COLETÂNEA DO 4º CONCURSO DE MICROCONTOS DE HUMOR - 2014

1º LUGAR
HOMENS NÃO CHORAM
- Pai, eu acho que não sou homem...
Decepcionado, o pai chorou. Aliviado, o filho sorriu, vendo que o pai também não era.
Gabriel Araújo de Aguiar
Brasília - DF
2º LUGAR
ECOLOGIA
Trêmulo, o vigia foi encaminhado ao psicólogo: afirmava ter visto um saci no
almoxarifado. Familiares culpam o desmatamento.
Jefferson Contar
Campo Grande - MS
3º LUGAR
ASTRONOMIA
Quando surtou, passava horas com a lente maior da luneta entre os dentes.
Ninguém sabia que observava estrelas no céu da boca.
Sérgio Correa Miranda Filho
Nova Friburgo - RJ
Demais selecionados para a coletânea:
1 - X-MEN
Ele achava que podia voar.
Ela, que atravessava paredes.
Se conheceram na emergência do hospital.
Maurício Limeira
Rio de Janeiro - RJ
2 - PATERNIDADE

Depois de ler passagens avulsas do Antigo Testamento, Alberto pensou: “Deus melhorou
muito depois que teve filho”.
Ricardo de Carvalho Gualda
Rio de Janeiro - RJ
3 - EQUÍVOCO
Bia diz a Zé:
- O deputado Nel desviou 1 milhão!
- O quê?
Ela repete pausadamente.
- Que susto, Bia! Pensei ter ouvido 1 bilhão!
Carlos Roberto Furlan
Piracicaba - SP
4 - IDADE ESCONDIDA
Apesar de completamente calvo, Ubiratan não aparentava ser tão velho. Joelma só
desconfiou quando viu seus cachos brancos.
Márcio Fernando Silveira
São Paulo - SP
5 - OUTDOOR
E leu num anúncio: “Mude o mundo: vá de bike!”. Logo largou o carro e passou a pedalar
por Sampa. E mudou: deste, para outro mundo...
Journey Pereira dos Santos
Cruz das Almas - BA
6 - NO FUTEBOL DE RUA
De repente Kiko é puxado, o carro quase o atropela.
- Ô, moleque louco! Você quer morrer?
- Não. Se morrer minha mãe me mata.
Jefferson Pacheco da Fonseca
São Paulo - SP
7 - MICROCONTO DE AMOR
Apaixonado, ele chegou todo meloso e começou a dizer-lhe doces palavras. A moça fugiu,
apavorada. Era diabética.

Rosa Leda Accorsi Gabrielli
Bauru - SP
8 - REALIDADE
Para a ninfeta, o cartão de crédito do velho não estava vencido como ele.
Elda Nympha Cobra Silveira
Piracicaba - SP
9 - O HERÓI INCOMPETENTE
Matou a princesa e resgatou o dragão.
Leonardo Siviotti de Alcântara
Maricá - RJ
10 - CASAL FELIZ
Casados há 50 anos, ele ainda a chama de “Amor”. Ele justifica o carinho: “É melhor
assim. Eu nem me lembro mais o nome dela.”
Leandro Luiz
São Paulo - SP
11 - TRAGÉDIA BIOLÓGICA #3
Pra surpresa do corifeu hemoglobínico, em pleno palco do sistema imunológico, o
leucócito modernista se autofagocitou.
Jorge Luiz Adeodato Junior
Fortaleza - CE
12 - PAIXÕES
Argentino, biólogo por necessidade, músico por vocação. Estudava os macacos, mas
também amava dança. Suas paixões: orango... tango!
Márcia Luciana Marques Paschoalini
Piracicaba - SP
13 - SESSÃO
Com pouca frequentação, o cinema anunciou o fim de suas atividades oferecendo um
último filme, não exibido por ausência de público.

Tatiana Angèle de Carvalho
Bordeaux - França
14 - ZANGÃO
Colegas diziam que ele era avoado e que vivia fazendo cera. Abelhudo, entrou na sala
durante a reunião e decidiu ferrar todo mundo.
Paulo Cesar Paschoalini
Piracicaba - SP
15 - LUTO OFICIAL
Lendo sobre o massacre na favela, o prefeito comenta, pesaroso:
- Quantos votos perdidos…
Edweine Loureiro da Silva
Saitama - Japão
16 - INCOMPATIBILIDADE
João acabou o namoro com Maria: ele era diabético, ela um “doce de pessoa”.
Joaquim Alfredo Guimarães Garcia
Ananindeua - PA
17 - BANGUELA
À noite, ele saiu para jantar, mas, fraco, morreu antes de chegar lá. Uma semana antes
tinha perdido um canino. Pobre vampiro.
Rosana Erbe de Freitas
Passo de Torres - SC
18 - QUADRILHA MODERNA
Renê amava Rosana que amava José que amava João que amava Amélia que amava
Amanda que amava só poodles e tatuagens.
Rui Werneck de Capistrano
Curitiba - PR
19 - PRIMEIRA VEZ
Estava nervosa, seria a primeira vez.

Tirou a calcinha, se posicionou. Como era difícil!
Maldita latrina! Queria uma privada.
César Rodrigo Mendonça da Costa
Resende - RJ
20 - TEMOR
Tinha medo de que lá, no Juízo Final, Deus olhasse para ele e dissesse o mesmo que
aquela mulher linda quando o viu nu:
– Mas só isso?
André Carlos Moraes
São Leopoldo - RS
21 - CHOQUE CULTURAL
Butique nos EUA, ela gesticula e acaricia o cabelo. Carioca, muita caspa, pouco inglês.
Creme for rer, plise. Sófit, ok?
Fernanda de Souza Valente
Macapá - AP
22 - FELIZ
Avistei dois rapazes olhando para mim. Feliz, tropecei no cavalete do Detran. Mais feliz
ainda, percebi que observavam outra moça.
Bruna Cristina Cunha
Belo Horizonte - MG
23 - ESPELHO MEU
“Um pente, urgente!” – bradou, na cabeça da Medusa, o coro de serpentes.
Tiago Figueiredo de Alencar Araripe
Recife - PE
24 - PIO
– Mãe, dá o pintinho pra mim? - disse Aninha.
– Quê, filhota?
– Ouvi você dizer ao papai na cama: vou cuidar direitinho desse pintinho!
Geraldo Trombin
Americana - SP

25 - INTERTRIGO
Na formatura, enfatiotaram Zé com terno de casimira e esqueceram a cueca. Quatro
horas de sodalício. Assado, Zé perdeu o baile.
Claudia Albers Avóglio
Pirassununga - SP
26 - DOCE
Tinha tanto pavor de germes que quando perguntaram se ele gostava de 'baba de moça'
falou: - Só se ela escovar bem os dentes antes.
Janaina Santos Barroso
São Bernardo do Campo - SP
27 - VAGABUNDO
Vendo os vizinhos apontarem seu filho bêbado, caído na rua, a mulher pensou, orgulhosa:
Não serve para nada, mas serve de exemplo.
Maria Luiza Bueno Benevides
Brasília - DF
28 - O CADEIRANTE
Ralado, rasgado e moto no chão.
O sol poente é um perigo, cega.
Foi um cão vadio?
O quê?
Uma cadeira?
O cadeirante, ileso, ria.
Rogério Francisco Vieira
Curitiba - PR
29 - ALCOÓTRA
Quem diria que a Libélula,
promissora bailarina,
acabaria viciada,
em cloro de piscina.
Raio Ramon
Campinas - SP

30 - SINCEROS
- Olá, gata!
- Vomito o que como, bebo laxantes e, ao invés de estudar, eu malho! Sou mais do que
gata!
- Olá, gata, burra e porca!
Taciana Aparecida da Costa
Divinópolis - MG
31 - NAS ALTURAS
Entre os últimos esquecimentos, o bico do gás.
Patricia Cardozo de Faria
São Paulo - SP
32 - VIDA REAL
- Larga essa internet. Vá viver a vida! - disse ele.
No dia seguinte, sua mulher foi para o bar se encontrar com o amante virtual.
Maurício Fregonesi Falleiros
Ribeirão Preto - SP
33 - PROVA CA(NI)BAL
- É o meu jeito, sabe?
- Sei.
- Eu sou assim.
- E assado?
Leonardo Bastardo
São Paulo - SP
34 - ZÉ RESPONSÁVEL
Zé trabalhava, mas bebia. Família: “Assim morrerá. Ficaremos sem nada”. Outro dia, ele:
“Resolvido! Hoje fiz um seguro de vida”.
Rodrigo Cesar de Lima
Taboão da Serra - SP
35 - PUM!
Alguém está sentindo 1 cheiro estranho? QUEM FOI? Professora, não importa mais quem

foi. O que importa é que precisamos evacuar a sala!
Raoní Telles
São Paulo - SP
36 - A DENTADURA MILITAR
Enquanto Carlos Banguela foi o pivô da esquerda na boca do povo, a linha dura do fio
dental só causou dor de dente.
André Luiz da Silva Braga
Cascavel - PR
37 - BULE
Na agência o compadre apeou do cavalo e vociferou:
- Compro carro, mas na cor do bule!
Pânico geral.
Não achavam cor de bule no Google.
Carlos Alberto Muzille
Piraju - SP
38 - CROC-CROC-CROC...
Arlene: criança sozinha. Caminhava sobre as folhas secas... E imaginava-se um monstro
de mastigar salgadinhos com os pés.
Marcelo Soriano
Santa Maria - RS
39 - LAPA
Ônibus lotado. Mistura de sons e vozes. Odor insuportável de sovaco e um salgadinho
fétido. Pra piorar, só se alguém peidasse. Piorou!
Clóvis Rogério Mendonça Duarte
Carapicuíba - SP
40 - DUPLO SENTIDO
Soraya resolveu vender baralhos. Aguardou os interessados com paciência. Ninguém
apareceu e ela acabou indo pro buraco.
Sérgio Schechter
Rio de Janeiro - RJ

41 - SONHO
O casal após 1ª noite juntos.
Ele: Que sonho!
Ela: Verdade!
Ele: Não amor, você que acorda com cara igual a um sonho: grande e fofo!
Avanilde Polak
Irati - PR
42 - BOTEQUIM DE OCORRÊNCIA
Ari foi ao bar e matou a pinga.
Maurício Albert Schmidt
São Paulo - SP
43 - É HOJE!
Empanturrou-se de amendoim e ovo de codorna. Se o seu fogo aumentaria, não sabia...
Uma coisa era certa: teria gás pra noite toda!
Evandrus Camerieri de Alvarenga
São Paulo - SP
44 - DILEMA
A antropóloga de renome não conseguia compreender os processos evolucionais do
marido, de homo erectus a flacidus.
Jeferson Alves Bandeira
Curitiba - PR
45 - CARRASPANA
Abriu e fechou os olhos várias vezes. Lembrava-se da carraspana, mas não reconhecia
aquela boca vazia que sorria ao seu lado.
Rozilda Maria de Andrade
Contagem - MG
46 - LIÇÃO DE CASA
Helena estendeu o caderno para a mãe. “Elefante com H?” A menina pegou a borracha.
“Ah é, o bicho gordo com H é hipopótamo.”

Cristiana Busatto Beréa de Oliveira
São Paulo - SP
47 - RELACIONAMENTO
Na discussão, ele disse que mudaria.
Satisfeita, foi ao trabalho.
Quando voltou, a casa estava vazia.
Marcio Alexandre Bortolotti
Piracicaba - SP
48 - AMOR
Pensou em traição, mas era religiosa demais para praticar tal ato. Concentrou-se no
cartão de crédito.
Virgílio Pires Neto
Piracicaba - SP
49 - AUTONOMIA
O namorado fotógrafo revelou-se tão desajeitado, perdendo inclusive o foco, que ela
optou por um selfie.
Sonia Regina Nabarrete
São Bernardo do Campo - SP
50 - ÍCARO
Ambos nus. Ruído na fechadura. O filho do português, para não ser morto pelo marido
traído, pulou do vigésimo andaaaaaaaaaaar.
Maurício Cavalheiro
Pindamonhangaba - SP
51 - CARNAVAL
Um casal maduro observa garota, em traje diminuto, rebolando ao som de música nada
erudita.
- Qual será a idade?
- Promiscuidade
Paula Mandel
São Paulo - SP

52 - AMOR CONTEMPORÂNEO II
- Prove que me ame
- Tá bom. Vou colocar “relacionamento serio” no facebook.
Welber Rocha Regis
Barreiras - BA
53 - BOTECO
Inocência e Moacir, dois safados, saíram nos tapas. Pensei que ele tinha perdido a mulher
e ela, a inocência. Maldito livre-arbítrio.
Isabella Marinuzzi
Marataízes - ES
54 - ATENTO!
Instrução no quartel, o tenente pergunta: qual a alcunha do Duque de Caxias? O recruta,
quase dormindo, grita: o Falsificador!
Carlos Henrique do Nascimento Barros
Rio de Janeiro - RJ
55 - INFERNINHO
- Sabe aquele inferninho da Passos Reis?
- Sei. O que houve?
- Está pegando fogo!
- Então agora está do jeito que o diabo gosta.
Bruno Varanda de Oliveira
Rio de Janeiro - RJ
56 - CAMA E BANHO
Odiava encontrar pelos no sabonete, agora, entre seus dentes...
Nilton Silveira
Porto Alegre - RS
57 - PALAVRAS DA PATROA
Ao ver o mínimo no meu contracheque, ela berrou:
- Eu acho é pouco!

- E com razão.
Aldenor da Silva Pimentel
Boa Vista - RR
58 - IN$$
Sonhava com cruzeiros, Mar Del Plata...
Aposentou-se, caiu no real: só Mar Vermelho.
E ficou a ver navios.
Maria Clarice Sampaio Villac
Campinas - SP
59 - PODEROSO
Conforme convite do anúncio fúnebre, na hora marcada, fui ao enterro do meu tio rico. O
evento foi cancelado. Titio subornou Deus.
Roberto Klotz
Brasília - DF
60 - “ENJOADO”
Tomou um chá de cadeira e, ao final do dia, levou um bolo. Não era à toa que estava com
dor de barriga.
Fernanda Rennhard Biselli
São Paulo - SP
61 - ELA
A matei. Nada premeditado: ato reflexo. “Que diabos eu fiz?”. Não sei ao certo... sei,
porém, que a barata não fez nada...
Wilton Bastos de Jesus
Santos - SP
62 - O AMANTE DELICADO
Meu querido, te quero, não nego (me entrego). Mas lhe peço seja gentil, sou virgem disse a parede ao prego.
Almerinda Maria Reis Braga
Recife - PE

63 - SOLIDÁRIO
Sócorro! Aconteceu alguma coisa? Não? Precisa de ajuda? Não? O que houve então?
Perguntaram se eu também nadava!
Filipe Careli de Almeida
Rio de Janeiro - RJ
64 - ACIDENTES
Especializou-se em trânsito. Após ministrar palestra sobre direção defensiva, foi
atropelado por um carrinho de rolimã. Morreu.
Alex Sander Belduscho
Penápolis - SP
65 - ORGULHOSO
Delegava tudo. Até a busca pela própria felicidade. Tanto foi que nem percebeu o
entregador de flores conquistar a sua amada.
Cristiane Longoni de Campos
Florianópolis - SC
66 - A BARATA DA VIZINHA
Encontrei a barata da vizinha na minha cama e ela se chamava Kafka.
Felipe Fernandes Ribeiro
São Gonçalo - RJ
67 - CRISE
No Facebook, nada. Mandou no Whatsapp, nada. Telefonou e nada. Ficou bravo, viu-se
corno. Enquanto ela, desesperava-se sem bateria!
Maria Suzeth Brandão dos Santos Lima
Cardoso - SP
68 - A FOME DE SER MAGRA
Ela só queria emagrecer. Cortou pão, cortou queijo, cortou bacon, cortou costela e comeu
tudo como se fosse magrela.
Jean Marcelo Donda
São Paulo - SP

69 - TRAUMA
Saiu do quarto correndo, horrorizado com a cena. Que foi? Disse: Vi nossos pais
transando! Jurou nunca mais entrar naquele web site.
Thiago Barros Fontoura
Campo Mourão - PR
70 - HABEAS CORPUS
O boêmio dizia ser poeta./Desviou, virou bandido./Advogou em causa própria: Não era
justa a prisão:/tinha liberdade poética.
Marlene Pereira Gil Filha
Itararé - SP
71 - HOMEM PREVENIDO
“Com coragem e uma arma, um homem vale por dois”, pensei coçando o 38 na cintura.
Antes de ganhar coragem, dei no pé.
José dos Reis Santos
Passos - MG
72 - ANÁLISE CLÍNICA
Depois de quarenta anos trabalhando naquele laboratório, concluiu que sua carreira havia
sido uma bosta.
João Marcelino Pantoja Rodrigues
Breves - PA
73 - inVESTE
A puta ia pro trabalho com uma roupa super transada.
Vinícius Ferreira Magalhães
Belo Horizonte - MG
74 - DESCONFIRMAÇÃO DE AUTORIDADE
- Nessa porra mando eu!
- Saporra é a fêmea do sapo.
Eduardo Aleixo Monteiro

Recife - PE
75 - ENJOO É SINTOMA DE GRAVIDEZ
Minha avó falou que tontura é sintoma de gravidez. Ela me disse: "Mulher que engravida
hoje em dia é tonta”.
Roy Degrossoli
Campinas - SP
76 - A PROVA
Estudou? Muito mais do que gostaria e menos do que deveria. E a nota? Mais que eu
sonhava, muito menos do que eu precisava... Hihi!
Maísa Michels Sperandio
Santa Maria - RS
77 - AMOR
Olhei para a poesia, ela também me olhou, foi paixão à primeira vista. Casamos logo
alguns versos depois. E rimamos felizes para sempre.
Alex de Castro Pinho
Madalena - CE
78 - ADIANDO
Um dia reagirei, falarei, gritarei... Fecharam o caixão.
José Márcio de Oliveira
Ipatinga - MG
79 - VERÃO FASHION
Bombou no desfile a modelo que vestia as marcas brancas do biquini.
Eliana Ruiz Jimenez
Balneário Camboriú - SC
80 - IDOSO NO MOTEL
- Você acredita que nunca nenhum homem dormiu comigo?
- Ah, vai querer me enganar que eu sou o primeiro?
- Se dormir, sim.

Marcos Martins dos Santos
Campinas - SP
81 - INFESTAÇÃO
Deu cupim no escritório. Foram atraídos pela cara-de-pau do chefe.
Tatiana Alves
Rio de Janeiro - RJ

82 - AVAREZA
Avarento como Raimundo nesse mundo não há. Certa vez comprou outro peixe só pra
não ter que jogar fora a ração do que morreu.
Lara Beatriz Nobre Macedo
Araxá - MG
83 - SOCIOPATA
Veio da rua estranho.
Ela - E aí, te reconheceram?
Só mostrou o jornal:
“Dalton Trevisan é reconhecido com o Prêmio Camões”.
João Valdenio Silva
Aracaju - SE
84 - DIANTE DO JARDIM
- Como é bela!
Sorridente, ela respondeu:
- Você é muito gentil. É muito...
- Não falo de você. São estas belas flores.
Cláudio da Cruz Francisco
Belo Horizonte - MG
85 - EXEMPLO DE HUMILDADE
Venceu mais de vinte concursos de beleza. Nunca se gabou. Era um simples labrador.
Roberto Manoel Andreoni Adolfo
Araraquara - SP

86 - POETA
Quatro da manhã, ele buscava fazer versos. Ela acordou, soltou dois verbos, uma
preposição, um substantivo comum e voltou a dormir.
Celio Roberto Pereira de Oliveira
Curitiba - PR
87 - RAÇA DO INFERNO
Era de esquerda. Amava a humanidade e defendia os desfavorecidos. Até o dia em que a
manicure lhe arrancou um bife do dedão.
Gilberto Garcia da Silva
Praia Grande - SP
88 - DEVANEIO
A tal galinha queria um destino mais nobre, que não o da panela. Ao menos trouxe um
grande amor de volta, em um despacho bem feito!
Douglas Massamitsu Yamakami
São Paulo - SP

89 - SABEDORIA CAIPIRA
Tio, é possível o jumento quando rincha solta pum? Natural, abre a boca entra vento que
por algum lugar tem de sair.
João Bosco Mangueira
Rio de Janeiro - RJ
90 - CASO DE POLÍCIA
O Delegado interrogou a suspeita:
- Foi você quem roubou o coração do rapaz?
- Sim, mas me arrependi e já fiz devolução.
Cleison Fernandes de Souza
Manaus - AM

91 - MENINAS BRINCANDO

Vamos vê TV?
Não, vamos brincar de casinha.
Tá bom! Você é a mãe e eu sou a filha. Agora a mãe leva a filha ao cinema.
Messias Alves Pereira
Cacoal - RO
92 - ouSou
chegou, chorou, tropeçou, levantou, questionou, concordou, amou, multiplicou, duvidou,
acreditou, lembrou, ignorou, suspirou, voltou.
Cris Dakinis
São Pedro da Aldeia - RJ
93 - NOME
Dois conversam, "Ela quer nomear a filha de Kettelin Kelly ou vice versa". O outro
responde "Uai rapaz, Vice-Versa é feio demais".
Nilton Eurípedes de Deus Filho
Brasília - DF
94 - LOUCO
Na porta do sanatório, um cara buzinou: - sai da frente! O poeta estendeu a mão e falou: calma, amigo, você já está na porta de casa.
Luciano dos Anjos
Feira de Santana - BA
95 - NO REINO DA DIANMARCA
À porta do quarto em que a cunhada, Ofélia, se despia, Nelson Rodrigues indagou-se:
“Ver ou não ver, eis a questão”.
André Henrique Zamboni
São Paulo - SP
96 - ANÚNCIO SEM GRAÇA
Vende-se: Fusca 1973 amarelo, com detalhes em azul, verde e vermelho, em ótimo
estado. Levam-se, de brinde, 32 palhaços.
Carmela Ferrante Nunes
São Paulo - SP

97 - CLASSIFICADOS
Vendo biblioteca com mais de dez mil livros. Todos em perfeito estado de conservação.
Motivo: Google.
Maurício Peixoto Zamprogna
Passo Fundo - RS

