Tarefa 13 – Professor João Carlos
Sobre o livro “Histórias para a sala de aula: crônicas do cotidiano”, de Walcyr Carrasco, responda:
01. Pesquise e aponte algumas informações sobre a vida de Walcyr Carrasco.
02. A crônica, gênero textual marcante no livro de Carrasco, possui características próprias dentro da tipologia
narrativa. Cite três dessas características.
03. Aponte quais acontecimentos rotineiros levaram o autor a escrever as crônicas “Xixi na calça”, “A vida
dentro de um filme”, “Chique no último” e “Os pequenos malabaristas”, respectivamente.
04.
“Os bons modos não evoluíram com os aparelhos eletroeletrônicos! Nem o bom senso!”
CARRASCO, Walcyr. Falta de privacidade. In: Histórias para a sala de aula: crônicas do cotidiano. 2ª Edição,
São Paulo: Moderna, 2015, p. 33.

Esse trecho da crônica “Falta de privacidade” evidencia uma crítica tecida pelo autor. Explique o sentido de
tal crítica.
05. Algumas crônicas de Walcyr Carrasco podem ser relacionadas por apresentarem, em algum momento da
narrativa, pontos em comum. Aponto e explique a intertextualidade possível entre as crônicas “Fênix” e
“Ciclos”.
06.
“Sirvo rapidamente os bombons guardados na geladeira. As crianças adoram. Aproveitam
para exercer suas habilidades artísticas no sofá branco e nas almofadas, em que passam os
dedos com as mãos imundas de chocolate”.
CARRASCO, Walcyr. A casa destruída. In: Histórias para a sala de aula: crônicas do cotidiano. 2ª Edição, São
Paulo: Moderna, 2015, p. 63.

Nesse trecho da crônica “A casa destruída”, o autor apresenta as ações das personagens por meio de uma
figura de linguagem. Qual é essa figura? Explique-a de acordo com o trecho destacado.
07. Faça um resumo da ideia principal tratada na crônica “Ser o que não se é”.
08. Na crônica “Meu aniversário”, Carrasco não constrói uma história em torno de festas de criança. Ele usa a
chegada do próprio aniversário para promover uma reflexão. Que ideias o autor destaca com importantes
no texto mencionado?

