
 

CRÔNICA 

Textos selecionados para compor a coletânea 

 

A árvore sagrada 

A bailarina do corpo inexaurível 

A ciência de catar feijão 

A doce rubro-negra 

A entrevista 

A escadaria 

A infidelidade virtual 

A invasão 

A ladeira 

A língua é viva e a gente também 

A marchinha 

A massa amarela 

A memória do mar dentro do coração desértico 

A menina sem nome 

A morte de cu-sujo 

A mulher da outra 

A mulher, a argila e as técnicas 

A outra mulher 

A primeira onça a gente nunca esquece                                     

A primeira vez 

A respeito da ecfrase: Roberto Bolano e o Labirinto dos Deuses 

A ressaca do mundo 

A saliva do incêndio 

A senhora das moscas 

A teia no pote 

A vida do pobre 

A vingança do bichano 

Abortando voo 



Achados e perdidos 

Acredite se quiser 

A F R O D I A S P Ó R I C A 

Agentes progressistas da mudança 

Agressividade versus poética 

Alguma garota 

Amigos 

Ano Zero 

Ansiedade 

Antes, agora, depois... 

Apenas um homem 

Apenas um lenço 

Aquele menino, aquele senhor 

areia 

Arte e sangue 

As coisas simples da vida 

Às voltas com Hegel num sábado à noite 

Até que a morte nos separe 

Atemporal 

Aurora 

Ausências 

Autômatos amantes 

Aventurar-se em Atins 

Badawí (بدوي) 

Baldeação 

Banca de doutorado 

Bela passageira 

Bem mal 

BIG BANG 

Borges, Gabo e os queijos 

Brasília  

Brumadinho 

Cá entre nós ainda estou acordando 

Cada gota de chuva 

Café com H 

Caminhos de cera entre as minhas rugas 



Capricho 

Carnaval 

Carta ao pai morto 

Casa, jardim e cemitério 

Causas e efeitos 

Cava 

Célula 

Cemitério de motos 

Cena de cinema 

Chá de hortelã 

Chaminé na favela 

Chuva dourada 

Cinco e meia 

Cinquenta e seis 

Cinza Parede 

Claudette 

Cloroquina e cachaça 

Coitado do sicrano 

Colheita 

Colher de ouro 

Como contamos o tempo vivido 

Conceição 

Conclusões sobre o fim do mundo 

Conversas brasileiras 

Convite à valsa 

Cor e cálculo 

Covidemia 

Crise 

Crônica comemorativa 

Crônica da observação inconveniente 

Crônica de um abismo                    

Crônica de um navegante 

Cupcakes & Sarcasmo 

Da natureza dos ventos 

Danúbio de saudades 

Deita o silêncio ao cair da tarde 



Desabafo modalizado 

deus, demasiadamente humano 

Dia de matança 

Dias cinzas 

Distopia 

Dos fundamentos do processo 

Dou meus pontinhos... 

É só uma sexta-feira 13! 

É tetra, é tetra! 

El Pibe de Oro 

Eles, o mar 

Enclausurado 

En-con-traste 

Enlouqueci 

Entre a insignificância e a onipotência 

Entre autores 

Entre escombros, Macondos e outras cidades invisíveis 

Espaços entre janelas 

Esperar pelas refeições 

Estigmas 

Estrangeiros 

Eu não sou Antígona 

Eu sabia 

Eu sou do Rio de Janeiro 

Eu tenho tempo para as folhas 

Falta 

Falta menos do que faltava 

Ferramentas 

Flor em ação (encontro com Lídia Jorge) 

Fluidez 

Fome 

Futebol em família 

Gatos poliglotas 

Gosto não se discute 

guarda-chuva guarda-gente 

Há mais de cem anos 



Hipódromo (Ou: Elegia em vida) 

(Im)Permanência 

Incômodos de uma noite de verão 

Infinitos caracteres 

Inflamável 

Inutensílios 

Inventores de fábulas 

Ipês a pé 

Isolamento social 

Isolante térmico 

Janela indiscreta 

João Alberto 

Laços de família 

Lágrimas no batente 

Lava 

Lichia 

Lili boquete 

Linhas da vida 

Literatura 

Livro não é dinheiro 

Lobo velho também divaga 

Maluco beleza no novo normal 

Mamma mia 

Mãos sobre o peito 

Máquina de abrir buracos 

Máscaras 

Máscaras no varal do tempo 

Meias, sabiá e alguns mais 

Memórias durante a pandemia:  O telefonema, 1965 

Mengele e as batatas 

Método do Amor Incondicional (MAI) 

Meu amigo poeta 

Meus passos 

Minha cama, nosso palco! 

Momento dela 

Momento histórico 



Morte banal 

Moto-perpétuo 

Não atravesse a rua 

Não conheço Paraty 

Não é ficção 

Nem sempre vivas 

Nós e o espelho 

O agouro de uma fantástica vinda 

O anjo de Lisboa 

O ano da morte 

O ano-novo 

O ato de escrever 

O baleiro mágico 

O banco 

O bilhete de uma vida 

O café dentro de casa 

O canto do sabiá 

O cardume furta-cor 

O celular multifuncional 

O céu, chumbo 

O cheiro, ou quando me encontrar tenha a bondade de me esmagar mais do que a saudade  

O corsário e a borboleta 

O desenho da saíra-pintor 

O desmame e a metáfora do conto de fadas “João e Maria” 

O dia em que desisti de ser Dostoiévski 

O engano de Judas 

O escritor e seu caleidoscópio 

O frio da melancolia 

O galo e o despertar 

O homem murmurador 

O inseto 

O nome 

O novo normal 

O ouro negro 

O parque das acácias 

O pássaro letrado 



“O peso do abandono” 

O pior 

O poste 57 

O pouco que resta da liberdade de voar 

O senhor das máscaras 

O sensor de movimento das crianças 

O silêncio do mundo de antes 

O sorvete 

O supremo 

O tempo: fazedor de memórias 

O trem do sono e os peregrinos da noite 

O voo do “Capiroto” 

Ode à Nega Tereza 

Olfato de Deus! 

Ora Pro Nobis 

Oração 

Os dissidentes do Leblon 

Os domingos da quarentena 

Palafitas 

Paz 

Pecadores no paraíso 

Pela democratização do livro 

Pequenas coisas fabulosas 

Pequenos ódios 

Perseguição implacável 

Pesadelo, ou o capeta que se sonhou divino 

Plano sequência 

Poesia como trincheira 

Praia 

Precisamos conversar 

Preciso me bastar 

Primavera 

Primeiro amor 

Procura da crônica 

Progresso 

Qual é o seu nome? 



Quando tudo isso passar, eu (não) volto 

Quarentena 

Quem 

Quem é Severina?                                                                         

Quem estará na ambulância? 

Quem se importa? 

Quinta, 07:55 

Rapadura é doce, mas não é mole, não! 

Receita 

Relíquia perdida 

Retrato em branco e preto 

Rocambole de alumínio 

Rosquinhas de cachaça 

Rotina 7x7 

Roupa de festa e de dor 

Sacrifício 

Sangue 

Segredos do mar 

Sem fôlego 

Semeando nas nuvens 

Semente 

Semente no caos 

Sentinelas do porvir 

Severina 

Sexus | O teatro do coito 

Shopping Center Hamlet 

Sintoma de verão 

SMARTMINIONS 

Só as araucárias sabem 

Só me restou reatar relacionamentos 

Só vinte minutos 

Sobre meu corpo 

Sobre nós 

Sobre o futuro        

Solidão: cada um tem a sua 

Somos Lélia 



Sons da alma 

Super 

Talvez 

Tarde quente 

Tchau, vaca 

Tear 

Tempos de vacas magras e burgers gourmet 

Tempus fugit 

Tesão de velho! 

Texto dissertativo-argumentativo 

The oldie in: e a pandemia, hein!?... Lavei minhas mãos... 

Trago a depressão com cerveja 

Trilhos 

Triste realidade 

Tudo igual 

Tu és Pedro 

Um adeus doído 

Um chá em Paris 

Um dia perfeito 

Um encontro inesperado 

Um futuro brilhante 

Um homem caminhava em direção à padaria 

Um lugar ao (lado do) sol 

Um terror da minha cabeça 

Um vice “campeão” 

Uma breve crônica estradeira 

Uma crônica sobre mulheres 

uma linha imaginaria no meio do mundo 

Uma noite de calmaria 

Uma vida com jeito de pizza 

Uns olhos 

Urnas em tempos de eletrônica        

Vazio 

Ventre 

Via Dutra 

Vida animal na pituba 



Vidas negras importam 

Virtudes 

Visão amena 

Vizinhos ciganos 

Você, o café e eu 

Volta 

Zarabatana 

[...delicadeza] 

12 horas sem dormir 

100 anos e o vinho 

2021, o ano sem carnaval 

 

  



 

CRÔNICA – Textos finalistas 

Título | Pseudônimo 

A bailarina do corpo inexaurível | Maria Ivanovna 

A ciência de catar feijão | Vitória Régia Helena  

A doce rubro-negra | Roberto Aira  

A F R O D I A S P Ó R I C A | Aba Niara  

A invasão | Mirna Dal Ponte 

A língua é viva e a gente também | Vadalily 

A morte de cu-sujo | Luca de Assis 

A respeito da ecfrase: Roberto Bolano e o labirinto dos Deuses | Avelina Ferrara 

A ressaca do mundo | Atlas 

A saliva do incêndio | Andaluz 

A teia no pote | Bilbo 

Às voltas com Hegel num sábado à noite | Jybe Félix Suzá 

Badawí (بدوي) | F.F.Alfaifi 

Cada gota de chuva | Francisca César  

Carta ao pai morto | Max Martins 

Cava | Ernesto Miguel 

Crônica da observação inconveniente | Zézungo 

Crônica de um abismo | Lídia Ben 

Desabafo modalizado | Bakhtiniana 

deus, demasiadamente humano | Galileu Gall 

Dia de matança | Jacira 

Distopia | João Arirang 

Dos fundamentos do processo | Aloisio Pimenta 

Enlouqueci | B.A.B.S Vital 

Entre escombros, Macondos e outras cidades invisíveis | Mercedes Iguarán 

Inflamável | Priscila 

Janela indiscreta | (R.S) 

Lágrimas no batente | Caipira da Caatinga 

Lobo velho também divaga | Luís Tacape 



Maluco beleza no novo normal | Fernando Valeverde  

Mengele e as batatas | A. Menezes 

Não conheço Paraty | Joadée Salbra 

O desenho da saíra-pintor | em teu seio formoso retratas 

O escritor e seu caleidoscópio | Mackandal 

O galo e o despertar | Paz 

O nome | João do Mar 

O pássaro letrado | J. Cândido 

O trem do sono e os peregrinos da noite | Hernani Cavesi 

Oração | Laura Coelho 

Palafitas | Lis Arenas 

Pela democratização do livro | Tibérius 

Pequenas coisas fabulosas | Mar Zalêz  

Pequenos ódios | Jocemar 

Perseguição implacável | Príncipe de Mônica 

Praia | Modale Gepeale 

Procura da crônica | Paul Dermée 

Qual é o seu nome? | Mimi 

Quinta, 07:55 | Lampiao 

Receita | Lygia Prado 

Retrato em branco e preto | Lord Dark 

Sangue | Olho de Peixe Morto 

Segredos do mar | Alpinista Marujo 

Semente | Luís Rodrigues 

Severina | Edih Longo 

Sexus - O teatro do coito | Mari L. 

Sobre o futuro | 1,618            

Somos Lélia | preta blue 

Super | Dario Deodato 

Tear | Ledônio Constantino 

Tempos de vacas magras e burgers gourmet | Francis Bach 

The oldie in: e a pandemia, hein!?... Lavei minhas mãos... | The Oldie in 

Um lugar ao (lado do) sol | Daniel Telles 

Uma linha imaginária no meio do mundo | Clara Mazon 
 
 
IMPORTANTE: Recomenda-se aos autores finalistas manter os textos inéditos e o 
anonimato até a divulgação do resultado final. Os textos vencedores serão divulgados em 
30 de abril. 



 

Crônica – dados gerais 

 
702 textos inscritos 
  62 textos desclassificados 
640 textos habilitados 
 
427 textos selecionados (autores foram comunicados por e-mail) 
327 adesões (textos que estarão presentes na coletânea) 
 
63 textos finalistas   
 
 
IMPORTANTE: Recomenda-se aos autores finalistas manter os textos inéditos e o 
anonimato até a divulgação do resultado final. Os textos vencedores serão divulgados em 
30 de abril. 
 
 

Paraty, 2 de abril de 2021 
 
 
 


