


 crônica histórica
Baseia-se em fatos reais ou fatos históricos;

Crônica narrativo-descritiva                                                                                                    
O texto alterna com  momentos narrativos  e descritivos. O que se observa no texto  
é a predominância da sucessão de ações com descrições;

 crônica-comentário                                                                                                             
Repleta de impressões críticas, ironia, sarcasmo ou humor, a crônica-comentário  
expõe um texto com as interpretações do autor a respeito de um certo assunto, de 
forma quase jornalística. 
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 relacionado à vida cotidiana;

 apresenta uma narrativa informal, familiar, intimista; 

 uso da oralidade na escrita, ou seja, linguagem coloquial; 

 sensibilidade no contato com a realidade; 

 sensibilidade no contato com a realidade; 

 síntese; 

 uso do fato como meio ou pretexto para o artista; 

 um pouco de lirismo ou subjetividade; 
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leveza, apresenta coisas sérias por meio de uma linguagem descontraída;

 uso do humor;

 brevidade: apresenta um fato moderno que está sujeito à rápida

transformação e à velocidade ou aspecto passageiro da vida moderna;

 natureza ensaística ou experimental.
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A crônica conta ou comenta um fato do cotidiano, utilizando-se de personagens,
enredo, espaço, tempo.

Quanto à crônica dos textos jornalísticos, é uma forma mais moderna do gênero,
não narra e sim disserta, ou seja, defende ou mostra um ponto de vista de forma
diferente da forma como a maioria enxerga.

Uma das mais famosas crônicas da história da literatura luso-brasileira é a
"narração histórica“ a "Carta de Descobrimento do Brasil", de Pero Vaz de
Caminha", na qual esse fato é narrado para o rei português, D. Manuel.
Atualmente é comum jornais e revistas publicarem textos de cronistas bem
conceituados, como Luís Fernando Veríssimo, Carlos Heitor Cony, entre outros.

14



Atividade 1

1º) Leia o fragmento da crônica abaixo e classifique-a, colocando suas características.

Chegou o verão!
Verão também é sinônimo de pouca roupa e muito chifre, pouca cintura e muita 
gordura, pouco trabalho e muita micose.
Verão é picolé de Kisuco no palito reciclado, é milho cozido na água
da torneira, é coco verde aberto pra comer a gosminha branca.
Verão é prisão de ventre de uma semana e pé inchado que não entra no tênis.
Mas o principal ponto do verão é.... A praia!
Ah, como é bela a praia.
Em menos de cinquenta minutos, todos já estão instalados, besuntados e prontos pra 
enterrar a avó na areia.
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Os cachorros fazem cocô e as crianças pegam pra fazer coleção.
Os casais jogam frescobol e acertam a bolinha na cabeça das veias.
Os jovens de jet ski atropelam os surfistas, que por sua vez, miram a prancha pra abrir a 
cabeça dos banhistas.
O melhor programa pra quem vai à praia é chegar bem cedo, antes do sorveteiro, 
quando o sol ainda está fraco e as famílias estão
chegando.
Muito bonito ver aquelas pessoas carregando vinte cadeiras, três
geladeiras de isopor, cinco guarda-sóis, raquete, frango, farofa,
toalha, bola, balde, chapéu e prancha, acreditando que estão de
férias...

(Luís Fernando Veríssimo)
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