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Título: Apreciação e dramatização de crônicas 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Por meio da leitura de crônicas, é possível trabalhar a noção global de texto e de gênero tex-

tual. Além disso, o uso do discurso direto na narrativa estimula a leitura dramatizada, o que conse-

quentemente pode levar o aluno a refletir sobre as cenas cotidianas retratadas na crônica. 

Objetivos de aprendizagem 

Reflexão sobre o conteúdo temático do texto 

(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

Reflexão sobre o léxico do texto 

(EF05LP13) Identificar o sentido de vocábulo ou expressão utilizado, em segmento de texto, selecio-

nando aquele que pode substituí-lo por sinonímia no contexto em que se insere. 

Elementos constitutivos do discurso narrativo ficcional em prosa e versos: estrutura da narrativa e 

recursos expressivos 

(EF05LP38) Identificar, em texto narrativo ficcional, a estrutura da narração: ambientação da história, 
apresentação de personagens e do estado inicial da ação; surgimento de conflito ou obstáculo a ser 
superado; ponto máximo de tensão do conflito; desenlace ou desfecho; discurso indireto e discurso 
direto, determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto, quando for o caso. 

Processos de criação 

(EF05LP44) Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de 

acordo com as rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor. 

Recursos e materiais necessários 

Caderno, lápis preto, folhas de papel sulfite avulsas, figurinos e objetos de cena. 

Livros sugeridos para a aula 1: 

• ANDRADE, Carlos Drummond de. Conversa de morango e outros textos cheios de graça. 
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2016. Trecho disponível em:  

<www.companhiadasletras.com.br/trechos/41174.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

• SCLIAR, Moacyr. Contos e crônicas para ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 

Além disso, para as aulas 2 e 3, reservar previamente sala de leitura, biblioteca da escola ou  

anfiteatro. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Apreciação e seleção de crônica 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Coletiva; em duplas, com as cadeiras dispostas em círculo. 

Atividade 1 

Nessa aula, utilizar a crônica “Salvo Se”, do livro Conversa de morango e outros textos cheios 

de graça, de Carlos Drummond de Andrade, para abordar o gênero textual. Antes de ler com a turma, 

esclarecer a expressão que dá título ao texto, “salvo se”, que significa “a não ser que”. Depois de ler 

para a sala, explicar e questionar se há dúvidas quanto à compreensão de leitura e ao vocabulário do 

texto. 

A seguir, retomar ou explicar à turma que a palavra crônica, nome do gênero em estudo, é 

derivada da palavra grega chronos, que significa tempo. Comentar que crônica é uma narrativa que 

costuma ter como tema cenas ou fatos do cotidiano, do dia a dia, e geralmente utiliza linguagem mais 

literária.  

Para dar exemplos do que acabou de explicar, reler o texto de Carlos Drummond de Andrade 

a fim de extrair trechos com características desse gênero textual, como marcas do cotidiano – o nar-

rador conta a história de uma pessoa qualquer, reagindo a situações comuns do dia a dia (convites, 

buracos na rua, gostos pessoais) – o uso de verbos no passado (ganhou, gostava, prometia), comuns 

em narrativas de ficção; o uso do discurso direto, antecedido pelos verbos que enunciam a fala do 

personagem (“respondia”, “explicava”). 

Após essa reflexão, propor que respondam a estas perguntas: 

1. Por que a pessoa ganhou o apelido de “Salvo Se”? 
Porque essa pessoa respondia “Salvo se” quando recebia quaisquer tipos de convites. 

2. O texto nos diz se essa pessoa é do gênero feminino ou masculino? Se sim, que palavra pode nos 
indicar isso? 
Provavelmente é uma pessoa do gênero masculino, o que se nota pela marca de gênero em “ao 

ser convidado” ou “impedi-lo”. 

3. Qual das expressões a seguir poderíamos substituir por “salvo se”? 

a) (    )  “e se” 

b) ( X )  “exceto se” 

c) (    )  “apenas se” 

d) (    )  “para se” 
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Atividade 2 

Organizar os alunos em duplas e solicitar que escolham outra crônica de um dos livros dispo-

nibilizados. Reservar um tempo para que a dupla leia e compreenda o texto, identificando o sentido 

de possíveis palavras que não conhecem e escolhendo um sinônimo para uma delas – outra palavra 

que também se aplique ao contexto da crônica. Eles podem perguntar o significado ou usar dicionários. 

Depois, solicitar a algumas duplas que recontem a crônica lida para os colegas. Os alunos ou-

vintes tiram dúvidas da leitura feita após o término de cada uma. Para definir quais duplas farão o 

reconto, é possível realizar um sorteio ou mesmo permitir que as próprias duplas se candidatem. 

 

Aula 2 – Ensaio da dramatização das crônicas 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Em pequenos grupos, a depender do número de personagens de cada crônica. 

Nessa aula, com base nas escolhas de leitura feitas pelos alunos na aula anterior, propor dra-

matizações de algumas crônicas, que serão definidas coletivamente. Desta vez, as duplas devem ser 

ampliadas para pequenos grupos, dependendo da quantidade de personagens necessários para cada 

apresentação. Orientar os alunos a se reunir e escolher quais crônicas serão dramatizadas. 

Eles devem ler quantas vezes for necessário a crônica definida para seu grupo, antes de ensaiar 

o texto. Então, devem memorizar suas falas e ensaiar seu papel, de modo que consigam encenar a 

crônica sem precisar ter o texto em mãos. Lembrar para que escolham um aluno, responsável por 

iniciar a história e introduzir as falas e movimentos em cena dos personagens. 

É interessante, se possível, que criem figurino e um cenário simples, de acordo com o que cada 

crônica pede. Explicar aos alunos que eles podem usar a imaginação para adequar o que estiver dispo-

nível na sala de aula, mas devem pensar em trazer objetos para utilizar na próxima aula, quando os 

textos serão dramatizados. 

Em seguida, os participantes do grupo devem adaptar o texto a fim de que a dramatização 

ocorra de forma natural, e as situações corriqueiras narradas pareçam reais. Para isso, mostrar aos 

alunos a importância de as falas das personagens serem o mais próximo possível do modo como fala-

mos – eles não devem se prender tanto ao texto original na hora de falar. Além disso, nessa adaptação, 

chamar a atenção para o fato de que podem escrever indicações que orientem a interpretação e o 

movimento nas dramatizações, ou seja, orientações sobre como o ator/a atriz deve atuar durante sua 

participação na cena. 

É importante verificar as adaptações de texto nessa aula – tanto as de fala como as de orien-

tações de movimento em cena e interpretação das falas –, para recomendar aos grupos que façam as 

mudanças que, na revisão, julgarem necessárias. O texto final, adaptado e construído coletivamente, 
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deve ser copiado por todos os integrantes do grupo, de modo que todos sigam o mesmo roteiro para 

o bom andamento da dramatização. 

Reservar a sala de leitura, biblioteca da escola ou anfiteatro para a dramatização prevista para 

a próxima aula. 

Aula 3 – Dramatização das crônicas 

Duração: Uma aula. 

Organização dos alunos: Grupos de 3 a 4 integrantes. 

Direcionar os alunos para o espaço que foi reservado previamente. Antes do início das apre-

sentações, checar com os grupos se a demarcação dos espaços de cena está correta, assim como se os 

foram organizados os objetos necessários para a dramatização. Frisar que esses componentes preci-

sam ser conferidos para não ocorrer falhas que possam interferir na qualidade das apresentações.  

Na sequência, recomendar aos grupos que repassem mais uma vez o texto, atentando para as 

falas e orientações. Assim que tudo estiver preparado, cada grupo faz sua apresentação em cena. 
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Aferição de aprendizagem 

Além das questões sugeridas a seguir, que podem ser aplicadas como forma de avaliação, aferir  

processualmente a aprendizagem dos alunos em relação: 

• à fluência em leitura e qualidade da interação entre as duplas, ao longo das aulas 1 e 2. 

• à participação na atividade de ensaio na aula 2, com adaptação do texto para indicação de 
movimento das personagens, bem como para a reescrita das falas para deixá-las mais na-
turais. 

• ao trabalho coletivo de dramatização das cenas inspiradas nos textos de crônicas. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. A principal característica de uma crônica é: 

a) (     )  explicar fatos científicos. 

b) (     )  narrar fatos do dia a dia. 

c) (     ) apresentar fatos históricos. 

d) (     )  instruir sobre o funcionamento de um produto. 

 

2. Leia o trecho a seguir. 

Já notou que não existe sorvete no Rio? Eu sabia que o senhor ia citar aquele 

de Ipanema, um outro de Vila Isabel. É. Não vou dizer que não prestam. São regulares. 

Nem sou de falar mal de colegas. Me refiro a sorvetes, não a sorveteiros. 

Carlos Drummond de Andrade. Conversa de morango e outros textos cheios de graça. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2016. p. 11.  

Disponível em: <https://www.companhiadasletras.com.br/trechos/41174.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

A palavra em destaque pode ser substituída, sem prejuízo do significado original, por: 

a)  (     )  falou 

b)  (     )  observou  

c)  (     )  percebeu 

d)  (     )  viu 

 

Gabarito das questões 

1. b 

2. b, c, d  


