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Introdução à crônica

Olá, meus queridos alunos! Já 
que tomamos contato com a 

crônica, vamos dar 
prosseguimento e aprender 

como elaborar esse texto 
corretamente! 



CRÔNICA

Chronos (grego): tempo

Trata-se de um gênero textual narrativo
que nasce nos jornais, com o objetivo de
mostrar um fato de forma criativa,
humorística, crítica.



Comecemos com um exemplo. Vocês já ouviram falar de Luís Fernando Veríssimo?

Luís Fernando Veríssimo (Porto Alegre, 26 de
setembro de 1936) é um escritor brasileiro. Mais
conhecido por suas crônicas e textos de humor, mais
precisamente de sátiras de costumes, publicados
diariamente em vários jornais brasileiros, Veríssimo é
também cartunista e tradutor, além de roteirista de
televisão, autor de teatro e romancista bissexto. Já foi
publicitário e copy desk de jornal. É ainda músico, tendo
tocado saxofone em alguns conjuntos. Com mais de 60
títulos publicados, é um dos mais populares escritores
brasileiros contemporâneos. É filho do também escritor
Érico Verissimo.





A essa altura do campeonato, devem surgir 
algumas perguntas, por exemplo: professor, 

já não é o momento de vermos as 
características da crônica?

É sim, gatinhas e gatinhos! Então vamos lá!



CARACTERÍSTICAS DA CRÔNICA



O GÊNERO

❑ Gênero narrativo;

❑ Oscila entre o jornalismo e literatura;

❑ Contemporaneidade (diz respeito

aos tempos recentes, dos últimos

vinte anos)



ESTRUTURA 

❑ Texto curto;

❑ Poucos personagens;

❑ Espaço e tempo limitados.



A TEMÁTICA

❑ Fatos circunstanciais;

❑ Situações corriqueiras;

❑ Episódios dispersos e acidentais.



A OBSERVAÇÃO 

❑ Resultado de uma visão pessoal;

❑ Sensibilidade e poesia;

❑ Crítica e humor.



O FOCO 

❑ Acontecimentos periféricos;

❑ Caráter universal;

❑ Verossimilhança;



A LINGUAGEM 

❑ Subjetiva, próximo ao literário;

❑ Informalidade;

❑ Clareza e concisão.



OS OBJETIVOS

❑Mostrar o que não se percebe;

❑ Levar o leitor a reflexão;

❑ Satirizar os costumes.



Mas,  e aí? O que serve de 

assunto para a crônica?



Ora, Lelinho! Tudo 
serve de assunto para 
uma crônica! Veja só!



EVOLUÇÃO



DISCUSSÕES E 
CRÍTICAS SOBRE 
A VIDA E SEUS 

DETALHES



CONFLITOS DE GERAÇÕES 



1. A união faz a força.

2. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.

3. Em terra de cego, quem tem um olho é rei.

4. Quem tudo quer, tudo perde.

5. Quem desdenha quer comprar.

6. Papagaio come milho, periquito leva fama.

7. Em casa de ferreiro, espeto de pau.

8. Em boca fechada não entra mosca.

9. Não adianta chorar sobre o leite derramado.

10. Falar é prata, calar é ouro.

PROVÉRBIOS E DITADOS POPULARES 



Para terminar, vamos à leitura de um texto que resume o papel da crônica

Simplicidade
Cada semana, uma novidade.
A última, foi que pizza previne câncer do esôfago.
Acho a maior graça.
Tomate previne isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, chocolate faz mal,

um cálice diário de vinho não tem problema, qualquer gole de álcool é nocivo, tome
água em abundância, mas, peraí , não exagere…

Diante desta profusão de descobertas, acho mais seguro não mudar de hábitos.
Sei direitinho o que faz bem e o que faz mal prá minha saúde.
Prazer faz muito bem.
Dormir me deixa 0 km.
Ler um bom livro, faz-me sentir novo em folha.
Viajar me deixa tenso antes de embarcar, mas, depois, rejuvenesço uns cinco

anos!
Viagens aéreas não me incham as pernas; incham-me o cérebro, volto cheio de

ideias!



Brigar me provoca arritmia cardíaca.
Ver pessoas tendo acessos de estupidez, me embrulha o estômago !
Testemunhar gente jogando lata de cerveja pela janela do carro, me faz perder

toda a fé no ser humano…
E telejornais…
Os médicos deveriam proibir…
como doem !
Caminhar faz bem, namorar faz bem, dançar faz bem, ficar em silêncio quando

uma discussão está pegando fogo faz muito bem: você exercita o autocontrole e ainda
acorda no outro dia sem se sentir arrependido de nada.

Acordar de manhã, arrependido do que disse ou do que fez ontem à noite, isso
sim,é prejudicial à saúde.

E passar o resto do dia sem coragem para pedir desculpas, pior ainda.
Não pedir perdão pelas nossas mancadas, dá câncer, guardar mágoas, ser

pessimista, preconceituoso ou falso moralista, não há tomate ou muzzarela que
previna !

Ir ao cinema, conseguir um lugar central nas fileiras do fundo, não ter ninguém
atrapalhando sua visão, nenhum celular tocando e o filme ser espetacular, uau !



Cinema é melhor prá saúde do que pipoca.
Conversa é melhor do que piada.
Exercício é melhor do que cirurgia.
Humor é melhor do que rancor.
Amigos são melhores do que gente influente.
Economia é melhor do que dívida.
Pergunta é melhor do que dúvida.
Sonhar é o melhor de tudo e muito melhor do que nada !

Luís Fernando Veríssimo


