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GÊNERO TEXTUAL: 

PROF LUIZ ROMERO
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Mitologia:

 o deus Cronos, filho de Urano (o Céu) e de Gaia (a Terra), destronou o pai e

casou com a própria irmã, Reia.

 Cronos é a personificação do tempo.

 Sua lenda pode ser lida como uma alegoria: a de que o tempo, em sua

passagem fatal, engole tudo o que é criado e tudo o que é criatura.

 A palavra grega chronos, que significa “tempo”, encontra-se, em nossa língua,

como radical de muitos termos: cronômico, cronograma, cronológico . . .
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Manuel Bandeira

A história de minha adolescência é a história de minha doença. Adoeci aos
18 anos quando estava fazendo o curso de engenheiro-arquiteto da Escola
Politécnica de São Paulo. A moléstia não me chegou sorrateiramente, como
costuma fazer, com emagrecimento, febrinha, um pouco de tosse, não: caiu sobre
mim de supetão e com toda a violência, como uma machadada de Brucutu.
Durante meses, fiquei entre a vida e a morte. Tive de abandonar para sempre os
estudos. Como consegui com os anos levantar-me desse abismo de padecimentos e
tristezas é coisa que me parece a mim e aos que me conheceram então um
verdadeiro milagre.
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Aos 31 anos, ao editar o meu primeiro livro de versos, A cinza das horas, era

praticamente um inválido. Publicando-o, não tinha de todo a intenção de iniciar

uma carreira literária. Aquilo era antes o meu testamento – o testamento da

minha adolescência. Mas os estímulos que recebi fizeram-se persistir nessa

atividade poética, que eu exercia mais como um simples desabafo dos meus

desgostos íntimos, da minha forçada ociosidade. Hoje vivo admirado de ver que

essa minha obra de poeta menor – de poeta rigorosamente menor – tenha podido

suscitar tantas simpatias.

Conto estas coisas porque a minha dura experiência implica uma lição de

otimismo e confiança. Ninguém desanime por grande que seja a pedra no

caminho. A do meu parecia intransponível. No entanto saltei-a. Milagre? Pois

então isso prova que ainda há milagres.
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O GÊNERO

 Designativo de um gênero específico de textos, o termo crônica mudou de

sentido em sua evolução, mas nunca perdeu os vínculos com o sentido

etimológico que lhe é inerente e que está em sua formação.

 O primeiro significado nos remete a crônica para o seu sentido tradicional do

registro do passado e dos fatos na ordem em que sucederam. O segundo

encara a crônica em sua acepção atual, ou seja, refletindo os fatos do

cotidiano.
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CRÔNICA COMO GÊNERO HISTÓRICO

 O ANO QUE MARCA ESSA ATIVIDADE É 1434 – nomeação de Fernão Lopes para o

cargo de cronista-mor da Torre do Tombo, em Portugal. O cronista faz o registro dos

feitos dos antigos reis de Portugal.

 No Brasil, em 1500 – A CARTA de Pero Vaz de Caminha, quando mandada a Portugal

só chegaria tempos depois do evento, os acontecimentos relatados no momento da

descoberta já se constituíam, por si, um registro do passado.

 É um cronista do sentido moderno da palavra porque se posiciona como flagrador do

tempo presente. Caminha é o cronista do cotidiano do descobrimento. É um cronista

de estilo ágil, vivo, perspicaz.
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