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Crônica

Do grego Khronikós, derivado de Kronos (tempo) e do latim chronica, o vocábulo (palavra)
crônica designava, no início da era cristã, uma lista ou relação de acontecimentos ordenados
segundo a marcha do tempo, isto é, em ordem cronológica. Conforme o professor Guga Valente,
o significado de crônica era “o registro de acontecimentos dentro de um determinado tempo”.

A obra “As crônicas de Nárnia” não é uma crônica, e a palavra aparece aqui  no título
porque, antigamente, como já foi dito, o gênero textual crônica era usado para registrar os fatos
exatamente como eles tinham acontecido em um determinado tempo. “As crônicas de Nárnia”,
por sua extensão (quantidade de páginas) e características particulares, é um romance.

A partir do século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, aparece um novo significado
para o termo crônica, uma vez que não há mais grandes feitos históricos e grandes descobertas a
serem  realizadas  para  então  serem  registradas,  a  crônica  apresenta,  então,  as  seguintes
características: 

 Texto que trata de assuntos contemporâneos – não é possível escrever sobre outro assunto que

não aqueles do dia a dia, que serão apresentados pelo cronista como um assunto de destaque na

sua crônica, não como algo comum ou banal.

 Texto que utiliza linguagem simples e coloquial;

 Texto que faz uso de poucos ou nenhum personagem;

 Texto  que possui  tom irônico e  humorístico  – que dá ao texto a leveza necessária  para  a

discussão daquilo que se propõe discutir prendendo a atenção do leitor.

 Texto bastante usado no   jornalismo  ;

 Textos rápidos e objetivos – com uma crítica  sobre comportamentos sociais, sobre as leis, as

instituições etc., sem detalhamento.

Tipos de crônica

“Apesar de se tratar de um texto narrativo-descritivo, a crônica pode ser escrita de formas
diferentes  e  tratar  os  assuntos  de  formas  distintas.  Entre  os  principais tipos  de  crônica,  é
possível destacar:

Crônica narrativa

A crônica narrativa sempre conta com fatos do cotidiano, acontecimentos do dia a dia. O texto
conta uma história ficcional, seja em 1ª ou 3ª pessoa do singular, relacionada a diferentes fatos.”

https://www.stoodi.com.br/resumos/gramatica/concordancia/
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/03/09/texto-narrativo/
https://www.stoodi.com.br/blog/2017/07/10/redacao-enem-posso-usar-girias-no-meu-texto/
https://www.stoodi.com.br/guias/cursos-e-profissoes/jornalismo/


Mas qual a diferença entre uma crônica e um conto?

Crônica 
Personagem 

Narrador
Enredo (encadeamento de ações)

Tempo do acontecimento 
Espaço onde acontece o fato

Ponto de vista (narrador em 1ª ou 3ª pessoa)
Não há conflito (confusão, falta de ordem

sobre o que vem sendo narrado)
Os cronistas narram os fatos, as

situações do dia a dia para que nós
possamos perceber o valor que há nelas e

nos vejamos nessas situações.
A crônica pode ser narrativa, descritiva,

narrativa-descritiva, argumentativa ou poética
(literária)

*Narrativa aberta (explicação abaixo)

                                                          

Conto
Personagem

Narrador
Enredo (encadeamento de ações)

Tempo do acontecimento
Espaço onde acontece o fato

Ponto de vista (narrador em 1ª ou 3ª pessoa)
Há conflito (confusão; falta de ordem

sobre o que vem sendo narrado) como no
conto “A morta”, de Guy de Maupasant e

“Venha ver o pôr-do-sol, de Lygia
Fagundes Telles que nós lemos.
No conto, estamos lendo o que o

personagem vive com a sensação de que
estamos de fora da história.

O conto é uma narrativa.
*A narrativa pode ser fechada ou aberta.

(explicação abaixo)

*Chamamos de narrativa fechada a história que é solucionada. No conto A morta, sabemos como

a história acabou. O narrador foi encontrado inanimado diante de uma sepultura. No conto Venha

ver  o  pôr-so-sol,  Ricardo  abandonou  Raquel  no  cemitério,  imaginamos  que  ela  morreu.  A

história acaba aqui e a narrativa é aberta. Na narrativa aberta não sabemos o destino final das

personagens  ou  não conhecemos o  final  da  história,  embora  o  final  tenha  sido  dado,  como

aconteceu na crônica O lixo de Luís Fernando Veríssimo, não sabemos se os vizinhos jantaram

juntos ou se começaram a namorar. Na crônica  A outra noite de Rubem Braga, também não

sabemos como o motorista começou a ver o mundo depois do que aprendeu com o narrador. Ou

ainda a crônica Como pedir uma pizza em 2020, em que não sabemos se o cliente efetuou o

pedido  ou  não.  A  questão  não  era  essa  aqui,  mas  a  maneira  como  a  internet  usa  nossas

informações conforme convém ao mercado, por exemplo.

Crônica jornalística

Texto  muito  utilizado  pela  imprensa  brasileira  para retratar  e  refletir  sobre  temas  da
atualidade em uma linguagem um pouco mais leve.
Esse tipo de crônica possui um caráter mais narrativo e argumentativo, mas sempre trazendo
a leveza textual, ainda que revele a defesa de um ponto de vista.

Crônica poética, lírica ou literária



Texto escrito em uma linguagem poética em que o autor extravasa seus sentimentos diante de
episódios tristes ou de simples beleza da vida urbana, significativos para ele. Por vezes, esse tipo
de crônica é construída em forma de versos poéticos. Contudo, tem-se observado que a crônica
lírica  ou  poética,  está,  cada  vez  mais,  em  desuso;  devido,  provavelmente,  à  violência  e  a
degradação da vida nas grandes cidades brasileiras.

Exemplo de crônica literária, poética ou lírica.

EU SEI, MAS NÃO DEVIA

Marina Colasanti

A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as
janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não
olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas,
logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol,
esquece o ar, esquece a amplidão.
A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café
correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da
viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A
cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.
A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os
mortos e que haja números para os mortos. E, aceitando os números, aceita não acreditar nas
negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra,
dos números, da longa duração.
A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as
pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. 
A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o
dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar
mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais. E a procurar mais trabalho,
para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra.
A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. A ligar a
televisão e assistir a comerciais. A ir ao cinema e engolir publicidade. A ser instigado, conduzido,
desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos.
A gente se acostuma à poluição. Às salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. À luz
artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. Às bactérias da água
potável.  À contaminação da água do mar.  À lenta morte dos rios.  Se acostuma a não ouvir
passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé,
a não ter sequer uma planta.
A gente  se  acostuma a  coisas demais,  para  não sofrer.  Em doses pequenas,  tentando não
perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está
cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a
gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola
pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer a gente vai dormir
cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado.
A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para
evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente
se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se
perde de si mesma.

01 – O narrador apresenta uma questão relacionada ao cotidiano do homem urbano na 
atualidade.

https://www.pensador.com/autor/marina_colasanti/


a)   Qual é essa questão?

b)   Que situações, acontecimentos e atitudes apontados no texto, no seu entender, a maioria das
pessoas se habitua a ver sem refletir sobre elas?

c)   Na sua opinião, por que a maioria das pessoas acostuma-se a agir assim?

02 – No texto, o narrador não se limita a descrever imparcialmente o cotidiano do homem urbano;
ele narra expondo suas ideias e sua emoção a respeito dele.

a)   Que frase evidencia a consciência do narrador sobre o assunto?

b)   Como ele se mostra diante das situações relatadas na crônica?

03 – Nesse texto,  o narrador  apresenta seu  ponto de vista sobre o fator de o ser humano
acostumar-se a morar em apartamentos com janelas que têm vista para muros e paredes.

a)   Qual a consequência dessa situação?

b)   Na sua opinião, que outras situações do cotidiano podem ter essa mesma consequência para
as pessoas?

c) A crônica é apresentada por um narrador em 1ª ou 3ª pessoa?

04 – No terceiro parágrafo, o narrador refere-se a comportamentos que fazem parte da rotina das
pessoas.

a)   Que fatores justificam esses comportamentos, segundo ele?

b)   Que frase neste parágrafo resume (sintetiza) a vida de quem age assim?

05 – No sexto parágrafo, o narrador revela o que pensa sobre a publicidade.

a)   Qual é a tese (ideia) dele?

b)  O que o vocábulo catarata significa aqui “lançado na infindável catarata dos produtos”?

06 – O sétimo parágrafo é dedicado a poluição.

a)   Que verdades do dia a dia são apresentadas pelo narrador para nos chamar a atenção sobre
nós mesmos?

b)   Das situações apresentadas em todo o texto qual mais o(a) sensibilizou? Por quê?

c) Qual a diferença entre essa crônica e um conto?



“Não  se  esqueça  das  características  do  gênero  textual  fábulas:  pequenas  narrativas  que
transmitem,  em  linguagem  simples,  mensagens  morais  relacionadas  ao  comportamento  no
cotidiano. Em geral, a moral é acrescida por um pensamento final. Algumas fábulas possuem
personagens humanas, mas a maior parte delas mostra situações do dia-a-dia vividas por seres
personificados – animais com características humanas. O comportamento dos animais representa
os  defeitos,  as  qualidades  e  os  vícios  dos  seres  humanos.  É  muito  comum a  presença  de
provérbios populares nas fábulas.”

A  lenda  foi  composta  para  ser  lida  ou  narrada  em público,  pois  tem como base  elementos
históricos, apesar de modificados, o que revela que esse gênero textual não tem compromisso
com a realidade; As lendas apresentam situações, acontecimentos verdadeiros, mas distorcidos
do que vemos na realidade.  Esse gênero textual  não possui  uma moral  da história como as
fábulas.

Gênero Reportagem

Ao  lado  da  notícia,  a  reportagem tem como  princípio  apresentar  a  informação,  porém,  a
reportagem é um texto mais extenso, construído com o aprofundamento das respostas para as
perguntas o que, como, porque, quando, onde, quem e como, explicitando as causas da situação.
Divulgado nos meios de comunicação de massa (divulgação da informação por meio de jornais,
revistas,  livros,  rádio,  televisão,  cinema e Internet,  os quais formam um sistema denominado
'mídia') esse  gênero  textual  informa  fatos  de  interesse  público  e  apresenta  uma  linguagem
objetiva, clara.
Dessa forma, escreva uma reportagem, considerando que o mistério presente na obra Detetive
Siqueira em o rapto da primavera é de interesse público. Use a linguagem culta, responda as
questões de forma clara e objetiva (direta) e em linguagem formal:  onde aconteceu o mistério,
como aconteceu, quando, quem foi o responsável, por que o responsável agiu dessa forma, o
que, de fato aconteceu (foi, efetivamente, um rapto?)? Lembre-se de dar um título para a sua
reportagem.
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