fé e 

conversa com Deus sem fórmulas nem receios.  

          Apesar da experiência, a dor e certa crueldade e calculismo que o tempo 

possa ter me trazido, sei que ainda conservo um alto grau de inocência e ludicidade, 

que tornam a minha vida otimista e aberta à aventura, à exploração, à novidade do 

banal e das pequenas coisas... 

          Então, com toda essa carga interior, que sei se reflete em minhas atitudes, é 

sumamente estranho me olhar no espelho e ver esta senhora olhando para mim com 

aquela cara de surpresa. Porque meu coração diz uma outra coisa, com certeza. Em 

quem devo acreditar, então?  

         Pois sem importar o que sinta, o fato é que o tempo passa e é deste jeito que 

apareço para o mundo. Então me pergunto, olhando no fundo dos meus olhos 

brilhantes no espelho: no fim, quem ganhará? É claro que não se pode esquivar a 

morte, mas suponho que não é isso que importa e sim como enfrentá-la e aceitá-la... 



Então, que venha gentilmente e me leve, num abraço reconfortante e cheio de 

promessas, com a certeza de um reencontro com aqueles que amei. Será que todos 

os que estão ficando velhos têm este tipo de pensamentos? Tomara que sim, porque 

são muito reconfortantes.  

 

Paz Aldunate,  é professora e artista plástica em Santiago (Chile)  

 

Fonte: http://www.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--2783-20140924  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5:  Crônica de autores anônimos 

“Receita para adoecer” 

 

Você é forte, trabalha mais um pouco e paga tudo. U m dia vai ter tempo pra 

usufruir de tudo isso.  

          Arrume três empregos, de preferência um bem longe do outro. Dedique-se a 

eles de corpo e alma. Não tenha tempo para futilidades como comer na hora certa, 

tomar um banho demorado, brincar com o cachorro, conversar com a mãe que mora 

na mesma casa, ir a pé à padaria, cozinhar o próprio jantar, ler um livro, descascar 

uma laranja, arrumar gavetas, dormir no sofá assistindo a novela, fazer um bolo...  

          Aos poucos você vai notando que a casa não pertence mais a você. Tudo 

muda de lugar e não se encontra mais nada. Na dúvida, pergunte sempre à faxineira 

que vem uma vez por semana: ela sabe.  

 Jamais cumprimente um vizinho: ele puxa conversa e você perde os dez 

minutos que tinha pro almoço.  

         Trate de qualquer jeito as pessoas que gostam de você, afinal, elas não pagam 

suas contas: seus empregos pagam e merecem toda a sua atenção.  

         Na dúvida, compre. Compre um carro novo, móveis novos, uma TV, reforme a 

casa. Faça novas dívidas. Você é forte, trabalha mais um pouco e paga tudo. Um dia 

vai ter tempo pra usufruir de tudo isso. 

         Compre DVDs que você nunca vai assistir CDs que você só vai ouvir no carro, 

livros que vão acumular pó na prateleira... Compre analgésicos para a sua 

enxaqueca crônica. Compre uma planta que vai morrer por falta de água, uma roupa 

nova que você só vai poder usar pra trabalhar, uma maquiagem cara que vai 

disfarçar as olheiras e o viço que sua pele está perdendo. Compre vitaminas de 

farmácia pra sarar a anemia causada por sua alimentação deficiente. Pague uma 

academia que você não vai freqüentar uma bicicleta que vai murchar o pneu no 

canto da varanda e um tênis pra caminhada que você só vai usar pra ir ao mercado 

no sábado à tarde (aquele momento infernal). Algumas coisas são perfeitamente 

adiáveis: sair pra comer uma coisa gostosa, bater um papo casual, caminhar à toa, ir 

ao cinema, namorar, cultivar as amizades... Acorde sempre muito cedo e não tenha 

hora pra dormir. Afinal, tempo é dinheiro... Quem quer perder dinheiro dormindo?  

         E o mais importante: quando lhe oferecerem qualquer tipo de ajuda, não 

aceite. Você é auto-suficiente, não precisa de ninguém. As pessoas sempre ajudam 



com algum tipo de interesse... Abra o olho. É sempre bom desconfiar de todo 

mundo.  

É infalível. 

  

Sandra Pastorim é professora em Cambé. 

 

Fonte: http://www.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--1241-20130710- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 – Crônica de autores anônimos  

 

“Roupa Velha” 

  

"Embora não fosse um doce dos mais higiênicos era m uito gostoso" 

 Quando eu era criança, na década de sessenta, não havia muitas padarias 

em Londrina como hoje. A gente comia os doces comprados nos bares, onde se 

vendia normalmente o pão e o leite. Nas vitrines de madeira e vidro podia-se ver 

além dos pães, uns pudins tipo caseiros, assim chamados porque eram feitos de 

farinha, leite, ovos e queijo ralado - uma massa básica e simples que colocada sobre 

uma assadeira devidamente untada com manteiga sobre a qual se punha uma 

quantidade de açúcar queimado ficava excelente. 

  Também havia a bolacha de mel que não podia faltar. Era um bolachão cor 

caramelo que vinha num pacotão com cinqüenta delas - uma ao lado da outra. 

Vendia-se uma a uma. Às vezes quando o vendedor demorava a passar para vender 

no bar, achava-se uma meio dura, mas embora o gosto não fosse o mesmo ainda 

assim era gostosa. Não havia mel algum nelas mas o nome ficou. Eram doces de 

verdade. Também havia a queijadinha. Feita com queijo e côco. Vinha com uma 

forminha de papel embaixo. Ainda vejo muitas delas nos mercados em embalagens 

de todo tipo. 

             Mas o doce que quero destacar na verdade não é nenhum desses. É o a 

roupa velha. O nome tem razão de ser. Era feito com o resto de bolos e doces que 

se recolhia nas vitrines. Embora não fosse um doce dos mais higiênicos era muito 

gostoso. Era no formato de um quindim alto e com um pouquinho de fondant – 

açúcar derretido branco - em cima e logo mais um pingo de chocolate. Um doce 

simples que tinha um gosto comum de bolo mas o toque em cima era fundamental 

para a gente comê-lo com os olhos.     E quando se ia para o bar comprar pão, lá 

estava ele, esperando a gente com aquele pingo de chocolate em cima. Haviam 

muitas fabriquetas de doces, inclusive de fundo de quintal. A higiene, naquela época, 

não era como hoje, e a fiscalização da saúde pública também. 

 O que proporcionou o fim da roupa velha não foi outra coisa senão a 

expansão de padarias pela cidade. Hoje cada bairro da cidade deve ter 

aproximadamente duas ou três padarias. E isso colocou à disposição uma variedade 

imensa de doces que fazem a festa aos nossos olhos. Bombas, bolos gelados, 



copinhos de chantilly com morango, brigadeiros, beijos-de-moça, olhos-de-sogra e 

muitos outros.  

                A base dessa disposição é justamente os balcões refrigerados que fazem 

com que os doces possam durar um pouco mais e além disso ficar dentro de um 

ambiente mais limpo que os antigos balcões de pão. Hoje a gente não sabe se 

repara mais na higiene do que no doce propriamente dito. Dizem que tudo o que se 

come na infância nos remete às melhores lembranças. Se isso é verdade uma das 

melhores lembranças gastronômicas de minha infância foi aquele doce chamado 

roupa velha.  

 

Dailton Martins é comerciante em Londrina. 

 

Fonte: http://www.folhaweb.com.br/?id_folha=2-1--1241-20130711-         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7 – Trecho do autor Jorge Sá que versa sobre crônicas  

 

               “A aparência de simplicidade, portanto, não quer dizer desconhecimento 

das artimanhas artísticas. Ela decorre do fato de que a crônica surge primeiro no 

jornal, herdando a sua precariedade, esse seu lado efêmero de quem nasce no 

começo de uma leitura e morre antes que se acabe o dia, no instante em que o leitor 

transforma as páginas em papel de embrulho, ou guarda os recortes que mais lhe 

interessam num arquivo pessoal. O jornal, portanto, nasce, envelhece e morre a 

cada 24 horas. Nesse contexto, a crônica também assume essa transitoriedade, 

dirigindo-se inicialmente a leitores apressados, que lêem nos pequenos intervalos da 

luta diária, no transporte ou no raro momento de trégua que a televisão lhes permite. 

[...] 

           À pressa de escrever, se junta a de viver. Os acontecimentos são 

extremamente rápidos, e o cronista precisa de um ritmo ágil para poder acompanhá-

los. Por isso a sua sintaxe lembra alguma coisa desestruturada, solta, mais próxima 

da conversa entre dois amigos do que propriamente do texto escrito. Dessa forma, 

há uma proximidade maior entre as normas da língua escrita e da oralidade, sem 

que o narrador caia no equívoco de compor frases frouxas, sem a magicidade da 

elaboração, pois ele não perde de ser a transcriação exata de uma frase ouvida na 

rua, para ser a elaboração de um diálogo entre o cronista e o leitor, a partir do qual a 

aparência simplória ganha sua dimensão exata. (SÁ, p. 10-11)”. 

 

Fonte: SÁ, Jorge. A crônica. São Paulo: Ática, 1985, p.10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 08 – Notícia publicada no jornal Folha de São Paulo 

 

Criança trocada por casa é apresentada no PR:  
 
       Um dos quatro bebês trocados pelos pais por material de construção, cestas 

básicas e até uma casa foi apresentado ontem pela manhã na sede do Sicride 

(Serviço de Investigações de Crianças Desaparecidas) da Segurança Pública do 

Paraná. 

       A criança estava em Curitiba com o engenheiro Antônio Ricardo Siqueira, 39, e a 

comerciante Luiza Helena Pereira, 39, havia cerca de um mês. 

       O menino continuará com o casal, que foi indiciado em inquérito policial, até 

decisão final da Justiça. O casal foi indiciado sob acusação de venda ou troca de 

crianças, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

       A mãe da criança, a desempregada Maria do Nascimento, deverá ser indiciada 

em inquérito policial no início da próxima semana, segundo o delegado Harry 

Herbert, que cuida do caso. 

       Ela teria entregado o filho em abril à curitibana Jurema Frumento, que teria 

intermediado a troca da criança por uma casa. 

       Jurema, que também foi indiciada, nega ter recebido qualquer quantia pela 

entrega. Ela afirma ter apenas ajudado a amiga, que é mãe solteira e não tem 

dinheiro. 

[...] 

      (Folha de S. Paulo, 12/6/99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 09  – O Gênero crônica  

 

Polícia investiga troca de bebê por casa. 

Cotidiano, 10 jun. 99 

 

           Quando ela anunciou que estava grávida, a primeira reação dele foi de 

desagrado, logo seguida de franca irritação. Que coisa, disse, você não podia tomar 

cuidado, engravidar logo agora que estou desempregado, numa pior, você não tem 

cabeça mesmo, não sei o que vi em você, já deveria ter trocado de mulher havia 

muito tempo. Ela, naturalmente, chorou, chorou muito. Disse que ele tinha razão, 

que aquilo fora uma irresponsabilidade, mas mesmo assim queria ter o filho. Sempre 

sonhara com isso, com a maternidade – e agora que o sonho estava prestes a se 

realizar, não deixaria que ele se desfizesse. 

           - Por favor, suplicou. – Eu faço tudo que você quiser, eu dou um jeito de 

arranjar trabalho, eu sustento o nenê, mas, por favor, me deixe ser mãe. 

           Ele disse que ia pensar. Ao fim de três dias daria a resposta. E sumiu. 

           Voltou, não ao cabo de três dias, mas de três meses. Àquela altura ela já 

estava com uma barriga avançada que tornava impossível o aborto; ao vê-lo, 

esqueceu a desconsideração, esqueceu tudo – estava certa de que ele vinha com a 

mensagem que tanto esperava, você pode ter o nenê, eu ajudo você a criá-lo. 

           Estava errada. Ele vinha, sim, dizer-lhe que podia dar à luz a criança; mas 

não para ficar com ela. Já tinha feito o negócio: trocariam o recém-nascido por uma 

casa. A casa que não tinham e que agora seria o lar deles, o lar onde – agora ele 

prometia – ficariam para sempre. 

           Ela ficou desesperada. De novo caiu em prantos, de novo implorou. Ele se 

mostrou irredutível. E ela, como sempre, cedeu. 

           Entregue a criança, foram visitar a casa. Era uma modesta construção num 

bairro popular. Mas era o lar prometido e ela ficou extasiada. Ali mesmo, contudo, fez 

uma declaração. 

           - Nós vamos encher esta casa de crianças. Quatro ou cinco, no mínimo. 

           Ele não disse nada, mas ficou pensando. Quatro ou cinco casas, aquilo era 

um bom começo. 

      (Folha de S. Paulo, 14/6/99.) 

 



Anexo 10: Obra: “O Imaginário cotidiano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11: Notícias que viraram crônicas -  Acervo Folha de São Paulo: 

 

Notícia publicada em 29/05/2001 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2001/5/29/15/95153 

  

 

Crônica publicada em 04/06/2001 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2001/6/4/15/96096 



 

 

Notícia publicada em 11/07/2001 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2001/7/11/15/5511874 

  

  

 

Crônica publicada em 16/07/2001 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2001/7/16/15/5512565 

  

  



 

Notícia publicada em 22/03/1999 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1999/3/22/2/621334 

  



 

Crônica publicada em 29/03/1999 

http://acervo.folha.com.br/fsp/1999/3/29/68/685416 

  

  



 

Notícia publicada em 05/06/2000 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2000/6/5/2/565704 

  

 

Crônica publicada em 12/06/2000 

http://acervo.folha.com.br/fsp/2000/6/12/15/5391814 

  

 

 



Anexo 12 : Obra: “Deu no Jornal” de Moacyr Scliar 

  

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13 :”A volta do filho  pródigo” de Moacyr Scliar 

 

 "Cerca de 30 mil crianças e adolescentes fogem todo ano no Brasil. Oitenta 

por cento voltam para casa. Dificuldades com a família e busca de independência 

são as causas mais freqüentes das fugas. A volta é acompanhada de 

arrependimento".Folhateen, 28.mar.2005  

 Meus pais não me compreendem, ele pensava sempre. As brigas, em casa, 

eram freqüentes. Os pais reclamavam do som muito alto, das roupas estranhas, das 

tatuagens. Revoltado, decidiu fugir de casa. Sabia que, para seus velhos, aquilo 

seria uma dura prova: afinal, ele era filho único. Mas estava na hora de mostrar que 

não era mais criança. Estava na hora de dar a eles uma lição. Botou algumas coisas 

na mochila e, uma madrugada, deixou o apartamento. Tomou um ônibus e foi para 

uma cidade distante, onde tinha amigos.Ali ficou por vários meses. Não foi uma 

experiência gratificante, longe disso. Os amigos só o ajudaram na primeira semana. 

Depois disso ficou entregue à própria sorte. Teve de trabalhar como ajudante de 

cozinha morava num barraco, foi assaltado várias vezes, até fome passou. 

Finalmente resolveu voltar. Mandou um e-mail, dizendo que estaria em casa daí a 

dois dias. E, lembrando que a mãe era uma grande leitora da Bíblia, assinou-se 

como "Filho Pródigo". Chegou de noite, cansado, e foi direto para o prédio onde 

morava. Como já não tinha chave do apartamento, bateu à porta. E aí a surpresa, a 

terrível surpresa.O homem que estava ali não era seu pai. Na verdade, ele nem 

sequer o conhecia. Mas o simpático senhor sabia quem era ele: você deve ser o 

Fábio, disse, e convidou-o a entrar. Explicou que tinha comprado o apartamento em 

uma imobiliária:- Seus pais não moram mais aqui. Eles se separaram.A causa da 

separação tinha sido exatamente a fuga do Fábio:- Depois que você foi embora, eles 

começaram a brigar, um responsabilizando o outro por sua fuga. Terminaram se 

separando. Seu pai foi para o exterior. De sua mãe, não sei. Parece que também 

mudou de cidade, mas não sei qual Fábio não aguentou mais: caiu em prantos. O 

homem se aproximou dele, abraçou-o. Entre aqui no seu antigo quarto, disse, tenho 

uma coisa para lhe mostrar. Ainda soluçando, Fábio entrou. E ali estavam claro, o 

pai e a mãe, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Tinha sido tudo uma 

encenação. Abraçaram-se, Fábio jurando que nunca mais sairia de casa.A verdade, 

porém, é que não gostou da brincadeira, mesmo que ela tenha lhe ensinado muita 

coisa. Os pais, ele acha, não podiam ter feito aquilo. Se fizeram, é por uma única 



razão: não o compreendem. Um dia, ele terá de sair de casa. Mais tarde, 

naturalmente, quando for homem, quando tiver sua própria casa. Só que aí levará os 

pais junto. Pais travessos como os que ele tem precisam ser controlados 

 

Fonte: http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2038&sid=376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 14: “ Uma carta ao pai” de Moacyr Scliar 

  

Um homem fantasiado de Batman conseguiu driblar a segurança do Palácio de 

Buckingham, residência da família real britânica em Londres, e pendurar em uma 

das sacadas uma faixa que dizia: "Superpais lutando pelo direito de ver seus filhos". 

Trata-se de protesto contra restrições judiciais ao direito de pais divorciados de 

verem seus filhos. 

 Mundo,14 set. 2004 

 

"Querido pai : antes de mais nada, uma confissão. Durante muitos anos, papai, eu 

odiei você. Para ser mais preciso, desde a época em que você se divorciou da 

mamãe. Muitas pessoas se divorciam, e alguma briga sempre resulta disso, mas o 

caso de vocês foi horroroso. Não é opinião só minha; os amigos de vocês, os 

parentes diziam que nunca tinham visto uma separação com tanto ódio. Mas saiu o 

divórcio, de qualquer maneira, e depois disso você sumiu. Você simplesmente 

sumiu. Claro, de vez em quando você vinha me buscar, levava-me ao cinema, ou ao 

parque, ou a um restaurante. Não eram encontros muito agradáveis, aqueles. 

Porque você não falava. Eu tentava puxar conversa, perguntava o que você andava 

fazendo. Você respondia que tinha uma atividade sigilosa, que não podia comentar. 

Mamãe tinha, claro, outra explicação acerca de sua conduta. Seu pai nunca prestou, 

era o que ela dizia, amargurada: 

- Nunca quis saber de trabalhar, nunca teve um emprego decente. Eu é que tive de 

sustentar a família. De vez em quando ele desaparecia por dias seguidos, por 

semanas. Ia viver as aventuras dele, o cretino. E a burra aqui dando duro. 

Que mamãe era convincente, prova-o a decisão do juiz, proibindo você de me ver. 

Se fiquei chateado? Fiquei, mas não muito. De qualquer jeito, já não nos víamos há 

tempos. Estava disposto a esquecer você, mesmo porque o novo marido de mamãe 

me tratava muito bem. Como ele mesmo dizia, queria ser um pai para mim, o pai 

que, na prática, eu não tivera. 

E aí a surpresa: abri o jornal e lá estava sua foto, na sacada do Palácio de 

Buckingham. Naquele momento descobri o seu segredo: papai, você é o Batman! 

Era por isso que você levava uma vida misteriosa, era por isso que você sumia: 

porque você tinha, em segredo, de enfrentar o crime. Papai, você é um herói. Não: 

você é um super-herói. 



Não preciso lhe dizer que estou superorgulhoso de você. E já resolvi uma coisa: se 

você é o Batman, eu serei o seu Robin. Juntos, combateremos os bandidos, os 

criminosos. Mamãe que reclame quanto quiser. Batman e Robin estarão juntos para 

sempre. 

 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2009200405.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 15: “Casa de boneca” de Moacyr Scliar  

 

 "Casa de boneca" abriga morador de rua. Os abrigos, de cerca de um metro e meio 

de altura, foram construídos por entidade assistencial de São Paulo” Cotidiano, 2 de 

agosto de 2005.  

 O luxuoso automóvel passou pelo local em regular velocidade, mas isso não 

impediu que a menina, sentada no banco traseiro, avistasse as duas pequenas 

casas azuis, com pouco mais de um metro e meio de altura. Curiosa, ordenou ao 

motorista que parasse, mas este não obedeceu: 

- Seu pai mandou que eu levasse a senhorita para casa -disse, respeitoso, mas 

firme e é isso que vou fazer. 

Ela entrou furiosa na luxuosa mansão e imediatamente foi dizendo aos pais: quero 

aquela casinha de boneca que vi lá perto do shopping. 

O pai tentou dizer a ela que aquilo não era casinha de boneca, que casinha de 

boneca a gente compra em lojas de brinquedos e que, ademais, ela já tinha duas 

casinhas de boneca; mas foi inútil. A menina, mimada como sempre, insistia: queria 

aquela de boneca e nenhuma outra. O pai, suspirando, tomou o carro e foi até lá. No 

caminho, comprou uma pequena casa pré-fabricada, desmontável; com uma boa 

argumentação, conseguiu convencer o morador da casinha, um homem de seus 

cinqüenta anos, a fazer a troca, que aliás seria vantajosa. 

Voltou para casa, trazendo a casinha azul. Mas aquilo não deixou a menina 

satisfeita. Ela queria o boneco. - Que boneco? -perguntou o pai, surpreso. 

- O boneco grande que estava dentro da casinha -replicou ela. - Pensa que não vi? 

Tinha, sim, um boneco aí dentro. Quero a casinha com o boneco. 

O pai disse que não era um boneco, que era um homem de verdade. O que não 

serviu de argumento: 

- Então quero o homem. Quero que ele fique morando aqui. 

O pai ia dizer que aquilo era um absurdo, mas a filha simplesmente não admitia ser 

contrariada. Atirou-se no chão, chorando e gritando. Chorou e gritou tanto que ele 

não teve outra alternativa: tomou o carro e voltou para o local. Felizmente o homem 

ainda estava ali, terminando de montar a pequena casa pré-fabricada. Não foi muito 

difícil convencê-lo a fazer a mudança: ganharia um salário para não fazer nada, só 

ficar à vista da menina quando esta o quisesse. 



A casinha azul foi instalada junto à piscina. O homem passa ali os dias, sentado à 

porta. De vez em quando varre o jardim e recolhe as folhas que caem na piscina. 

Não é obrigação dele. Mas precisa fazer alguma coisa, para se convencer que não 

virou um simples habitante de casa de boneca.  

 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0808200504.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 16: “Namoro  e  futebol” de Moacyr Scliar   

 

Elas querem a sua chuteira. Desafiar os meninos para jogar futebol virou mania nas 

escolas; e não é que as garotas estão batendo um bolão?  

Folhateen , 12 de setembro de 2005. 

 

                Eles se conheceram na escola, onde cursavam a mesma classe. E foi o 

legítimo amor à primeira vista. Uma semana depois já estavam namorando, e 

namorando firme. Eram desses namorados que fazem as pessoas suspirar e dizer 

baixinho: meu Deus, o amor é lindo. Ele, 17 anos, alto, forte, simpático; ela, 16, uma 

beleza rara. Logo estavam se visitando em casa. Os pais de ambos davam a maior 

força para o namoro e antecipavam um casamento no futuro: os dois formavam o 

casalzinho ideal. Inclusive porque gostavam das mesmas coisas: ler, ir ao cinema, 

passear no parque. 

 Mas alguma coisa tinha de aparecer, não é mesmo? Alguma coisa sempre 

aparece para perturbar mesmo o idílio mais perfeito. 

Foi o futebol. 

            Ele era maluco pelo esporte. Jogava num dos vários times da escola, no qual 

era o goleiro. Um grande e esforçado goleiro, cujas defesas muitas vezes 

arrancavam aplausos da torcida. 

            Ela costumava assistir as partidas. No começo nem gostava muito, mas 

então passou a se interessar. Um dia disse ao namorado que queria jogar também, 

no time das meninas da escola. Para surpresa dela, ele se mostrou radicalmente 

contrário à idéia. Disse que futebol era coisa para homem, que ela acabaria se 

machucando. Se quiser praticar algum esporte, deveria escolher o vôlei. Ela ficou 

absolutamente revoltada com o que considerou uma postura machista dele. Disse 

que iria começar a treinar de qualquer jeito. 

Começou mesmo. E levava jeito para a coisa: driblava bem, tinha um chute potente. 

Só que aquilo azedava cada vez mais as relações entre eles. Discutiam com 

freqüência e acabaram decidindo dar um tempo. Uma notícia que deixou a todos 

consternados. 

             Passadas umas semanas, a surpresa: o time das meninas desafiou o time 

em que ele era goleiro para uma partida. 

Ele tentou o possível para convencer os companheiros a não jogar com elas. No 



fundo, porém, não queria se ver frente a frente com a namorada, ou ex-namorada. 

Os outros perceberam isso, disseram que era bobagem e o jogo foi marcado. 

Ele estava tenso, nervoso. E não podia tirar os olhos dela. Agora tinha de admitir: 

jogava muito bem, a garota. Era tão rápida, quando graciosa e, olhando-a, ele sentia 

que, apesar das discussões, ainda gostava dela. 

             De repente, o pênalti. Pênalti contra o time dos garotos. E ela foi designada 

para cobrá-lo. Ali estavam os dois, ele nervoso, ela absolutamente impassível. 

Correu para a bola -no último segundo ainda sorriu- e bateu forte. Um chute violento 

que ele, bem posicionado, defendeu. Sob os aplausos da torcida. 

             O jogo terminou zero a zero. Eles se reconciliaram e agora estão firmes de 

novo. Mas uma dúvida o persegue: será que ela não chutou a bola para que ele 

fizesse a brilhante defesa? Não teria sido aquilo um gesto, por assim dizer, de 

reconciliação?Ela se recusa a responder a essa pergunta. Diz que um pouco de 

mistério dá sabor ao namoro. E talvez tenha razão. O fato é que, desde então, ela já 

cobrou vários pênaltis. E não errou nenhum. 

 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2609200504.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 17 - Vozes verbais discurso direto 

 

 
http://www2.uol.com.br/laerte/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 18  - Crônica “Conversinha Mineira” de Fernando Sabino 

 
Disponível em:  
http://cronicasurbanas.wordpress.com/2008/09/11/conversinha-mineira/  

 
Disponível em:  
http://cronicasurbanas.wordpress.com/2008/09/11/conversinha-mineira/  
 
Conversinha Mineira de Fernando Sabino  
_ É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo?  
_ Sei dizer não senhor: não tomo café.  
_ Você é dono do café, não sabe dizer?  
_ Ninguém tem reclamado dele não senhor.  
_ Então me dá café com leite, pão e manteiga.  
_ Café com leite só se for sem leite.  
_ Não tem leite? _ Hoje, não senhor.  
_ Por que hoje não?  
_ Porque hoje o leiteiro não veio.  
_ Ontem ele veio?  
_ Ontem não.  
_ Quando é que ele vem?  
_ Tem dia certo não senhor. Às vezes vem, às vezes não vem. Só que no dia que 
devia vir em geral não vem.  
_ Mas ali fora está escrito "Leiteria"!  
_ Ah, isso está, sim senhor.  
_ Quando é que tem leite?  
_ Quando o leiteiro vem.  
_ Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê?  
_ O quê: coalhada? Então o senhor não sabe de que é feita a coalhada?  



_ Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite sem leite. Escuta uma coisa: 
como é que vai indo a política aqui na sua cidade?  
_ Sei dizer não senhor: eu não sou daqui. Há quanto tempo o senhor mora aqui?  
_ Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso agarantir com certeza: um pouco 
mais, um pouco menos.  
_ Já dava para saber como vai indo a situação, não acha?  
_ Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem.  
_ Para que Partido?  
_ Para todos os Partidos, parece.  
_ Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui.  
_ Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que outro. Nessa mexida...  
_ E o Prefeito?  
_ Que é que tem o Prefeito?  
_ Que tal o Prefeito daqui?  
_ O Prefeito? É tal e qual eles falam dele.  
_ Que é que falam dele?  
_ Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo quanto é Prefeito.  
_ Você, certamente, já tem candidato.  
_ Quem, eu? Estou esperando as plataformas.  
_ Mas tem ali o retrato de um candidato dependurado na parede, que história é 
essa?  
_ Aonde, ali? Uê, gente: penduraram isso aí...  
Texto extraído do livro "A Mulher do Vizinho", Editora Sabiá - Rio de Janeiro, 1962, 
p. 144.  
Disponível em:   
http://cronicasurbanas.wordpress.com/2008/09/11/conversinha-mineira/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 19  – Fernando Sabino, o cronista  

 

 
Disponível em:   
http://sabino-interagindo.blogspot.com/2010/06/conversinha-mineira-fernando-sabino_02.html  

Nascido em Belo Horizonte no dia 12 de outubro de 1 923, o escritor e cronista 
Fernando Tavares Sabino era o último vivo do quarte to mineiro de escritores 
integrado por Hélio Pellegrino (1924-88), Otto Lara  Resende (1922-92) e Paulo 
Mendes Campos (1922-91). Essa amizade inspirou Sabi no a escrever "O 
Encontro Marcado" (1956), seu livro de maior sucess o. [...]   

 

http://aestirpe.blogspot.com.br/2011/02/filme-cronica-de-uma-morte-anunciada.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 20: Quadro comparativo: discurso direto/discurso indireto  

Observaremos a seguir um quadro em que são relatadas as mudanças 

ocorridas na passagem do discurso direto para o indireto, enfatizando as 

particularidades relacionadas a tempos verbais, advérbios e pronomes. 
Discurso direto Discurso indireto 
Uso da primeira pessoa do discurso Terceira pessoa 
Verbo no presente do indicativo Emprego do pretérito imperfeito do indicativo 
Verbo no pretérito perfeito Pretérito mais que perfeito 
Futuro do presente Futuro do pretérito 
Modo imperativo Pretérito imperfeito do subjuntivo 
Adjuntos adverbiais: aqui, cá, aí Adjuntos adverbiais: ali, lá 
Ontem O dia anterior 
Amanhã O dia seguinte 
Hoje Naquele dia  

 

Discurso indireto livre 

Como anteriormente mencionado, nesta modalidade, as formas direta e indireta 

fundem-se por meio de um processo em que o narrador insere discretamente a fala 

ou os pensamentos do personagem em sua fala. Embora ele não participe da 

história, instala-se dentro de suas personagens, confundindo sua voz com a delas. 

Observemos um fragmento extraído do romance Madame Bovary, do escritor 

francês Gustave Flaubert, publicado em 1857: 

 

“Olhava-a, abria-a e chegava mesmo a aspirar-lhe o perfume do forro, misto de 

verbena e de fumo. A quem pertenceria?... Ao Viscon de. Era talvez presente da 

amante.” 

 
Fonte: <http://www.portugues.com.br/redacao/tiposdiscurso.htmlacesso 01dez> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 21:  Crônica “Os Namorados da Filha” – Moacyr  Scliar  

 

 Quando a filha adolescente anunciou que ia dormir com o namorado, o pai 

não disse nada. Não a recriminou, não lembrou os rígidos padrões morais de sua 

juventude. Homem avançado,  esperava que aquilo acontecesse um dia. Só não 

esperava que acontecesse tão cedo. 

             Mas tinha uma exigência, além das clássicas recomendações. A moça podia 

dormir com o namorado:  

              ─ Mas aqui em casa. 

 Ela, por sua vez, não protestou. Até ficou contente. Aquilo resultava em 

inesperada comodidade. Vida amorosa em domicílio, o que mais podia desejar? 

Perfeito. 

            O namorado não se mostrou menos satisfeito. Entre outras razões, porque 

passaria a partilhar o abundante café da manhã da família. Aliás, seu apetite era 

espantoso: diante do olhar assombrado e melancólico do dono da casa, devorava 

toneladas do melhor requeijão, do mais fino presunto, tudo regado a litros de suco 

de laranja. 

             Um dia, o namorado sumiu. Brigamos, disse a filha, mas já estou saindo 

com outro. O pai pediu que ela trouxesse o rapaz. Veio, e era muito parecido com o 

anterior: magro, cabeludo, com apetite descomunal. 

             Breve, o homem descobriria que constância não era uma característica 

fundamental de sua filha. 

 Os namorados começaram a se suceder em ritmo acelerado. Cada manhã de 

domingo, era uma nova surpresa: este é o Rodrigo, este é o James, este é o Tato, 

este é o Cabeça. Lá pelas tantas, ele desistiu de memorizar nomes ou mesmo 

fisionomias. Se estava na mesa do café da manhã, era namorado. Às vezes, 

também acontecia ─ ah, essa próstata, essa próstata ─ que ele levantava à noite 

para ir ao banheiro e cruzava com um dos galãs no corredor. Encontro insólito, mas 

os cumprimentos eram sempre gentis. 

             Uma noite, acordou, como de costume, e, no corredor, deu de cara com um 

rapaz que o olhou apavorado. Tranquilizou: 

              ─ Eu sou o pai da Melissa. Não se preocupe, fique à vontade. Faça de 

conta que a casa é sua. 

              E foi deitar. 



Na manhã seguinte, a filha desceu para tomar café. Sozinha. 

 ─ E o rapaz? ─ perguntou o pai. 

─ Que rapaz? ─ disse ela. 

              Algo lhe ocorreu, e ele, nervoso, pôs-se de imediato a checar a casa. 

Faltava o CD player, faltava a máquina fotográfica, faltava a impressora do 

computador. O namorado não era namorado. Paixão poderia nutrir, mas era pela 

propriedade alheia. 

             Um único consolo restou ao perplexo pai: aquele, pelo menos, não fizera 

estrago no café da manhã. 

 

Fonte: (Crônica extraída da Revista Zero Hora, 26/4/1998, e contida no livro Boa Companhia: 

crônicas, organizado por Humberto Werneck, São Paulo: Companhia das Letras, 2006, 2. 

reimpressão, pp. 205-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


