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 TEMPO DE AULA: 50 min
 ACOLHIMENTO
 CONTEÚDO: CRÔNICA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Explicitação do gênero e

do tipo textual.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes

gêneros.
D6- Identificar o tema de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA



A CRÔNICA é um gênero literário que, a princípio, era um "relato
cronológico dos fatos sucedidos em qualquer lugar", isto é, uma
narração de episódios históricos. Era a chamada "crônica histórica"
(como a medieval). Essa relação de tempo e memória está
relacionada com a própria origem grega da palavra, Chronos, que
significa tempo. Portanto, a crônica, desde sua origem, é um
"relato em permanente relação com o tempo, de onde tira, como
memória escrita, sua matéria principal, o que fica do vivido"
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ENEM 2014
D16 - Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.



 Ligada à vida cotidiana; Narrativa informal, familiar,
intimista;

 uso da oralidade na escrita: linguagem coloquial;
 sensibilidade no contato com a realidade;
 síntese;
 uso do fato como meio ou pretexto para o artista exercer

seu estilo e criatividade;
 dose de lirismo;
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 natureza ensaística;
 leveza;
 diz coisas sérias por meio de uma aparente conversa fiada;
 uso do humor;
 brevidade;
 é um fato moderno: está sujeita à rápida transformação e à

fugacidade da vida moderna.
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A CRÔNICA é um gênero produzido, em geral, para ser
veiculado em revistas ou jornais. É feita com uma
finalidade utilitária e pré-determinada: agradar aos
leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma
localização, criando-se assim, no transcurso dos dias ou
das semanas, uma familiaridade entre o escritor e aqueles
que o leem.
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A CRÔNICA, na maioria dos casos, é um texto curto e
narrado em primeira pessoa, ou seja, o próprio
escritor está "dialogando" com o leitor. Isso faz com
que a ela apresente uma visão totalmente pessoal de
um determinado assunto: a visão do cronista.
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É melhor você ter uma mulher engraçada do que linda, que
sempre te acompanha nas festas, adora uma cerveja, gosta de
futebol, prefere andar de chinelo e vestidinho, ou então calça jeans
desbotada e camiseta básica, faz academia quando dá, come carne, é
simpática, não liga pra grana, só quer uma vida tranquila e saudável,
é desencanada e adora dar risada.

Do que ter uma mulher perfeitinha, que não curte nada, se
veste feito um manequim de vitrine, nunca toma porre e só sabe
contar até quinze, que é até onde chega a sequência de bíceps e
tríceps.
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Legal mesmo é mulher de verdade. E daí se ela tem celulite? O
senso de humor compensa. Pode ter uns quilinhos a mais, mas é
uma ótima companheira. Pode até ser meio mal educada quando
você larga a cueca no meio da sala, mas e daí? Porque celulite,
gordurinhas e desorganização têm solução. Mas ainda não criaram
um remédio pra FUTILIDADE!

Arnaldo Jabor
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1. [D12] São características da crônica:

I. Gênero narrativo marcado pela brevidade, narra fatos históricos em
ordem cronológica.

II. Publicada em jornal ou revista, destina-se à leitura diária ou semanal,
pois trata de acontecimentos cotidianos.

III. Obra de ficção do gênero narrativo, apresenta narrador, personagens,
ponto de vista e enredo.

IV. Gênero que se define por sua pequena extensão, é mais curto que a
novela ou o romance, apresentando uma estrutura fechada.

V. Tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente e um
destinatário, geralmente é escrito em primeira pessoa.
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A. I e II.
B. I e III.
C. IV e V.
D. I e V.
E. III e IV.


