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“Ler é inteirar-se de outras proposições, 

confrontar-se com outros destinos, é transformar-

se a partir da experiência vivenciada pelo outro e 

referendada pelo fruidor. Existe pois, ação 

educativa maior do que esta de formar leitores?” 

 

                 Bartolomeu Campos de Queirós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Apresentação 

 

 
 

FONTE: http:/www.diaadia.pr.gov.br/ 

 

Esta Unidade Didática é parte integrante do Programa do Desenvolvimento 

Educacional (PDE). Está dividida em quatro partes para a sua implementação, 

relacionando o ensino e aprendizagem da leitura, na disciplina de Língua 

Portuguesa.  

Esse trabalho visto como expressão da literatura contemporânea, abordará o 

gênero textual crônica. Sabemos que este gênero busca assuntos do cotidiano, 

coisas reais que acontecem na vida de qualquer pessoa. Ao ler uma crônica, muitas 

vezes, podemos refletir sobre a própria vida.  

A proposta desta unidade será incentivar a leitura dos alunos do nono ano, 

através de temas que sejam relevantes e com sentido, provocando-os a perceber 

seu dia a dia, e quem sabe recriar sua realidade. As atividades propostas partem do 

gênero crônica e seguem as etapas do Método Recepcional. Segundo Jauss 

 
A valorização da experiência estética, que confere ao leitor um papel 
produtivo e resulta da identificação desse texto lido, enfatiza a ideia de que 
uma obra só pode ser julgada do ponto de vista do relacionamento com seu 
destinatário. Os valores não estão prefixados, o leitor tem de reconhecer 
uma essência acabada que preexiste e prescinde de seu julgamento. Pela 
leitura ele é mobilizado a emitir um juízo, fruto de sua vivência do mundo 
ficcional e do conhecimento transmitido. Ignorar a experiência aí depositada 
equivale a negar a literatura enquanto fato social, neutralizando tudo o que 
ela tem condições de proporcionar. (JAUSS, apud ZILBERMAN, 1989, 
p.110). 
 



 

 

O Método Recepcional pode ser mais uma estratégia utilizada para 

incentivar a leitura literária na escola. É uma alternativa para motivar a leitura, a 

partir do interesse dos alunos. Com a utilização de autores diversos, o repertório dos 

envolvidos será ampliado e assim, serão qualificados como leitores, principalmente 

ao relacionarem sua vida com o texto literário.  

Antunes (2003), sobre a leitura diz que é parte da interação verbal escrita, 

pois implica uma participação ativa do leitor na interpretação e na reconstrução do 

sentido e das intenções pretendidas pelo autor. É uma atividade de acesso ao 

conhecimento produzido, ao prazer estético e, ainda, às especificidades da escrita. 

Partindo deste princípio, as atividades serão acompanhadas de muitas 

provocações e reflexões sobre o uso da linguagem nos textos lidos e produzidos, 

vivenciando-se a crônica, suas caracterísitcas e curiosidades. A crônica conta fatos 

cotidianos comuns da vida real das pessoas. Contudo, não  deve ser confundida 

com conto ou fábula que contam fatos inusitados e irreais. 

Segundo Koch (2008), a hibridização ou a intertextualidade intergêneros é o 

fenômeno segundo o qual um gênero pode assumir a forma de um outro gênero, 

tendo em vista o propósito de comunicação. O hibridismo textual é um recurso 

bastante utilizado por produtores de textos para chamar a atenção do leitor que 

precisa ter um conhecimento de mundo para entender os objetivos colocados em 

cada texto lido. 

Nesta perspectiva, a crônica é um gênero híbrido, pois transita entre a 

linguagem jornalística e a literária, e está presente em muitos suportes, o que facilita 

a sua leitura. Existem crônicas que mostram o que está acontecendo na atualidade, 

pois foi elaborada a partir de uma notícia, por exemplo. Muitas pessoas apreciam 

este gênero, pois além de divertir,  informar e emocionar, combina com a questão de 

tempo. Zilberman analisa sobre a pedagogia da leitura transformadora: 

 

Uma pegagogia da leitura que objetiva a transformação do leitor e, através 
deste, da sociedade dificilmente se funda na descrição da estrutura do(s) 
texto(s). Mais do que isso, uma pedagogia da leitura de cunho 
transformador propõe, ensina e encaminha a descoberta da função exercida 
pelo(s) texto(s) num sistema comunicacional, social e político. 
(ZILBERMAN, 1991, p.115). 
 

Com tudo isso, a linguagem vai além de ser apenas de transmissão de 

conteúdo, com aulas expositivas, pois o(a) aluno(a) passa a ser convocado(a) a ter 



 

 

uma postura ativa perante o conhecimento, relacionando os conteúdos, fazendo 

inferências, manifestando-se, ativando conhecimentos prévios, discutindo e 

posicionando-se. O(a) professor(a), neste contexto, não deve fornecer respostas 

prontas e, sim, confrontar indagações, oferecer novos pontos de vistas, 

comparações, hipóteses, ou seja, propor desafios entre o que já sabem e o novo. 

Desta forma, os(as) alunos(as) mediados pelo(a) professor(a) não serão 

apenas meros repetidores de informações, mas construtores do conhecimento. E a 

partir da escola, realmente seja valorizada a leitura extensiva do aluno, por toda a 

vida, constituindo-se em leitor que lê por vontade própria e prazer, e também porque 

compreende que, ao ler, está sempre refletindo a respeito de si mesmo e  sua 

relação com o mundo. 

 

Elementos caracterizadores da crônica: 

• É, em geral, curta, objetiva e pessoal; 

• Trata de problemas do cotidiano, isto é, assuntos comuns, do dia a dia; 

• O narrador pode ser do tipo observador (3ª pessoa) ou personagem (1ª 

pessoa); 

• Apresenta pessoas comuns como personagens, caracterizadas em traços 

rápidos; 

• Tem como objetivo divertir o leitor e/ ou levá-lo a refletir criticamente sobre a 

vida e o comportamento humano; 

• Emprega geralmente a linguagem coloquial, próxima do leitor, e dá a ela novo 

significado, transformando-a em linguagem literária.  

 

          SUGESTÃO: Acesse o link para aprofundar o assunto sobre crônica: 

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

 

 



 

 

GLOSSÁRIO 

 

Narrador personagem:  Fala geralmente em 1ª pessoa, e é pelo ponto de 

vista dele que conhecemos o que se passa no texto. 

Narrador observador : Usa a  3ª pessoa, e apresenta domínio total do 

narrado. 

Foco narrativo: Se a história  é narrada por um de seus personagens, ela 

tem o foco narrativo na primeira pessoa, é o eu que conta a história. Entretanto, se a 

história é contada em 3ª pessoa, o narrador não é personagem e não participa dos 

fatos. 

Sentido conotativo : Sentido especial atribuído a algumas palavras, 

prinipalmente com o uso das figuras de linguagem.  

Sentido denotativo: Sentido encontrado no dicionário, sentido literal. 

Linguagem literária: A linguagem literária (ou poética) explora o sentido 

conotativo das palavras, em um trabalho de criar ou alterar o significado 

dicionarizado. A escolha, a seleção e organização das palavras são feitas de 

maneira particular, voltadas para o próprio texto.  

Crônica narrativa : Relata fatos do cotidiano, com personagens, enredo, etc.  

Pode possuir caráter social crítico,  humorístico, irônico, até mesmo com um tom 

sarcástico. 

Crônica jornalística : Forma mais moderna, que não narra e sim disserta, 

defende ou mostra um ponto de vista diferente do que a maioria enxerga. As 

semelhanças entre elas são o caráter social crítico, o humor, a ironia, até mesmo 

com um tom sarcástico.  

Crônica : Segundo Moisés (1979, p.101) A palavra crônica vem do grego 

“choronikos” (relativo ao tempo), do latim Chronica que designa uma lista ou relação 

de acontecimentos ordenados cronologicamente.  

 



 

 

 
 

Para favorecer que os(as) alunos(as) construam uma história pessoal de 

leitura  é muito importante que tenham diferentes oportunidades de ler crônicas. 

Professor(a), possibilite: 

 

• Que todos se associem à biblioteca escolar e possam ter acesso a um acervo 

variado de cronistas. Peça à bibliotecária que coloque à disposição da turma 

livros, revistas e jornais que contenham crônicas; 

• A organização de uma caixa de crônicas para leitura em sala de aula. 

Favoreça consulta à caixa, por exemplo, disponibilizando-a aos alunos que 

finalizam as tarefas antes e estimule que a gestão dos empréstimos seja feita 

por eles mesmos. 

• No final de cada etapa, com o objetivo de ampliar o vocabulário e explorar 

suas possibilidades, seja organizado um banco de palavras: quais são 

interessantes, incomuns, engraçadas, expressivas? Essa  será uma atividade 

contínua, ao longo de todo o projeto. Montar um glossário criativo com os 

alunos(as), pode ser uma atividade bem interessante. 

• Práticas de exercícios de substituição de palavras adaptando as estruturas 

dos textos, percebendo o significado que a mudança provoca. 

• Atividades de retextualização, por exemplo, dar um novo final à crônica 

escolhida e depois, socializar com a turma. 

• Exercícios sobre pontuação e seus efeitos de sentido na crônica: as 

reticências, as exclamações, os parênteses para introduzir explicações, as 

aspas, entre outros.  

 

 

 SUGESTÃO: Acesse o link para a seleção de crônicas: 

http://files.comunidades.net/7underground/PARA_GOSTAR_DE_LER_VOLU

ME_1__CRONICAS.pdf 

            

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 1ª PARTE - LEITURA 

               

Os(as) alunos(as) farão a leitura de três crônicas selecionadas da autora 

Thalita Rebouças e uma crônica de Cristovão Tezza, relacionando o tema da leitura 

e a participação dos jovens na sociedade. 

 As atividades propostas partem da autora Thalita Rebouças, que escreve 

para o público infanto-juvenil, e por isso atende as expectativas dos adolescentes, 

em relação aos temas abordados, personagens verossímeis, linguagem, entre 

outras características. 

1º Investigar junto aos alunos: 

a) Qual gênero textual você mais se identifica. Dê exemplos: 

b) Já ouviu falar sobre o gênero crônica? O que imagina que seja esse 

gênero. 

 SUGESTÃO: Professor (a), leve seus alunos(as) ao laboratório de informática 

para conhecerem o site da escritora Thalita Rebouças  

http://www.thalitareboucas.net/.   

 As crônicas sugeridas nesta etapa estão no site da escritora, em Visite meu 

blog, contudo ela tem um blog no site da Veja Rio 

http://vejario.abril.com.br/blog/thalita-reboucas/  

 

  

http://www.thalitareboucas.net/campanha-ler-é-bacana/ 

UNIDADE DIDÁTICA  



Seleção de crônicas e o atendimento de expectativas 

� “Manifestação em família”, nesta crônica, o pai participa junto com sua filha

da manifestação, e também contextualiza historicamente as manifestações ocorridas 

em sua geração. Sabemos que muitas vezes os adolescentes recusam a presença 

dos pais em um local junto com seu grupo de amigos, e é esse o fato que traz o 

humor à crônica. Lembrando que as manifestações ocorreram em 2013, e foi um 

marco histórico para o país. 

Fragmento do final da crônica, “Manifestação em família” 

(...) 

Depois da passeata ele levou a menina e seus amigos para lanchar e ficou 

emocionado ao ouvir os comentários dos jovens, cada vez mais coerentes, e ao ver 

de perto o amadurecimento cívico da filha acontecendo ali, bem na sua frente. 

Acesse o link para leitura integral da crônica: 

http://vejario.abril.com.br/blog/thalita-reboucas/uncategorized/manifestacao-em-

familia 

� “A culpa é dos adultos”, esta crônica mostra a profundidade dos

sentimentos dos adolescentes, e que o hábito de rotular não é um bom caminho. A 

autora mostra que o melhor da leitura é poder sentir diferentes emoções como da 

personagem Malu, e de tantos outros personagens da literatura, sejam vampiros ou 

não. 

Fragmento da crônica, “A culpa é dos adultos” 

Eles gostam do que os entretém, do que capta sua atenção. Não importa se 

são histórias com vampiros, princesas, casais com câncer ou pessoas que podiam 

ser seus melhores amigos. Adolescente é assim.  

(...) 



Acesse o link para leitura integral da crônica: 

http://vejario.abril.com.br/blog/thalita-reboucas/comportamento/a-culpa-e-dos-adultos 

� “ A lista de Frankfurt”, um amigo da autora Thalita Rebouças contesta a não

indicação dela para representar o Brasil na Alemanha, no prêmio de literatura, pois 

acha que ela mereceria. Mas, ela afirma estar feliz com os elogios de pessoas 

importantes como Ziraldo, Pedro Bandeira e Maurício de Sousa. E também, pelo fato 

de estarem divulgando a nossa literatura Brasil afora. 

Fragmento da crônica, “A lista de Frankfurt” 

Se prêmios são reconhecimento, homenagens que rendem momentos de 

emoção e alegria, já ganhei inúmeros. Uma avó que me diz, com a voz trêmula, 

“você ensinou minhas três netas a gostar de ler” é um exemplo de prêmio. Lágrimas, 

abraços apertados e agradecimentos sussurrados de leitores e seus pais também 

têm o poder de me fazer caminhar nas nuvens. Ou seja, a cada evento que faço me 

sinto premiada. 

(...) 

 Acesse o link para a leitura integral da crônica:  

http://vejario.abril.com.br/blog/thalita-reboucas/historias/a-lista-de-frankfurt 

Momento reflexivo sobre as crônicas: 

1- Quais os recursos estilísticos utilizados pela autora? Que importância você acha 

que tem esses recursos para ilustrar o fato que é contado? 

2- Estabeleça relações entre o título de cada crônica e o texto. 

3- Que sentimento transparece na voz da autora na crônica A lista de Frankfurt? E 

qual frase dita pela narradora ao final da crônica demonstra uma certa ironia? Em 

seguida, consulte uma gramática para saber um pouco mais sobre essa figura de 

pensamento que é a ironia. 

4- Discuta com seus colegas a atitude de cada personagem, nas três crônicas. 



5- Das crônicas selecionadas da autora Thalita Rebouças, percebe-se uma busca 

imediata com o público infanto-juvenil. Você considera, que esta aproximação dá-se 

pelo assunto ou pela linguagem utilizada? Justifique: 

6- Cite expressões próprias da linguagem coloquial e diga que efeito esse uso 

causou nos textos. 

7- Das crônicas apresentadas da autora, qual você mais se identificou? Elabore um 

parágrafo, justificando sua escolha. 

8-Quando você ouve expressões como “andam de mãos dadas” “caminhar nas 

nuvens” “bota a boca no trombone” “falar ao coração” “boca a boca” “pagar mico” 

“sorriso amarelo”, você está diante de figuras de linguagem. Não tem sentido 

descrevê-las aqui, mas você deve consultar uma gramática para identificá-las. 

Saiba, que recursos como esses tornam o texto mais expressivo, rico e ajudam a 

prender a atenção do(a) leitor(a).  

9- Procure saber mais sobre foco narrativo, consultando uma gramática. Depois, 

observe o foco narrativo de cada crônica, fazendo suas anotações. 

10- O final de cada crônica foi apropriado? Escolha uma crônica para propor outro 

final. Depois leia para seus colegas. 

Ruptura dos horizontes 

Estabeleça uma ligação com as atividades anteriores, solicitando a leitura de 

uma crônica de Cristovão Tezza. 

“Sua excelência, o leitor” 

 Cristovão Tezza 

Os livros vivem fechados, capa contra capa, esmagados na estante, às 

vezes durante décadas - é preciso arrancá-los de lá e abri-los para ver o que têm 

dentro. (...) 

 Acesse o link para a leitura integral da crônica: 

http://revistalingua.uol.com.br/textos/98/artigo302588-1.asp 



Atividades 

1- No primeiro parágrafo o autor da crônica utilizou alguns exageros para chamar a 

atenção do(a) leitor(a). Identifique-os: 

2- Um recurso de linguagem bastante usado na literatura é a personificação ou 

prosopopeia, que atribui vida humana ou características humanas a outros seres. 

Analise as características atribuídas ao jornal, e verifique esse recurso. 

3- Na crônica aparece um discurso direto, que permite uma aproximação entre o(a) 

leitor(a) e o cronista. Identifique-o. 

4- Você concorda que o leitor de jornal é arisco e indócil, como está retratado na 

crônica? 

5- A leitura de um jornal é quase sempre feita rapidamente, assim como a vida do 

jornal. Para conferir velocidade à crônica o autor articula uma sequência de orações 

coordenadas curtas. Observe essa rapidez, inscrita na sintaxe da crônica: 

“Que segura as páginas amassando-as, dobrando-as, às vezes indiferente, 

passando adiante, largando no chão cadernos inteiros, às vezes recortando com a 

tesoura alguma coisa que o agrada ou o anúncio classificado”. 

6- Explique o fragmento final da crônica “Ao contrário do escritor, que se esconde, o 

cronista vive numa agitada reunião social entre textos, todos falam em voz alta ao 

mesmo tempo, disputam ávidos o olhar do leitor, que logo vira a página, e 

silenciamos no papel. Renascemos amanhã”. 

7- Após a leitura atenta da crônica, faça levantamentos sobre o título atribuído a ela 

“Sua excelência, o leitor”: 

8- Estabeleça uma relação da crônica de Cristovão Tezza com uma crônica de 

Thalita Rebouças sobre a temática utilizada. 

9- Thalita Rebouças é uma autora carioca, e Cristovão Tezza é de Santa Catarina, 

mas desde cedo morou em Curitiba. Ambos possuem estilos próprios, que resgatam 

uma ampla memória de leituras de diferentes campos do conhecimento. Partindo 



desta análise, elenque algumas razões que levem as pessoas a conhecerem esses 

autores. Pesquise mais sobre cada autor e faça um cartaz explicativo.  

10- O que é a leitura para você? Você se considera um bom leitor(a)? Que livro 

marcou a sua vida? Escreva livremente sobre esse assunto. 

Autorreflexão sobre o processo 

Investigar junto aos alunos (as) se as atividades desenvolvidas até o 

momento foram válidas: Conhecer o site da escritora Thalita Rebouças; reflexão 

sobre as crônicas da autora e de Cristovão Tezza, análises e produções. 

Ampliando horizontes 

Professor (a), nesse momento pode ser dado um prêmio para estimular a 

participação. 

A partir das atividades realizadas até o momento, incrementadas pela visita 

ao site da escritora e pelas pesquisas em gramáticas, procure levantar argumentos 

para justificar se estas atividades foram válidas ou não. Quem conseguir mais 

argumentos ganha a discussão e mostra que é um bom leitor(a). 



 2ª PARTE - NAMORO 

Apresentar o tema “Namoro” para os(as) alunos(as), e a aplicação do 

Método Recepcional, desenvolvido em 5 etapas: 

1ª Determinação do horizonte de expectativas  através de uma discussão para 

que todos(as) pensem sobre o assunto que será abordado nas primeiras crônicas: 

Professor (a), observe bem as expressões dos(as) alunos(as) nesta etapa! A ideia é 

que pensem sobre seu próprio cotidiano antes de ler a primeira crônica.  

• Existe ainda hoje o romantismo?

• Você se considera romântico?

• Qual a diferença entre ficar e namorar?

• Quem “fica” tem direito de sentir ciúmes?

• Até que ponto o ciúme numa relação pode ser saudável?

• Você acha que um(a) escritor(a) pode se interessar por esses temas do

cotidiano?

• Elabore uma lista em seu caderno, contendo as diferenças entre ficar e

namorar para você.

2ª Atendimento do horizonte de expectativas, será apresentada a primeira 

crônica dentro do tema proposto. A crônica “Ciúme de Você”, da autora Thalita 

Rebouças, agrada o público infanto-juvenil, e está dentro do que os(as) alunos(as) 

esperam: estilo, linguagem, tema entre outras características.  

Atividades 

1º Momento 



• Leitura silenciosa da crônica;

2º Momento 

• Leitura dramatizada da crônica; 4 participantes por grupo.

“Ciúme de você” 

 Thalita Rebouças 

      Começo de namoro é sempre aquela maravilha: a paixão encobre todo e 

qualquer defeitinho do outro, o mundo fica mais bonito quando estamos com a 

pessoa amada, a gente fica mais bonita quando está amando... E chega ao cúmulo 

de achar ciúme, uma praga humana que não serve pra nada, bonito. 

 (...) 

 Acesse o link do livro “Fala Sério, Amor” de Thalita Rebouças e reproduza a 

crônica “Ciúme de você”. (p.76) 

http://valeapenaler.weebly.com/uploads/2/1/2/5/21251754/fsa-tr.pdf 

 FONTE: acervo da autora 



3ª Ruptura do horizonte de expectativas, nesta etapa os(as) alunos(as) sentirão 

um pouco mais de exigências nas atividades propostas, e assim, participarão 

ativamente do processo. 

1º Momento 

Ler silenciosamente a crônica Namoro, de Luís Fernando Veríssimo 

“Namoro” 
 Luís Fernando Veríssimo 

O melhor do namoro, claro, é o ridículo. Vocês dois no telefone: 

— Desliga você. 

— Não, desliga você. 

— Você. 

— Você. 

— Então vamos desligar juntos. 

— Tá. Conta até três. 

— Um… Dois… Dois e meio… 

Ridículo agora, porque na hora não era não.  

(...)      

 SUGESTÂO: Acesse o link para ler a crônica “Namoro”, de Luís Fernando 

Veríssimo.(p.2)  

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf      

2º Momento 

As perguntas desta seção devem ser respondidas individualmente, após 

uma segunda leitura da crônica. Aos poucos, os(as) alunos(as) irão identificar as 

características do gênero, e estabelecer conexões entre as etapas do Método 

Recepcional. 

 1- Procure o significado das palavras desconhecidas para você no dicionário, 

relacionando o significado da palavra à frase e ao texto, reconhecendo o sentido da 

palavra naquele contexto. 

2- Qual a função dos travessões e reticências no texto? 



3- Na sua opinião, a crônica de Luís Fenando Veríssimo é considerada irônica, bem-

humorada ou crítica. Justifique sua escolha. 

4- No texto, considera-se que o melhor do namoro é o ridículo associado a quê? 

5- O que é, melhor do que as brigas, segundo o narrador do texto? 

6- O diálogo criou intimidade com o(a) leitor(a)? O que mais merece destaque nessa 

crônica? 

7- Em que ponto essa crônica se contrapõe com a crônica “Ciúme de Você”, lida 

anteriormente? 

8- Na crônica “Ciúme de Você”, da autora Thalita Rebouças percebe-se: 

• Um tom divertido, aproximando o(a) leitor(a) do texto;

• Outras vozes para o texto, num breve diálogo dos personagens.

Copie trechos que comprovem os itens acima: 

9-  Qual o sentido da expressão “entremeando o diálogo”, no texto de Luís Fernando 

Veríssimo? Que tal propor outro final para a crônica? 

10- Até que ponto um(a) autor(a) pode influenciar a opinião de uma pessoa, neste 

caso sobre a ideia de namoro? Escreva sua opinião. 

4ª Questionamento do horizonte de expectativas, nesta etapa os(as) alunos(as) 

devem ser instigados(as) a refletir sobre as atividades propostas desde o início da 

aplicação do método. 

  Atividades 

1- Quais as contribuições obtidas com as leituras realizadas até o momento? 

2- Que tipo de linguagem foi utilizada nessas crônicas? 

3- Cite algumas características do gênero crônica: 

4- Relacione a crônica “Ter ou não ter namorado”, com os textos já lidos, 

percebendo como é possível refletir a própria vida a partir de assuntos leves e bem-

humorados. Exponha suas conclusões para os colegas da classe.  

5- Construa um esquema, a partir dos tópicos citados: 

• Onde as crônicas costumam ser publicadas? (Suporte)

• Quem narra as crônicas? (Narrador)

• As crônicas são agradáveis de ler? Por quê? (Código)

• Onde o cronista procura o assunto? Apresenta fatos distantes no tempo?



(Assunto/ contexto) 

• A que tempo ela se refere? (Tempo)

• A quem uma crônica se destina normalmente? Isso fica claro no texto?

(Leitor) 

6- O texto de Artur da Távola que segue na sequência nos apresenta a ideia relativa 

sobre o que é não ter namorado, fazendo a inversão, será possível deduzir os 

requisitos necessários para ter namorado. Relacione esses requisitos, a partir da 

leitura atenta da crônica: 

7- Durante a leitura, perceba no texto as seguintes características de estilo: o lirismo, 

o ritmo adequado, o jogo de imagens, estilo refinado e os procedimentos descritivos

e explicativos usados pelo cronista. 

“Ter ou não ter namorado” 

 Artur da Távola 

Quem não tem namorado é alguém que tirou férias não remuneradas de si 

mesmo. Namorado é a mais difícil das conquistas. Difícil porque namorado de 

verdade é muito raro. Necessita de adivinhação, de pele, saliva, lágrima, nuvem, 

quindim, brisa ou filosofia. Paquera, gabiru, flerte, caso, transa, envolvimento, até 

paixão, é fácil. Mas namorado, mesmo, é muito difícil.  

(...) 

SUGESTÃO: Acesse o link para ler a crônica. 

http://pensador.uol.com.br/autor/artur_da_tavola/ 

5ª Ampliação do horizonte de expectativas, nesta etapa os(as) alunos(as) já 

apresentam uma tomada de consciência literária a respeito do gênero crônica, 

percebem a qualidade estilística de um texto que não é rebuscado, mas rico em 

detalhes. O ser humano tentando entender o mundo a sua volta, a partir da sua 

própria relação com outros seres, objetos e fatos, por mais passageiros que possam 

ser. 

Questionar nesta etapa: Os textos lidos foram difíceis de entender? Eles 

fizeram pensar? Aponte argumentos que provem seu ponto de vista. 



PARTE 3 - COMPORTAMENTO 

 Abrir uma discussão, seguindo os tópicos abaixo, a fim de detectar os 

valores prezados pelos(as) alunos(as). Deixar que falem espontaneamente e, após 

discutirem as respostas, dizer que será iniciado novo Ciclo do Método. 

• Você tem facebook? Quantas vezes utiliza por dia?

• Acha que as pessoas são sinceras nas redes sociais?

• A grande exposição nas redes sociais por algumas pessoas pode suscitar

sentimentos maldosos, como a inveja? 

• Por que as pessoas precisam expor tanto a própria vida?

• Ser conectado é bom ou ruim?

• Você já se relacionou com alguma pessoa famosa, como autor(a), ator, atriz,

cantor(a) entre outros, pelas redes sociais? Consegue imaginar como era antes das 

redes sociais essa comunicação? 

• Já ouviu falar em perfil falso ou fake, utilizados por pessoas de má índole na

sociedade? 

• Que cuidados as pessoas precisam adotar para não serem enganadas?

• Sabe o que é plágio?

• A televisão pode influenciar a violência ou o comportamento das pessoas?

• A vida imita a arte ou a arte imita a vida?

• Você acha que o ser humano gosta de assuntos fortes sobre violência,

destruição e morte? 

 Atendimento do horizonte de expectativas 

Atividades 

1º Momento 

• Leitura silenciosa da crônica “Aconteceu comigo” de Thalita Rebouças;

2º Momento 

• Leitura dramatizada da crônica, em grupos.



“Aconteceu comigo” 
Thalita Rebouças 

Numa tarde daquelas mornas, sem sal nem açúcar, chegou um tweet cheio 

de alegrias e sorrisos, vindo de Isabelle Drummond, linda e talentosa atriz/boneca, 

que tive o prazer de entrevistar nos tempos de Vídeo Show. Apesar da admiração 

que tenho por ela e do nosso contato projaquiano, nunca trocamos telefone. Mesmo 

assim, sua mensagem dizia: “Ei, linda! Me liga! Tô tentando seu rádio e não consigo! 

Bj”. 

(...) 

 SUGESTÃO: Acesse o link para ler a crônica de Thalita Rebouças. 

http://vejario.abril.com.br/blog/thalita-reboucas/comportamento/aconteceu-comigo 

Ruptura do horizonte de expectativas 

Leitura silenciosa da crônica 

“O crime (de plágio) perfeito” 

Rubem Braga 

 Aconteceu em São Paulo, por volta de 1933, ou 4. Eu fazia crônicas diárias 

no Diário de São Paulo e além disso era encarregado de reportagens e serviços de 

redação; ainda tinha uns bicos por fora. Fundou-se naquela ocasião um semanário 

humorístico, O Interventor, que depois haveria de se chamar O Governador. Seu 

dono era Laio Martins, excelente homem de cabelos brancos e sorriso claro, boêmio 

e muito amigo.  

(...) 

SUGESTÃO: Acesse o link para ler a crônica de Rubem Braga. (p.336) 

http://minhateca.com.br/celiogcruz/Livros/pdf/200+Cr*c3*b4nicas+Escolhidas+-

+Rubem+Braga,14171990.pdf 



Atividades 

1- A crônica mostra de forma artística e pessoal fatos do cotidiano. Que fatos estão 

descritos nesta crônica? 

2- Que ações descritas na crônica mostra-nos que o texto faz o (a) leitor(a) refletir 

sobre a vida e o comportamento humano? 

3- Em relação à linguagem empregada na crônica foi utilizado, padrão culto, formal 

ou informal? Se for possível, retire trechos que comprovem sua resposta. 

4- Existem algumas marcas no texto que situam a crônica no tempo e no espaço. 

Aponte quais são essas expressões linguísticas e comente-as. 

5- Cite pontos em comum com a crônica anterior, que trata dos perfis falsos. Para 

isso, releia a crônica de Thalita Rebouças. 

Questionamento do horizonte de expectativas 

Começar a aula investigando oralmente, o que os/as alunos(as) aprenderam 

sobre o gênero crônica: Você sabe definir o que é uma crônica? Gosta deste 

gênero? Sabe onde esse tipo de texto circula? Cite alguns autores?  

Professor (a), perceba se os/as alunos (as) já identificam melhor as características 

da crônica: Texto curto, com o objetivo de divertir e refletir sobre a vida. Número 

reduzido de personagens. Tempo e espaço limitados. Narrador-observador ou 

narrador-personagem.  Linguagem de acordo com a padrão culto, formal ou informal 

da língua.  Relata o cotidiano. 

Ampliação do horizonte de expectativas, nesta etapa os (as) alunos (as) 

já apresentam uma melhor consciência literária. Como o Método permite propor 

atividades de leitura crítica, promova a leitura e a reflexão de uma nova crônica, 

mais complexa. E faça os levantamentos finais. 



“A arte e a vida” 

Carlos Heitor Cony 

O cinema e a TV causam a violência na vida real? Ou é a vida real que 

inspira a violência no cinema e na TV?  

(...) 

Não creio estar perdendo muita coisa. Na arte, como na vida, tudo devia ser 

melhor. E isso só será possível quando o homem for melhor. 

 SUGESTÃO: Acesse o link para ler a crônica de Carlos Heitor Cony. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0804200105.htm 

 Atividades 

1- Cony coloca no início de sua crônica duas hipóteses sobre a violência. Mas, ele 

acaba não optando por nenhum ponto de vista, por quê?  

2- O autor utiliza a metáfora verniz para destacar a superficialidade do processo 

civilizatório que lustra porém não modifica a natureza do homem. Existe no homem 

realmente essa natureza destrutiva? 

3- A informação inicial “Quando Caim matou Abel não havia cinema nem TV”, 

reforça a ideia de que a vida influencia a arte. Porém, o autor cita no mesmo 

parágrafo outra questão para aprofundar a complexidade dessa afirmação, 

identifique-a: 

4- No terceiro parágrafo o autor utiliza um operador argumentativo de caráter 

metafórico. “Na outra ponta da corda”, essa expressão equivale a:  

• No mesmo sentido



• Por outro lado

• Dessa maneira

5- A referência em primeira pessoa confirma o caráter subjetivo da crônica, já que é 

um gênero em que prevalecem o impressionismo, a informalidade, um tom de 

conversa com o (a) leitor(a). Retire trechos que confirmem essa característica. 

6- Os westerns herdaram do teatro grego a dimensão trágica. Nesse sentido a 

violência serve para testar os limites morais do homem. Nesse caso a violência pode 

ser encarada como positiva? 

7- A frase que inicia o último parágrafo faz referência a quê? 

8- O cronista termina dizendo que na arte, como na vida, tudo deveria ser melhor. 

Segundo o autor quando isso será possível? 

9- Assim como o autor, você procura ter uma visão crítica da realidade? 

10- O gênero crônica, na sua opinião, pode ser um bom aliado para entender o 

comportamento humano? 

FONTE: Acervo da autora 



4ª PARTE - PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO 

O momento de produção de uma crônica precisa de inspiração? Quem sabe 

um novo olhar sobre o próprio cotidiano, uma atenção diferente aos detalhes que 

compõem as relações humanas e que muitas vezes passam despercebidos. Nesta 

etapa, é necessário observar com mais cuidado os fatos inusitados do próprio dia a 

dia, principalmente aqueles merecedores de registros. 

 Atividades 

Professor (a), para auxiliar esta etapa de produção, apresente o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=rjHJT2WwVtg  

� Neste vídeo, a apresentadora usa um estilo descontraído para explicar e

esclarecer dúvidas sobre o gênero crônica. As encenações ilustram de forma 

divertida o conteúdo. Vários cronistas de diferentes estilos são citados durante a 

apresentação, permitindo uma melhor reflexão sobre o cotidiano, já que são os fatos 

do dia a dia que inspiram os cronistas. 

Procure saber mais sobre as crônicas citadas no vídeo: 

“A estranha passageira”, de Stanislaw Ponte Preta.  

http://atividadeslinguaportuguesa.blogspot.com.br/2013/08/a-estranha-passageira-

estanislaw-ponte.html 

“A descoberta do mar”, de Carlos Drummond de Andrade 



Ruptura das expectativas 

1º momento 

Entregar aos alunos (as) uma cópia do texto “A Última crônica”, de Fernando 

Sabino. Fazendo um trocadilho, realmente será a leitura da última crônica, que 

antecederá a produção final. 

Durante a leitura, observe que interessante os caminhos utilizados pelo 

personagem para chegar ao momento de escrever. Aproveite para refletir com os/as 

alunos(as) sobre o processo de produção. E como é possível transformar nossas 

experiências em crônicas! 

“A última crônica” 

Fernando Sabino 

A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto 

ao balcão. Na realidade estou adiando o momento de escrever. 

A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um 

ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um.  

(...) 

Acesse o link para ler toda a crônica. 

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

2º Momento 

Estabeleça uma ligação entre as atividades anteriores, e apresente o vídeo 

que foi baseado na crônica “A Última Crônica”, de Fernando Sabino e adaptado no 

Curta- metragem.  

 Exibição em: http://www.educacao.video.pr.gov.br/?video=17670 



Produção escrita 

Neste momento, os (as) alunos (as) já devem estar bem envolvidos com o 

gênero em questão, já conseguem fazer a exposição das características principais 

da crônica e diferenciam o gênero dos demais.  

Antes da realização das etapas de produção, solicite aos alunos (as) que 

escolham o fato mais inusitado do próprio cotidiano. Os temas podem estar ligados 

ao meio ambiente, sociedade, família, namoro, tecnologia, política, consumismo, 

entre outros.  

Após escolher o tema, o (a) aluno (a) deverá selecionar imagens ou tirar 

fotografias que tenham alguma relação com o assunto. Em parceria com a disciplina 

de Arte, pode ser explorado diferentes possibilidades de utilizar a fotografia. 

Já que todas as crônicas ficarão expostas no painel da escola, instigue os/as 

alunos(as) para que pensem sobre o/a leitor(a) da crônica que será produzida, 

deixando claro o objetivo de sua escrita:  Divertir, sensibilizar ou fazer com que este 

leitor(a) reflita sobre o tema. Nesse sentido, Antunes diz que 

A natureza interativa da escrita impõe esses diferentes momentos, esse 

vaivém de procedimentos, cada um implicando análises e diferentes 

decisões de alguém que é sujeito, que é autor de um dizer e de um fazer, 

para outro ou outros sujeitos, também ativos e cooperantes. (ANTUNES, 

2003, p.56). 

O momento de expor uma produção textual, portanto, deve ser bem 

planejado. O (a) aluno (a), precisa estar atento ao leitor (a) de seu texto, com quem 

vai “falar”, e se quer que a crônica “toque” apenas os colegas de sua idade ou todos 

que tiverem contato com ela.    

Para facilitar a compreensão das etapas de produção escrita da crônica, 

talvez seja interessante a leitura do mapa conceitual  a seguir: 



ATIVIDADE DE ESCRITA 

PLANEJAR ESCREVER REESCREVER 

TEMA E OBJETIVOS 

TEXTO MAIS 
FORMAL 

PLANEJAMENTO 
DO TEXTO 

TEXTO MENOS 
FORMAL 

ESCOLHA DAS 
PALAVRAS 

SITUAÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO 

ESTRUTURA 
DAS FRASES 

REFLEXÃO 

SENTIDO COERÊNCIA RELEVÂNCIA 

REVISÃO REESCRITA 

OBJETIVOS 
ATINGIDOS 

CONCENTRAÇÃO 
TEMÁTICA 

ENCADEAMENTO DOS 
SEGMENTOS DO TEXTO 

ORTOGRAFIA, 
PONTUAÇÃO, DIVISÃO 

DOS PARÁGRAFOS 



1º momento 

o Solicitar aos alunos (as) que escrevam uma crônica sobre o assunto que

preferirem, do próprio cotidiano. 

o Os(as) alunos (as) não deverão levar os textos para casa. Essa tarefa será

totalmente cumprida na escola. 

o Os textos serão apresentados aos colegas de sala.

2ª momento 

Após a primeira leitura em sala de aula, será planejado a reescrita do texto, 

considerando a finalidade, envolvimento nos acontecimentos diários, descobrindo as 

sutilezas dos fatos, enfatizando uma maior preocupação com o(a) leitor(a) que se 

quer atingir. Portanto, deverá ser observado: 

o Se a produção é individual e se não houve cópia.

o Se o texto é o relato breve, de um acontecimento simples da vida diária, uma

visão pessoal do assunto escolhido. 

o Se mencionou o lugar onde aconteceu o fato e o tempo.

o Se há a seleção dos melhores recursos linguísticos, adequados à situação

comunicativa, por exemplo, uso do discurso direto, para dar maior dinamismo à 

narrativa. 

o Se o texto promoveu uma reflexão crítica sobre o assunto ou se apenas

divertiu. 

o Se utilizou a variedade de acordo com a norma padrão informal ou outra que

corresponda à linguagem das personagens. 

3º momento 

o Correção e revisão dos textos;

o Produção da versão final da crônica;

o Digitalização do texto.

o Publicação.



Avaliação 

o Observar o interesse, a participação e o envolvimento de cada aluno(a) em

todo o processo, principalmente durante a leitura, produção e divulgação do 

trabalho. 

 Ampliando horizontes  

Propor um dia de exposição do projeto na escola. Assim, os(as) alunos (as) 

estarão valorizando a leitura, e a busca por novos leitores. Lembrando que 

surpreender é uma característica da crônica, vale surpreender os demais alunos. 

Como o Método Recepcional evolui em espiral, o final desta etapa coincidirá 

com o início de uma nova aplicação do Método, só que agora por conta própria, 

através da formação do leitor crítico.  

Sugestão para a exposição 

� Formação de grupos de alunos(as) para mostrar alguns livros dos cronistas 

trabalhados; 

� Gravação de vídeos curtos, sobre a bibliografia desses cronistas. 

� Através de um título sugerido pela turma, por exemplo “Registros do 

cotidiano”; “Vida que acontece”, entre outros; Fazer a exposição dos textos, 

imagens e fotos no painel. Relacionando com a disciplina de Arte. 

� Leitura dramatizada das crônicas mais apreciadas pelos(as) alunos(as). 

� Curiosidades sobre o gênero.  
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APÊNDICE 1 

Caro (a) aluno(a) 

O presente questionário faz parte da pesquisa sobre o “Gênero Crônica e a 

valorização da leitura na escola”, desenvolvida nesta turma no Colégio Estadual 

Clotário Portugal – Ensino Fundamental e Médio.  

Gostaria de sua colaboração em responder o questionário para o andamento 

da pesquisa. 

Não há a necessidade de identificação. 

Grata pela colaboração, 

1) Você gostou de participar das atividades sobre o gênero crônica?

(   ) SIM (  ) NÃO 

Se não, escreva por quê: 

2) A integração das mídias, impressas e internet, facilitou a compreensão dos

conteúdos? 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

Se sim, escreva por quê: ______________________________________________ 

3) Todo o projeto sobre o gênero crônica envolveu a leitura, escrita e a oralidade.

Após estas atividades você considera que sua produção escrita: 

(   ) Melhorou    (    ) Não melhorou   

4) Qual recurso utilizado você mais se identificou? Por quê?

(   ) Textos impressos (   ) livros tradicionais   (   ) vídeos  (   ) jornais  

__________________________________________________________________ 

5) Marque a alternativa na qual você apresentou algum tipo dificuldade. E explique o

motivo:___________________________________________________________ 

(   ) Apresentação dos textos  (   ) Produção de textos (   ) uso do computador 

(   ) Pesquisa  

6) Sobre O ensino e aprendizagem da leitura através da aplicação do Método

Recepcional, você considera quê: 

(  )  Ajudou muito o processo de leitura  (   ) Ajudou pouco o processo de leitura 

7) Você pretende ler mais crônicas no dia a dia?

(   )SIM     (   ) NÃO 




