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1. Introdução –  
 

Talvez não haja outro gênero tão multiforme como a crônica, nem tão difícil de 
classificar. Nascido em estreita relação com a imprensa, a crônica mantém relações de 
proximidade e distância com gêneros afins (a oratória, as cartas, as memórias, os diários, 
as máximas e a biografia) sem necessariamente confundir-se com nenhum deles. Embora 
seja possível situar os marcos iniciais da crônica no Brasil, não é fácil estabelecer 
precisamente a sua gênese em nosso país devido à divergência dos autores neste ponto. 
MEYER1 aponta uma origem francesa para a crônica, ligando-a ao feuilleton do século 
XIX; já EULÁLIO2 e COUTINHO afirmam que a crônica tem origem inglesa, como 
herdeira direta do familiar essay do século XVIII.  

Divergências à parte, é consensual na história da literatura brasileira que nossos 
grandes escritores contribuíram decisivamente para este gênero no século XIX, como José 
de Alencar e Machado de Assis entre seus mais ilustres representantes. Mais tarde, no 
século XX, teremos pré-modernistas, participantes da Semana de 22 e modernistas das 
gerações posteriores como autores, no todo ou em parte, de crônicas em sua produção 
literária. Por isso, o estudo da literatura brasileira passa, ou deveria passar, pela crônica 
como parte da tradição literária de nosso país.  

 
2. Objetivos –  
 
a) fazer pesquisas bibliográficas para uma visão panorâmica da crônica literária no Brasil: 
principais teóricos, nomes e temas; 
b) apresentar os resultados da pesquisa num plano de aula para ensino ou num artigo para 
publicação; 
c) elaborar ao final um relatório da pesquisa, com memorial e/ou dossiê dos dados e 
experiências coletados durante a execução. 
 
3. Justificativa –  

 
O ponto forte da crônica é também sua maior fraqueza: o tom leve e a reflexão do 

cotidiano. Por um lado, isso faz com que ela goze de pouca atenção junto à academia, 
sendo vista como gênero literário menor e objeto de poucos estudos e reflexões teóricos. 
Por outro, porém, faz com que ela tenha grande popularidade junto ao público leitor e aos 
estudantes da educação básica. Ter uma visão panorâmica da teoria, seus grandes nomes e 
temas é essencial para a formação de um(a) professor(a) de português ou um(a) crítico(a) 
literário(a).  
 
                                                        
1 MEYER, Marlyse. Voláteis e Versáteis: de variedades e folhetins se fez a chronica. IN: CANDIDO, Antonio et al. A 

Crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp; Rio de Janeiro: 
Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992 
2 EULÁLIO, Alexandre. O Ensaio Literário no Brasil. IN: Escritos. São Paulo: Editora da Unicamp, 1992.  



4. Fundamentação teórica 
 
A pesquisa a ser desenvolvida fundamenta-se nos escritos de Arrigucci Jr. (1987), 

Candido (1992), Coutinho (1986) e Meyer (1992), dentre outros. 
 
5. Metodologia  

 
No período destinado à realização da Prática como Componente Curricular (PCC), 

os(as) estudantes, individualmente ou em dupla, realizarão a pesquisa bibliográfica na 
cidade de Goiânia ou nos locais onde residem e articularão os resultados da pesquisa num 
plano de aula para ensino ou num artigo para publicação. Após a coleta dos dados, os(as) 
estudantes deverão elaborar um relatório da pesquisa, com memorial e/ou dossiê dos 
dados e experiências coletados durante a execução. 
 
Encontro inicial: 3/05 – 10h (sala a definir) 
Encontro final: data a definir conforme calendário do segundo semestre 
 
Número de vagas: 20 
 
E-mail: profwaltermendes@gmail.com 
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