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CRÔNICA 
 

Literatura de Jornal (O que é a Crônica) 
 

Artur da Távola 
 

A crônica é a expressão das contradições da vida e da pessoa 
do escritor ou jornalista, exposto que fica, com suas vísceras 
existenciais à mostra no açougue da vida, penduradas à espera do 
consumo de outros como ele, enrustidos, talvez, na manifestação dos 
sentimentos, ideias, verdades e pensamentos. 

Já escrevi mais de cinco mil crônicas. E a uns estudantes que 
me pediram uma síntese sobre o gênero, respondi o seguinte: 

É o samba da literatura. É ao mesmo tempo, a poesia, o 
ensaio, a crítica, o registro histórico, o factual, o apontamento, a 
filosofia, o flagrante, o mini conto, o retrato, o testemunho, a opinião, 
o depoimento, a análise, a interpretação, o humor. Tudo isso ela 
contém, a polivalente. Direta a simples como um samba. Profunda 
como a sinfonia. 

É compacta, rápida, direta, aguda, penetrante, instantânea 
(dissolve-se com o uso diário), biodegradável, sumindo sem poluir ou 
denegrir, oxalá perfume, saudade e algum brilho de vida no sorriso ou 
na lágrima do leitor. 

A literatura do jornal. O jornalismo da literatura. É a pausa de 
subjetividade, ao lado da objetividade da informação do restante do 
jornal. Um instante de reflexão, diante da opinião peremptória do 
editorial. 

(...) 
Jornal O Dia, 27 de junho de 2001. 

Disponível em: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/ntc_l.php?t=044 
 

Muito frequentemente, o cronista, para se referir a 
acontecimentos cotidianos, conta uma história. Uma notícia de jornal, 
por exemplo, pode dar origem a uma bela ficção. É quando a crônica 
mostra semelhança com a estrutura de um conto. Como o conto, a 
crônica narrativa tem título, personagens, mas o desenvolvimento é 
mais ágil, com um enredo que se organiza e se desenvolve em torno de 
um só núcleo, de uma única situação, de um único problema, o conflito 
gerador, apresentando um clímax (o ponto máximo, o momento chave 
da história) e um desfecho (conclusão). A crônica que você vai ler a 
seguir tem essa característica. 
 

Namoro & Futebol 
 

Elas querem a sua chuteira. Desafiar os meninos para jogar futebol 
virou mania nas escolas; e não é que as garotas estão batendo um 
bolão?  

(Folhateen, 12 de setembro de 2005) 

 
Eles se conheceram na escola, onde cursavam a mesma 

classe. E foi o legítimo amor à primeira vista. Uma semana depois já 
estavam namorando, e namorando firme. Eram desses namorados que 
fazem as pessoas suspirar e dizer baixinho: meu Deus, o amor é lindo. 
Ele, 17 anos, alto, forte, simpático; ela, 16, uma beleza rara. Logo 
estavam se visitando em casa. Os pais de ambos davam a maior força 
para o namoro e antecipavam um casamento no futuro: os dois 
formavam o casalzinho ideal. Inclusive porque gostavam das mesmas 
coisas: ler, ir ao cinema, passear no parque. 

Mas alguma coisa tinha de aparecer, não é mesmo? Alguma 
coisa sempre aparece para perturbar mesmo o idílio mais perfeito. 
Foi o futebol. 

Ele era maluco pelo esporte. Jogava num dos vários times da 
escola, no qual era o goleiro. Um grande e esforçado goleiro, cujas 
defesas muitas vezes arrancavam aplausos da torcida. 

Ela costumava assistir as partidas. No começo nem gostava 
muito, mas então passou a se interessar. Um dia disse ao namorado 
que queria jogar também, no time das meninas da escola. Para 
surpresa dela, ele se mostrou radicalmente contrário à idéia. Disse que 
futebol era coisa para homem, que ela acabaria se 

machucando. Se queria praticar algum esporte, deveria escolher o 
vôlei. Ela ficou absolutamente revoltada com o que considerou uma 
postura machista dele. Disse que iria começar a treinar de qualquer 
jeito. 

Começou mesmo. E levava jeito para a coisa: driblava bem, 
tinha um chute potente. Só que aquilo azedava cada vez mais as 
relações entre eles. Discutiam com frequência e acabaram decidindo 
dar um tempo. Uma notícia que deixou a todos consternados. 

Passadas umas semanas, a surpresa: o time das meninas 
desafiou o time em que ele era goleiro para uma partida. 
Ele tentou o possível para convencer os companheiros a não jogar com 
elas. No fundo, porém, não queria se ver frente a frente com a 
namorada, ou ex-namorada. Os outros perceberam isso, disseram que 
era bobagem e o jogo foi marcado. 

Ele estava tenso, nervoso. E não podia tirar os olhos dela. 
Agora tinha de admitir: jogava muito bem, a garota. Era tão rápida, 
quando graciosa e, olhando-a, ele sentia que, apesar das discussões, 
ainda gostava dela. 

De repente, o pênalti. Pênalti contra o time dos garotos. E ela 
foi designada para cobrá-lo. Ali estavam os dois, ele nervoso, ela 
absolutamente impassível. Correu para a bola -no último segundo 
ainda sorriu- e bateu forte. Um chute violento que ele, bem 
posicionado, defendeu. Sob os aplausos da torcida. 

O jogo terminou zero a zero. Eles se reconciliaram e agora 
estão firmes de novo. Mas uma dúvida o persegue: será que ela não 
chutou a bola para que ele fizesse a brilhante defesa? Não teria sido 
aquilo um gesto, por assim dizer, de reconciliação? 

Ela se recusa a responder a essa pergunta. Diz que um pouco 
de mistério dá sabor ao namoro. E talvez tenha razão. O fato é que, 
desde então, ela já cobrou vários pênaltis. E não errou nenhum. 

 

Moacyr Scliar 
Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2609200504.htm 

 
A crônica “Namoro & Futebol” faz parte de uma série de 

textos que Moacyr Scliar publicou, semanalmente, no jornal Folha de 
São Paulo. A partir de uma notícia de jornal, ele criava uma narrativa 
para expressar sua visão de mundo, geralmente associada a alguma 
crítica, que ele fazia, sempre com leveza e graça. 
 
Com base na crônica lida, complete o quadro com os elementos 
solicitados e os parágrafos onde eles estão localizados. 
 

Elementos da 
crônica narrativa 

Na crônica lida Parágrafo 

Personagens (com 
suas características) 

  

Conflito gerador  
 

 

Clímax  
 

 

Desfecho  
 

 

 
Qual crítica depreende-se da crônica “Namoro & Futebol”?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/ntc_l.php?t=044
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
Leia com atenção todas as instruções. 
A) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero. 
B) Dê um título para sua redação.  
C) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação. 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as 
relativas ao tema e ao gênero que escolheu, sua redação será 
penalizada. 
 
 
Agora, você vai ser o cronista. Escreva uma crônica na qual exponha 
seu modo de ver, de compreender o mundo.  
 
Escreva sua crônica sobre futebol a partir da leitura da notícia a seguir. 
 

Garota se disfarça de menino e engana um time de futebol inteiro 
 

Um programa espanhol decide fazer uma pegadinha com um time de 
futebol. Para isso, eles transformam Brenda Pérez em Dani Pérez! 

 
Por Malu Pinheiro  

Publicado em 16 nov 2015 

 
Cabelo curtinho, barba e um nome diferente… Foi assim que 

Brenda Pérez conseguiu enganar um time de futebol inteirinho em uma 
pegadinha feita pelo programa espanhol El Hormigueiro. A jovem, que 
tem 21 anos e é jogadora profissional, se transformou em Dani Pérez e 
juntou-se, sem ninguém perceber, aos homens do time.  

Ela faz jogadas incríveis e com direito a vários dribles, 
deixando os garotos do time impressionados com a sua habilidade com 
a bola. Ao final do jogo, quando vai cobrar uma falta, ela revela sua 
identidade, deixa os homens surpresos e ainda marca um lindo gol! 

 
Disponível em: https://capricho.abril.com.br/vida-real/garota-se-disfarca-de-menino-

e-engana-um-time-de-futebol-inteiro/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DICAS PARA ESCREVER UMA CRÔNICA 
 
1. Defina o tema da crônica 
Crônicas são, em essência, textos relacionados aos fatos atuais, a 
questões do dia a dia contemporâneo. Por isso, antes de começar a 
escrever uma crônica, você deve definir qual será o seu tema. Ou seja, 
ao redor de qual fato ou evento ela será focada. 
2. Expresse sua opinião 
Além de escolher um fato ou evento, você deve ter uma opinião sobre 
o assunto. A crônica se “alimenta” de pontos de vista únicos e doses 
acentuadas de personalidade. Segundo alguns teóricos, a posição 
crítica e a experiência do autor são os focos da crônica, de modo que, 
ao escrever um texto sem opinião, você simplesmente não terá escrito 
uma crônica. 
3. Evite personagens 
Você não está escrevendo um conto! As crônicas misturam o 
jornalístico e o literário, elas falam de fatos, opiniões, ideias e, por isso 
mesmo, acabam se desconectando da ideia de personagens e, muitas 
vezes, também não tem cenário ou tempo. 
Pense bem sobre como quer apresentar os fatos e ideias. Caso seja 
realmente necessário, por exemplo, quando o tema da crônica é 
baseado em uma breve interação entre duas pessoas, você pode incluir 
essas pessoas como personagens. 
Contudo, lembre-se que o foco ainda é a maneira como você, autor, 
transmite essas informações e reflete sobre esses fatos, seja de modo 
lírico, humorístico, filosófico… 
4. Não imagine demais 
Novamente, não se esqueça: a crônica não é um conto. O texto que 
está escrevendo deve se basear em fatos e eventos reais, muitas vezes 
até banais. Por isso, pés no chão. Foque nos fatos, na vivência das 
pessoas. 
Fantasiar só é permitido se estiver nítido que é a imaginação do 
cronista se desdobrando como resposta ao evento em foco. Ou seja, se 
o leitor puder participar do processo imaginativo e identificar a fantasia 
do autor como algo semelhante a uma divagação ou reflexão. 
5. Respeite o tamanho da crônica 
Crônicas são textos curtos, que tendem a falar de fatos cotidianos e 
cuja própria leitura deve ser feita de maneira rápida e leve. 
Para não escrever demais e extrapolar os limites de uma crônica, você 
pode reduzir seu texto ao economizar nas palavras. Nada de descrições 
detalhadas demais, nem floreios e enfeites para embelezar seu texto. 
Não é necessário usar palavras “difíceis” e “bonitas”.  
6. Revise sua crônica 
Assim como qualquer texto, a crônica também merece revisão e edição 
adequadas. Leia e releia. Corrija mais do que os erros gramaticais. 
Verifique a fluidez do texto, troque palavras, caso necessário, e remova 
trechos que não adicionam em nada à qualidade da crônica. 
Lembre-se também de conferir consigo mesmo se o texto que você 
escreveu é, de fato, uma crônica. Há personagens demais? Falta 
opinião? O estilo está errado? Reflita sobre essas questões. 
Algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo para avaliar sua 
crônica são: 

 O meu texto está curto? 

 A leitura do meu texto é leve? 

 A linguagem é simples e universal? 

 O meu texto contém elementos narrativos básicos? 

 O meu texto inclui minha visão pessoal sobre o tema? 

 O meu texto promove uma reflexão ou diverte os leitores? 
Caso a resposta seja sim para todas as perguntas, então, parabéns, 
você escreveu uma crônica.  
 

Disponível em: https://bibliomundi.com/blog/aprendendo-como-escrever-uma-
cronica/ 

 


