
 
Proposta de Redação  

A Crônica é um tipo de texto narrativo curto que trata de acontecimentos corriqueiros do                             
cotidiano, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc.                       
A partir da leitura dos textos motivadores e do seu conhecimento sobre o gênero, escreva uma                               
crônica baseada em algum fato do seu cotidiano escolar. Lembre-se que é muito importante                           
que o seu ponto de vista, a sua forma de ver aquele fato fique evidente. Esse é um dos                                     
elementos que caracterizam a crônica: uma visão pessoal de um evento. Esse texto deve ter, no                               
mínimo, 10 linhas. 
 
TEXTO I 
 
O primeiro beijo 
Por João Paulo da Silva 
 
Eu devia ter uns oito anos, acho. Na rua em que eu morava havia uma garota linda. A casa dela ficava umas duas ou três                         
depois da minha. Eu gostava de tudo nela. Do cabelo, dos olhos, do jeito de andar, da boca. Ah, a boca. Meu Deus, que                        
boca! Ok. Tudo bem. Eu sei que era só uma paixonite de criança, daquelas que todo mundo tem na infância. Mas a                      
verdade é que essas coisas costumam deixar estragos na vida da gente se não forem concretizadas. Eu sonhava em beijar                    
aquela garota. Seria meu primeiro beijo e minha chance de começar em grande estilo. 
Um dia ela apareceu lá em casa. Tinha acabado de comprar um videogame e queria uns jogos emprestados. Na rua inteira,                     
só eu possuía jogos do mesmo videogame. 
- João! Ô João! – ela chamou da porta. 
 
Fui atender todo emocionado. 
- Tu podes me emprestar uns jogos? – perguntou ela. 
- Posso sim. Espera aí que eu vou pegar. – disse eu, tomando cuidado para não deixar a baba escorrer. 
Foi no caminho até o meu quarto que tive a ideia, soprada no meu ouvido pelo capeta. Era a chance. Peguei os jogos e                        
voltei correndo. A casa em que eu morava possuía grades nas janelas e na porta. Quando ela já estendia o braço para pegar                       
os jogos, dei meu lance de mestre. Puxando rapidamente a mão, eu disse: 
- Êpa! Calminha aí. 
- O que foi? 
- Só te empresto os jogos com uma condição. 
- Qual? 
- Quero um beijo. 
 
Ela hesitou um instante, olhando alternadamente para minha boca e os jogos em minhas mãos. Provavelmente, estava                 
analisando todas as implicações daquele ato, pesando os prós e contras, os lucros e os prejuízos, verificando se algumas                   
partidas de videogame valeriam o sacrifício. Por fim, se decidiu. 
- Tá. Tá bom. 
Eufórico, ajeitei meu biquinho por entre as grades da porta. Ela fez o mesmo, mas não sem antes contorcer o rosto numa                      
careta. Demos um selinho rápido. Tive, porém, a impressão de que durou uma eternidade. Tá. Tudo bem. Eu sei que não                     
foi nada romântico o que fiz. Meu primeiro beijo foi meio mercantilizado, admito. Uma espécie de escambo. Infelizmente,                  
não comecei em grande estilo, como eu havia sonhado. Afinal, o que poderia fazer um garoto de oito anos num mundo                     
que ensina, desde muito cedo, a vender, negociar e trocar tudo? Tempos difíceis e imorais. 
 
Hoje, entretanto, garanto que não faço mais. Palavra!  
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TEXTO II 
 
A crônica é uma forma textual no estilo de narração que tem por base fatos que acontecem em nosso cotidiano. Por este                      
motivo, é uma leitura agradável, pois o leitor interage com os acontecimentos e por muitas vezes se identifica com as                    
ações tomadas pelas personagens. 
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Você já deve ter lido algumas crônicas, pois estão presentes em jornais, revistas e livros. Além do mais, é uma leitura que                      
nos envolve, uma vez que utiliza a primeira pessoa e aproxima o autor de quem lê. Como se estivessem em uma conversa                      
informal, o cronista tende a dialogar sobre fatos até mesmo íntimos com o leitor. 
 
O texto é curto e de linguagem simples, o que o torna ainda mais próximo de todo tipo de leitor e de praticamente todas as                         
faixas etárias. A sátira, a ironia, o uso da linguagem coloquial demonstrada na fala das personagens, a exposição dos                   
sentimentos e a reflexão sobre o que se passa estão presentes nas crônicas. 
Como exposto acima, há vários motivos que levam os leitores a gostar das crônicas, mas e se você fosse escrever uma, o                      
que seria necessário? Vejamos de forma esquematizada as características da crônica: 
 
• Narração curta; 
• Descreve fatos da vida cotidiana; 
• Pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou irônico; 
• Possui personagens comuns; 
• Segue um tempo cronológico determinado; 
• Uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens; 
• Linguagem simples. 
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TEXTO III 
 
MEDO DA ETERNIDADE 
Clarice Lispector 
 
Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. 
Quando eu era muito pequena ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia                    
bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar: com o mesmo                       
dinheiro eu lucraria não sei quantas balas. 
Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao saímos de casa para a escola me explicou: 
- Como não acaba? - Parei um instante na rua, perplexa. 
- Não acaba nunca, e pronto. 
- Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha                     
cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como                  
outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me                     
com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual já começara a me                   
dar conta. 
- Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca. 
- E agora que é que eu faço? - Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. 
- Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí                        
mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários. 
- Perder a eternidade? Nunca. 
O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, encaminhávamo-nos para a escola. 
- Acabou-se o docinho. E agora? 
- Agora mastigue para sempre. 
Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de                   
borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade eu não estava                  
gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da idéia de                        
eternidade ou de infinito. 
Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava                    
obedientemente, sem parar. 
Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia. 
- Olha só o que me aconteceu! - Disse eu em fingidos espanto e tristeza. - Agora não posso mastigar mais! A bala acabou! 
- Já lhe disse - repetiu minha irmã - que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir                           
mastigando, mas para não engolir no sono a gente prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse                        
você não perderá. 
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Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle                  
caíra na boca por acaso. 
Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim. 
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TEXTO IV 
 
Cotidiano escolar: 
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