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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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“A feição deles é serem pardos, maneira d’avermelhados, de bons

rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura,

nem estimam nenhuma cousa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão

acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto.” (. . .)

Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem

gentis, com cabelos muito pretos, compridos, pelas espáduas; e suas

vergonhas tão altas e tão çarradinhas e tão limpas das cabeleiras que de as

nós muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha.”
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A MUDANÇA DE SENTIDO DA PALAVRA

 O conceito antigo de crônica, como registro de fatos históricos, continuou

paralelamente à concepção moderna que se impôs a partir do século XIX,

com o advento da literatura jornalística.

 O cronista é sempre uma espécie de historiador do cotidiano, ainda que não

esteja preocupado em fazer História.

 Apresenta aspectos jornalísticos e literários; limite é muito frágil.

 Com o tempo foi o texto foi encurtando.

 A CRÔNICA moderna é mais curta, mais sucinta, mais econômica de espaço.
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FUNÇÃO DA CRÔNICA

 O espaço da crônica é especial: feita de miudezas do cotidiano, o eterno

instantâneo, conversa fiada, os pequenos sentimentos, as coisinhas, nossas e

alheias.

 Humor é fundamental, bem como leveza e tom coloquial.

 Liberdade, simplicidade, humildade, ambiguidade, curiosidades...

 É desenvolvida de forma livre e pessoal, a partir de acontecimentos de

atualidade ou de situações de permanente interesse humano.

 Por um certo tempo alguém disse que era um “gênero menor”.
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Carlos Heitor Cony

Era pouco maior do que minha mão: por isso eu precisei das duas para segurá-la, 13

anos atrás. E, como eu não tinha muito jeito, encostei-a ao peito para que não caísse,

simples apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela também. Dias

depois, quando abriu os olhinhos, olhou-me fundamente: escolheu-me para dono. Pior:

me aceitou.

Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muitas noites juntos, a patinha

dela em cima do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer contra o vento?
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Amá-la – foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. Formamos,

ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam. E também contra

aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se

chegou, solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos, não exigiu a minha

festa, não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza.

Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma

ninhada de nove filhotes, escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais

dupla porque passamos a ser três. E passeávamos pela Lagoa, com a idade ela

adquiriu “fumos fidalgos”, como o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Era uma

lady, uma rainha de Sabá numa liteira inundada de sol e transportada por súditos

imaginários.
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No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel, bonita

como nunca, mais que amada de todas, deixou eu a beijasse chorando. Talvez

ela tenha compreendido. Bem maior do que minha mão, bem maior do que o

meu peito, levei-a até o fim.

Eu me considerava um profissional decente. Até semana passado,

houvesse o que houvesse, procurava cumprir o dever dentro de minhas

limitações. Não foi possível chegar ao gabinete onde, quietinha, deitada a

meus pés, esperava que eu acabasse a crônica para ficar com ela.

Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando.

Levei-a, em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo

que ela seria maior do que a saudade.
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