Affonso Romano de Sant’Anna – Crônicas Para Jovens
Autor: Affonso Romano de Sant’Anna
Faixa Etária: A partir de 13 anos
Formato: 16x23cm
Um levíssimo humor, um envolvente tom poético e reflexões sobre questões
presentes no nosso cotidiano marcam estas crônicas criadas por Affonso Romano
de Sant'Anna, entre elas "Mundo Jovem", "Antes que Elas Cresçam", "Porta de
Colégio", "O Vestibular da Vida", "Amor, o Interminável Aprendizado", "Encontro
com Bandeira", "Perto e Longe do Poeta", "Como Namoram os Animais", "O
Surgimento da Beleza", "O que se Perde com o Tempo" e "Limpar as Palavras".
Nesta antologia, há também uma entrevista exclusiva com o autor, o que permitirá
ao leitor conhecer melhor esse cronista consagrado. Antonieta – O que você gostaria de dizer aos
jovens e, eventualmente, aos aspirantes a poetas, a respeito da leitura e da escrita? Affonso – Diria a
eles que escrever é também um ato de ler: a leitura e a escrita são irmãs siamesas. Escrever é ler a si
mesmo e ao outro.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivo: aproximar o aluno do autor
O universo da juventude, as surpresas do amor, o poder das palavras, fatos do cotidiano, a
perplexidade dos pais frente ao crescimento dos filhos são questões, entre outras, tratadas
com levíssimo humor e um envolvente tom poético por Affonso Romano de Sant’Anna
neste livro de crônicas.
Para conhecer melhor o autor, leia a entrevista feita por Antonieta Cunha (a partir da página
15 do livro). Depois, combine com seus colegas e dramatizem a entrevista.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do aluno
1.

Leia o texto sobre crônica de Antonieta Cunha. Escolha duas informações sobre este
gênero e reescreva-as com as suas palavras.
2. As crônicas estão agrupadas em seis subtítulos: “Mundo Jovem”, “Sempre o amor”,
“Beleza”, “Arte & Artistas”, “Surpresas Cotidianas”, “Nós e as palavras”,”Coisas de
Deus e as do Diabo”. Que subtítulo você prefere ler primeiro? Justifique sua escolha.
3. Leia as crônicas escolhidas por você. Selecione algumas frases e, para essas frases,
escolha fotos que remetam ao seu sentido. Monte depois um painel.
4. Leia as outras crônicas com a intenção de escolher uma para presentear alguém.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno
1. Pesquise para conhecer a vida e a obra do escritor. Localize no mapa o estado e a sua
cidade natal.
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2. Pesquise para conhecer a produção poética de Affonso Romano de Sant'Anna.
Escolha um poema e leia para a classe.
3. Pesquise para saber mais sobre Antonieta Cunha.
4. Pesquise sobre algumas pessoas importantes citadas nas crônicas
5. Conheça outros cronistas contemporâneos do autor.
6. Pesquise para conhecer outros escritores mineiros importantes da literatura
brasileira.
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