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RESUMO

A velocidade com que a narrativa midiática contemporânea se altera e é atravessada por novas possibilidades de narrar, diante da convergência 
das mídias, acena para a necessidade de uma análise de gêneros que se hibridizam neste contexto, no “deslizamento” de um meio a outro. As 
tecnologias digitais aceleraram esse fenômeno que, no entanto, não é tão novo assim. Nesta hibridização, a crônica se apresenta como um 
gênero textual ímpar, muito antes do surgimento de novas tecnologias e das narrativas cross e transmidiáticas. A crônica nasce no jornal 
impresso, faz sucesso nas ondas do rádio, onde foi chamada de “Literatura de Ouvido” (THOME, 2013) e chega à televisão, sendo identificada 
como “Videoteratura” (REIS, THOME, 2017). O gênero está na fronteira entre jornalismo e literatura desde seu nascimento, e flana pelos diversos 
meios de comunicação há décadas. Portanto, trata-se de uma narrativa que carrega em si um potencial híbrido, mutante, que se adapta e se 
molda para caber entre as linhas da página impressa, nos minutos de oralidade no programa de rádio ou no espelho de um telejornal. O presente 
trabalho se insere no âmbito do Grupo Narrativas Midiáticas/CNPq que entende as crônicas como gênero jornalístico inclusive quando veiculadas 
na televisão. Em levantamento flutuante (BARDIN, 2010) dessas crônicas, ao longo da história da TV, começando pelo colunismo inaugurado pelo 
Jornal de Vanguarda, até os dias atuais, em que a Globonews, emissora fechada, investe no gênero em seu principal telejornal, o Jornal das Dez. 
Foi importante detectar em que momentos o gênero na TV é uma adaptação da “literatura de ouvido” (THOMÉ, 2015) veiculada nas emissoras de 
rádio, que tanto fez sucesso nas décadas de 1950 e 60, e em que momentos é realmente um conteúdo feito de texto e imagem, em que o 
cotidiano é representado tanto na fala (off) quanto no que está sendo mostrado. Há ainda, mais recentemente, as crônicas que migram dos 
jornais impressos para as redes sociais, seja em forma de textos escritos, em áudios ou mesmo em produção para TV Web, possibilitando uma 
interação que potencializa ainda mais as características do gênero de aproximar cronista e público. O presente trabalho constrói um percurso de 
deslizamento da crônica para a tela da TV, sobretudo para programas jornalísticos, contribuindo para a história do gênero e também para o 
estudo do telejornalismo e sua nova linguagem. A pesquisa analisa crônicas do telejornal “Jornal das Dez”, da Globo News, do “Jornal Hoje”, da 
Rede Globo, incluindo as de Rubem Braga, e faz um levantamento de outros quadros, como o de Chico Anísio, no “Fantástico”, e o de Humberto 
Lemos, na TVE-RJ. Além do histórico e do levantamento de temáticas que dialogam com o cotidiano a cada época, busca-se ainda amadurecer 
teoricamente o que foi detectado, propondo tipologias para o gênero na televisão, à luz do crítico Afrânio COUTINHO (1999) e da análise 
narrativa de Luiz Gonzaga MOTTA (2013). O presente trabalho propõe, a partir dos teóricos, um percurso de análise para o cronismo audiovisual, 
que possa evidenciar essas temáticas, os tipos de crônicas veiculadas e o diálogo entre jornalismo e literatura, próprio do gênero. Busca-se 
evidenciar, para o estudo do audiovisual, as estratégias narrativas das crônicas televisivas, em contraponto ao fazer telejornalístico a cada 
década. Na presente pesquisa, a crônica é estudada dentro do contexto das narrativas em mutação, que migram de uma plataforma a outra, mas 
não só isso, que se hibridizam desde antes das novas tecnologias ou das mídias digitais, em diluições de fronteiras entre campos, entre eles 
jornalismo e literatura, de modo a ser possível traçar aproximações entre o cronismo na TV e reportagens do telejornalismo contemporâneo 
identificadas fora da classificação tradicional de crônica. Nesta teia de histórias, a crônica marca um lugar de afirmação e de explicitação do local 
de fala de seu autor, o que se contrapõe com o mito da imparcialidade jornalística.
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