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NOVO GÊNERO TEXTUAL: Crônica  

 

Entre os mais variados tipos de textos com os quais convivemos diariamente, está a crônica. 

Geralmente, nós a encontramos nos jornais, escritos e transmitidos pela televisão, na Internet e 

em revistas. 

É um tipo de texto em que o autor desenvolve suas ideias baseando-se em fatos ocorridos no dia 

a dia, ou sobre qualquer outro assunto considerado comum em nosso meio, ligado à política, ao 

mundo artístico, esporte e à sociedade de uma forma geral. 

Curiosidade sobre o gênero crônica: 

Quaisquer temas podem servir de inspiração para uma crônica, já que o forte do gênero 

são os temas do cotidiano. Notícias, acontecimentos políticos e sociais ou situações 

engraçadas são exemplos de temas comuns às crônicas. 

A linguagem característica do gênero é simples e coloquial (popular). 

As crônicas podem ter diálogos e, neste caso, é bastante comum o uso do discurso direto.  

A crônica é, de fato, uma narrativa curta, mas é composta por poucas personagens. 

 

 
 

Então como vocês já trabalharam o gênero Notícias no 4º ano, hoje vamos trabalhar a Crônica 

jornalística. Observando essas imagens, que fatos, acontecimentos ou assuntos podem se tornar 

uma Crônica?  Ou uma Crônica jornalística? 

 

 



Qualquer imagem acima pode se tornar uma Crônica. Assim como todas podem se tornar uma 

Crônica jornalística. Por exemplo: a imagem do garoto pode ser uma Crônica que fale sobre uma 

epidemia de gripe. A foto do jogo poderia falar  sobre um campeonato ou sobre o aumento do 

número de meninas jogadoras de futebol. O molusco pode representar uma praga prejudicial à 

lavoura, uma doença por ele transmitida ou a extinção de uma espécie, enquanto a imagem do rio 

poderia noticiar enchentes ou de algum problema ambiental. Já a imagem do avião poderia virar 

notícia se apresentasse um novo modelo desse meio de transporte ou divulgasse um acidente 

aéreo. 

Leia a Crônica jornalística: 

 

Hipopótamo foge de zoológico, mas volta apenas dois minutos depois 
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Hipopótamo fugiu de safári em Tel-Aviv, Israel, mas demorou apenas alguns minutos para voltar. 

Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay 

Na semana passada, o Ramat Gan National Zoo em Tel-Aviv, Israel, quase perdeu um de seus 

hipopótamos. O animal viu o portão aberto e decidiu dar uma voltinha fora do zoológico, e tudo 

foi registrado pelas câmeras de segurança. 

Um funcionário viu o animal saindo pelo portão e foi em busca de ajuda. 

Entretanto, o hipopótamo não levou muito tempo para descobrir que a vida fora do safari não é 
tão fácil assim: em cerca de dois minutos, ele retornou sozinho para dentro. 

O portão fica aberto para carros, mas não deveria estar aberto naquela hora. Por isso, o incidente 

está sendo levado muito a sério pelo zoológico, que vai investigar o que aconteceu. "Nesta manhã, 

nós começamos uma investigação do incidente. Em breve, nós vamos chegar a algumas 
conclusões e agir de acordo", disse um representante do zoológico ao DailyMail.  

ENTENDENDO O TEXTO: 

1- Sobre o que fala o texto que você leu? 

_________________________________________________________________________ 

 



2-  Onde ele foi publicado? 

______________________________________________________________________ 

3- Quem é o público-alvo desse texto; ou seja, para quem provavelmente ele foi escrito? 

_____________________________________________________________________ 

4-  Onde aconteceu o fato noticiado? 

_____________________________________________________________________ 

5- Como a equipe do zoológico ficou sabendo da fuga do animal? 

____________________________________________________________________ 

6- Como o hipopótamo conseguiu escapar do zoológico? E como ele foi recuperado? 

____________________________________________________________________ 

7- A partir dessa notícia, que assuntos poderiam ser o tema para outras crônicas: 

____________________________________________________________________ 

8- "Nesta manhã, nós começamos uma investigação do incidente. Em breve, nós vamos chegar a 

algumas conclusões e agir de acordo". 

Por que foi feito o uso das “aspas” nessa frase? 

___________________________________________________________________ 


