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Carta ao(à) professor(a)
Caro(a) professor(a),
A escrita deste material digital ancora-se na perspectiva de que a literatura é direito
fundamental do ser humano, uma vez que a fabulação, a capacidade de sonhar e de
ressignificar o mundo em que vivemos é inerente à nossa condição. Olhar a sociedade
em que estamos inseridos com olhos mais humanos é tarefa imprescindível, pois se
baseia no reconhecimento da alteridade como um dos pressupostos formadores de
nossa própria humanidade.
Conforme nos lembra Antonio Candido, em seu célebre ensaio “O direito à literatura”,
vivemos em uma época na qual, paradoxalmente, deparamo-nos com o avanço da
técnica, que conduz o homem a grandes feitos tecnológicos; no entanto, é evidente
o fato de que “a irracionalidade do comportamento é também máxima” (CANDIDO,
2011, p. 171). Isso implica que os padrões éticos e nossa capacidade de reflexão crítica
encontram-se comprometidos. Além disso, vivemos um tempo no qual a literatura sofre
cada vez mais a concorrência de outras fórmulas culturais, como as séries de TV; neste
cenário, poderíamos nos indagar sobre a pertinência de sua manutenção. Lembremonos do que pondera Antoine Compagnon:
Ela [a literatura] sofre concorrência em todos os seus usos e não
detém o monopólio sobre nada, mas a humildade lhe convém
e seus poderes continuam imensos; ela pode, portanto, ser
abraçada sem hesitações e seu lugar na Cidade está assegurado.
O exercício jamais fechado da leitura continua o lugar por
excelência do aprendizado de si e do outro, descoberta não de
uma personalidade fixa, mas de uma identidade obstinadamente
em devenir (COMPAGNON, 2009, p. 56-57).
É assim que a leitura, aos nos propiciar uma aproximação com outras realidades e
vivências, leva-nos a perceber a importância da empatia em nosso dia a dia, tendo, ao
mesmo tempo, a linguagem como mediadora desse processo – afinal, somos perpassados
por linguagem e por discursos desde que nascemos.
Vale lembrar de que, para Candido, literatura compreende
todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático
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em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de
cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até
as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das
grandes civilizações (CANDIDO, 2011, p. 176).
Dessa forma, a literatura é uma forma de manifestação – de nossa condição, de
nossa humanidade, de nossa percepção sobre o mundo, enfim – universal; mais ainda,
uma “necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um
direito” (CANDIDO, 2011, p. 177).
Uma educação alicerçada, portanto, no comprometimento ético e no desenvolvimento
do senso crítico deve ser perseguida. Tal fundamento é um dos pilares da própria Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), como se assevera no excerto a seguir, o qual
referenda a importância de se construir um percurso autônomo na educação:
No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto
histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analíticocrítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente,
produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de
informações. Requer o desenvolvimento de competências para
aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez
mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade
nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos
para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões,
ser proativo para identificar os dados de uma situação e
buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as
diversidades (BRASIL, 2018, p. 16).
Destaque-se, finalmente, o papel da leitura na formação da cidadania, pois, como
afirma Silvia Castrillón em “Leitura: educação e democracia”, a “leitura não é boa nem má
em si mesma. Ter acesso à leitura não garante de maneira absoluta a democracia, mas não
tê-lo definitivamente a impede ou, pelo menos, a retarda” (CASTRILLÓN, 2011, p. 62-63).
Neste material digital, objetivamos indicar alguns caminhos que podem ser trilhados
conjuntamente por nós, professores(as), e os(as) alunos(as), numa perspectiva
dialógica e transdisciplinar que nos permita o amadurecimento no processo educacional.
Para essa empreitada, convidamos você, colega professor(a), à leitura da obra Os sabiás
da crônica, que reúne uma pequena amostra da produção de seis grandes cronistas
brasileiros empenhados em flagrar o cotidiano com um olhar ora crítico e irônico, ora
humorístico e nostálgico, mas sempre com grande sensibilidade literária. Por meio
das crônicas de Rubem Braga, Vinicius de Moraes, Fernando Sabino, Paulo Mendes
Campos, Sérgio Porto (Stanislaw Ponte Preta) e José Carlos Oliveira, organizadas
por Augusto Massi, os(as) leitores(as) podem ter acesso a temas sociológicos e
antropológicos, como a vida cultural brasileira entre os anos 1930 e 1970, sobretudo,
ao mesmo tempo que os textos possibilitam explorar os meandros da linguagem e o
próprio fazer literário, trazendo também questões próprias do ser humano, que fazem
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paralelos com as inquietações da juventude e possibilitam às crônicas sobreviverem
para além de seu tempo. É assim que muitas delas apresentam reflexões filosóficas
e/ou metafísicas que remetem à condição humana, suas dubiedades e inquietações.
É assim que você, professor(a), encontrará propostas de trabalho para a realização
de atividades, dentro e fora da sala de aula, bem como informações que lhe permitam
o aprofundamento de alguns aspectos, caso seja de seu interesse. Há ainda referências
complementares e uma bibliografia comentada, as quais podem enriquecer o trabalho
junto aos(às) estudantes do Ensino Médio. E não deixe de revisitar o paratexto localizado
ao final da obra literária. As informações lá aportadas complementam o conteúdo
deste material digital, principalmente no que diz respeito ao gênero literário e à
contextualização da obra e dos autores. Bom trabalho!

Em sintonia com a BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem como um de seus principais objetivos
apresentar parâmetros e diretrizes que auxiliem você, professor(a), na tarefa de preparar
os(as) estudantes brasileiros(as) para o futuro (cf. BRASIL, 2018, p. 5). Para isso, estabelece
as aprendizagens que todo estudante do país deve conhecer ao longo da Educação Básica.
As propostas de atividades deste material digital estão em conformidade com a BNCC
e apontam, para sua consulta, as principais habilidades que podem ser desenvolvidas
no decorrer do seu trabalho com a obra em sala de aula.
Cada habilidade na BNCC é identificada por um código alfanumérico cuja composição
é a seguinte:

EM 13 LGG 103
O primeiro par de letras
indica a etapa de Ensino Médio
O primeiro par de
números (13) indica que
as habilidades descritas
podem ser desenvolvidas
em qualquer série do
Ensino Médio, conforme
definição dos currículos

A segunda sequência de letras
indica a área (três letras) ou o
componente curricular (duas letras):
LGG = Linguagens e
suas Tecnologias
LP = Língua Portuguesa
MAT = Matemática e
suas Tecnologias
CNT = Ciências da Natureza
e suas Tecnologias
CHS = Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas
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Sempre que desejar, acesse a BNCC1 a partir do QR Code ao lado
e consulte os textos que descrevem cada competência ou habilidade
relacionadas nas propostas de atividades.

Disponível em:

Propostas de atividades I
As atividades
propostas ao
longo desta
seção objetivam
colaborar,
principalmente,
para o
desenvolvimento
das seguintes
habilidades,
descritas na
BNCC:

Nesta seção, organizamos uma proposta de trabalho com a obra literária Os sabiás
da crônica, contemplando ações dentro e fora da escola, de acordo com os pressupostos
apresentados pela BNCC. Esta proposta é direcionada aos(às) professores(as) de
Língua Portuguesa que atuam no Ensino Médio.

Língua
Portuguesa:
EM13LP01
EM13LP02
EM13LP06
EM13LP14
EM13LP15
EM13LP28
EM13LP37
EM13LP45
EM13LP46
EM13LP47
EM13LP49
EM13LP52
EM13LP53

Professor(a), para iniciar o trabalho com seus(suas) alunos(as) do Ensino Médio
acerca da obra Os sabiás da crônica, organizada por Augusto Massi, sugerimos trabalhar
um momento que desperte neles(as) o interesse pela leitura. Tal momento pode ser
alicerçado: 1) nos conhecimentos de mundo do(a) próprio(a) estudante; 2) na fruição,
a qual, conforme a BNCC, “deve ser a base para uma maior compreensão dos efeitos
de sentido, de apreciação e de emoção e empatia ou repulsão acarretados pelas obras
e textos” (BRASIL, 2018, p. 496).

Linguagens e suas
Tecnologias:
EM13LGG602
EM13LGG701

Pré-leitura

ATIVIDADE 1: LEITURA DE IMAGENS
Nesta ação, propõe-se a observação do conjunto de imagens que integram Os
sabiás da crônica. Augusto Massi, organizador da obra, relata no posfácio como surgiu
a ideia de se fazer essa obra:
Os sabiás da crônica surgiu de uma bela ideia da editora Maria
Amélia Mello, que inspirada em uma das fotos tiradas por
Paulo Garcez – na cobertura de Rubem Braga, em Ipanema,
no verão de 1967 – imaginou reunir numa antologia os
mesmos escritores que figuram nesse ensaio fotográfico,
encomendado para divulgar os primeiros títulos da então
recém-fundada Editora Sabiá (p. 9).
Professor(a), na edição que você tem em mãos, há algumas imagens que flagram
os escritores que integram este volume socializando uns com os outros – assim como,
em diversas crônicas, há menções de uns aos outros, o que dá mostras das redes
intelectuais e de amizade que se construíam àquela época. Pensando nisso, vamos
analisar as imagens de modo mais detido:

1

Disponível em: <https://bit.ly/3qLC9FB>. Acesso em: 21 abr. 2021.
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a. O que se destaca no primeiro plano de cada imagem?
(Professor(a), em geral, os(as) alunos(as) vão destacar as pessoas que aparecem
na imagem, talvez apontem informações mais gerais sobre o espaço etc.).
b. O que aparece nos detalhes de cada imagem?
(Professor(a), instigue os(as) alunos(as) a observar pequenos detalhes que
compõem a cena. Exemplo: quadros, livros, televisão, rádio etc. Tais detalhes podem
apresentar informações sobre a época em que a foto foi tirada ou mesmo sobre o nível
econômico ou cultural daqueles que nela aparecem).
c. Há uma integração/completude entre o que se vê em destaque e o que aparece
nos detalhes?
(Professor(a), ajude os(as) estudantes a perceberem que cada elemento, em uma
imagem, é importante).
d. O que essas fotos nos dizem sobre o contexto em que foram tiradas?
(Exemplo: como é o traje das pessoas? Em que tipo de situação elas aparecem:
momentos descontraídos ou mais formais? Que elementos espaciais permitem que se
chegue a essa conclusão?).
e. É possível levantar alguma hipótese sobre o contexto sociocultural em que essas
fotos foram tiradas?
f. Que outras inferências podem ser feitas a partir das leituras das imagens?
(Professor(a), esta atividade de pré-leitura dialoga com parte da Atividade 3, na
qual também será sugerido que os(as) alunos(as) façam inferências ao caracterizarem
o gênero crônica conjuntamente).

Neste ponto, é interessante recordar com os(as) estudantes o conceito de “inferência”.
Este material digital toma como referência as proposições de Regina Dell’Isola:
Inferência é, pois, uma operação cognitiva em que o leitor
constrói novas proposições a partir de outras já dadas.
[…] Ocorre também quando o leitor busca extra-texto
informações e conhecimentos adquiridos pela experiência
de vida, com os quais preenche os “vazios” textuais. O leitor
traz para o texto um universo individual que interfere na sua
leitura, uma vez que extrai inferências determinadas por seu
“eu” psicológico e social (DELL’ISOLA, 1988, p. 30).
Os(As) alunos(as) devem perceber, assim, que o processo de leitura de uma obra
começa antes da leitura do próprio texto, na observação de elementos como título,
capa e imagens, por exemplo. Tais elementos são denominados de “paratextos”.
De acordo com Gérard Genette na obra Paratextos editoriais (2009), é considerado
paratexto todo elemento extratextual que rodeia o texto, servindo-lhe de aparato, isto
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é, acompanhando-o e dando-lhe conformação não só material ou estética, mas também
de conteúdo – ampliando, pois, a esfera de sentidos. Como assevera Genette, “[…]
deve-se pelo menos ter em mente o valor paratextual que outros tipos de manifestações
podem conter: icônicas (as ilustrações), materiais (tudo o que envolve, por exemplo,
as escolhas tipográficas, por vezes muito significativas, na composição de um livro),
ou apenas factuais” (GENETTE, 2009, p. 14).
Como se vê, o reconhecimento, por parte do(a) aluno(a), da materialidade da obra –
e aqui, professor(a), é interessante mostrar à turma um exemplar físico, comentando
as características que julgar pertinentes –, bem como das imagens de Os sabiás da
crônica, referenda a leitura das crônicas. Isso porque essas imagens permitem ao
leitor a compreensão da atmosfera, das relações sociais, artísticas e intelectuais que
transparecem nos textos. Professor(a), vale a pena, ainda, chamar a atenção dos(as)
alunos(as) para o título da obra: Rubem Braga era um grande apreciador de pássaros,
como aparece em várias crônicas – podem ser destacadas, junto aos(às) alunos(as), as
crônicas “Tuim criado no dedo” (Rubem Braga) e “O conde e o passarinho” (Vinicius
de Moraes), por exemplo. Além disso, ele e Fernando Sabino montaram uma editora
que se chamava Editora Sabiá, cuja atividade iniciou-se em 1967, tendo funcionado
até 1972. Assim, “os sabiás da crônica” remete a essas informações e também ao fato
de os cronistas do livro figurarem entre os grandes cronistas brasileiros, capazes de
“cantar/narrar/fabular” como ninguém o cotidiano simples.

Leitura
Professor(a), após essa breve contextualização, indique para seus(suas) alunos(as)
a leitura de Os sabiás da crônica. Aguçada a curiosidade por conhecer um pouco mais
sobre os escritores que compõem a antologia, os(as) estudantes ficarão envolvidos
com a leitura dos textos curtos de fácil entendimento e de leitura agradável.
É possível combinar com a turma dois momentos para a leitura da obra, e o tempo
estimado para a realização de cada etapa. Primeiramente, é importante que cada
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estudante, individualmente, leia a obra completa para que tenham uma visão do conjunto.
Posteriormente, a leitura pode ser realizada no formato “círculo de leitura”: em sala de
aula, cada estudante seleciona e lê uma crônica que tenha lhe afetado significativamente.
Professor(a), neste ponto, destaque a importância das conexões afetivas criadas durante
a leitura. É importante que os(as) alunos(as) reflitam sobre o porquê de terem escolhido
determinado texto: o que chamou a atenção? O assunto da crônica? Ou o modo como
ela foi escrita? Estas perguntas prévias podem servir para aumentar o envolvimento com
a atividade, bem como permitir uma autorreflexão fundamental no processo formativo
do(a) leitor(a). De acordo com Rildo Cosson (2014), o círculo de leitura fundamenta
o reconhecimento dos(as) leitores(as) como uma “comunidade de leitores”, isto é,
potencializa o caráter social da própria leitura. Cosson destaca ainda três pontos que
validam a metodologia da leitura em grupo: 1) apropriação social de determinado
repertório, com maior grau de consciência; 2) estreitamento dos laços sociais, ao reforçar
identidades e incentivar a cooperação; e, por fim, 3) formação de leitores – formação
esta de caráter coletivo (COSSON, 2014, p. 139).

Pós-leitura
Professor(a), após a leitura em dois momentos do livro Os sabiás da crônica,
é importante a realização de algumas atividades que sedimentem e ampliem o
conhecimento tanto sobre os textos em si quanto sobre o gênero literário, enfatizando
aspectos linguísticos e literários, e também as intencionalidades que permeiam os
inúmeros usos das linguagens.

ATIVIDADE 2: COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS DE LEITURA – DEBATE
Dando continuidade ao círculo de leitura, os(as) alunos(as) devem compartilhar suas
experiências a partir de questões de ordem subjetiva, apenas para motivar a conversa:
a. Vocês gostaram dos textos lidos? Por quê?
b. Quanto aos temas desenvolvidos, algum deles, especificamente, despertou sua
curiosidade? Por quê?
c. O que mais chamou a atenção nas crônicas, no que diz respeito à linguagem?
d. Muitas crônicas foram escritas entre as décadas de 1940 e 1970. Quais diferenças
vocês observaram quanto à caracterização da época – elementos culturais, relações
sociais etc.?

Professor(a), os(as) estudantes devem ser incentivados(as) a apresentar seu ponto
de vista livremente, a fim de que a conversa possa fluir. Deve-se estimular, sobretudo, a
fundamentação desse ponto de vista a partir de elementos apresentados pelos próprios
textos, juntamente com a bagagem trazida por cada estudante.
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ATIVIDADE 3: IDENTIFICANDO O GÊNERO – A CRÔNICA E SUA CARACTERIZAÇÃO
Professor(a), após o debate, trabalhe com o(a) aluno(a) as características
predominantes no gênero crônica, bem como seus tipos. Sugere-se que tal abordagem
seja feita de modo dinâmico; para isso, indague aos(às) alunos(as) quais características
formais e linguísticas perceberam a partir da leitura. Anote na lousa os aspectos por
eles mencionados (é possível que apontem, por exemplo, traços de coloquialidade,
uso de diálogos, uso de recursos expressivos, como adjetivos e verbos, entre outros),
numa espécie de brainstorming (tempestade de ideias), e, a partir disso, exponha as
características do gênero tendo como base as informações por eles(elas) apresentadas.
O objetivo desta atividade é de que o conhecimento seja construído a partir do
reconhecimento de pistas textuais, bem como do conhecimento prévio e das inferências
feitas pelos(as) próprios(as) estudantes. A seguir, apresentamos conceitos e informações
que podem auxiliar o(a) professor(a) nessa discussão.
a. O que é uma crônica?

A crônica parte da observação de algum fato cotidiano, que deflagra a escrita do
texto e, consequentemente, alguma reflexão de caráter mais amplo – social, metafísica,
linguística etc. Assim, o texto pode aproximar-se ora mais ao texto jornalístico, por
exemplo, ora mais ao texto literário – por isso é comum afirmar que este se trata de um
gênero híbrido, isto é, apresenta características de mais de um tipo textual (descrição e
narração, por exemplo) e de mais de um gênero discursivo (muitas crônicas assemelham-se
a contos, mas apresentam trechos que remetem a textos informativos). Em geral, tratase de textos curtos e objetivos, os quais podem apresentar ironia e humor, ou podem,
ainda, conduzir a alguma reflexão de caráter crítico-social ou mesmo filosófico. Por isso,
professor(a), é importante perceber as características linguísticas que dão conformidade
ao gênero, tais como: uso de linguagem coloquial, perceptível, por exemplo, por gírias,
abreviações ou expressões típicas da oralidade; presença de vocabulário mais simples e de
expressões (adjetivos, verbos e advérbios, por exemplo) que denotam certa sensibilidade
ao retratar um aspecto da realidade; entre outros. De acordo com Antonio Candido:
Em lugar de oferecer um cenário excelso, numa revoada de
adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele
uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas.
Ela [a crônica] é amiga da verdade e da poesia nas suas formas
mais diretas e também nas suas formas mais fantásticas –
sobretudo porque quase sempre utiliza o humor.
[…]
sua perspectiva não é a dos que escrevem do alto da montanha,
mas do simples rés-do-chão. Por isso mesmo consegue quase
sem querer transformar a literatura em algo íntimo com
relação à vida de cada um, e quando passa do jornal ao livro,
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nós verificamos meio espantados que sua durabilidade pode ser
maior do que ela própria pensava (CANDIDO, 1992, p. 7).
b. Quais são os tipos de crônica?

As definições apresentadas a seguir por Afrânio Coutinho podem ser úteis para
que os(as) alunos(as) percebam que o gênero crônica é híbrido, isto é, agrega marcas
composicionais e de linguagem pertencentes a mais de um tipo textual – descritivo,
narrativo, argumentativo – ou a gêneros distintos, conforme elucidado no anteriormente.
Há diversos tipos de crônica na literatura brasileira. Podese classificar esses tipos pela natureza do assunto ou pelo
movimento interno. Assim temos, a) a crônica narrativa,
cujo eixo é uma história, o que a aproxima do conto, como
no exemplo de Fernando Sabino; b) a crônica metafísica,
constituída de reflexões mais ou menos filosóficas sobre os
acontecimentos ou os homens, como é o caso de Machado
de Assis ou Carlos Drummond de Andrade, que encontram
sempre ocasião e pretexto nos fatos para dissertar ou discretear
filosoficamente; c) a crônica-poema em prosa, de conteúdo
lírico, mero extravasamento da alma do artista ante o espetáculo
da vida, das paisagens ou episódios para ele significativos, como
é o caso de Álvaro Moreyra, Rubem Braga, Manuel Bandeira,
Ledo Ivo; d) a crônica-comentário dos acontecimentos, que tem,
no dizer de Eugênio Gomes, o “aspecto de um bazar asiático”,
acumulando muita coisa diferente ou díspar, como são muitas de
Alencar, Machado e outros. É evidente que essa classificação não
implica o reconhecimento de uma separação estanque entre os
vários tipos, os quais na realidade se encontram fundindo traços
de uns e outros (COUTINHO, 1967, p. 97-98).
É importante que os(as) alunos(as) percebam que a crônica predominante em Os
sabiás da crônica é a crônica narrativa, uma vez que nela aparecem diversos elementos
típicos de uma narrativa, a saber: 1) a voz do cronista é semelhante a um narrador em
primeira pessoa, que expressa seus comentários sob seu ponto de vista, subjetivo, portanto;
2) há um espaço delimitado, em que as ações ocorrem; 3) há um tempo delimitado, pois
o cronista se apega a uma observação ou a um fato do cotidiano, do tempo presente, e,
a partir daí, tece seu relato – ainda que a boa crônica seja aquela que verdadeiramente
sobrevive a seu tempo; 4) presença de personagens, pois em geral o cronista observa outras
pessoas e, por vezes, apresenta diálogos entre elas, ainda que também sejam observados
animais ou elementos a seu redor a fim de se conjecturar sobre eles. Destaque, no entanto,
que também há crônicas metafísicas, outras semelhantes ao poema em prosa ou ainda à
crônica-comentário. E mais: muitas vezes, numa única crônica, convivem várias dessas

MATERIAL DIG I TAL D O P RO F ES S O R – OS S AB I Á S DA C RÔ NI C A

11

características. Assim, a divisão proposta por Coutinho é mais didático-pedagógica, a
fim de facilitar a compreensão dos(as) alunos(as).
Professor(a), aponte para os(as) estudantes que, apesar da variedade de temas
apresentados e da especificidade no modo como cada autor trabalha o gênero, há
pontos de contato entre eles. Você pode exemplificar isso mencionando trechos de
algumas crônicas previamente selecionadas.
Em síntese, a ideia desta atividade é sistematizar o conteúdo a partir da leitura prévia,
do debate e do conhecimento do(a) aluno(a), “amarrando” as atividades realizadas
anteriormente. O objetivo desse percurso é, portanto, levar os(as) estudantes do
Ensino Médio a compreenderem o gênero crônica a partir de elementos detectados
em sua leitura, valorizando a participação dos(as) alunos(as) e também ampliando a
percepção sobre as relações entre texto, leitor e construção de sentidos.

ATIVIDADE 4: PRODUÇÃO DE UMA CRÔNICA
Professor(a), esta atividade dialoga diretamente com a Atividade 3, uma vez que,
para escrever uma boa crônica, é necessário que o(a) aluno(a) conheça as características
que dão conformidade a este gênero. Tal conhecimento também será oportuno para
a realização da Atividade 6.
Um dos aspectos mais relevantes no que se refere ao trabalho do cronista é sua
capacidade de observação atenta e cuidadosa do mundo ao seu redor, daquilo que o
cotidiano lhe apresenta: aspectos comezinhos da natureza, detalhes considerados
insignificantes ganham vida na pena do cronista. Partindo dessa premissa, peça aos(às)
alunos(as) que, com a câmera de seus próprios celulares, tirem algumas fotos – de duas
a cinco, aproximadamente – de algo ou alguém que lhes chame a atenção. Instigue a
reflexão sobre esse material a partir do roteiro a seguir:
a. Por que você tirou essa foto?
b. O que você destacaria nessa foto?
c. Como o objeto ou momento registrado diz de sua situação no mundo?

A partir dessas reflexões, peça a eles(as) que redijam uma crônica sobre a pequena
amostra capturada pelas lentes do celular.

Trabalhando o texto
Professor(a), a fim de sedimentar o processo da escrita, vale a pena lembrálos(as) de algumas noções básicas, por exemplo, o próprio significado de “texto”
como “unidade de linguagem em uso, cumprindo uma função identificável num dado
jogo de atuação sociocomunicativa”.
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A construção de sentidos e as intencionalidades, as quais envolvem autor e leitor,
devem ser priorizadas nesse processo. É necessário que se faça um trabalho prévio com
os(as) alunos(as) antes da produção textual, para que, durante a escrita, atentem-se
para os chamados “critérios de textualidade” (COSTA VAL, 2003):
a. Coerência
b. Coesão
c. Intencionalidade
d. Informatividade
e. Aceitabilidade
f. Situacionalidade
g. Intertextualidade

No que se refere à coerência, relacionada à lógica interna do texto e às relações
por ele expostas, vale destacar que deve haver uma compatibilidade entre o exposto
pelo texto e o conhecimento de mundo do(a) leitor(a), como destaca Maria da Graça
Costa Val. Isso é importante, no caso da crônica especialmente, porque muitos cronistas
partem de observações genéricas sobre o cotidiano, mas outros tantos partem de notícias
de caráter público, por exemplo. É necessário, então, que o(a) produtor(a) do texto
reflita sobre a escolha do tema num primeiro momento, a fim de produzir um texto
que possa despertar o interesse de grande número dos leitores(as), para que eles(elas)
reconheçam o diálogo ali estabelecido e se identifiquem com ele.
No que diz respeito à coesão, “manifestação linguística da coerência” (COSTA VAL,
2003, p. 6), o(a) aluno(a) deve dar especial atenção ao uso de pronomes, recursos
vocabulares, verbos e, sobretudo, conectivos que estabeleçam as relações lógicas
necessárias à boa compreensão. A crônica apresenta uma linguagem mais informal, mais
literária, por vezes, e mais fluida, mas tal fluidez só é alcançada quando as referenciações
são corretamente estabelecidas. Quanto aos demais fatores de textualidade, vale a pena
destacar os elementos que dialogam mais de perto com a produção de uma crônica,
como intencionalidade e situacionalidade: conforme Costa Val, o primeiro se refere ao
esforço do produtor em “construir um discurso coerente, coeso e capaz de satisfazer os
objetivos que tem em mente numa determinada situação comunicativa” (2003, p. 10).
A crônica é um gênero textual que pode apresentar objetivos diversos, a saber crítico,
reflexivo, metafísico, entre outros. É assim que o cronista deve ter claro para si mesmo
seu propósito sociocomunicativo, bem como as formas como este poderá ser alcançado:
de que recursos irá se utilizar? Haverá ironia ou humor no texto, por exemplo?
Já a situacionalidade refere-se ao contexto em que se produz um texto, determinante
para a orientação de sentido e para as relações a se estabelecerem entre os interlocutores.
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Em geral uma crônica é publicada num grande veículo de comunicação – quase sempre
jornais –, dialoga com o tempo presente e pode, ainda, estabelecer pontes com outros
textos – daí que a intertextualidade também é um recurso caro a este gênero. Para
além destes elementos, vale a pena, ainda, ressaltar outro recurso muito comum nas
crônicas: a metalinguagem, isto é, a capacidade de a linguagem utilizar-se dela própria,
de seus próprios mecanismos, para fazer linguagem. É muito comum entre os cronistas
a produção de crônicas sobre a falta de assunto para se escrever um texto; é o caso, por
exemplo, da crônica que abre o livro Os sabiás da crônica, “Ao respeitável público”, de
Rubem Braga: “Chegou meu dia. Todo cronista tem seu dia em que, não tendo nada a
escrever, fala da falta de assunto. Chegou meu dia. Que bela tarde para não se escrever!”
(p. 47). O começo do texto remete a essa situação. Digno de nota também é o título,
que faz alusão à abertura de sessões circenses, o que, em última instância, pode ser
lido como: caro leitor, a crônica é uma grande encenação, a escrita é o palco em que se
dá o truque, a mágica, a fim de iludi-lo. Também metalinguística é a primeira crônica
de Carlinhos Oliveira, “Solo para flauta”, sobre o fato de a escrita ser uma necessidade
para o cronista:
Escrever. Tenho que escrever. Neste momento é necessário,
mas não se trata de necessidade. Domingo, por exemplo, não
tenho obrigação de escrever, e entretanto escrevo. Quando
entro em férias, escrevo mais que quando em atividade
remunerada. Donde viria isso, essa compulsão inefável e
cruel de que sou vítima e cúmplice desde garotinho? (p.
329).
Ainda que não haja um grande número de crônicas metalinguísticas na obra em
questão, vale a pena retomar esse ponto e comentá-lo com os(as) alunos(as), ou
mesmo propor uma comparação com crônicas metalinguísticas de outros autores.
Professor(a), há vários modos de se trabalhar a leitura e a produção textual.
Julgamos, no entanto, que uma metodologia que proponha ações integradas de
leitura, análise textual e produção tem mais chances de alcançar bons resultados com
os(as) estudantes. Ao fim desta atividade, eles(elas) terão passado de leitores(as) a
produtores(as) textuais, sendo possível exercitar tanto a escrita quanto o processo
de subjetivação por meio dela – construção de identidades e posicionamentos
possibilitados pela própria escrita, o que será referendado na atividade a seguir.

ATIVIDADE 5: COLETÂNEA DE CRÔNICAS
Em seguida, professor(a), planeje com a turma uma coletânea das crônicas
produzidas, em formato impresso, com o título “Crônica: um olhar sobre o mundo”.
É interessante que os(as) alunos(as) pensem na publicação, refletindo, ainda, sobre
a materialidade do livro: capa, cor e tamanho de fonte, ilustrações, revisão dos textos
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propostos quanto aos aspectos linguísticos – acentuação, ortografia, pontuação,
coerência, coesão etc. As tarefas devem ser divididas, e a atividade deve ocorrer sob a sua
supervisão. Pode-se pensar na publicação de uma pequena tiragem com financiamento
coletivo, em plataformas como Catarse ou Benfeitoria.
Quando o livro estiver impresso, é interessante fazer um lançamento que mobilize
a comunidade escolar: pais, colegas etc. Neste evento, os(as) alunos(as) podem ser
convidados a fazer a leitura dos textos, ampliando as possibilidades de letramento
literário, pois, como assevera Rildo Cosson, “o processo do letramento literário passa
necessariamente pela construção de uma comunidade de leitores, isto é, um espaço de
compartilhamento de leituras no qual há circulação de textos e respeito pelo interesse
e pelo grau de dificuldade que o(a) aluno(a) possa ter em relação à leitura das obras”
(COSSON, s.d.).

ATIVIDADE 6: RETEXTUALIZAÇÃO – NOTÍCIA DE JORNAL
Além de bom observador, o cronista é também alguém que se ocupa das questões
de seu tempo. Muitas vezes, uma notícia de jornal serve de mote para a realização de
uma crônica – é o caso, por exemplo, de algumas crônicas futebolísticas. No livro Os
sabiás da crônica encontramos alguns exemplos: “A equipe”, de Rubem Braga; “Dois
entendidos”, de Fernando Sabino; “Mané Garrincha”, de Paulo Mendes Campos; “O
ídolo” e “Gol de padre”, de Sérgio Porto/ Stanislaw Ponte Preta; “Brasil, Pelé”, de José
Carlos Oliveira. No exercício a seguir, vamos propor o contrário: a crônica deverá ser
retextualizada em um novo gênero. Os(As) alunos(as) devem escolher uma crônica de
Os sabiás da crônica e transformá-la em uma notícia de jornal. Professor(a), é importante
deixar claro para os(as) estudantes em que consiste o processo de retextualização e
como realizá-lo.
A transposição de um gênero discursivo a outro implica alterar sua estrutura
linguística e formal, sua função sociocomunicativa e sua intencionalidade. Para
Marcuschi, retextualização seria “uma ‘tradução’, mas de uma modalidade para outra,
permanecendo-se, no entanto, na mesma língua” (2001, p. 48). Para Dell’Isolla, é um
“processo de transformação de uma modalidade textual em outra, ou seja, trata-se de
uma refacção e uma reescrita de um texto para outro, processo que envolve operações
que evidenciam o funcionamento social da linguagem” (2007, p. 10). Professor(a),
evidenciamos que a retextualização possibilita um trabalho efetivo de leitura e produção
de texto, já que permite o uso da linguagem para se expressar em diferentes situações
sociocomunicativas.
É necessário, então, lembrar os(as) alunos(as) sobre as características
predominantes em cada um dos gêneros – crônica e notícia de jornal. Enquanto
uma notícia de jornal pretende informar sobre algum ocorrido, situando o leitor
quanto ao espaço, ao tempo cronológico, aos agentes envolvidos e às ações, uma
crônica pretende ser uma leitura mais livre e subjetiva de um acontecimento, já que
muitas vezes parte de um dado concreto da realidade para conduzir a digressões
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Lide: Pequeno
texto que aborda
ou resume os
principais temas
de uma matéria
jornalística. Do
inglês lead.
LIDE. In: AULETE digital.
Disponível em: <http://bit.
ly/3bx3CnZ>. Acesso em:
18 fev. 2021.

de ordem metafísica, crítico-social, entre outras, por meio de uma linguagem mais
descontraída – diferentemente da notícia –, podendo ser mais poética e literária,
inclusive. Tal aspecto da linguagem se evidencia pelas escolhas vocabulares, pela
preferência de um campo semântico mais aberto à subjetividade (uso de adjetivos
e verbos que denotem sentimentos, por exemplo) e ainda pela própria forma, uma
vez que muitos cronistas fazem textos repletos de diálogos, evidenciando o aspecto
narrativo e nada noticioso do texto, numa clara aproximação ao literário. No livro
Os sabiás da crônica, por exemplo, destacam-se as crônicas de Fernando Sabino
nesse sentido. Os(As) alunos(as) terão, portanto, liberdade para preencher lacunas
eventualmente presentes nas crônicas para transformá-las em notícias: onde, quando,
quem e o quê são questões que não podem faltar num lide de uma notícia – e, na
sequência, o esclarecimento acerca dos porquês.
Por fim, professor(a), vale a pena combinar com os(as) alunos(as) um trabalho por
etapas, uma espécie de passo a passo para se fazer a retextualização, como proposto
por Dell’Isola (2007):
• Leitura do texto original;
• Compreensão do texto – aspectos que dão conformidade ao gênero;
• Retextualização – produção de um texto a partir de outro;
• Conferência – verificação do atendimento ou não do novo texto às condições de
produção;

As atividades
propostas ao
longo desta
seção objetivam
colaborar,
principalmente,
para o
desenvolvimento
das seguintes
habilidades
descritas na
BNCC:
Ciências
Humanas e
Sociais Aplicadas:
EM13CHS102
EM13CHS103
EM13CHS104
Língua
Portuguesa:
EM13LP28
EM13LP46
Linguagens e suas
Tecnologias:
EM13LGG103
EM13LGG104
EM13LGG201
EM13LGG202
EM13LGG301
EM13LGG602
EM13LGG604
EM13LGG701
EM13LGG703
EM13LGG704

• Identificação das características do novo gênero produzido;
• Reescrita da retextualização – orientada pelo(a) professor(a) conforme etapas
anteriores da conferência e da identificação.
Após esse trabalho, o(a) aluno(a) será capaz de perceber as diferenças entre os
gêneros estudados, e será, também, um(a) produtor(a) textual mais consciente dos
usos das linguagens.

Propostas de atividades II
Nesta seção, propomos um trabalho transdisciplinar com a obra Os sabiás da
crônica, alinhado às diretrizes da BNCC. Procuramos criar elos com outras disciplinas
e outras áreas do conhecimento, a fim de ampliar o olhar do(a) aluno(a) do Ensino
Médio, para que ele(ela) perceba as inter-relações e o diálogo profícuo que podem
ser estabelecidos entre distintas áreas. Além disso, o uso das Tecnologias Digitais
de Informação e Comunicação (TDICs) aumenta o interesse dos(as) alunos(as) de
participar, uma vez que as novas gerações encontram-se bastante familiarizadas com
o mundo digital.
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Pré-leitura
Professor(a), a ação a seguir permite instigar os(as) alunos(as) a conhecer um pouco
mais do universo retratado em boa parte dos textos de Os sabiás da crônica. Ter uma boa
música como mote propulsor da leitura literária é uma estratégia interessante, inclusive
quando as canções estão associadas a vídeos, nos quais os(as) estudantes poderão
ver e conhecer artistas mencionados na obra em estudo, e capturar um pouco mais da
atmosfera da época. Esta proposta pode ser feita em paralelo com a Atividade 1 de préleitura: observar as fotos que compõem a obra ao som da playlist sugerida a seguir pode
intensificar o processo de fruição, e os(as) estudantes se sentirão mais atraídos para o
universo das crônicas.

ATIVIDADE 1: PLAYLIST
Professor(a), quando nos deparamos com uma obra literária, é muito importante que
nos sintamos instigados a nela mergulhar. Muitas vezes essa vontade e essa curiosidade
podem ser despertadas por elementos externos à própria obra. Por isso, sugere-se a
seguinte playlist para que os(as) alunos(as) sintam a ambientação da obra, uma vez
que a maioria das crônicas foi escrita entre os anos 1940 e 1970, e, ainda, muitas delas
fazem menção a cantores e à vida cultural da época. É interessante, então, criar uma
aproximação entre o(a) jovem leitor(a) e o contexto da obra, a fim de despertar o
interesse para uma pesquisa a ser feita por eles.
Sugere-se a playlist a seguir (entre parênteses, colocamos a indicação de alguns
textos de Os sabiás da crônica que dialogam mais diretamente com cada faixa):
• “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim2
(“Domingo azul do mar”, Fernando Sabino; “Sobrevoando Ipanema”; “O cego
de Ipanema”; “CopacabanaIpanemaleblon”, de Paulo Mendes Campos; “A garota de
Ipanema”, José Carlos Oliveira).
• “O mio babbino caro” e “Bachiana n. 5”, interpretados por Bidu Sayão (grande
intérprete da lírica brasileira)3
(“Reflexões em torno de Bidu”, Rubem Braga).
• “Conversa de Botequim”, de Noel Rosa4
(“Noel Rosa, poeta e cronista”, Rubem Braga).
• “Senhor Samba”, de Ciro Monteiro
(“Ciro Monteiro”, Vinicius de Moraes).

2

Disponível em: <https://spoti.fi/31YcPkZ>. Acesso em: 23 fev. 2021.

3

Disponível em: <https://spoti.fi/3s2BMGf>, <https://spoti.fi/3d2nS2Q>. Acesso em: 23 fev. 2021.

4

Disponível em: <https://spoti.fi/3fWGeEc>. Acesso em: 23 fev. 2021.
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• Álbum “Caymmi”, de Dorival Caymmi5
(“Meu Caymmi”, Vinicius de Moraes).
• “Balada n. 7”, de Moacyr Franco6
(“Mané Garrincha”, Paulo Mendes Campos).
• “Copacabana”, de Tom Jobim
(“CopacabanaIpanemaleblon”, Paulo Mendes Campos).

Leitura
Ao finalizar a atividade de pré-leitura, indique a leitura da obra Os sabiás da crônica.
Os(As) estudantes estarão envolvidos pela atividade anterior e mais predispostos a
adentrarem o universo de textos escritos em outra época. Professor(a), não se esqueça de
apresentar a obra física para os(as) alunos(as), destacando sua materialidade – isso gera um
interesse maior. Combine com a turma o tempo necessário para a realização dessa leitura.
Durante esse tempo, converse com a turma sobre: 1) em que ponto da leitura
estão – se a leitura está fluindo bem e por quê; 2) se estão gostando (ou não) dos
textos e por quê; 3) se consideram que se trata de uma leitura “fácil” ou se demanda
mais tempo por ser mais complexa; 4) que curiosidades eles(elas) observaram. Tais
pontos podem ser uma espécie de diagnóstico de leitura, auxiliando o(a) professor(a);
além disso, essa conversa prévia permite que se “prepare o terreno” para as próximas
atividades, sendo possível fazer pequenas alterações conforme o perfil de cada turma.

Pós-leitura
ATIVIDADE 2: PRODUÇÃO DE UM MINIDOCUMENTÁRIO (VÍDEO)
Professor(a), conforme visto nas Propostas de atividades I, o gênero crônica, por
seu caráter híbrido, pode ser explorado de diversas formas. Nesta ação, sugerimos a
produção de um minidocumentário em grupo pelos(as) alunos(as), objetivando:
1. Um aprofundamento sobre o gênero crônica – aspectos constituintes;
2. O conhecimento de outros cronistas, a fim de se observar os diversos modos
de exploração da linguagem por cada um deles.
Nesta atividade, portanto, eles(elas) devem apresentar outras fontes bibliográficas
sobre o gênero e também um cronista que tenha sido ativo entre os anos de 1940 e
1970. No vídeo deve constar breve leitura e comentário de ao menos uma crônica do
escritor selecionado. Sugere-se que o minidocumentário não ultrapasse quinze minutos.

5

Disponível em: <https://spoti.fi/3t6eTDn>. Acesso em: 23 fev. 2021.

6

Disponível em: <https://spoti.fi/3myFk1Q>. Acesso em: 23 fev. 2021.
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É interessante que os(as) alunos(as) se preocupem em fazer uma pesquisa prévia de
mais textos que apresentem o gênero crônica e discorram sobre suas particularidades.
Professor(a), sugere-se a indicação do Portal da Crônica Brasileira7 para auxiliar a realização
desta atividade, pois nele é possível encontrar quase três mil crônicas, produzidas sobretudo
entre as décadas de 1950 e 1960, além de textos teóricos sobre o assunto, todos de fácil
entendimento. Vale salientar, ainda, junto aos(às) alunos(as) que é importante eles(elas)
dividirem as atividades, programando o que e como cada tópico será abordado. Quanto à
gravação, hoje existem vários tutoriais na internet, e é possível fazer a atividade usando,
inclusive, smartphones – pode-se, por exemplo, baixar um editor de vídeo.8

ATIVIDADE 3: CRIAÇÃO DE UM PODCAST
Dentro de uma perspectiva transdisciplinar, sugere-se que os(as) alunos(as) criem
um podcast que aborde aspectos históricos, políticos, sociais e culturais de algumas
décadas pelas quais as crônicas da obra transitam. Professor(a), sugere-se que a turma
seja dividida em seis grupos (já que são seis escritores e “blocos” de crônicas), e cada
grupo ficará responsável por apresentar o panorama de uma década:
• Anos 1930;
• Anos 1940;
• Anos 1950;
• Anos 1960;
• Anos 1970;
• Anos 1980.
A participação de todos os integrantes do grupo, tanto no que se refere à pesquisa
quanto à exposição oral, deve ser incentivada. O material de cada grupo deverá ser
compartilhado com a turma. Vale ressaltar que a dinâmica de trabalho em grupo é
pertinente para motivar o interesse e o diálogo entre os(as) estudantes. Sugere-se
o aplicativo Anchor para a criação do podcast, por ser gratuito e de fácil acesso, mas
há outros disponíveis. A seguir, um pequeno roteiro que poderá nortear essa ação:
1. Pesquisa preliminar: cada grupo deverá fazer uma investigação detalhada sobre
uma década, em meios eletrônicos e em bibliografia pertinente, destacando
acontecimentos relevantes do período. Deve-se utilizar conhecimentos adquiridos
em disciplinas como História, Sociologia, Geografia e Filosofia, a fim de estreitar
o diálogo com outras áreas do conhecimento.

7

Disponível em: <https://cronicabrasileira.org.br/>. Acesso em: 23 fev. 2021.

8

Para mais dicas, acesse: <http://bit.ly/3dDM9wM>.
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2. Elaboração de roteiro: a seguir, o grupo deverá elaborar um roteiro com os pontos a
serem destacados: o que vão gravar? Como será a sequência de cada participante?
3. Ensaio: é interessante fazer um ensaio antes da gravação, afinal, trata-se de uma
atividade em que a oralidade será valorizada, e as pessoas se expressam de formas
diferentes: uns falam rápido, outros, devagar… É a oportunidade de perceber e
ajustar esses detalhes.
4. Gravação do podcast: sugere-se que o podcast seja gravado em um ambiente
tranquilo, com poucos ruídos, para assegurar a qualidade do som. Além disso, é
interessante que se combine antes como será a dinâmica: quanto mais dialogado,
ao estilo de uma conversa informal e interativa, mais interessante o podcast é. Podese pensar também numa música de fundo que combine com o “estilo” do podcast.
5. Edição: nesta etapa, os(as) alunos(as) devem observar os recursos disponíveis
no celular ou em programas específicos para suprimir trechos dispensáveis. Em
geral, isso aparece na aba “editar áudio”.
6. Publicação do podcast: seguindo o passo a passo do aplicativo utilizado, é só
torná-lo disponível para que o conhecimento seja compartilhado.
Links que podem ser úteis:
• Como fazer um podcast!!! – <https://bit.ly/3bz2ekG>;
• Como fazer um podcast: dicas para começar do zero – <https://bit.ly/3dBzGK4>;
• Como editar podcast: passo a passo de edição de áudio (Adobe Première Tutorial) –
<https://bit.ly/3kfbSwR>;
• Podcast com celular: melhores aplicativos para gravar podcast pelo celular –
<https://bit.ly/3qZdOMk>;
• Como fazer um podcast caseiro para a escola – <https://bit.ly/3kgDzWf>.

Aprofundamento
Professor(a), nesta seção, apresentamos a você subsídios que possam permitir
uma leitura aprofundada da obra Os sabiás da crônica e de seu contexto de produção.
Primeiramente, vejamos informações de caráter biográfico sobre os autores que
compõem a coletânea de crônicas:

Rubem Braga (1913-1990)
Considerado um dos maiores cronistas brasileiros, Rubem Braga foi também
jornalista e editor, tendo atuado na Editora do Autor e na Editora Sabiá, ao lado de
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Fernando Sabino. Foi ainda correspondente de guerra na Itália, durante a Segunda
Guerra Mundial, e embaixador do Brasil em Marrocos.
Nascido em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, concluiu o ginásio em Niterói,
no Rio de Janeiro, para onde se mudou, tendo ingressado a seguir na Faculdade de
Direito. Concluiu o curso em 1932, em Belo Horizonte. Logo iniciou uma carreira de
sucesso no jornalismo, nos Diários Associados.
Em 1936, lançou seu primeiro livro de crônicas, O conde e o passarinho. Suas
características predominantes como cronista são o estilo irônico, um trabalho lírico e
por vezes poético com a linguagem, e ainda uma dose de humor. Há, também, textos
permeados por uma crítica social e política – nos quais Rubem Braga se posiciona contra
o governo de Vargas e o nazismo, por exemplo. O Rio de Janeiro, seus artistas e sua
boemia também ocupam um lugar especial em seus textos.

Vinicius de Moraes (1913-1980)
Poeta, jornalista, mais conhecido como cantor e compositor, Vinicius de Moraes
foi ainda dramaturgo e diplomata. É um dos fundadores do movimento musical Bossa
Nova, dos anos 1950. “Garota de Ipanema”, escrita por ele em 1962 e musicada por
Tom Jobim, é considerado um hino de uma geração e até hoje é uma das músicas
mais tocadas e regravadas no mundo todo – no YouTube, é possível assistir a vários
artistas interpretando-a, com destaque para Frank Sinatra.9
Tendo nascido no Rio de Janeiro, sua vida foi envolta por uma produção intelectual
diversificada, fascinante e particularmente tumultuada. Graduado em Direito, não
exerceu a profissão, tendo preferido a carreira de jornalista, trabalhando inclusive na
BBC de Londres. Em 1943, foi aprovado no concurso para diplomata, com passagem
por Los Angeles, Paris e Montevidéu.
Na literatura, destacou-se por sua produção poética e por algumas peças de teatro –
como Orfeu da Conceição, em 1956 –, com incursões também pelo campo da crônica.
Suas crônicas trazem um olhar sobre o universo carioca, o qual, para além de suas belas
paisagens, apresenta tipos artísticos diversos e multifacetados.

Fernando Sabino (1923-2004)
Nascido em Belo Horizonte, Fernando Tavares Sabino foi um grande escritor brasileiro,
com destaque para seus contos, tendo atuado ainda como jornalista e editor. Graduado em
Direito, foi também funcionário público e professor, e trabalhou no Consulado Brasileiro
em Nova Iorque. Formou um pequeno grupo intelectual com os amigos Hélio Pellegrino,
Paulo Mendes Campos e Otto Lara Resende: juntos discutiam literatura, produziam e
trocavam textos, movimentando, assim, a vida cultural belo-horizontina àquela época. Em
1944, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a colaborar em diversos periódicos.

9

Disponível em: <https://bit.ly/2MftMTw>. Acesso em: 23 fev. 2021.
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Em 1956, publicou O encontro marcado, livro de grande repercussão de público e
crítica, e em 1979 ganhou o prêmio Jabuti pela obra O grande mentecapto, adaptada
posteriormente para o cinema. Sua atuação como colaborador e como cronista de jornais
foi intensa: permaneceu 15 anos no Jornal do Brasil e 12 em O Globo, tendo passagem
por outros tantos jornais.

Paulo Mendes Campos (1922-1991)
Considerado um dos maiores nomes da crônica brasileira, nasceu em Belo Horizonte,
tendo se mudado para o Rio de Janeiro aos 23 anos. Sua verve literária não se restringia
à crônica, pois também foi poeta e tradutor.
Foi cronista em jornais como Correio da Manhã, Jornal do Brasil e Diário Carioca,
e revistas como Manchete – Rubem Braga e Fernando Sabino também atuaram nesse
periódico. O cego de Ipanema veio à lume pela Editora Sabiá, de Fernando Sabino e
Rubem Braga. Nos anos 1940, participou ativamente da vida literária belo-horizontina
como integrante dos chamados “vintanistas”, geração a que pertenciam também
Fernando Sabino, Otto Lara Resende, Hélio Pellegrino e João Etienne Filho. Publicou no
suplemento literário da Folha de Minas, o qual esteve sob sua direção por algum tempo.
Posteriormente, no Rio de Janeiro, viu sua atuação intensificada pela participação em
alguns dos jornais cariocas mais prestigiados à época, como mencionado acima.

Sérgio Porto/Stanislaw Ponte Preta (1923-1968)
Nascido no Rio de Janeiro, o escritor, cronista, radialista e jornalista é também
conhecido por seu heterônimo Stanislaw Ponte Preta. Paródia, humor e sátira foram
algumas das características mais desenvolvidas por ele na escrita. Tornou-se conhecido
pela criação de alguns personagens irreverentes, como “A velha contrabandista” e “Tia
Zulmira” – em Os sabiás da crônica, ela aparece em algumas crônicas desse escritor:
“Prefácio de Sérgio Porto”, “Gol de padre”, “Com a ajuda de Deus”, “Zulmira e o poeta”,
“O operário e o leão”, “Os Vinicius de Moraes”, e também em um texto de Paulo Mendes
Campos, “Meu amigo Sérgio Porto”, em homenagem a ele.
Foi funcionário público do Banco do Brasil por 15 anos e, ainda bancário, iniciou
sua carreira no jornalismo. Em 1951, no Diário Carioca, criou o heterônimo “Stanislaw
Ponte Preta”, nome inspirado no personagem Serafim Ponte Grande, de Oswald de
Andrade. Em 1954, começou na rádio Mayrink Veiga, lá permanecendo por oito anos.
Morreu precocemente em 1968, de ataque cardíaco.

José Carlos Oliveira (1934-1986)
Nascido em Vitória, no Espírito Santo, em uma família de classe média baixa,
Carlinhos Oliveira, como era conhecido, foi um dos grandes cronistas brasileiros.
Sua infância de agruras financeiras aparece em muitos de seus escritos. Próximo dos
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18 anos mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou a atuar no jornalismo, com
destaque para o Jornal do Brasil, onde colaborou por 23 anos (de 1961 e 1984). Nas
palavras de Humberto Werneck10:
É espantoso que José Carlos Oliveira, entregue a uma boemia
encharcada de álcool, tenha conseguido destilar nas páginas
do Jornal do Brasil, várias vezes por semana, anos a fio, uma
prosa de tamanha qualidade literária, na qual transparece
uma visão social não menos fina, o que fez dele o cronista
de uma geração (WERNECK, s.d.).
De personalidade controversa, com Luís Iglesias editou a revista teatral Quem
comeu foi Pai Adão. Crítico e irônico, criou vários shows para a TV, com destaque para
o programa “Dez Mais Certinhas do Lalau”, uma paródia a concursos do tipo “as dez
mulheres mais elegantes”. Também romancista, sua primeira incursão neste gênero, O
pavão desiludido, de 1972, teve pouca repercussão de crítica e público, não chegando a
ser reeditado. Seis anos depois, no entanto, publicou Terror e êxtase, que teve uma boa
vendagem e inspirou um longa-metragem dirigido por Antonio Calmon.

A crônica: seus primórdios e sua atualidade
Vale a pena refletir um pouco sobre a história do gênero crônica e as mudanças por
ele sofridas, ainda que conserve seu sentido etimológico – do grego chronos, que significa
tempo. Assim, a crônica é um texto que guarda relações com o tempo histórico em que
é produzida, o que não significa, necessariamente, que se trate de um gênero perecível.
Isso é atestado pelas inúmeras coletâneas de crônicas disponíveis no mercado, o que
demonstra a vitalidade do gênero e a capacidade de sobreviver para além de seu tempo.
Os primeiros cronistas chegaram ao Brasil com as caravelas portuguesas, no século
XVI, e tinham como objetivo retratar, por meio de cartas, ou de descrições minuciosas,
com um punhado de impressões por vezes subjetivas, as terras encontradas e os povos
que nelas habitavam, no que se convencionou chamar de “literatura de informação”. Pero
Vaz de Caminha, por exemplo, é um cronista de seu tempo na medida em que relatou os
acontecimentos históricos dos quais fazia parte por meio de carta enviada ao rei português
Dom Manuel I.
Diversos viajantes europeus que aqui estiveram, no século
XVI, registraram no papel suas observações sobre a terra.
Fizeram-no por obrigação profissional ou por motivos
pessoais. Seus textos são basicamente depoimentos e relatos
de viagem, com a finalidade de apresentar aos compatriotas

10

WERNECK, Humberto. O espião de Deus. Portal da Crônica Brasileira. Disponível em: <http://bit.ly/3dBalQx>. Acesso em: 23 fev. 2021.
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um panorama do Novo Mundo. Sob a forma de cartas,
diários, tratados ou crônicas, esses textos informativos
foram escritos principalmente por portugueses (OLIVIERI;
VILLA, 2012, p. 16).
O excerto acima foi extraído da obra Cronistas do descobrimento, que traz informações
sobre esses primeiros viajantes, bem como alguns dos primeiros documentos que
descreveram nossa terra.
No entanto, a crônica tal como a concebemos hoje tem seu surgimento no século
XIX, a partir dos folhetins (do francês feuilleton). Surgida na França e publicada nos
jornais, esse espaço dava conta dos mais diversos assuntos: tratava-se de um espaço
livre no rodapé do jornal, com a finalidade, sobretudo, de entreter o leitor. Conforme
esclarece Marlyse Meyer em “Voláteis e versáteis, de variedades e folhetins se fez a
chronica”: “De início – começos do século XIX – le feuilleton designa um lugar preciso
do jornal: o rez-de-chaussée – rés-do-chão, rodapé, geralmente da primeira página.
Tem uma finalidade precisa: é um espaço vazio destinado ao entretenimento” (MEYER,
1985, p. 19). Esse espaço do “vale-tudo” trazia questões do cotidiano relacionadas
à política, à arte, à literatura e à sociedade em geral, e incluía relatos de viagem,
descrições de usos e costumes, charadas, receitas de cozinha ou de beleza, resenhas
de peças e de livros, e histórias de cunho moralista. O que não encontrava lugar
nas outras seções do jornal era publicado no espaço do folhetim. Muitos romances,
inclusive, foram inicialmente publicados em capítulos semanais, o que exigia do escritor
habilidade para finalizar seu texto deixando um “gancho”, um tom de expectativa para
que o leitor se interessasse em continuar acompanhando aquele enredo. Ainda segundo
Meyer, por volta dos anos de 1836, “a fórmula continua amanhã” havia se tornado
comum, e os leitores que acompanhavam uma determinada narrativa precisavam
comprar o jornal na semana seguinte para saber a continuidade da história – à maneira
do que acontece com as novelas televisivas nos dias de hoje, em que os capítulos se
sucedem. No século XIX, no Brasil, não foram poucos os escritores que publicaram
seus romances em formato de folhetim, como Machado de Assis e José de Alencar.
Desde seu nascedouro, portanto, a crônica traz a leveza no trato dos assuntos
do cotidiano. Com o passar do tempo, tal espaço foi angariando mais e mais leitores,
e foi se ampliando, pois era uma espécie de chamariz para atrair novos leitores. Os
folhetins de variedades do século XIX abrangiam uma gama de assuntos, sobre os
quais o folhetinista discorria com aquela “frivolidade” inerente ao gênero, tal como um
“colibri”, em expressão de Machado de Assis:
O folhetinista, na sociedade, ocupa o lugar do colibri na esfera
vegetal; salta, esvoaça, brinca, tremula, paira e espanejase sobre todos os caules suculentos, sobre todas as seivas
vigorosas. Todo o mundo lhe pertence; até mesmo a política
(MACHADO DE ASSIS, [1944] 2004).
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Com o tempo, a crônica se modernizou, ganhou contornos e um espaço mais bem
definido e destacado no jornal. O fragmento a seguir sintetiza algumas das peculiaridades
e características já comentadas ao longo deste material digital:
Equilibrista do cotidiano, o cronista faz o que quer. De certa
maneira, poderíamos dizer que é um ilusionista, que se mete
onde não é chamado e escreve sobre o que é atribuição
dos outros. Talvez até seja, mas a sua graça, seu charme
está justamente nisso. É um factótum (faz tudo) literário:
especialista em tudo e em nada, tem nas linhas contadas de
um jornal uma faca de dois gumes, pois, se às vezes faz da
realidade transcendência, num texto que ficará registrado para
sempre, corre também o risco de escrever matéria menor, na
obrigação de preencher um espaço, por contrato, haja o que
houver. Então é paradoxalmente dono e prisioneiro da sua
liberdade. Livre para escrever o que quiser e escravo de um
papel a ser preenchido. E dessa dualidade, dessa tensão é que
emanam os grandes textos, não mais puramente jornalísticos,
mas da melhor qualidade literária. Certo é que a crônica existe
para o mísero mortal, ou seja, para nós, homens menores, isso
é bom, pois desperta a humanidade que há em nós e que as
misérias do mundo tentam adormecer, matar talvez. O leitor
se dignifica, ao perceber, nas grandes crônicas, o pequeno se
eternizar, o prosaico transcender (BENDER, Flora; LAURITO,
Ilka, 1993, apud ENTREPORTES, 2015, p. 100).
Também Affonso Romano de Sant’Anna11 traz considerações interessantes pra se
pensar o trabalho do cronista, ao associá-lo a um estilita – e não estilista, como ele faz
questão de frisar:
Estilita era o santo que ficava anos e anos em cima de uma
coluna, no deserto, meditando e pregando. São Simeão
passou trinta anos assim, exposto ao sol e à chuva. Claro que
de tanto purificar seu estilo diariamente o cronista estilita
acaba virando um estilista.
O cronista é isso: fica pregando lá em cima de sua coluna
no jornal.
O cronista é, então, alguém que depura seu estilio diariamente, ou seja, que
trabalha, mais do que aquilo que é dito, o modo como é dito, isto é, a própria linguagem.
11

[CRÔNICA] O cronista é um escritor crônico: Affonso Romano de Sant’Anna. Macondo, 30 abr. 2013. Disponível em: <http://bit.ly/2ZGmOdg>.
Acesso em: 23 fev. 2021.
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E cada um exerce seu ofício por meio de características que lhes são peculiares: alguns,
detentores de um estilo lírico, outros, crítico, outros ainda, irônico e humorístico. Isso
é o que confere riqueza a esse gênero, difícil de ser enquadrado em normas, e fácil
de ser apreendido pelos leitores.

Sugestões de referências complementares
Professor(a), nesta seção, trazemos indicações de fontes diversas que podem
enriquecer a leitura da obra Os sabiás da crônica.

Filmes
• Longa-metragem:
O grande mentecapto. Dirigido por Oswaldo Caldeira. 1989. Comédia. 101 minutos.
Nesta adaptação do romance de mesmo nome de Fernando Sabino, tem-se a
interpretação de Diogo Vilela no papel de Geraldo Viramundo. O protagonista percorre
várias cidades de Minas Gerais, em referências quixotescas, cômicas e sensíveis ao
mesmo tempo.
• Documentário:
Vinicius. Dirigido por Miguel Faria Jr. 2005. Paramount.
Neste belo e emocionante filme, o espectador pode conhecer um pouco mais da
vida e da obra de Vinicius de Moraes. Por meio de depoimentos de amigos e familiares,
é possível perceber que seus nove casamentos e sua vida boêmia fomentaram ainda
mais sua veia criativa. No documentário há ainda trechos de poemas e algumas canções
de Vinicius interpretadas por artistas, conferindo-lhe poeticidade.
• Curta-metragem:
A última crônica. Dirigido por Jorge Monclar. 2008. 06’57’’.
Neste curta-metragem produzido pela Academia Internacional de TV e Cinema,
a adaptação da crônica homônima de Fernando Sabino conta com atores como André
Gonçalves, numa releitura em que o clima da Bossa Nova transparece com música de
fundo, em paralelo com a singeleza da cena observada pelo cronista, mas também com
os desatinos de uma grande cidade.

Programas jornalísticos e links interessantes
SOBRE OS ESCRITORES:
• Rubem Braga – O inventor da crônica
Disponível em: <https://bit.ly/2NT6EuJ>. Acesso em: 23 fev. 2021.
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• Othon Bastos lê crônica de Rubem Braga
Disponível em: <https://bit.ly/2NN9AJb>. Acesso em: 23 fev. 2021.

• Rubem Braga: Entrelinhas
Disponível em: <https://bit.ly/3sjQ1XR>. Acesso em: 23 fev. 2021.

• Rubem Braga
Disponível em: <https://bit.ly/37HD0PZ>. Acesso em: 23 fev. 2021.

• Fernando Sabino: A última crônica
Disponível em: <https://bit.ly/37FvYeE>. Acesso em: 23 fev. 2021.

• Fernando Sabino no Roda Viva.
Disponível em: <https://bit.ly/2ZEJjzo>. Acesso em: 23 fev. 2021.

• Diverso – Fernando Sabino, Bloco 1
Disponível em: <https://bit.ly/3bvIv5r>. Acesso em: 23 fev. 2021.

• Diverso – Fernando Sabino, Bloco 2
Disponível em: <https://bit.ly/3qM2iUx>. Acesso em: 23 fev. 2021.

• Fernando Sabino e Hélio Pellegrino – #SempreUmPapo (Edição Histórica de 1987)
Disponível em: <https://bit.ly/37HCMID>. Acesso em: 23 fev. 2021.

• Paulo Mendes Campos – De lá pra cá
Disponível em: <https://bit.ly/3pMWCZk>. Acesso em: 23 fev. 2021.

• Paulo Mendes Campos: O cronista da solidão
Disponível em: <https://bit.ly/2ZJ07W4>. Acesso em: 23 fev. 2021.

• Cronistas do Rio: Sérgio Porto é o homenageado
Disponível em: <https://bit.ly/2NVdrUp>. Acesso em: 23 fev. 2021.

Os links acima são de programas, especiais televisivos ou eventos com escritores –
como o “Sempre um papo” – que trazem informações adicionais sobre os cronistas
presentes em Os sabiás da crônica. Há releituras de alguns textos singulares, bem como
a apresentação de biografia, de entrevistas e de comentários críticos sobre a obra deles.
Destaque-se o programa “Cronistas do Rio”, uma série preocupada em apresentar alguns
dos principais nomes da crônica carioca, relacionando a produção literário-jornalística
ao meio em que esses escritores viviam – o modo como a cidade do Rio de Janeiro
aparece nestes textos etc.

SOBRE O GÊNERO CRÔNICA:
• O Rio de Janeiro na literatura: a crônica – carioca por natureza.
Como parte do ciclo de conferências “O Rio de Janeiro na literatura”, da Academia
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Brasileira de Letras (ABL), esta conferência da professora Beatriz Rezende apresenta
inicialmente uma revisão do gênero crônica, ora próximo ao depoimento, ora próximo
ao relato histórico. Ao mesmo tempo, Rezende aponta as afinidades entre o gênero e
a cidade do Rio de Janeiro, conhecida por seus inúmeros cronistas, ao apresentar uma
linhagem de escritores que por ela fizeram suas incursões.
Disponível em: <https://bit.ly/3pNGOFJ>. Acesso em: 23 fev. 2021.

Peça teatral
• Rubem Braga: a vida em voz alta.
Com José Augusto Loureiro, este espetáculo12 é uma realização da WB Produções e
uma parceria do grupo de teatro Folgazões, do Espírito Santo. Trata-se de um monólogo
que tem por base crônicas, poemas e ainda experiências biográficas de Rubem Braga. A
peça traz o escritor em seu apartamento, num processo de rememoração, “em meio a
recordações sobre velhos amigos e amores, a infância no interior, a carreira jornalística e
literária e a luta contra o autoritarismo – desenvolvendo o que poderia ser a sua crônica
derradeira, ou apenas só mais um trabalho”.
Disponível em: <http://bit.ly/2OTQX6P>. Acesso em: 23 fev. 2021.

Sites
• Portal da Crônica Brasileira
O Portal da Crônica Brasileira, sugerido como fonte de consulta na Atividade B,
apresenta um vasto acervo de crônicas produzidas, sobretudo, entre os anos de 1950
e 1960, época em que esse gênero gozava de grande popularidade entre os leitores
de jornais. A proposta do portal surgiu para dar visibilidade a essa produção. Nele, é
possível conhecer uma amostra da produção de grandes cronistas brasileiros, como Clarice
Lispector, Fernando Sabino, Ivan Lessa, Lima Barreto, Rachel de Queiroz, entre outros.
Ao todo, são apresentados doze cronistas que deixaram marcas na história da crônica e
do jornalismo brasileiro. Endereço eletrônico: <https://cronicabrasileira.org.br/>.
• Instituto Moreira Salles
Destaque-se o acervo de Paulo Mendes Campos, com crônicas, cartas e depoimentos
sobre o escritor. Entre o material de inestimável valor cultural, destacam-se as trocas
epistolares com personalidades como Antonio Candido, Mário Quintana, Otto Lara
Resende, além de crônicas escritas em 1964, período de instauração da ditadura militar
no Brasil. Em “De repente”, o escritor reflete sobre a “tentação de deixar para todo o
sempre de escrever” diante do quadro político que assombrava o país. Endereço eletrônico:
<http://bit.ly/3ujaL3M>.

12

Para ter acesso à transmissão original da peça, acesse: <https://bit.ly/2NvVvA5>.
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Documento oficial de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos(as) os(as) alunos(as) devem desenvolver ao
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remédio, pois “tem o poder de contestar a submissão ao poder” (2009, p. 34).
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Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1988.
Posteriormente publicado em livro, este trabalho analisa como se dá a construção
(ou não) de inferências por diferentes sujeitos, imersos em contextos socioculturais
diversificados. A autora parte de um estudo de caráter exploratório no qual um único
texto é lido por sujeitos pertencentes a realidades distintas, a fim de verificar como
isso interfere no processo de leitura e, sobretudo, no processo inferencial.
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DELL’ISOLA, Regina Lúcia Péret. Retextualização de gêneros escritos. Rio de Janeiro:
Lucerna, 2007.
Nesta obra, Dell’Isola propõe atividades de retextualização que perpassam gêneros
distintos e permitem perceber como a teoria linguística aliada à prática de produção
textual pode favorecer a formação de sujeitos capazes de se expressarem com propriedade em distintos contextos. A autora parte de formulações teóricas no campo
da Linguística Textual para propor um método de trabalho eficaz a ser utilizado por
professores(as) no trato com o texto em sala de aula.
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Neste trabalho, a autora investiga como o gênero textual crônica e a multimodalidade podem ser ferramentas úteis ao trabalho do(a) professor(a) no que se refere aos
multiletramentos. O estudo, exploratório, partiu de um projeto de ensino com alunos
do Ensino Fundamental de uma escola pública.
GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.
Trata-se de um ensaio sobre os paratextos de textos literários, em que se investiga
como o nome do autor, o título, a dedicatória, um prefácio, uma entrevista ou mesmo
um debate acerca de uma obra influenciam o leitor. Esses recursos direcionam leituras
e impactam escolhas que vão desde a compra ou não de uma obra até sua completa
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MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. O folhetinista. Época, ed. 306, 29 mar. 2004.
Disponível em: <https://glo.bo/3dFdUVC>. Acesso em: 23 fev. 2021.
Publicado originalmente em: MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria. Chronicas (18591863). Rio de Janeiro: Jackson, 1944.
Nesta crônica, Machado discorre sobre o folhetim, assemelhando-o a uma planta
europeia que aos poucos foi se aclimatando ao solo brasileiro. Quanto ao folhetinista,
este seria uma espécie de “colibri”, a ver aqui e ali “flores” de onde possa extrair material para suas reflexões. É um dos primeiros textos em que se reflete sobre o papel do
cronista entre nós.
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização.
São Paulo: Cortez, 2001.
Conforme sugerido no título, nesta obra Marcuschi apresenta uma série de propostas de retextualização que podem ser feitas em sala de aula, as quais mobilizam não só
a transposição de um gênero textual a outro, como também evidenciam as distinções
entre gêneros ligados à oralidade e outros que se apoiam nos registros escritos. A obra
convida o leitor, então, a diferentes práticas com a linguagem.
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MEYER, Marlyse. Voláteis e versáteis, de variedades e folhetins se fez a chronica.
Boletim Bibliográfico Biblioteca Mário de Andrade, v. 46, n. 1/4, p. 17-41, jan./dez. 1985.
Neste artigo, a autora recupera o surgimento da crônica, a partir do folhetim
no século XIX, para mostrar que, desde sempre, o caráter híbrido foi inerente a este
gênero. No chamado rodapé dos jornais, apareciam textos que mesclavam uma série
de assuntos, desde charadas a comentários críticos, o que aponta para a versatilidade
tão própria à crônica tal como ainda a conhecemos nos dias de hoje.
OLIVIERI, Antonio Carlos; VILLA, Marco Antonio (Orgs.). Cronistas do descobrimento.
5. ed. São Paulo: Ática, 2012.
A obra traz textos selecionados de alguns dos primeiros cronistas brasileiros, como
Pero Vaz de Caminha, Hans Staden, José de Anchieta, Pero de Magalhães Gândavo, entre
outros. Há uma apresentação sobre os cronistas do século XVI e a visão, em seus relatos,
do chamado “descobrimento”, o que permite perceber a percepção do estrangeiro em
contato com uma nova terra e culturas completamente distintas da europeia.
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