
 

TEORIA DA CRÔNICA – 8º ANO LITERATURA – JOSÉ RICARDO 

  

 

 

A CRÔNICA 
 
A crônica é um gênero que tem relação 

com a ideia de tempo e consiste no registro de 
fatos do cotidiano em linguagem literária, cono-
tativa. 

A origem da palavra crônica é grega, vem 
de chronos (tempo), é por isso que uma das ca-
racterísticas desse tipo de texto é o caráter con-
temporâneo. 

A crônica é uma forma textual no estilo 
de narração que tem por base fatos que aconte-
cem 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. 

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 so-
bre 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 de-
monstrada 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 necessá-
rio? Vejamos de forma esquematizada as caracte-
rísticas 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. 

 
Portanto, se você não gosta ou sente difi-

culdades de ler, a crônica é uma dica 

interessante, pois possui todos os requisitos ne-
cessários para tornar a leitura um hábito agradá-
vel! 

Alguns cronistas (veteranos e mais recen-
tes) são: Fernando Sabino, Rubem Braga, Luis Fer-
nando Veríssimo, Carlos Heitor Cony, Carlos 
Drummond de Andrade, Fernando Ernesto Bag-
gio, Lygia Fagundes Telles, Machado de Assis, 
Max Gehringer, Moacyr Scliar, Pedro Bial, Ar-
naldo Jabor, dentre outros. 

A crônica pode receber diferentes classi-
ficações: 
 
- a lírica, em que o autor relata com nostalgia e sentimenta-
lismo; 
- a humorística, em que o autor faz graça com o cotidiano; 
- a crônica-ensaio, em que o cronista, ironicamente, tece 
uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder; 
- a filosófica, reflexão a partir de um fato ou evento; 
- e jornalística, que apresenta aspectos particulares de notí-
cias ou fatos, pode ser policial, esportiva, política etc. 
 
 FONTE: http://www.brasilescola.com/redacao/cronica.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


