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CARACTERÍSTICAS DA CRÔNICA



O GÊNERO
❑ Trata-se de um texto narrativo;

❑ Textos que variam entre o jornalismo e a

literatura;

❑ Gênero contemporâneo: criado no final do

século 20.



ESTRUTURA 
❑ Texto curto;

❑ Partes da narrativa: pouca rigidez

(apresentação, complicação, clímax, solução

/ desfecho);

❑ Elementos da narrativa: somente os que são

necessário precisam ser detalhados;

❑ Poucos personagens;



❑ Espaço e tempo limitados;

❑ Pode ser escrita em 1ª ou 3ª pessoas (atender

ao solicitado na proposta);

❑ Presença de diálogos: proibido o texto feito

somente em discurso direto;

❑ Admite estruturas não tradicionais.



A TEMÁTICA
❑ Fatos circunstanciais, ou seja, de momento;

❑ Situações corriqueiras, comuns dos dia a dia;

❑ Episódios dispersos e acidentais que passam

despercebidos pela maioria das pessoas;

❑ Assuntos comuns: conversa entre amigos,

discussão entre pai e filho, cena amorosa na

rua, acidente de trânsito sem vítimas, etc.



A OBSERVAÇÃO E O FOCO 
❑ Resultado de uma visão pessoal do autor;

❑ Abordagem crítica e humorística;

❑ Trabalho com temas sem aprofundamento

filosófico, técnico, psicológico;

❑ Abordagem universal do tema, ou seja, há

uma ideia de que aquele comportamento é

único.



A LINGUAGEM 
❑ Subjetiva, próximo ao literário;

❑ Informalidade, sem exageros, principalmente

nos diálogos;

❑ Vocabulário claro e conciso (resumido);

❑ Uso de expressões que geram humor:

ambiguidade, ironia, expressões um pouco

figuradas, etc.



OS OBJETIVOS
❑ Mostrar o que as pessoas não percebem;

❑ Levar o leitor a reflexão sobre fatos muito

comuns da sociedade;

❑ Satirizar ou ironizar os costumes do povo, das

mulheres, dos matutos, dos jogadores, das

cozinheiras, dos políticos, etc.



Falhas mais comuns que têm sido cometidas nos textos:

A. Falta de leitura completa à proposta e às aulas gravadas;

B. Atendimento às orientações da proposta;

C. Em termos de apresentação geral:

➢ Uso de folha inadequada;

➢Digitalização inadequada da folha;

➢Preenchimento incompleto do cabeçalho;

D. Estética:

➢ Falta de capricho e organização;

➢ Caligrafia ilegíveis e inadequadas;

➢ Rasuras inadequadas;

➢ Má utilização da linha e recuo de parágrafo.



E. Estrutura:

➢ Não atendimento ao gênero crônica;

➢ Número de parágrafos inadequado;

➢ Número de frases inadequado / Parágrafos frasais;

➢ Presença de saltos: trechos desconexos.

➢ Para se evitarem os saltos, são fundamentais expressões que

deem vários sentidos

▪ Tempo: no dia seguinte, após esse ocorrido, duas horas depois,

terminada essa ocorrência, em seguida;

▪ Consequência / efeito: com efeito, logo, por isso, dessa forma;

▪ Oposição: entretanto, por outro lado, em contrapartida, porém.



F. Gênero e tema:

➢ Apesar de esse ser um gênero flexível, a observância às

características é fundamental;

➢ Desobediência ou fuga ao tema;

➢ Mal trabalho com o tema;

➢ Falta de humor, crítica, ironia, sarcasmo;

➢ Uso exagerado de diálogos, o que prejudica o humor;

➢ Presença de muitos personagens: prejudica o humor;

➢ Títulos inadequados ou falta dele.


