
Crônica 
Baseado no livro A Crônica, de Jorge de Sá 



Crônica  

  Primeiro cronista: Pero Vaz de 
Caminha 

  Certidão de nascimento do 
Brasil 

  Essa carta foi encontrada na 
Torre do Tom o, em Lisboa, em 
1773. 



Crônica 

 É o começo da estruturação da literatura 
brasileira - que depois seria recriada pelos 
povos naturais do país 

 Caminha cronista - recria com arte tudo que 
registra no contato direto com os índios e seus 
costumes, quando da comparação das 
culturas. 

 Conta detalhes interessantes e aparentemente 
insignificantes. 



Crônica 

 Observação direta - ponto de partida para dar 
importância aos fatos 

 Princípio básico da crônica: registrar o 
circunstancial. 

 Oficialmente a literatura brasileira nasceu da 
crônica. 



Crônica 

 Crônica: soma de literatura e jornalismo.  

 Público: leitor de jornal 

 Tamanho: é da economia que nasce sua 
riqueza estrutural 



Crônica 

  Paulo Barreto (João do Rio) 1881-1921 
- seção quase q informativa - rodapé 
- folhetim 

  Mudança: Em vez de esperar o 
informe da redação para fazer a 
reportagem, ele ia ao local dos fatos 
apurar e assim melhorar seu texto. 
Assim, João do Rio vivenciou muitas 
experiências: da malandragem à fina 
flor carioca. 



Crônica 

  João do Rio dá uma roupagem mais literária à crônica 
que foi enriquecida por Rubem Braga. 

  Interpretação/recriação do real. 

  Uso de personagens ficcionais.  

  Constrói o personagem, como no conto. 



Crônica 

 Assim como o jornal, a crônica é efêmera. 
(Será que ainda é?) 

 É destinada aos leitores com pressa. 

 Texto como uma conversa entre amigos. 



Crônica leitura 

 Crônica: leitor faz parte da construção 

 Leitura – interpretação de cada passagem – 
interpretação global – visão de mundo. 

 Diálogo com o leitor é a base da crônica 



Crônica    

  Ex: “De homem para homem”, de Fernando Sabino 

  Primeira leitura – segunda leitura 

  Fatos da infância – marcas no adulto 

  O que o cronista quer não é o bodoque, é parte da sua 
dignidade. 

  Dominantes e dominados: quem nunca? 



Crônica 

  Texto impresso no jornal. Ex: “Nava, saudade”, de Carlos 
Drummond de Andrade – 1984 

  Proximidades entre Nava e Drummond 

  Momento de perda 

  Crônica no centro da página do jornal 

  Quando publicada em livro, terá que seguir um contexto 



Crônica 

  Quando publicada em livro...Ex: “O desaparecido”, de 
Rubem Braga 

  Inserido no livro “A traição das elegantes” 

  O livro tem uma atmosfera de perplexidade diante do 
tempo 

  Crônica torna-se eterna 

  Livro e jornal: públicos diferentes, atitudes diferentes 


