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O vendedor de queijos
e outras crônicas

Alexandre Azevedo

Projeto de trabalho interdisciplinar
Guia do professor
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Este guia tem como objetivo explorar a narrativa humorística do autor 
Alexandre Azevedo e incentivar os alunos a produzirem textos seme-
lhantes a partir de notícias de jornal.
Em O vendedor de queijos e outras crônicas, há vários exemplos de 
histórias que retratam pequenas cenas do cotidiano, com muito humor, 
tais como “O vendedor de queijos”, que dá nome ao livro, “A televisão”, 
“Na praça”, “Os sapatos da freguesa”, entre outras. É o olhar do autor, a 
maneira de contar os fatos que as tornam divertidas, em sua maioria. 
As atividades aqui propostas estão divididas em três partes. As primei-
ras visam motivar os alunos a ler o livro na íntegra, promovendo a 
apresentação do conceito de crônica e sua construção. O conjunto de 
atividades seguinte busca a integração entre texto e contexto, levando 
os alunos a produzirem suas próprias crônicas a partir de notícias de 
jornais ou revistas que lhes pareçam curiosas e interessantes. Na última 
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parte, os alunos serão orientados a confeccionar um livro de crônicas 
com os textos produzidos anteriormente.
Professores de todas as disciplinas podem contribuir para a realiza-
ção das atividades deste guia, que se referem ao desenvolvimento de 
valores e atitudes.

Motivação para a leitura

1. Inicie uma conversa com os alunos sobre a crônica. Pergunte-lhes o 
que sabem sobre crônicas, se costumam ler crônicas em jornais ou 
revistas, se gostam desse gênero literário, quais são suas principais 
características, etc.

2. Diga aos alunos que há muitos cronistas famosos e de talento. Peça-
lhes que citem alguns. Entre eles estão: Stanislaw Ponte Preta, Walcyr 
Carrasco, Ignácio de Loyola Brandão, Luis Fernando Verissimo, João 
Ubaldo Ribeiro, Arnaldo Jabor, Carlos Eduardo Novaes, etc. Peça aos 
alunos que pesquisem crônicas em jornais e revistas e as tragam 
para a sala de aula em data previamente marcada, quando deverão 
trocar os textos entre si para leitura.

3. Apresente aos alunos o conceito de crônica, explicando como é 
construída e desenvolvida. A seguir, há dois textos com informações 
a respeito:

 A crônica é o único gênero literário produzido essencialmente 
para ser veiculado na imprensa, seja nas páginas de uma revista, 
seja nas de um jornal. Quer dizer, ela é feita com uma fi nalidade 
utilitária e predeterminada: agradar aos leitores dentro de um es-
paço sempre igual e com a mesma localização, criando-se assim, 
no transcurso dos dias ou das semanas, uma familiaridade entre 
o escritor e aqueles que o leem. 

 Em regra geral, a crônica é um comentário leve e breve sobre algum 
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fato do cotidiano. Algo para ser lido enquanto se toma o café da 
manhã, na feliz expressão de Fernando Sabino. O comentário pode 
ser poético ou irônico, mas o seu motivo, na maioria dos casos, é 
o fato miúdo: a notícia a que ninguém prestou atenção, o aconte-
cimento insignifi cante, a cena corriqueira. Nessas trivialidades, o 
cronista surpreende a beleza, a comicidade, os aspectos singula-
res. O tom, como acentua Antonio Candido é o de “uma conversa 
aparentemente banal”.

 [...]
 A mistura entre jornalismo e literatura leva o cronista a um 

frequente impasse: para se constituir como texto artístico, o seu 
comentário sobre o cotidiano precisa apresentar uma linguagem 
que transcenda a da mera informação. Ou seja, precisa de uma 
linguagem menos denotativa e mais pessoal. Isso não signifi ca 
elaboração muito sofi sticada ou pretensiosa. Signifi ca que o estilo 
deve dar a impressão de naturalidade e a língua escrita aproximar-
se da fala.

 (Extraído de:

 http://educaterra.terra.com.br/literatura/temadomes/2003/01/20/001.htm)

 Características da crônica

 • Publicada, geralmente, em jornais ou revistas;

 • Texto curto e leve;

 • Relato de fatos do cotidiano, de forma artística e pessoal;

 • Quase sempre utiliza o humor;

 •  Tem por objetivo divertir e/ou refl etir criticamente sobre a vida 
e os comportamentos humanos;

 •  Pode contar uma história; nesse caso, apresenta os elementos 
básicos da narrativa: fatos, personagens, tempo e lugar;
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 •  Normalmente, o tempo e o espaço são limitados: breves instantes 
e um único lugar;

 •  Pode apresentar narrador-observador ou narrador-personagem; 
às vezes, emprega a 2ª.  pessoa;

 •  Linguagem geralmente de acordo com o padrão culto informal 
da língua.

(Extraído de: William R. Cereja e Thereza C. Magalhães. Todos os textos  — 
7ª. série. São Paulo: Atual, 1998.)

4. Apresente aos alunos O vendedor de queijos e outras crônicas e 
proponha, então, sua leitura.

Do texto ao contexto

5. Depois que todos os alunos tiverem lido o livro, explore com eles 
os temas das crônicas, sua construção, o humor, a dramaticidade, 
os personagens, a linguagem, etc.

6. Apresente algumas notícias de jornais e/ou revistas que poderiam 
servir de matéria-prima para uma crônica e converse com os alunos 
sobre elas. Estimule-os com algumas perguntas:

 • São notícias do cotidiano? Por quê?

 • Trazem curiosidades? Por quê?

 • Elas poderiam ser narradas de outra maneira?

Eis alguns exemplos de notícias:

Robson Caetano corre atrás de um ladrão

 O ex-corredor Robson Caetano da Silva usou toda a sua velocidade 
para recuperar uma bolsa roubada. O caso aconteceu durante o 
carnaval, após um assalto a duas mulheres, na Lagoa Rodrigo de 



5

Freitas, no Rio, mas só foi revelado ontem pelas vítimas. O meda-
lhista olímpico e tricampeão dos 200 metros da Copa do Mundo 
de Atletismo viu um adolescente abordando as duas mulheres e o 
perseguiu pelas ruas, até que o ladrão jogou a bolsa.

(O Estado de S. Paulo, 1/3/07.)

Garota consegue parar de soluçar após 5 semanas

 [...] nada parecia fazer parar a crise de soluços de uma adolescente 
americana que já durava cinco semanas. Até que por volta das 
17h da quarta-feira (19h em Brasília), Jennifer Mee, 15 anos, 
simplesmente parou de soluçar.

 Após tentar inúmeros remédios, ela não sabe o que acabou com a 
crise. “Meu nariz está ardendo e minha garganta dói, mas eu estou 
me sentindo bem melhor”, disse em entrevista ao St. Petersburg 
Times.

 A crise de Jennifer começou no dia 23 de janeiro e ela tinha cerca 
de 50 soluços por minuto. A jovem explicou ainda que não soluçava 
enquanto dormia.

 Ela consultou-se com um infectologista, um neurologista, um 
profi ssional da quiropraxia, um especialista em hipnose e um 
acupunturista. Jennifer tentou ainda um produto patenteado que 
afi rma parar com soluços e mais outras soluções como segurar a 
respiração, pressionar o diafragma, tomar copos d’água [...]. 

 De acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos EUA, soluços 
podem ser ocasionados por quase qualquer coisa, de uma comida 
apimentada a uma crise de estresse. 

 O soluço é uma contração involuntária do diafragma que causa 
um fechamento rápido das cordas vocais. Vem daí o som carac-
terístico.

(Extraído de: 

http://noticias.terra.com.br/popular/interna/0,,OI1446720-EI1141,00.html)
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7.	 Solicite	aos	alunos	que	se	organizem	em	duplas.	Cada	dupla	deverá	
pesquisar	em	jornais,	revistas	ou	na	Internet	uma	notícia	engraçada	
ou	curiosa,	intrigante,	e	escrever,	em	folha	de	papel	avulsa,	uma	
crônica	a	partir	dela.	Lembre	os	alunos	de	empregar	as	caracterís-
ticas	da	crônica	e	peça-lhes	que	tentem	lhes	dar	um	final	surpre-
endente	e	um	título	atraente.	Também	seria	 interessante	que	os	
alunos	ilustrassem	seus	textos	com	fotos	ou	desenhos	coloridos.

Confecção de um livro de crônicas

8.	 Em	data	previamente	marcada,	todas	as	duplas	deverão	se	reunir	na	
sala	de	aula	para	confeccionar	um	livro	de	crônicas	com	os	textos	
que	produziram.	Oriente-os	para	que	 selecionem	alguns	alunos	
que	ficarão	responsáveis	pela	capa	do	livro	—	que	deverá	ser	feita	
em	cartolina	e	conter	o	título	da	obra	(a	ser	escolhido	pela	turma	
toda),	o	nome	dos	autores	(sugestão:	alunos	da	Escola...,	série...)	
e	uma	bela	ilustração	—	e	pelo	texto	de	quarta	capa,	que	deverá	
apresentar	o	conteúdo	da	obra	de	modo	criativo	e	atraente	aos	
leitores,	porém	sem	contar	demais.	Depois,	é	só	redigir	o	sumário,	
com	os	títulos	das	crônicas	em	ordem	alfabética,	organizar	os	textos	
de	acordo	com	o	critério	utilizado	no	sumário,	juntar	a	capa	e	o	
texto	de	quarta	capa	e	grampear	tudo.

9.	 O	livro	de	crônicas	produzido	pelos	alunos	deverá	circular	na	sala	
de	aula,	para	que	todos	possam	ler	os	textos	dos	colegas.	Depois,	
poderá	ser	exposto	no	mural	da	biblioteca	da	escola.
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