
(...) parece mesmo que a crônica é um gênero 
menor.
“Graças a Deus”, - seria o caso de dizer, porque 
sendo assim ela fica perto de nós. E para 
muitos pode servir de caminho não apenas 
para vida, que ela serve de perto, mas para a 
literatura... Por meio dos assuntos da 
composição aparentemente solta, do ar de 
coisa sem necessidade que costuma assumir, 
ela se ajusta à sensibilidade de todo o dia. 
Principalmente porque elabora uma 
linguagem que fala de perto ao nosso modo 
de ser mais natural. Na sua despretensão, 
humaniza; e esta humanização lhe permite, 
como compensação sorrateira, recuperar com 
a outra mão uma certa profundidade de 
significado e um certo acabamento de forma, 
que de repente podem fazer dela uma 
inesperada embora discreta candidata à 
perfeição.

CANDIDO, Antonio. A vida ao rés do chão. In. Para 
gostar de ler: crônicas. Volume 5. São Paulo: Ática, 
2003. p. 89.

Gênero híbrido com características do universo literário e do 

jornalístico, a crônica apresenta a visão do cronista sobre um fato colhido 

do cotidiano. Nessa despretensão, que parte de episódios banais, torna-se, 

de acordo com Antonio Candido, insinuante e reveladora, capaz de 

transformar a literatura em algo íntimo e que se relaciona à vida de cada 

um.

Cabe, portanto, ao cronista transformar o cotidiano em matéria para 

reflexão por meio da subjetividade de seu olhar. Deste modo, convidamos, 

aqui, a comunidade oswaldiana para produzir uma crônica 

reflexivo-argumentativa sobre o tema: “Juventude: etapa da vida ou estilo 

de vida?”. O texto não deverá ultrapassar o limite máximo de 4.200 

caracteres, incluindo espaços.

Abaixo, você encontrará textos motivadores, bem como os 

descritores avaliativos que serão utilizados pela banca examinadora dos 

textos. 

CRÔNICA
Comunidade Oswaldiana

Tema: Juventude: etapa da vida ou estilo de vida?



Texto I

A juventude com ideal de existência.

Ao contrário de quando a fase adulta era um modelo desejado, hoje se 

manter jovem transformou-se em um ideal de existência (Gauchet, 2004; 

Bozon, 2004). Manter-se jovem é essencialmente não se fixar, não se 

alienar no já realizado que já é, de imediato, passado. Manter-se jovem 

demanda a construção de um “eu” de caráter provisório (...). O ideal é ser o 

menos adulto possível, explorar as vantagens e evitar inconvenientes, 

mudar de emprego com frequência e sem dificuldades, manter 

relacionamentos amorosos apenas enquanto ambos os parceiros acharem 

que estão felizes. O ideal é explorar permanentemente – e isso em 

qualquer idade – o que Gauchet (2004) chama de “liberdade de construir”, 

que sempre foi atribuída apenas à juventude por esta representar o início 

de toda uma vida a ser construída. Hoje, a “liberdade de construir” 

tornou-se um imperativo generalizado e permanente para todos. 

 
Ana Maria Szapiro. Psicologia & Sociedade; 22 (1): 43-49, 2010.

Texto II

A idade não é, então, somente um conjunto de anos que se vai agregando 

num processo linear, mas determina expectativas e comportamentos, 

podendo tornar o tempo um inimigo. Por outro lado, no devir das 

experiências e respostas existenciais, uma idade não elimina a outra, mas a 

contém. Em vez de se pensar na juventude como um momento de 

preparação para algo que está por vir, alimentando preconceitos e 

hierarquizações, acreditar que «o menino e a menina, o jovem e a jovem 

estão na pessoa adulta ou velha e, inclusive, os meninos e as meninas 

podem responder como adultos em determinadas situações».

Mas de quem se fala quando se usa o termo juventude? O termo aparece 

ao longo da história, mas seu conteúdo ganhou sentidos diferentes. Como 

salienta Levi e Schmitt:



De um contexto a outro, de uma época a outra, os jovens desenvolvem 

outras funções e logram seu estatuto definidor de fontes diferentes: 

da cidade ou do campo, do castelo feudal ou da fábrica do século XIX... 

Tampouco se pode imaginar que a condição juvenil permaneça a 

mesma em sociedades caracterizadas por modelos demográficos 

totalmente diferentes (Levi e Schmitt, 1996:17)

Carmem Zeli Vargas Gil Souza. Juventude e contemporaneidade: possibilidades e limites. 

Última década. v.12, n.20, Santiago, jun. 2004.

Texto III

A Ingaia Ciência

A madureza, essa terrível prenda

que alguém nos dá, raptando-nos, com ela,

todo sabor gratuito de oferenda

sob a glacialidade de uma estela,

a madureza vê, posto que a venda

interrompa a surpresa da janela,

o círculo vazio, onde se estenda,

e que o mundo converte numa cela.

A madureza sabe o preço exato

dos amores, dos ócios, dos quebrantos,

e nada pode contra sua ciência

e nem contra si mesma. O agudo olfato,

o agudo olhar, a mão, livre de encantos,

se destroem no sonho da existência.

Carlos Drummond de Andrade. Claro enigma. São Paulo: Cia. das Letras, 2012.



Texto IV

A pedra no meio do caminho

Como o advento da adolescência “engoliu” os adultos do planeta.

Quando, num programa de entrevistas, perguntaram a Nelson 

Rodrigues que conselho ele daria aos jovens, o escritor, encarando a 

câmera, disse, quase implorando: “Envelheçam. O mais rapidamente 

possível”. Afinal, ele crescera, palavras suas, num “Brasil que era uma 

paisagem de velhos” em que “os moços não tinham função, nem 

destino, uma época que não suportava a mocidade”. Hoje parece 

haver lugar de sobra para eles e são os adultos que “sumiram”. “A 

juventude tornou-se um ícone moral do espetáculo, ou seja, de 

condição de mudança passou a ser um objetivo de mudança. A 

cultura somática é marcada pelo empenho encarniçado da maioria 

das pessoas em permanecer jovem para continuar sendo e 

permanecendo jovem”, afirma o psicanalista Jurandir Freire Costa.

[...]
Carlos Haag. Pesquisa Fapesp. São Paulo, Ed. 133. mar. 2007.

DESCRITORES PARA A AVALIAÇÃO DA CRÔNICA

Critérios Pontuaçã
o

Descritores

Pertinência ao tema 1,0 A crônica se reporta de forma singular a algum 
aspecto do cotidiano?

Adequação ao gênero 2,0 Adequação discursiva
● O texto apresenta detalhes do cotidiano a 

partir de uma perspectiva pessoal e/ou 
inusitada do autor?

● O fato narrado foi descrito de modo 
interessante para o leitor a que se dirige?

● As ideias e conteúdos apresentados 
contribuem para a construção do tipo de 
crônica escolhido e solicitado pela 
proposta?



Critérios Pontuação Descritores

Adequação ao gênero 3,0 Adequação linguística
● A situação que gerou o texto foi narrada de 

maneira clara para o leitor?
● Os recursos linguísticos selecionados 

(vocabulário, figuras de linguagem etc) 
contribuem para a construção do tom 
visado (irônico, divertido, lírico, crítico)?

● O texto é coeso? Os articuladores textuais 
são apropriados ao tipo de crônica e são 
usados adequadamente?

Marcas de autoria 3,0 ● O autor se posiciona como alguém que quer 
surpreender o público para o qual escreve, 
com um olhar próprio e peculiar sobre algo 
cotidiano e conhecido?

● As ideias e conteúdos apresentados estão 
organizados para seduzir, fazer refletir, 
mobilizar, criar cumplicidade com o leitor?

● O título da crônica motiva a leitura?

Aspectos gerais de 
gramática e ortografia

1,0 ● O texto atende às convenções da 
escrita (morfossintaxe, ortografia, 
acentuação e pontuação)?

● Quando há rompimento das 
convenções da escrita, isso ocorre a 
serviço da construção de sentido do 
texto?


