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Prefácio  

 

Os alunos de Português no Fundamental II /Ensino Médio de 
Viena têm muitas sempre coisas a narrar. Depois de nos aventurarmos 
pelos relatos pessoais, passamos pelas narrativas fantásticas, e... 
chegou a vez das crônicas. 

Você sabe o que é uma crônica ou crónica? Produzidas para ser 
vinculadas em jornais ou revistas, são textos curtos, simples, que se 
passam em um curto período de tempo e com temática atual. Muitas 
vezes as crônicas utilizam o humor ou mesmo a crítica social. 

 
Já que discutimos várias figuras de linguagem, pudemos usar e 

abusar da prosopopeia (ou personificação). Através dela, descobrimos 
que se esconde um cronista dentro de cada um de nós e que escrever 
pode ser algo bem divertido. 
 

Será difícil nos esquecermos do que foi o primeiro semestre de 
2020. Mas se começarmos a correr esse risco, estão aqui alguns 
registros, vistos sob diversos pontos de vista. 
 

Com vocês, as Crônicas da Quarentena! 
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O Aluno 

 

Por Antonio Handsur 

 

“Eu não consigo me decidir!”, o aluno pensou.  

“Devo fazer o dever de biologia agora, ou depois da conferência? Eu acho 

que vou fazer agora... ou deveria fazer depois? Eu não consigo me decidir!”. 

  Depois, ele sentou, e pegou a lista, onde estão escritas todas as coisas 

que tem para fazer, e a olhou com muito cuidado. Passaram-se dois, três, 

quatro, cinco minutos: Ele só estava estudando a lista dele, para ver se tem 

outras coisas para fazer. E ele concluiu que o trabalho de biologia é o mais 

importante: 

  “Está bom. Biologia é o mais importante de todos. Mas devo o fazer 

agora, ou depois da próxima conferência?”, ele pensou novamente: 

  “Eu não consigo me decidir!”. Passaram-se novamente alguns minutos e 

ele pensou decidido: “Vou fazer agora!”.  

Ele pegou o livro e começou a ler as instruções para o trabalho por três 

minutos. No momento quando ele acabou de escrever a primeira frase, uma 

mensagem chegou ao telefone dele:  

“Não se esqueça! A conferência vai começar em meio minuto”. 
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Os Animais Domésticos 

 

Por João Rypl, Tobias Zwickl, Arthur Monteiro 

 

 

 

 

Cachorro: 

- Ah, eu não aguento mais sair para passear! Meus donos me levam toda hora 
para fora! 

Papagaio: 

- Verdade! Eu estou achando isso muito estranho. Eu não aguento mais 
pessoas dentro de casa! Eu mereço um pouco de privacidade! 

Peixe: 

- Estou há horas sendo obrigado a comer comida, mas eu quero ficar em 
forma! 

Papagaio: 

- Eu estou olhando aqui na janela e reparei que as pessoas têm uma espécie de 
focinheira na boca! 

Peixe: 

- Cachorro, você tem alguma coisa a ver com isso? 
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Cachorro: 

- Eu sou inocente! Isso não são focinheiras. São coisas que humanos usam para 
se proteger de um tal vírus! 

Papagaio: 

- Que vírus? 

Cachorro: 

- Eu acho que é um tal de coronavírus! Eu sei que os humanos precisam ficar 
em casa por causa disso. 

Peixe: 

- Bom, eu estou tranquilo, porque do meu aquário eu não posso sair de 
qualquer jeito mesmo!  

Papagaio: 

- Bom, eu acho melhor pararmos de falar! Meu dono está voltando do 
mercado! 

Cachorro: 

- O meu está acordando para me levar para passear! Ah, de novo não! 

Peixe: 

- E o meu está voltando da peixaria! Que bom que eu não fui junto... 

Papagaio: 

- Tudo bem, então a gente se fala mais tarde. Tchau! 

Peixe e Cachorro: 

- Tchau! 

 

(Então seus donos chegaram das tarefas. Que conversa animal!) 
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Os Móveis do Quarto 

 

Por Laura Coelho Nielsen, Luisa Freitas Martins,  

Rafael Freitas Martins, Carollina Koll 

 

 

 

Cama:  

- Oi pessoal! Como vocês estão? 

Cadeira:  

- Eu estou muita cansada. A minha dona senta o dia inteiro em cima de mim.  

Guarda-roupa:  

- Nem fala de mim, fico o dia inteiro fechado e há um mês não entra nada de 

novo. Estou com saudades! 

 Televisão:  

- Por causa da quarentena todo mundo assiste à Netflix eu já estou pifando.  

Cama:  

-Minha dona deita toda noite em cima de mim. Ela é muita pesada ela comeu 

muitas coisas em quarentena. Acho que vou quebrar. 
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E para piorar, ela sempre bate o dedinho do pé em mim. Ela faz o drama dela e 

nem sabe que em mim doeu mais que nela. Já estou tão machucada que 

preciso de um médico, ou melhor, de um marceneiro. 

Cadeira:  

-Não foi a primeira vez!  Ela bate também o pé na minha perna. Por causa dela, 

estou muito machucada e a minha perna está quase caindo de mim. 

Televisão:  

-É, estou muito quente, deve ser febre. Também acho que vou queimar! 

Todos:  

- Estamos muito cansados... Quando isso vai acabar? 
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Os Animais Selvagens 

 

Por Vanessa Matoschitz, Isabella Minihuber 

 

Macaco 1: -Porque esses humanos ficam o tempo inteiro em casa? Ninguém 
leva mais banana e pão para nos dar em troca de gracinhas e macacadas.  
Temos que resolver isso. 

Macaco 2: -É mesmo, vamos roubar a comida na casa deles! 

Macaco 1: -Eu notei que eles sempre vão passear depois que vão ao 
supermercado. Essa é a nossa chance! 

Macaco 2:  -Vamos prestar atenção quem faz mais compras e vamos roubar a 
comida deles. Também temos que ver, quando que eles saem para ninguém 
perceber que a gente roubou alguma coisa. 

Macaco 1: -Boa ideia! É tão prático que esses humanos penduraram essa corda 
no fundo dos prédios. Nós podemos usá-la para entrar facialmente pela janela 
do apartamento. 

Macaco 2: -Verdade! Você pode subir na corda e jogar a comida para baixo eu 
vou pegá-la. 

Macaco 1: -Meu Deus, a gente se esqueceu totalmente do cachorro que fica lá 
em baixo. Ele é tão chato... 

Macaco 2: -Tanto faz, não há problema. Os nossos amigos vão nos ajudar a 
distrair esse cachorro. 

Macaco 1: -Ok, ótimo plano, mano! 

Macaco 2: -Legal, já estou ansioso! 
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As construções da cidade 

 

Por Cairê Thaler-Pinto, Matthias Botlik, Iliriam Ahmeti, Jakob Raczkowsky 

 

Prédio 1: -Fala meu amigo. Tudo bem com você? 

Prédio 2: -Tudo e com você? 

Prédio 1: -Também, eu só estou estranhando que 
ninguém mais entrou nem saiu de nós.  

Prédio 2: -Agora que você falou, é verdade. 

Prédio 1: Todo mundo só fica em casa, uma coisa horrível. 

Prédio 2: - Por quê? 

Prédio 1: - Todas essas crianças pequenas não ficam quietas. Sempre estão 
correndo de um canto para o outro. Agora é impossível de descansar. 

Restaurante: - Vocês estão reclamando de barriga cheia. Aqui ninguém entra 
nem sai. Estou vazio há semanas. 

Ópera: - Estou tão vazia! Estou tão fria! Estou tão isolada! 

Supermercado: - Desculpa atrapalhar a conversa de vocês, mas quando eu ouvi 
o Senhor Prédio reclamando que ele não tem descanso eu precisei falar algo. 
Aqui cada dia entram centenas de pessoas comprando tudo que eles veem. Eu 
já estou em uma situação ruim, mas imaginem nosso amigo o Hospital. Ele nem 
tem tempo para reclamar como você. 

 

 

 

Ópera: - É o fim, vamos todos morrer sozinhos! 

Prédio 1: - Você tem razão, eu não deveria reclamar. Afinal das contas as 
risadas das crianças até que são contagiantes e importantes em situações como 
esta. 

Restaurante: - Você está certo, eu também não estou 100% vazio, porque 
sempre entra o cozinheiro e o Motoboy para preparar e entregar a comida.  

Ópera: - Estou tão vazia! Estou tão fria! Estou tão isolada! 
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Prédio 2: - Exatamente, precisamos ver tudo pelo lado positivo. Se ninguém, ou 
quase ninguém, entrar ou sair da gente, mais cedo tudo volta ao normal. 

Prédio 1: - Vocês estão certos. 

Supermercado: - Se todos ficarem em casa, se isolando e lavando as mãos, 
tudo já já voltará ao normal. Não precisa se preocupar tanto.  

Prédio 1: - Faz sentido. Obrigado, pessoal pelo papo, a gente se fala mais tarde. 
Falou. 

Prédio 2: - Adeus, pessoal. 

Restaurante: - Até mais tarde. 

Supermercado: - A gente se fala. 
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Os Objetos do Armário 

 

Por Maria Eduarda Mazza 

 

 

 

No meio da noite de domingo para segunda em plena quarentena, duas 
blusas se encontraram no armário e como já estavam no tédio mesmo, 
resolveram conversar: 

- Aí, sabe, saudades de quando a gente podia sair de casa. Já estou 
perdendo a cor por causa da falta de luz do sol. 

-Acredite em mim, também estou assim. Um ar fresco seria bom agora. 

-Ar fresco? Pfft. As pessoas precisam usar máscaras para sair de casa, 
aliás, olhe quem está vindo aí. 

Olharam para baixo e avistaram uma pequena máscara se movendo até 
eles. Por conta da luz, estava quase impossível enxergá-la. 

-Olá, eu sou a máscara. Desculpem-me por me intrometer na conversa, 
mas lá fora as coisas não estão como pensam. É terrível andar lá fora, ainda 
mais quando o dono se esquece de escovar os dentes de me usar. 

- É, talvez seja melhor a gente continuar em casa mesmo até tudo se 
acalmar. Obrigado máscara! 

- Disponha. 
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No Armário da Mãe 

 

Por António Botlik, Ines Wrabetz, Tobias Wrabetz 

 

 

Calça: - Como vocês estão? Está escuro aqui! Mas o que esta acontecendo 
aqui? Eu estou me sentindo um pouco empoeirado... Alô? Tem alguém ai? 
 
Sutiã: - Olááááááá! 
 
Calça:-  Quem és tu? 
 
Sutiã: - Sou um sutiã, a maioria das mulheres usa-me, mas esta parece ter 
parado desde corona. Acho que faz sentido, já que ela só está a usar grandes 
pulôveres. De qualquer forma, as mulheres devem usar o que lhes é 
confortável e se ela não precisar de fios metálicos debaixo das mamas, então e 
uma escolha pessoal. 
 
Calça: - Mhhhh... Está bom... obrigada por toda esta apresentação. Ahhhh! O 
que é isto ao meu lado? 
 
Máscara: - Ahhh! Uma calça falante! Eu sou a máscara. Eu fui feito de trapos e 
uns elásticos. A minha espécie ficou muito chique agora! Sutiã,  vais entrar em 
breve na pensão. Eu agora que sou importante! 
 
Calça: - Que tempos são esses? Só espero que a nossa dona volte em breve. 
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No Armário da Menina Apaixonada 

 

 
 

Por Chiara Benedetti, Gabriela Benedetti, Anna Maria Steinkellner 
 
 

Enquanto o mundo parava por medo do Vírus durante uma pandemia, as 

roupas no armário começam a se perguntar o que será que tinha acontecido:  

 

Sapatos: - Gente! Quero sair! O que será que aconteceu? Faz muito tempo que 

estamos aqui dentro! Será que a Maria viajou? 

 

Pijama: - Não, acho que não, a Maria me usou antes de ontem, o dia inteiro!  

 

Brinco: - Mas ela saiu de casa com você? Porque ela sempre me usa para sair 

de casa, desde que o Marcus me deu pra ela, será que eles brigaram? 

 

Sapatos: - Não, acho que não porque se ela saísse, ela sairia comigo! Ela não 

pode sair na rua sem sapatos, certo? Kkk 

 

Pijama: - Sim, concordo, não saiu comigo não. Ela ficou em casa durante o dia 

todo, geralmente ela só me usa à noite! E estranho? Será que ela está doente?  

 

Brinco: - Mas ela não iria ao médico conosco?  

O que será que aconteceu? Uma saudade de sair na rua, sentir o vento em mim 

e ouvir os elogios das pessoas passando! 

 

Sapatos: - Pode ser que era perdeu o emprego? Porque sempre usava a gente 

no escritório?  

 

Pijama: - Não sei, nunca foi junto! Talvez esteja deprimida? Última vez que me 

usou tanto foi quando terminou com o namorado.  
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Brinco: - Ai, meu Deus, espero que o Marcus e ela não tenham se separado, 

eram um casal tão lindo!  

 

Sapatos: Psssh, quietos! Ouçam! E uma voz de homem falando 

com a Maria pelo telefone?  

 

Pijama: É o Marcus, é o Marcus!!  

 

Sapatos: Ah, graças a Deus! Continuam juntos! Estão 

falando de um tipo de vírus? O que será que significa 

isso? 

 

Brinco: Quem se importa? Enquanto os dois estão juntos está tudo bem! 

 

 

E com os corações mais leves as roupas voltaram a dormir!  

 

 
 

 


