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Prefeitura do Município de Piracicaba 
Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo 
Centro Nacional do Humor Gráfico de Piracicaba 

Biblioteca Pública Municipal “Ricardo Ferraz de Arruda Pinto” 
 

Barjas Negri | Prefeito do Município de Piracicaba 
Rosangela Rizzolo Camolese | Secretária da Ação Cultural e 

Turismo 
Rosana Oriani | Diretora da Biblioteca Pública Municipal 

José Alberto Lovreto (Jal) | Presidente do 44º Salão Internacional 
de Humor de Piracicaba 

Erasmo Spadotto | Diretor do Centro Nacional do Humor Gráfico 
de Piracicaba  

 
Comissão Organizadora 

Rosana Oriani, Jose de Arimateia Silva Junior, Erasmo Spadotto, 
Alexandre José Cruz, Elcio Queiroz Couto, Maria Aparecida 

Carvalho, Antonio Filogenio de Paula Junior 
 

Comissão Julgadora 
Anderson Brongna, André Bueno de Oliveira, Carmelina Toledo Piza, 

Sandra Baldessin, William Antonio Hussar 
 

Edição e revisão 
Elcio Queiroz Couto 

 
Dados gerais 

509 inscrições, de 23 estados brasileiros e do exterior: Estados 
Unidos, Holanda, Japão e Portugal. 60 inscrições de Piracicaba  
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Em 2017, Piracicaba comemora seus 250 anos, com 
expressivo reconhecimento de sua produção cultural, 
entre elas a literatura. Em 2011, em uma iniciativa da 
Biblioteca Pública Municipal, em parceria com o Salão 
Internacional de Humor, foi lançado o Concurso 
Microcontos de Humor. Ao longo de suas edições, o 
certame vem alcançando projeção nacional e 
internacional, constituindo-se em uma importante ação 
no calendário dos concursos literários. 

Isso se comprova com o número significativo de 
inscrições alcançado neste ano comemorativo, o maior 
já obtido desde a sua primeira edição. Foram 509 
trabalhos enviados de 23 estados brasileiros e também 
do exterior: Estados Unidos, Holanda, Japão e Portugal. 
Os piracicabanos se fizeram presentes com 60 
inscrições. 

A valorização da cultura e a importância com que ela 
é tratada em Piracicaba são demonstradas com 
iniciativas como o Concurso Microcontos de Humor. 
Desse modo, continuamos incentivando e apoiando as 
ações comprometidas com esse propósito.  

Nossos agradecimentos às comissões de 
organização, de seleção, aos funcionários da Biblioteca 
Pública Municipal “Ricardo Ferraz de Arruda Pinto” e 
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do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. 
Parabenizamos os vencedores e selecionados para esta 
coletânea e agradecemos a todos os participantes. 

Boa leitura! 
 

Barjas Negri 
Prefeito de Piracicaba 
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O Concurso de Microcontos de Humor, realizado 
pela Secretaria Municipal da Ação Cultural e Turismo 
(SemacTur), CEDHU (Centro Nacional do Humor 
Gráfico de Piracicaba) e Biblioteca Municipal “Ricardo 
Ferraz de Arruda Pinto”, chega à sua 7ª edição. 

Com alegria e satisfação recebemos a aceitação desta 
nova modo de humor, o que se comprova com os 509 
trabalhos inscritos de várias partes do Brasil, além de 
Estados Unidos, Holanda, Japão e Portugal. Destes, 100 
trabalhos foram selecionados para compor esta 
coletânea e três deles classificados como os melhores. 

Essa forma moderna de fazer literatura é capaz de 
causar no leitor um efeito de impacto. Espero que 
apreciem esta modalidade literário! 

 
Rosângela Rizzolo Camolese 

Secretária da Ação Cultural e Turismo de Piracicaba  
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Em sua sétima edição o Concurso Microcontos de 
Humor alcança o seu maior número de inscrições, o 
que demonstra a sua aceitação e relevância no universo 
dos concursos literários. Os resultados alcançados este 
ano, quantitativos e qualitativos, nos inspiram a 
continuar dedicando cada vez mais esforços para sua 
realização, o que significa a valorização da literatura, o 
nosso maior objetivo. Dessa maneira, nos resta 
agradecer aos parceiros que nos ajudam nessa 
empreitada; sem eles esses resultados não seriam 
possíveis. A todos uma boa leitura! 
 

Rosana Oriani 
Diretora da Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba 
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Sem sombra de dúvidas, podemos afirmar que a 
criatividade é um dom especial. Um talento raro, 
reservado a pouquíssimas pessoas que se destacam em 
inúmeras atividades que possam exercer em suas vidas, 
tais como artísticas, esportivas ou científicas, quer 
sejam profissionais ou não. 

Dentro da Literatura Portuguesa, já ouvimos elogios 
feitos a poetas que conseguem fechar com “chave de 
ouro”, o 14º verso de um soneto. Sim! É no último verso 
que deve aparecer a preciosidade de seu poema. No 
entanto, sem nenhum demérito ao soneto, posso 
afirmar que o microconto possui uma dificuldade igual, 
ou maior, em razão de sua forma e de seu teor. Em 
primeiro lugar, não é a contagem de sílabas que se 
atribui a ele, mas sim a contagem de caracteres.  Apenas 
140 caracteres, incluindo-se a pontuação e o 
espaçamento entre as palavras.  E não adianta tentar 
fazer com que ele tenha um fechamento brilhante, 
porque na realidade, ele todo, completo, por si só, tem 
que ser a “pérola preciosa”.  Não bastasse isso, há 
aqueles em que o próprio título, torna-se, ao mesmo 
tempo, o suspense e o desfecho da obra. E se, por 
brincadeira ou por curiosidade, fizermos a contagem 
silábica atribuída ao soneto, encontraremos alguns 
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microcontos contendo apenas uma frase com dez ou 
doze sílabas. Aí então, a criatividade do escritor se 
torna ainda mais iluminada. 

Quanto ao trabalho de seleção proposta a nós 
jurados, apesar da “pequenez” de cada microconto, foi 
enorme nossa dificuldade para sua execução. Dentre os 
509 participantes, precisamos escolher 100. E dentre os 
100, os 3 primeiros colocados para a premiação. Por 
exigência do Regulamento, precisamos ficar atentos 
para coibir qualquer expressão com teor 
preconceituoso ou pornográfico, bem como uma 
possível tentativa de qualquer tipo de discriminação, 
que pudesse ocultar uma intenção ofensiva. Essa 
conferência foi muito delicada em razão do imenso 
leque de teor humorístico apresentado pelos 
participantes, tais como: sarcástico, político, crítico, 
reflexivo, religioso, etc. Nem sempre à primeira vista se 
consegue enxergar a malícia expressa nas entrelinhas. 
Além da particular atenção que teve cada um dos 5 
jurados em sua escolha individual, no juízo final dos 
votos, tornou-se mais fácil detectar qualquer tipo de 
cilada oculta, até porque nesse instante as opiniões se 
tornam convergentes. 
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Enfim, fizemos o possível para apresentar uma boa 
antologia que seja agradável a todos os leitores. 
Agradecemos a todos os escritores participantes. Aos 
classificados nosso elogio pelo bom desempenho e aos 
premiados nossos parabéns, com um louvor especial. 

 
André Bueno Oliveira 

Escritor, poeta, membro da Comissão Julgadora  
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Desde sua primeira edição, em 2011, o Microcontos 
de Humor foi concebido com o objetivo de dar 
oportunidade de expressão a autores profissionais e 
amadores, experientes e aspirantes, de todas idades, e 
se constituir em espaço para circulação de uma forma 
literária que ganhou grande impulso com a 
popularização das redes sociais. Nesse sentido, uma das 
missões da Comissão Organizadora é fazer com que 
esse espaço e essa oportunidade cheguem ao maior 
número possível de interessados e estejam abertos a 
todos. Dessa forma, o trabalho de divulgação é feito de 
maneira intensa nos círculos literários, grupos de 
concursos, bibliotecas, redes sociais, imprensa, escolas 
de ensino fundamental e médio, procurando abarcar 
todos os públicos.  

O retorno que obtivemos nesta edição demonstra 
que estamos no caminho certo. Foram 509 inscrições, 
vindas de 23 estados brasileiros e também do exterior 
(Estados Unidos, Japão, Holanda e Portugal); de 
Piracicaba, participaram 60 microcontos. Recebemos 
textos desde alunos do ensino fundamental e do ensino 
médio (estando alguns deles selecionados nesta 
coletânea) até os mais longevos participantes, 
formando um abrangente espectro de faixas etárias. 
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Esse é o maior número de inscrições registrado em 
todas as sete edições do Microcontos, fato que nos 
alegra e que evidencia o crescimento do concurso.  

Os números são importantes e gratificantes, mas 
nossa satisfação é ainda maior e mais completa por 
podermos apresentar ao público, mais uma vez, uma 
coletânea com ótimos trabalhos, selecionados por uma 
Comissão Julgadora composta por competentes 
membros, também eles escritores e amantes da 
literatura. Demonstrando as inúmeras possibilidades 
do humor, não obstante a limitada extensão do gênero, 
estão aqui reunidos os 100 melhores microcontos. São 
textos semelhantes e diferentes entre si, que buscam o 
jogo com a palavra; a quebra de expectativa; conversam 
com as novas tecnologias de interação e comunicação; 
e encontram nas vicissitudes da atual conjuntura 
brasileira o seu referente humorístico. Nosso desejo é 
que os leitores apreciem esta antologia e se inspirem a 
participar das próximas edições do concurso. 

Parabenizamos os vencedores e selecionados. Nosso 
grande agradecimento aos participantes, aos 
funcionários e estagiários da Biblioteca Pública 
Municipal de Piracicaba “Ricardo Ferraz de Arruda 
Pinto”, da Secretaria da Ação Cultural e Turismo, à 
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Comissão Julgadora pelo excelente trabalho, e a todos 
que nos auxiliaram na divulgação e promoção do 
Microcontos deste ano e nos ajudaram a torná-lo cada 
vez maior e mais abrangente. 
 

Comissão Organizadora 
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Narcísio Meira 

Preocupava-se muito com a imagem. Era 

instalador de TV a cabo. 

Mauro Bartolomeu | Batatais/SP 

 

 

      

           1 LUGAR 

            MICROCONTO  

            PREMIADO 
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Beagles 

John, Paul, George e Pingo formaram os 

Beagles e… Chega! Impossível escrever um 

conto com esse maldito corretor ortográ-

fico. 

Fábio Aulísio | São Paulo/SP 

         

 

               2 LUGAR 

               MICROCONTO  

               PREMIADO 
 

  



 
 

microcontos de humor | 14 

 

 

 

#job 

Criou: céu, terra, plantas, animais e huma-

nos. 

Disse: Haja filtro e Photoshop! 

Viu que era bom. Postou nas redes sociais 

e descansou.   

Maria Augusta Pereira Rodrigues | Manaus/AM 

 
 
            3 LUGAR 

            MICROCONTO  

            PREMIADO   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         MICROCONTOS 

          SELECIONADOS 
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Laranja 

Julia chora no colo da mãe. Na certidão consta o 

jardineiro como seu pai. A mãe consola: Típico 

de Jacó, não ter nada no nome dele. 

Ricardo Lahud | Guarujá/SP 

 

 

O ritual 

Era sagrado. Todas as noites ele acendia um 

punhado de velas lamentando sua falta. E 

bradava: 

– Ô, Maria?! E a luz, já voltou? 

Aparecida Gianello dos Santos | Martinópolis/SP 

 

  



 
 

microcontos de humor | 17 

 

 

 

Descubra a incrível história sobre como na 

era da Internet as pessoas põem toda a 

informação no título e encolhem demais o 

texto 

– Viu só? 

André Carlos Moraes | São Leopoldo/RS 

 

 

Par perfeito 

Após muitas desilusões amorosas, a jaqueta 

louca finalmente encontrou a felicidade quando 

se apaixonou pela camisa de força. 

Antonio Carlos Pasolini | Vila Velha/ES 
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Metamorfose 

A lagarta se apressou em comer tudo, pois o 

casulo lhe era seguro. 

Sonhou em voar, amar. 

Mas o beijo foi nos lábios de um sapo. 

Rogério Francisco Vieira | Curitiba/PR 

 

 

 

Sapatalhaço 

As pessoas riam do sapato do palhaço porque 

não imaginavam a dor daquele joanete. 

Marcos Bassini | Rio de Janeiro/RJ 
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Xeque-mate 

Pobre político, não sabe o que fez. Só lembra do 

“cheque” e... XADREZ! 

Fernando Teixeira Silva | Rio de Janeiro/RJ 

 

 

Dê-me sal 

O golpe da carne podre é exemplo de crime 

perfeito. 

– Por quê? 

– A população comeu as provas. 

– Oh. Então passa o sal. Muito sal. 

Frederico Flósculo Pinheiro Barreto | Brasília/DF 
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Maturidade 

Sentiu que estava amadurecendo quando trocou 

o amigo imaginário pelo amante imaginário. 

Sonia Regina Nabarrete | São Bernardo do Campo/SP 

 

 

 

Atração fatal 

A cigarra exibiu-se no tronco da árvore. Louca 

por sexo, cantou estridente. Todos ouviram. 

Atraiu uma chinelada e foi ao chão. 

Roberto Klotz | Brasília/DF 
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Autocrítica 

Nada foi tão triste como perdê-lo. Sua beleza e 

significado eram únicos. Adeus, espelho! Por 

que te quebrastes à primeira vista? 

Alex de Castro Pinho | Madalena/CE 

 

 

 

Camada 

Enquanto faziam amor ele soltou seus gases 

estridulando o ambiente: 

– O que é isso, Carlos? 

– É o efeito estufa contra o vulcão! 

Flávio Theodósio Junkes | Biguaçu/SC 
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Curto-circuito 

Aprendeu sobre eletricidade e tato na escola. No 

banheiro de casa muita energia e o resultado: 

um curto-circuito no pintinho. 

Silvio Valentin Liorbano | Osasco/SP 

 

 

 

Domador 

– Você sabe lidar com vinte delas? 

– Já lidei com quase trinta. Crianças não são 

assim tão difíceis de distrair. 

Lucas Dias Palhão Mendes | Santa Rita do Sapucaí/MG 
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Vermelho 

Sol. Vento. Campo. Cabelo. Pedra e doze pontos 

na testa. 

Ana Beatriz Cabral | Brasília/DF 

 

 

 

Cérebrooo 

O vírus se alastrou e fez de pessoas zumbis. 

Senis, com sentidos atrofiados. 

Quando o vírus fez pifarem celulares e compu-

tadores. 

Diego da Silva Lourenço | São Paulo/SP 

 

  



 
 

microcontos de humor | 24 

 

 

 

De volta para o futuro 4 

Malária, racismo, peculato. McFly retorna 

desolado: 

– Doutor, que fiasco: a máquina do futuro só 

viaja pro passado! 

Carlos Brunno Silva Barbosa | Valença/RJ 

 

 

 

Parto 

A autora releu o conto. Meticulosa, repensou 

trechos, suprimiu diálogos. Reescreveu. Deletou. 

Após dias de trabalho, sobrou o título. 

Suzana Maggioni Bertuol | Farroupilha/RS 
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Ambição 

15 anos: Um dia vou ter um Porsche; 25 anos: 

Acho que um Golzinho já dá conta; 75 anos: Essa 

ambulância até que tem o seu charme... 

Victor Alves Pereira | Curitiba/PR 

 

 

Teu marido anda com a mulher do 

açougueiro 

– A vizinha era surda e não entendeu que ele 

falou na palestra da simples “colher do açuca-

reiro”. 

José Alberto de Souza | Porto Alegre/RS 

 

  



 
 

microcontos de humor | 26 

 

 

 

O serial killer 

Preso em flagrante enquanto enterrava um pé e 

uma orelha no Parque Municipal, ele disse 

apenas: “Serrar é humano”.  

Carla Bessa | Niterói/RJ 

 

 

Negócios à (Bona)parte 

Até no hospício o ex-empreiteiro superfa-

turava... Em seu primeiro dia, já erguera um 

castelo de ilusões pro Napoleão. 

Henriqueta da Silva Santos | São Paulo/SP 
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Incompetente 

No seu andar trôpego, lá vai o nonagenário 

Ladislau, o velho suicida. 

Athos Ronaldo Miralha da Cunha | Santa Maria/RS 

 

 

 

Horrorizado 

Já não bastasse a ausência de beleza, chamaram 

a pobre moça de ET. O golpe foi mortal. 

Descanse em paz, Ednildes Tanajura. 

Cleison Fernandes de Souza | Manaus/AM 
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140 

O médico atendeu uma moça com 140 TOCs 

(Transtorno Obsessivo-Compulsivo). Daí riu 

loucamente e danou a tuitar microcontos. Foi 

internado. 

Darío Alejandro Poyanco Bravo | Belo Horizonte/MG 

 

 

 

A cura 

Foi no décimo andar que o suicida se tocou: 

havia, finalmente, vencido o seu medo de altura. 

José Ronaldo Siqueira Mendes | Mutum/MG 

 

  



 
 

microcontos de humor | 29 

 

 

 

Terraço 

– Multe o cara do 41. Ele está nu.  

A síndica abre a janela.  

– Não! Vou fotografá-lo e dizer às minhas 

amigas que tenho um amante. 

Isabel Florinda Furini | Curitiba/PR 

 

 

 

Divórcio 

Quando acordou, o ex ainda estava lá. 

Pauliane Amaral | Campo Grande/MS 
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Castigo 

João sofria de flatulência. O terror alheio. No 

elevador, vendo o destino, contaminou o cubí-

culo e riu. Mas... Deu pane elétrica. 

Marcos Santiago | Governador Valadares/MG 

 

 

Estrelato 

Vivia no mundo da Lua, sonhando brilhar mais 

que o Sol. Chegou a virar estrela, mas a alegria 

durou pouco: era cadente. 

Evandrus Camerieri de Alvarenga | São Paulo/SP 
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Quarta-feira de cinzas 

Quando percebeu tinha ido trabalhar só de 

camisinha. 

João Batista dos Santos | Londrina/PR 

 

 

Além da sujeira 

Em uma fila de fantasmas, um pergunta ao 

outro: 

– Será que tem água pra todos? 

– Não sei, mas só saio daqui de alma lavada. 

Priscilla Mendes Cassiano | Indaial/SC 
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Pedido 

Morrendo, mainha me falou: 

– Filho... 

– Sim? 

– Não case com qualquer uma, viu? 

Obedeci. Casei foi com João, meu grande amor. 

Edgar Jesus Figueira Borges | Boa Vista/RR 

 

Dó 

Da moça escapa um pum. 

– Que dó – ele diz. 

– Foi mal. 

– Não, a nota. Você peidou um dó. Eu peido fá, 

às vezes mi, mas dó assim nunca vi. 

Carlos Augusto de Brito Ribeiro | Rio Acima/MG 
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Diabetes  

Apresentava diabetes de tanto comer doce. Não 

parou com o açúcar. Alguns dias depois teve seu 

último suspiro. 

Enzo Ruffini Sabadin | Piracicaba/SP 

 

 

 

O pequeno míope 

“O essencial é invisível aos olhos” – Disse 

Antoine, em consulta ao seu oftalmologista. 

Elias Alves da Silva | Varginha/MG 
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Doçura lógica 

– Vovó, o cocozinho da borboleta deve ser bem 

cheirozinho, né? 

– Por que você diz isso?! 

– Uai, vovó, ela só come florzinha! 

Regina Ruth Rincon Caires | Campinas/SP 

 

 

Libertação 

Enfim, a angústia passava. 

As preocupações desapareciam. 

Estava perdendo a memória. 

Carlos Henrique Fioravanti | São Paulo/SP 
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Vingança 

Vingou-se do marido bêbado pondo uma cobra 

debaixo do lençol.  

Tonto, sentiu-a em suas pernas, riu:  

– Mulé, é hoje qu’ocê delira! 

Rita de Cássia Zuim Lavoyer | Araçatuba/SP 

 

 

Apóstolos 

Foi então que Cristo criou uma conta no Twitter. 

Sem sucesso. Tinha apenas doze seguidores. 

Guilherme de Oliveira Spolidoro | Piracicaba/SP 
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Carta 

Pingos nos is. Pingos nos as. Pingos nos es. 

Pingos nos os. Pingos nos us. Uma tempestade 

caía quando o carteiro entregou aquela carta. 

Milton de Faria e Souza | Rio de Janeiro/RJ 

 

 
 

Perdas 

Já perdi: tempo, paciência, esperança, tesão, 

inspiração, par da meia, razão, prazo, chave e até 

a cabeça. Jamais a barriga. 

Antônio Gerson Bezerra de Medeiros | Rio de Janeiro/RJ 
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Proctologia 

Doutor, o senhor acha mesmo necessário cento 

e quarenta toques? 

João Luiz Guimarães | São Paulo/SP 

 

 

 

Decisão 

– Vem aqui com o Papai Noel. 

– Quelo um violão! 

– Como estão seus modos? Obedece a seus pais? 

Come salada? 

– Tá! Pode sê uma flauta. 

Edson Sidnei Maciel Teixeira | Joinville/SC 
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50 reais 

A mulher pega o marido com outra e diz: 

– Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira? 

Marido responde:  

– Cadê meus 50 reais? 

Théo Campos do Prado | Piracicaba/SP 

 

 

 

Juízo Final 

– Próximo cadáver! 

Silas Correa Leite | São Paulo/SP 
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Barulho no hospício 

O louco, assustado: “Dr., ponha o ouvido na 

parede e ouça!”. Fez. “Não tô ouvindo nada!”, 

responde. E o louco: “Nem eu!” 

Rodrigo Cesar de Lima | Taboão da Serra/SP 

 

 

 

A foto 

– Como pôde fazer isso comigo? Gritava ela 

mostrando-lhe a foto encontrada. 

O esposo calmamente respondeu: 

– Limpe os seus óculos. 

Regiane Cristina Lopes da Silva | Belford Roxo/RJ 
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Sexo 

Preciso do remédio. 

O doutor arrumou um “na faixa”.  

Nessa noite a moça se assustou: noooossssa!  

Ele: meu amor, foi só amostra grátis. 

Lidia Izecson | São Paulo/SP 

 

 

 

Paisano 

Gritou o soldado para o paisano, Você vai pra 

cana, celerado! Trôpego, o paisano respondeu, 

Pra que a pressa, só bebo cana devagar. 

Luís Alfredo Paduanelli Galeni | Águas da Prata/SP 
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Redes sociais 

– É um assalto! Passa o celular! 

– Ai, que emoção! Preciso postar. Vem cá fazer 

uma selfie! 

CLICK. 

– Pronto! Agora pode levar. 

Priscilla Breda Panizzon | Caxias do Sul/RS 

 

 

 

Mau-olhado 

Era hipocondríaco e riquíssimo. Hoje, é apenas 

remediado. 

Tiago Figueiredo de Alencar Araripe | Recife/PE 
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Rua dos milagres 

Quem via de um lado da rua o convento e de 

outro o seminário não sabia da missa a metade. 

Sabrina Nunes Dalbelo | Bento Gonçalves/RS 

 

 

 

Arma 

O caipira espantou-se quando o delegado disse 

que, num homicídio, era necessário localizar o 

corpo e a arma. Deveria ter dito “revorve”. 

Paulo Cesar Paschoalini | Piracicaba/SP 
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A coluna do colunista 

O colunista não escreveu o texto diário, como de 

costume. A coluna lhe doeu a noite inteira. 

Ivanilton Tristão Pereira | Rio de Janeiro/RJ 

 

 

Malemolência 

Estrábico, o flamingo vê irônico vir o pavão 

coxo. Como caminha a vida, sr. Pavão? Pronta, a 

resposta: Qual vês, sr. Flamingo. 

Geraldo Sebastião de Vasconcelos | Maastricht/Países Baixos 
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SOS 

– C.V.V, boa noite! – Alô, meu nome é PCX, sou 

viciado em internet e preciso de ajuda. – OK, 

aguenta aí que nós vamos lhe enviar um Zap! 

Geraldo Magela Ferreira | Brasília/DF 

 

 
 

O específico 

Detestava generalizações mais do que tudo. 

Fora invertebrados. 

Odiava invertebrados de todos os filos, classes e 

famílias. 

Leo Cit Delari | Curitiba/PR 
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Questão de interpretação 

No cartório: 

– Regime de casamento? 

– Duas ou três vezes por semana, moço... – res-

pondeu a moça, envergonhada. 

Henriette Effenberger | Bragança Paulista/SP 

 

 

Deveras 

– Saudade, meu netinho! O que conta para a 

vovó? 

– Já tem pelinho nascendo no saco! 

– Deveras? 

– No meu! A Vera também tem saco, vó? 

Leo Satkings | Rio de Janeiro/RJ 
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Fé 

60 anos, namorada nova. Comprou comprimido 

azul. 

– E aí? 

– Acredita que fui abrir, caiu no ralo? 

– E aí? 

– Lambi a embalagem e fui na fé. 

Jorge de Barros | São Paulo/SP 

 

Língua do “P” 

– P... P... P... 

– O que ele quer dizer? 

– Ele está falando a língua do “P”. 

– Mas não se entende nada! 

– É porque ele é gago. 

Sérgio Schechter | Rio de Janeiro/RJ 
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Na fila do banco 

– Getúlio, fui ao banco e tomei um chá de 

cadeira, literalmente! 

– Sério, Mafalda? Tava bom de açúcar? 

Fábio Kawati | Sinop/MT 

 

 

 

Uai? 

– Zé, você é caipira, tem que ter Twitter, Face, 

Instagram, para pegar as minas! 

– Uai, sô? Onti di noite sua irmã num pediu nada 

disso. 

Eduardo Sussumo Smozono | Franca/SP 
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A foliona 

Ela apontava para o policial quem lhe mostrara 

as partes íntimas. Era apenas a máscara do 

Gonzo, do Muppet Babies, a lhe sorrir. 

Drelenay Prado Mafra | Curitiba/PR 

 

 

 

Gravidade 

Anunciaram: estava anulada a gravidade. Sem 

emprego, o engenheiro chiou revoltado. Ganhou 

na justiça.  

Os prédios voltaram a cair. 

Artur da Silva Bignelli | Ribeirão Preto/SP 
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Haja luz! 

Queria tanto ser uma mãe brilhante que deu à 

luz uma pilha. 

Leonardo Queiroz Lyrio | Montes Claros/MG 

 

 

 

Questão de saúde 

Maria cansou dos repelentes e do ventilador. 

Resolveu que era hora de se mudar. Foi-se 

embora para Pasárgada. 

José Rosendo Junior | Fortaleza/CE 
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Azarado 

Em um acidente, perdeu o braço esquerdo. 

Em uma inundação perdeu tudo o que possuía. 

Ficou apenas com uma mão na frente. Ou atrás... 

Mauro Benedito Fini | Bofete/SP 

 

 

 

Divórcio 

No desencontro do casal nada restou senão o 

ódio. 

Um preferiu o cio e o outro escolheu o ócio. 

Fagner José Chaves da Silva | Vila Velha/ES 
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A cagada 

Enquanto cagava, rabiscou, JOSIAS É CORNO! 

Deu descarga aliviado, abriu a porta, à sua 

frente, seu chefe, Josias, aguardava a vez. 

Fernando Vieira Reis | São Luís/MA 

 

 

 

O verdadeiro mentiroso 

Era tão mentiroso que passou a vida toda 

falando a verdade, só para fingir que era sincero. 

Conseguiu enganar todos. 

Diego Sammarco Martins | Guarulhos/SP 
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Ad libitum 

Sonhava desde menino em ter um veículo 

movido a tração animal.  

Um dia ganhou uma bicicleta e deu o sonho por 

realizado. 

Jacqueline Salgado | Paula Cândido/MG 

 

 

 

Cabra macho 

Ele era muito macho. Foi ofendido cara a cara, 

sacou seu celular e postou um impropério no 

Facebook do desafeto. 

Guilherme Hernandez Filho | Santos/SP 
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Terminou comigo 

Chamou-me de imaturo. Tomei coragem e 

diante da porta dela apertei a campainha com 

força. Corri antes que abrissem a porta. 

Ricardo Francisco de Camargo Chagas | Ivaiporã/PR 

 

 

 

Escritor perseverante 

Seus livros fracassaram. Mas chegou ao sucesso 

escrevendo microcontos eróticos para leitores 

com ejaculação precoce. 

Rodrigo Castellani | Piracicaba/SP 
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Demos&Crácia 

Crácia, sabe que é tríplex? 

Sacanagem a três, Demos? Eu, você e o juiz no 

morro? 

Não fala em Morro, Crácia! O Morro tá 

cercando. 

Marcelo Stoenescu | São Paulo/SP 

 

 

O gato comeu! 

Cresceu ouvindo da mãe “Cadê o toucinho que 

estava aqui? O gato comeu!”. Certo dia, numa 

bebedeira, comeu o gato. 

Vicente Geraldo de Melo Neto | Brasília/DF 
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Bomba 

“Anda rápido, eu já disse pra cortar o fio 

vermelho! O fio vermelho!” 

“Mas eu sou daltôni...”. 

Romeu Manoel Coelho Martins | São José/SC 

 

 

 

Urro selvagem 

Abriu os olhos. Viu um dinossauro. Despertador 

ou tiranossauro? O rugido do monstro o chamou 

pro trabalho. 

Celio Pires Peixoto | Curitiba/PR 
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Fêmeo 

“Não existe machismo! Isso é frescuro! 

Feminismo é doenço! Uni-vos, colegos e vamos 

ao luto!” 

Danilo Martins Zanin | Curitiba/PR 

 

 

 

Off-line 

– Mãe, vou sair. 

– Pra onde você vai? 

– Vou lá no Instagram. 

Juliana Corrêa dos Santos | Belém/PA 
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Baile 

Meia noite. MC Cinderela perde seu sapato no 

baile funk. Adivinha quem o encontra? O 

príncipe encantado? Não, o MC Sapão. 

Aldenor da Silva Pimentel | Uberlândia/MG 

 

 

 

Norma de vida 

O soberbo Luigi Calabrese exigiu sentar-se na 

última fila do espetáculo de humor. Não 

abdicava de ser sempre o último a rir. 

Joaquim Bispo | Odivelas/Portugal 
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Fábula  

A Raposa pegou as uvas e viu que estavam com 

agrotóxicos! Irada, devorou o Cordeiro que 

bebia do Rio Poluído; e morreu envenenada. 

Rafael dos Santos Molinari | Ribeirão Preto/SP 

 

 

 

Loucura 

Simão ouvia o homem que se dizia Napoleão. No 

auge de sua lucidez ele o desmascarou, “você é 

louco”. Enquanto dizia a uma estátua. 

Alex Alexandre da Rosa | Jundiaí/SP 

 

  



 
 

microcontos de humor | 59 

 

 

 

Melhor idade 

A ambulância seguia devagar, porém barulhenta 

e iluminada. A idosa sorria aliviada ao volante: 

detestava comida de hospital. 

Jefferson Contar | Campo Grande/MS 

 

 

 

Era uma vez 

Ela morava na floresta encantada. Cheia de 

sonhos. 

Então, chegou o sapo-príncipe real. 

Agora ela anda à procura de uma bruxa. 

Marlene Macellari | Paulínia/SP 
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Mudança 

Pretendia conscientizar todos à sua volta. Fez 

um texto gigante sobre desperdício, imprimiu 

mil panfletos e saiu a entregar. 

Amanda Rose Alcântara | Santa Bárbara D’Oeste/SP 

 

 

 

Casal da paz 

– Pois é, Juiz, tudo começou quando eu disse, 

amor, eu vou pra La Paz, e ela disse, assina o 

divórcio que eu também quero paz. 

Mariana Julia Martins | Piracicaba/SP 
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Água benta 

Uma professora pergunta aos seus alunos qual a 

fórmula da água benta, ao que um aluno 

respondeu: H Deus O. 

Jonathan Vieira da Silva Brito | São Paulo/SP 

 

 

 

Estrangeirismo 

Uma mulher exibe sua blusa com letras 

garrafais: I'm a sex machine. Cabelos brancos e 

bengala, a senhora avança na avenida. 

Francisco Anizeuton de Souza Leite | Jucás/CE 
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Prolixo 

Queria muito fazer um microconto para o 

concurso, mas toda vez exagerara nas letras ... 

engavetou vários romances inacabados. 

João Valdenio Silva | Aracaju/SE 

 

 

 

Desafilho 

Um dia, uma criança perguntou aos pais se 

existia água dura e pedra mole. Os pais, 

perturbados, foram conversar com a diretora. 

Valéria Rodrigues Florenzano | Santos/SP 
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Leal 

Recebi por lapso uma carta de glórias e um 

cheque. Sou justo, sei que não honro tais 

palavras. Queimei a carta e fiquei com o cheque. 

Clauber Dias | Porto Alegre/RS 

 

 

 

Eternidade 

A alma penada veio puxar o pé do Homem-

Elástico. Agora, qual grilhão, arrasta pelo 

purgatório uma eterna perna. 

Helyana Manso | São Paulo/SP 
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