
potencialidades dos gêneros para o desenvolvimento 
dos letramentos e multiletramentos

Minicontos e minicontos digitais 
Matheus Felipe Xavier Bueno





MATHEUS FELIPE XAVIER BUENO

MINICONTOS E MINICONTOS DIGITAIS:
POTENCIALIDADES DOS GÊNEROS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DOS LETRAMENTOS E 

MULTILETRAMENTOS

1ª edição

IEL-Unicamp
CAMPINAS

2021



Universidade Estadual de Campinas
Reitor:  Antonio José de Almeida Meirelles

Vice-Reitora: Maria Luiza Moretti

Instituto de Estudos da Linguagem
Diretor: Jefferson Cano

Diretor Associado: Petrilson Pinheiro

Publicações IEL
Coordenadora: Jacqueline Peixoto

Layout e Arte-Final: Setor de Publicações IEL

Ficha catalográfica
Universidade Estadual de Campinas

Biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem
Leandro dos Santos Nascimento - CRB 8/8343

B862m
Bueno, Matheus Felipe Xavier, 1997-.
     Minicontos e minicontos digitais : potencialidades dos gêneros para o 
desenvolvimento dos letramentos e multiletramentos / Matheus Felipe 
Xavier Bueno ; Orientadora: Roxane Helena Rodrigues Rojo. – Campinas, 
SP : Unicamp / Publicações IEL, 2021.
     99 p.

     ISBN 978-65-87407-05-0
     E-book no formato PDF

     1. Letramento. 2. Multiletramentos. 3. Conto. I. Rojo, Roxane Helena 
Rodrigues, 1952-. III. Título.

                                                                                      CDD: 418.4



AGRADECIMENTOS

É fato: tudo só foi possível graças ao apoio de meus pais, Ismênia Lopes Xavier 
Bueno e Paulo Sérgio Bueno. Minhas referências de esforço, postura e afeto. Não 
tenho palavras para descrever o abrigo que seus braços representam para mim. 
Agradeço por sempre estarem ao meu lado nesta difícil empreitada da graduação 
e da vida. Não poderia deixar de agradecer ainda ao meu avô Amauri Xavier, pelo 
modelo de força, e ao meu tio Abel Xavier, pelo modelo de arte. Amo todos vocês.

Também é certo que este estudo não teria sido realizado sem a valiosa 
orientação da professora Roxane Rojo (a rainha dos multiletramentos, como 
secretamente também costumo chamar). Obrigado imensamente pelas aulas 
incríveis, por ter me aceitado como orientando, pelo carinho, pelos conselhos e 
por ter me acalmado nos momentos de ansiedade. Roxane, você sempre será uma 
grande fonte de inspiração e permanecerá em minha mente como um exemplo 
genuíno de vivacidade, cultura e conhecimento. 

Agradeço a chance de poder ter experienciado o que é ser estudante em uma 
universidade pública e de qualidade e serei eternamente grato a todos os docentes 
do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) que contribuíram significativamente 
para a minha formação. Agradeço também a oportunidade de poder ter trabalhado 
junto ao ProFIS (Programa de Formação Interdisciplinar Superior). Agradeço 
a todos os colegas monitores, graduandos e pós-graduandos, pelo intercâmbio 
de sabedoria; aos alunos do curso por serem modelo de uma juventude valente, 
entusiasmada e resistente; finalmente, agradeço à professora Cynthia Agra de Brito 
Neves por ter demonstrado na prática o que é ser resistente, pelo apoio carinhoso, 
por todo o aprendizado proporcionado e por todos os comentários preciosos em 
minha banca de defesa. Já que cito minha banca examinadora, aproveito também 
para agradecer imensamente à Fabiana Marsaro pelas dicas e conselhos importantes 
que, sem dúvida, me fizeram refletir e me ajudaram a aprimorar ainda mais minha 
pesquisa.

Por último, um agradecimento especial aos amigos de graduação Ana Carolina 
Ricco, Carol Fazio, Gabriela Lage, Mariana Pinezi, Matheus Medeiros, Pedro 
Nasevicius, Rafaela Florenzano, Vanderson Rosário, e ao amigo virtual Lucas Lima. 
Obrigado pelas conversas deliciosas, pelos encontros memoráveis, pelas risadas, 
pela intensa troca de conhecimentos e experiências, enfim, por serem um reduto 
de alegria e força quando tudo ia mal - mesmo que não soubessem que tudo ia mal 
- e por serem estes preciosos exemplos de inteligência, sensibilidade e resistência. 
Obrigado por tudo, vocês são os fogos de artifício que jamais quero esquecer.





“O efeito único do microconto é como um raio de sol que 
se refrata em todas as cores do arco-íris”.

Rauer Ribeiro Rodrigues





SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS .................................................................................................... 3

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 9
Novas tecnologias, novos textos, novos letramentos ..................................................... 10
Questões de pesquisa, objetivos e justificativa ................................................................ 14
Base teórica ............................................................................................................... 16
Metodologia ............................................................................................................. 17

LETRAMENTOS, MULTILETRAMENTOS, NOVOS 
(MULTI)LETRAMENTOS E LETRAMENTO LITERÁRIO ................................... 19

Teorias, habilidades e capacidades de leitura .......................................................... 27

MINICONTOS .......................................................................................................... 33
Contextualização histórica .......................................................................................... 36
Miniconto no Brasil .................................................................................................... 38 
Especificidades do miniconto ...................................................................................... 41
Miniconto digital: o gênero na contemporaneidade ................................................... 52

METODOLOGIA .......................................................................................................... 59
A análise  documental ............................................................................................... 59
Apresentação dos objetos de análise e critérios de seleção .......................................... 59
Percurso analítico ....................................................................................................... 62

ANÁLISE DE DADOS .............................................................................................. 65 
Análise de minicontos verbais impressos .................................................................. 65
Análise de minicontos digitais multissemióticos ......................................................... 74

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................... 93

REFERÊNCIAS ............................................................................................................  95



8



9

INTRODUÇÃO

Vidas altamente tecnologizadas são uma realidade inegável na 
contemporaneidade ou hipermodernidade, como alguns preferem nomear. Hoje, 
mais do que nunca, estamos todos cercados pelas mais diversas tecnologias e suas 
funcionalidades e nos encontramos submersos num ambiente repleto de novas 
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). Essas tecnologias se 
desenvolvem e são consumidas com tamanha rapidez que também já é evidente 
que o adjetivo “novas” deve ser empregado com cuidado, uma vez que o novo, em 
questão de instantes, pode se tornar ultrapassado.

As gerações da atualidade são formadas por sujeitos que já nascem atravessados 
pelos preceitos de uma sociedade globalizada, urbanizada, tecnológica, 
hiperconectada e hipermidiática. Nativos digitais é a forma como Prensky (2001) 
define esses sujeitos que compõem as gerações hipermodernas. Para o autor, 
nativos digitais são os indivíduos que “cresceram com as novas tecnologias”, 
“estiveram conectados a maior parte ou durante toda suas vidas” (PRENSKY, 2001, 
s./p.) e, consequentemente, dominam as possibilidades e operações tecnológicas 
contemporâneas. São aqueles que estão “acostumados à rapidez do hipertexto, 
baixar músicas, telefones em seus bolsos, uma biblioteca em seus laptops, 
mensagens e mensagens instantâneas” (PRENSKY, 2001, s./p.). 

Poderíamos afirmar ainda que, independentemente de sermos nativos ou 
imigrantes digitais1, de um jeito ou de outro, de forma mais ou menos consciente, 
estamos todos hoje convivendo com a tecnologia digital, seja através de softwares 
sofisticados que processam, num laboratório médico, dados de nossos exames de 
rotina, seja através da presença inevitável dos aparelhos celulares em nossas vidas. 

Entretanto, constatar a presença de múltiplos aparatos tecnológicos em 
nosso cotidiano não é o mais importante. Precisamos ir além e nos perguntar de 
que forma essas novas tecnologias modificam o funcionamento das sociedades 
e das mentalidades contemporâneas. Prensky (2001) já apontava em seu texto 
que os nativos digitais cultivam práticas, preferências e modelos de pensamento 
diferentes dos cultivados em tempos pré-digitais. Os nativos são velozes, 
preferem imagens e jogos, acessam informações rapidamente e realizam diversas 
tarefas simultaneamente (PRENSKY, 2001, s./p.). Sendo assim, poderíamos nos 
questionar: quais os novos hábitos e modos de agir proporcionados pela conexão 
em rede? Quais novas subjetividades estão em jogo nessa sociedade globalizada, 
multicultural e hipermidiática? Que tipos de habilidades são necessárias para 
que as pessoas possam efetivamente usufruir das TDIC? E ainda outra pergunta 

1 Em contraposição 
aos nativos digitais, 
os imigrantes digitais 
seriam “aqueles 
que não nasceram 
no mundo digital” 
(PRENSKY, 2001, 
s./p.). No entanto, 
fascinados pelas 
novas possibilidades 
tecnológicas 
hipermodernas, os 
imigrantes digitais 
também são aqueles 
que estão adotando 

“muitos ou a maioria 
dos aspectos da 
nova tecnologia” 
(PRENSKY, 2001, 
s./p.), aqueles que 
estão de adaptando 
aos novos tempos.
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que, posteriormente, será especificamente cara à nossa pesquisa: que lugar ocupa 
a educação em todo esse debate? Como se dá a atuação da escola nesses novos 
contextos?

De fato, as novas tecnologias modificam significativamente nossas relações 
sociais, afetam diretamente nossas maneiras de ser e estar no mundo e transformam 
nossos comportamentos, nossos modos de interagir com o outro e até mesmo a 
forma como nos constituímos como sujeitos. Elas multiplicam os processos pelos 
quais construímos nossas (múltiplas) identidades e, além disso, possibilitam ainda 
novas maneiras para o exercício da cidadania e da política. 

Ao elaborar um apontamento mais aprofundado sobre todas essas metamorfoses 
contemporâneas, Lemke (2010[1998], p. 460) resume que “na atualidade, novas 
tecnologias da informação estão mediando a transformação de nossas comunidades 
de construção de significado”. Ou, em outras palavras: as novas tecnologias fazem 
surgir uma nova configuração de sociedade, alterando valores, éticas e estéticas 
e revolucionando a maneira como nos relacionamos, posicionamo-nos diante do 
mundo, pensamos, lemos e escrevemos.

Dentre tantas mudanças sociais acarretadas pelas novas tecnologias, 
entendemos que algumas das mais relevantes se deram no campo da recepção e 
produção de textos e, consequentemente, no campo das práticas de letramento. 
Uma sociedade transformada por novas tecnologias sugere novos tipos de textos 
e novas práticas de letramentos. Lemke (2010[1998]) oferece sustentação teórica 
a nossa afirmação quando sublinha, por exemplo, que “toda nova comunidade, 
toda comunidade transformada, potencialmente representa um novo letramento” 
(p. 460). Entretanto, é importante ressaltarmos aqui a que conceitos estamos nos 
referindo quando utilizamos o termo letramento. De maneira ampla, estamos 
compreendendo letramentos como as práticas sociais em que o ler e o escrever 
estão envolvidos, ou seja, como as práticas em que o uso social da língua escrita se 
faz presente2.

Para a realização de nossa pesquisa, é essencial que reflitamos sobre as 
transformações no campo da recepção e produção de textos e também no campo das 
práticas de letramento. Só assim poderemos então encaminhar nossas discussões 
para aquilo que também consideramos central: o papel da educação na formação 
de indivíduos aptos a participar efetivamente das práticas sociais exigidas pelo 
mundo tecnológico contemporâneo.

Novas tecnologias, novos textos, novos letramentos

Podemos afirmar que a sociedade contemporânea com suas novas tecnologias 
transforma drasticamente nossas formas de produzir, consumir e distribuir textos 
e informações. O acesso ao saber é facilitado e democratizado e as antes rígidas 
hierarquias entre escritor/leitor ou produtor/consumidor são fraturadas: os novos 

2 SOARES, Magda. 
Letramento. In: 
FRADE; VAL 
e BREGUNCI 
(Orgs.). Disponível 
em: <http://www.
ceale.fae.ufmg.
br/app/webroot/
glossarioceale/
verbetes/letramento>. 
Acesso em: 01 
set. 2019. Maiores 
discussões sobre 
o conceito de 
letramento serão 
realizadas em 
capítulo posterior.



1 1

aparatos tecnológicos digitais e os ambientes online colaborativos e interativos 
permitem agora que todos possam atuar simultaneamente como usuários e 
produtores de conteúdo, remixando e difundindo informações de muitos-para-
muitos. De certo modo, Lemke (2010[1998]) realça essas fraturas nas relações 
contemporâneas entre produção e consumo, ao afirmar que as novas tecnologias 
não apenas facilitam o acesso, mas também a produção de textos, pois 

hoje, qualquer um edita um áudio ou um vídeo em casa, produz animações de boa qualidade, 
constrói objetos e ambientes tridimensionais, combina-os com textos e imagens paradas, 
adiciona música e voz e produz trabalhos muito além do que qualquer editora ou estúdio 
de cinema poderia fazer até alguns anos atrás (LEMKE, 2010[1998], p. 472).

A afirmação de Lemke (2010[1998]) reproduzida acima ainda nos é interessante 
porque nela o autor destaca as diferentes linguagens que um autor-usuário3 
hipermoderno pode combinar a fim de construir seus próprios objetos e textos. Sons, 
palavras ou imagens, muitos são os signos e semioses que podem ser mobilizados 
pelos autores contemporâneos e, de fato, essa parece ser mais uma das grandes 
transformações acarretadas pelos avanços tecnológicos no campo da produção de 
textos: muito além de apenas facilitar a elaboração e circulação de informação, 
as novas tecnologias e ferramentas digitais da contemporaneidade ampliam 
enormemente nossas possibilidades criativas e permitem uma intensa produção e 
movimentação de textos/enunciados híbridos, multimodais ou multissemióticos.

 Como enfatizam Melo e Rojo (2014, p. 258), nos dias atuais, os indivíduos têm 
a possibilidade de

se apropriar de diferentes linguagens e de diversos textos/enunciados para sua comunicação 
[...]. As TDICs permitem cada vez mais a produção de textos/enunciados compostos 
de múltiplas linguagens (verbais orais e escritas, imagéticas estáticas e em movimento 
etc.) – multissemioses – e a internet amplia infinitamente a capacidade de circulação e 
compartilhamento dessas produções.

Realmente, a combinação de diferentes linguagens, mídias e semioses (verbal, 
visual, corporal, sonora, digital etc.) já é característica constitutiva dos textos/
enunciados/gêneros contemporâneos em circulação dentro e mesmo fora do 
ciberespaço4. 

Também é certo que tais combinações de signos de diferentes sistemas só são 
possíveis porque as “mídias digitais facilitam a modificação e recombinação de 
conteúdos oriundos de quaisquer mídias” (ROJO, 2013, p. 21). São os processos de 
digitalização – processos que “reduzem qualquer conteúdo informativo, originado 
em qualquer mídia, codificado em qualquer linguagem, a um código numérico/
binário comum” (ROJO, 2013, p. 21) – que permitem que textos orais e escritos, 
imagens estáticas e em movimento, músicas e objetos 3D sejam manipulados, 
concatenados e utilizados na construção dos textos multissemióticos. 

É impressionante como as “possibilidades hipertextuais, multimidiáticas e 
hipermidiáticas do texto eletrônico” (ROJO, 2013, p. 20) multiplicam os efeitos de 

3  Ou “lautor” (leitor 
+ autor), conforme 
denomina Rojo (2013). 
4 É fato que textos 
multissemióticos 
sempre existiram. 
Poderíamos resgatar 
como exemplo os 
jornais e revistas 
impressas que muito 
antes do advento 
das novas TDIC 
já combinavam 
linguagem verbal 
e não verbal. 
Entretanto, é correto 
afirmar que na 
hipermodernidade 
as novas tecnologias 
digitais facilitam 
e potencializam 
substancialmente o 
surgimento de textos 
multissemióticos, 
permitindo novas 
possibilidades 
criativas.
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sentido dos enunciados hipermodernos. Lemke (2010[1998], p. 456) defende ideia 
semelhante quando escreve que a combinação de diferentes linguagens e mídias 
não apenas soma significados, mas multiplica-os. Como exemplo, o autor se vale 
do verbal escrito e da linguagem imagética e pondera que, num texto em que as 
duas semioses são conectadas, “o significado da palavra se modifica através do 
contexto imagético e o significado da imagem se modifica pelo contexto textual” 
(LEMKE, 2010[1998], p. 456). Desta forma, Lemke demonstra que a combinação 
de linguagens não apenas adiciona um significado ao outro, mas transforma 
exponencialmente os sentidos expressos num texto multissemiótico.

Com efeito, graças às novas tecnologias, podemos agora experimentar inéditas 
maneiras digitais de construir significação, fazendo com que, nas sociedades 
contemporâneas, novos modos dos textos eclodam e circulem: “post, tweet, meme, 
mashup, playlist comentada, reportagem multimidiática, relato multimidiático, 
vlog, videominuto, political remix, tutoriais em vídeo, entre outros” (BRASIL/MEC, 
2018, p. 487).

Por fim, poderíamos discorrer sobre as transformações no campo das práticas 
de letramento. “O que significa ser letrado na contemporaneidade?” ou “Quais 
são as finalidades contemporâneas da leitura e da escrita?” são questionamentos 
importantes feitos por Kleiman (2014, p. 75) e que poderão guiar nossas discussões.

Se as novas tecnologias fazem surgir uma nova configuração de sociedade 
e se os letramentos podem ser entendidos como práticas de leitura e escrita 
sócio-historicamente situadas, podemos deduzir então que uma nova sociedade 
promoverá a existência de novos letramentos, que um mundo transformado pelas 
novas tecnologias exigirá de nós novas habilidades de leitura e escrita. De certo 
modo, Kleiman (2014, p. 88) defende ideias semelhantes ao apontar que “nos espaços 
e condições da sociedade contemporânea, desenvolvemos, a toda hora, novos e 
múltiplos letramentos em resposta às demandas de uma cultura [...] dominada 
pela imagem e pela escrita – impressa ou digital [...]”, altamente tecnologizada e 
hiperconectada. 

Ao escrever sobre o domínio das imagens no mundo hipermoderno, 
Kleiman (2014) nos permite retornar às discussões sobre a multissemiose dos 
textos contemporâneos. Retornar a esse assunto é importante porque os novos 
textos multissemióticos em circulação na sociedade estão intrinsecamente 
ligados às transformações no campo das práticas de letramento; afinal, se as 
novas tecnologias permitem a emergência de novos textos, consequentemente 
modificam também nossas maneiras de ler e escrever. Como aponta Rojo (2013, p. 
20-21), na contemporaneidade “já não basta mais a leitura do texto verbal escrito – 
é preciso colocá-lo em relação com um conjunto de signos de outras modalidades 
de linguagem (imagem estática, imagem em movimento, som, fala)”.
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De fato, nossas práticas e experiências de leitura/escrita já não são mais as 
mesmas. Novos textos (multissemióticos) requerem novos letramentos. Novas 
competências e capacidades (KLEIMAN, 2014, p. 81) de leitura e escrita são 
necessárias para que os enunciados hipermodernos sejam compreendidos e 
produzidos. Hoje, precisamos “saber de muito mais, tanto materialmente, quanto 
semioticamente” e precisamos “saber como fazer diferentes tipos de coisas novas 
(coletiva e individualmente)” (LEMKE, 2010[1998], p. 456). Afinal, os textos 
hipermodernos – compostos por uma multiplicidade de linguagens e mídias – fazem 
surgir ainda novos procedimentos – “curtir, comentar, redistribuir, compartilhar, 
taguear, seguir/ser seguido, remidiar, remixar, curar, colecionar/descolecionar, 
colaborar etc.” (BRASIL/MEC, 2018, p. 487) –, exigindo que novas habilidades de 
produção (tratamento de imagem/vídeo, edição de som, diagramação etc.) e de 
análise crítica (ROJO, 2012, p. 21) sejam desenvolvidas pelos sujeitos que desejam 
se integrar às novas sociedades e atuar de maneira mais significativa nas diversas 
situações comunicacionais atuais.

Um dos questionamentos essenciais para os propósitos desta pesquisa é: qual o 
papel da educação escolar, enquanto agência de letramento, em todo esse contexto? 
Se as novas tecnologias transformaram as sociedades, os textos e os letramentos, 
precisamos estar atentos à forma como elas também podem transformar “nossos 
hábitos institucionais de ensinar e aprender” (LEMKE, 2010[1998], p. 468). De fato, 
se hoje é preciso que sejamos (multi)letrados para que possamos lidar com os 
textos/enunciados contemporâneos, é imprescindível então que a escola repense 
suas práticas e se preocupe em formar alunos leitores-produtores aptos a lidar com 
as diversidades culturais e as diversidades semióticas constitutivas dos textos em 
circulação na sociedade contemporânea. Entretanto, parece que alguns obstáculos 
ainda precisam ser superados para que as instituições escolares possam de fato 
promover esta formação multiletrada.

Mesmo que as novas tecnologias tenham se tornado onipresentes no cotidiano 
hipermoderno e tenham de algum modo adentrado os espaços escolares, Prensky 
(2001) e também Kleiman (2014) escrevem sobre a existência de certa desarmonia e 
desalinhamento entre os alunos nativos digitais e os professores imigrantes digitais, 
entre ações e projetos pedagógicos tradicionais e as novas mentalidades e práticas 
letradas contemporâneas. As escolas necessitam compreender que “os alunos de 
hoje – do maternal à faculdade – representam as primeiras gerações que cresceram 
com esta nova tecnologia” (PRENSKY, 2001, s./p.), isto é, o alunado que chega hoje 
à escola é um alunado que já cultiva as novas mentalidades, linguagens, técnicas 
e práticas letradas acarretadas pela popularização das novas tecnologias digitais e 
seria importante que a escola acolhesse esses novos aparatos tecnológicos e essas 
novas práticas de letramento, alinhando-se às demandas contemporâneas de leitura 
e escrita e às necessidades desses novos sujeitos hipermodernos, compreendendo 
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“o quão estreita e restritiva foi, no passado, nossa tradição de educação letrada 
para que possamos ver o quanto a mais do que estamos dando hoje os estudantes 
precisarão no futuro” (LEMKE, 2010[1998], p. 461).

E no futuro, que já se faz presente, é imprescindível que os alunos saibam ler, 
interpretar e posicionar-se (KLEIMAN, 2014, p. 88) criticamente perante o mundo 
globalizado, tecnologizado, digital e multissemiótico no qual vivemos, perante os 
discursos e textos contemporâneos multiculturais e multissemióticos. Para que os 
estudantes possam de fato desenvolver tais capacidades de leitura e interpretação, 
possam assumir tal posicionamento crítico e, consequentemente, possam se inserir 
na cultura escrita e responder às demandas contemporâneas, é fundamental então 
que a escola repense suas metodologias e assuntos/conteúdos (PRENSKY, 2001) 
e desenvolva novos projetos que captem “o caráter múltiplo e plural [ou seja, o 
caráter contemporâneo] do fenômeno do letramento, no qual as relações de sentido 
se definem pela multiplicidade de sistemas semióticos envolvidos” (KLEIMAN, 
2014, p. 88), elaborando propostas multiletradas que levem em conta os aspectos 
éticos, políticos, linguísticos, sociológicos e também estéticos envolvidos neste 
futuro-presente digital e tecnológico (PRENSKY, 2001) vivenciado por nós, sujeitos 
cidadãos alunos e/ou professores.

Questões de pesquisa, objetivos e justificativa

De que forma a escola pode acolher estes novos textos hipermodernos, 
multiculturais e principalmente multissemióticos? Como fazer com que as diversas 
linguagens e semioses adentrem os espaços escolares? Quais as potencialidades 
educacionais dos textos multissemióticos contemporâneos?  De que maneira 
professores de português podem utilizar gêneros verbais impressos e também 
digitais com o objetivo de formar estudantes multiletrados críticos e protagonistas? 
Na disciplina de Língua Portuguesa, como desenvolver habilidades de leitura e 
escrita que permitam que os alunos leiam, analisem criticamente e produzam tanto 
textos estritamente verbais (escritos e impressos) como textos multissemióticos 
digitais e interativos?

Levando em consideração todos estes questionamentos e todos os aspectos 
pontuados em nossa contextualização, a pesquisa em questão tem como principal 
objetivo investigar como: a) textos estritamente verbais, escritos e impressos 
e b) textos digitais multissemióticos podem, conjuntamente, ser empregados 
em aulas de Língua Portuguesa, contribuindo para a formação de alunos letrados 
e multiletrados. Para tanto, decidimos escolher dois gêneros discursivos – um 
verbal escrito e outro digital multissemiótico – para que pudéssemos então 
pesquisar as potencialidades educacionais de tais gêneros, investigando como eles 
poderiam contribuir para o desenvolvimento dos (multi)letramentos dos alunos, 
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principalmente o desenvolvimento de habilidades e capacidades de leitura. Os 
gêneros escolhidos foram: a) miniconto verbal impresso e b) miniconto digital.

Se as “múltiplas exigências que o mundo contemporâneo apresenta à escola 
vão multiplicar enormemente as práticas e textos que nela devem circular e ser 
abordados”  (ROJO, 2009, p. 108), acreditamos que os minicontos verbais impressos 
e os minicontos digitais frutos dos tempos hipermodernos são ótimos exemplares 
desses novos textos que podem – e devem – adentrar as salas de aula. Ao manifestar-
se de forma impressa e também digital, mobilizando conteúdo estritamente verbal, 
mas também outras linguagens, nossa hipótese é a de que o miniconto é um texto 
literário que, absorvido pela escola, pode colaborar para o desenvolvimento dos 
letramentos, letramentos literários e multiletramentos dos aprendizes, permitindo 
que os estudantes exercitem capacidades e habilidades de fruição, compreensão/
leitura (crítica) e, posteriormente, capacidades de produção/escrita (crítica) e que, 
de alguma forma, experimentem também outros mundos/esferas de circulação dos 
discursos e de exercício das práticas letradas, no caso em questão a esfera artístico-
literária e a esfera de práticas de letramento literário. É importante ressaltar ainda 
que, devido ao tom mais ácido da maioria dos minicontos impressos ou digitais, 
aconselhamos que nossa pesquisa e análise inspirem projetos voltados não somente 
mas especialmente a alunos que frequentam os últimos níveis de ensino (Ensino 
Médio), dada a idade mais avançada deste alunado.

Ao investigarmos minicontos verbais impressos e também minicontos digitais, 
uma de nossas pretensões também é demonstrar como é importante que os alunos 
percebam “as possibilidades expressivas das diversas linguagens [semioses]” 
(BRASIL/MEC, 2018, p. 478). Como já pontuado anteriormente, é realmente 
fundamental que os alunos na contemporaneidade saibam colocar em relação 
o texto verbal escrito com outras semioses (imagem estática ou em movimento, 
música, cores, objetos 3D etc.), compreendendo de que forma estratégias de 
construção de sentido próprias à semiose verbal escrita – como pontuação, 
operadores argumentativos ou colocação dos adjetivos na frase – podem unir-
se à estratégias de construção de sentido inerentes a outras linguagens em prol 
de múltiplos efeitos de sentido. Seria interessante que os aprendizes pudessem 
atentar  para essas nuances semióticas, pois desta forma tornar-se-ão competentes 
leitores e produtores de textos multissemióticos.

Por fim, poderíamos dizer que o presente projeto se encontra ainda em 
consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O documento 
reconhece que “muito por efeito das novas tecnologias da informação e da 
comunicação (TDIC), os textos e discursos atuais organizam-se de maneira híbrida 
e multissemiótica” (BRASIL/MEC, 2018, p. 478).  Ao discorrer especificamente sobre 
a área de Linguagens e suas Tecnologias e sobre a disciplina de Língua Portuguesa 
no Ensino Médio, a BNCC também menciona o miniconto como um possível 
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gênero a ser trabalhado dentro das salas de aula e estabelece que o aluno precisa 
ser levado a “analisar, de maneira cada vez mais aprofundada, o funcionamento 
das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de 
diversas semioses” (BRASIL/MEC, 2018, p. 483). Desta forma, ao investigarmos 
as potencialidades pedagógicas dos minicontos verbais escritos impressos e dos 
minicontos digitais, acreditamos estar alinhados aos preceitos postos pelo mais 
recente documento educacional promulgado pelo Ministério da Educação.

Base teórica

Se nosso propósito é analisar exemplares de minicontos verbais impressos 
e exemplares de minicontos digitais interativos e multissemióticos a fim de 
caracterizá-los como interessantes conteúdos escolares que podem estimular e 
potencializar os letramentos, multiletramentos e letramentos literários dos alunos, 
contribuindo principalmente para o desenvolvimento de habilidades e capacidades 
de leitura, é importante então discutirmos teoricamente sobre todos esses conceitos 
que atravessam nosso objetivo de pesquisa e alicerçam nossa investigação, a saber, 
os conceitos de Letramentos, (Novos) Multiletramentos, Letramento Literário e, 
evidentemente, conceitos concernentes às características do miniconto. Teorias de 
leitura também serão um relevante tópico teórico debatido por nós. Organizamos 
nossa fundamentação teórica em dois capítulos.

No capítulo dois, debruçaremo-nos principalmente sobre as concepções 
de Letramentos, Multiletramentos e Letramento Literário. Para elucidarmos o 
conceito de Letramentos, recorremos à Soares (1999 [1998]), Kleiman (1995) e Rojo 
(2009). A fim de definirmos Multiletramentos, valemo-nos de Rojo (2012, 2013) 
e também de Bevilaqua (2013). Cosson (2001) é o autor que fundamenta nossa 
discussão sobre os Letramentos Literários. Mesmo que de maneira breve, os novos 
(multi)letramentos também serão comentados por nós com base em texto de 
Knobel e Lankshear (2007). Além disso, Kleiman (1989, 1993), Rojo (2004, 2009) 
e Elias e Koch (2017[2006]) são as autoras que fundamentam nosso subcapítulo 
teórico sobre as teorias de leitura/habilidades e capacidades de leitura. É essencial 
ressaltarmos que nossa pretensão não é nos aprofundarmos sobre habilidades/
estratégias leitoras. Em verdade, elencaremos apenas algumas concepções que de 
maneira mais direta se relacionam às especificidades do miniconto, concepções 
que tornarão possíveis também nossa análise das microficções impressas e digitais.

Já no capítulo três, nossa atenção se volta especialmente para a história e as 
características do miniconto. Spalding (2007, 2008, 2012a) é o principal autor a 
embasar nossas discussões sobre as especificidades do miniconto, mas recorreremos 
ainda a estudos de Casto (2002), Paulino et al. (2001), Pinter e Silva (2012), Silva 
(2013) e de alguns outros pesquisadores, além de vários artigos sobre as microficções 
compilados por Campos (2011) em dossiê da revista acadêmica Carandá (CPAN/
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UFMS). Com relação ao subcapítulo dedicado aos minicontos digitais, Casto 
(2002) e o dossiê organizado por Campos (2011), por exemplo, retornam como 
fundamentação teórica, além de outros autores como Hayles (2009), Spalding (2010, 
2012b), Dias (2012) e Dias et al. (2012), Kirchof (2013), Pagnan (2017) e alguns mais 
que, nos últimos anos, dedicaram-se a escrever sobre literatura digital enquanto 
um interessante objeto a adentrar o espaço escolar.

Metodologia

Com o intuito de alcançarmos nosso objetivo, recorreremos à metodologia 
da análise documental. Utilizaremos como documento de investigação textos 
literários, minicontos impressos e minicontos digitais obtidos em livros físicos e 
na internet, respectivamente. Os minicontos verbais impressos selecionados para 
análise foram retirados de três livros: Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século 
(2004), antologia organizada por Marcelino Freire, e Ah, é? (1994) e 111 ais (2000), 
obras do importante minicontista brasileiro Dalton Trevisan. Com relação aos 
minicontos digitais, os exemplares investigados foram colhidos de três projetos de 
literatura digital: Dois Palitos (2010) e 18:30 (2011), de Samir Mesquita e Minicontos 
Coloridos (2013), site colaborativo organizado por Marcelo Spalding. O caminho 
analítico adotado por nós retomará explicitamente as especificidades do miniconto 
ao mesmo tempo em que resgatará alguns conceitos relativos às teorias de leitura. 
Assim, acreditamos que nossa análise poderá simultaneamente sublinhar as 
características das microficções e apontar suas potencialidades pedagógicas.
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Letramentos, multiletramentos, 
novos (multi) letramentos e letramento literáio

Como define Rojo (2009, p. 11), “o termo letramento busca recobrir os usos e 
práticas sociais da linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, 
sejam eles valorizados ou não valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos 
sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola, etc.)”. O termo “social” 
é uma palavra-chave quando estamos a tratar de letramento. De fato, os estudos 
sobre o letramento – ou pelo menos aqueles estudos que levam em consideração 
o modelo forte de letramento (SOARES, 1999[1998]) – buscam de alguma forma 
analisar e enfocar os aspectos sociais, culturais e ideológicos envolvidos nos usos 
que fazemos da língua escrita e, consequentemente, nos usos que fazemos do ler e 
do escrever. Isto é, o conceito de letramento entende as práticas de leitura e escrita 
como práticas socialmente situadas e, desta forma, é um conceito que vai além do 
que os conceitos de alfabetização e alfabetismo postulam sobre as práticas escritas. 
O que a concepção de letramento faz é fugir de um escopo estritamente individual 
para entender os “usos, funções e propósitos da língua escrita no contexto social” 
(SOARES, 1999[1998], p. 66-67), ou seja, o letramento pretende evidenciar os 
aspectos sociais que atravessam os usos da língua escrita e as competências de 
leitura/escrita e, ao fazê-lo, passa a ser entendido como um fenômeno cultural 
(SOARES, 1999[1998]).

Segundo as pesquisas sobre o letramento, letrado não é aquele que 
simplesmente reconhece o sistema alfabético e possui certos níveis de alfabetismo. 
Letrado, na verdade, é aquele que “cultiva e exerce as práticas sociais que usam a 
escrita” (SOARES, 1999[1998], p. 47), aquele que se apropria e se apodera dos usos 
sociais da língua escrita. Para os estudos sobre o letramento, o que de fato importa 
é investigar como os sujeitos aplicam socialmente as competências/habilidades de 
leitura e escrita, de acordo com as demandas de uma sociedade urbanizada e de 
acordo com os contextos sociais, culturais e ideológicos nos quais estão inseridos, 
contextos que agem sobre o quê, como, quando e por quê escrevemos e lemos 
(SOARES, 1999[1998]). Ao menos são essas as preocupações e pretensões dos 
estudos que se baseiam em um modelo ideológico de letramento, como nomeia 
o pesquisador Brian Street em 1984, ou um modelo forte, como escreve Soares 
(1999[1998]) e como já havíamos pontuado anteriormente.

Com relação ao modelo ideológico de letramento, duas de suas características 
merecem destaque. Devemos ressaltar que tal perspectiva também recebe a alcunha 
de forte e revolucionária porque, ao reconhecer que as “práticas de letramento 
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são aspectos não apenas da cultura mas também das estruturas de poder numa 
sociedade” (KLEIMAN, 1995, p. 38), o modelo em questão depreende que um 
indivíduo letrado seria aquele que, consciente dos sentidos sociais da leitura/
escrita e também consciente dos sistemas e relações de poder que regem as práticas 
letradas, poderia se empoderar e modificar esses mesmos sistemas e relações. 

Outra noção inerente ao modelo de letramento ideológico é a de que “as 
práticas letradas são determinadas pelo contexto social” (KLEIMAN, 1995, p. 55), 
ou seja, a noção de que os letramentos são socioculturalmente situados e, por 
esse motivo, variam de um contexto para o outro (ROJO, 2009; BEVILAQUA, 
2013). Se variam de um contexto para outro, podemos consequentemente deduzir 
que contextos sociais e comunicacionais múltiplos darão vazão à existência de 
múltiplos letramentos. Assim, torna-se evidente o fato de que o termo letramento 
não deveria ser mais empregado no singular, mas sim no plural – os letramentos 
–, afinal, sob uma perspectiva social forte, sabe-se agora que o letramento não é 
apenas um, mas vários, múltiplos, diversos, heterogêneos.

Por fim, se os letramentos dependem das condições sociais, culturais e 
ideológicas das sociedades e variam através dos tempos, espaços e culturas, 
poderíamos então nos questionar: que tipos de letramentos nosso tempo, espaço(s) 
e cultura(s) contemporânea(s)/hipermoderna(s) faz(em) emergir, um tempo e 
espaço(s) atravessados pelas novas TDIC? Como já havíamos assinalado em nossa 
Introdução, uma sociedade transformada pelas novas tecnologias proporcionará 
a existência de novos textos e consequentemente exigirá dos indivíduos novas 
habilidades de leitura e escrita e novas práticas de letramento. 

Graças às possibilidades tecnológicas, digitais e multi/hipermidiáticas 
viabilizadas pelas TDIC, é correto afirmarmos que na contemporaneidade 
produzimos e fazemos circular pelos ambientes digitais ou não digitais novos textos 
que são essencialmente textos multissemióticos, ou seja, textos cujos sentidos 
são construídos através da combinação de múltiplas semioses e linguagens, seja 
linguagem “verbal oral e escrita, musical, imagética (imagens estáticas e em 
movimento, nas fotos, no cinema, nos vídeos, na TV), corporal e do movimento (nas 
danças, performances, esportes, atividades de condicionamento físico), matemática, 
digital etc.”(ROJO, 2009, p. 119). Em verdade, os avanços tecnológicos e a natureza 
multissemiótica dos textos contemporâneos são responsáveis por transformar 
nossas práticas sociais letradas e nossas maneiras de ler e escrever, ampliando a 
“noção de letramentos para o campo da imagem, da música [e] das outras semioses 
que não somente a escrita” (ROJO, 2009, p. 107) e, assim, requisitando novas 
competências de leitura/escrita aos sujeitos hipermodernos. Com efeito, nos dias de 
hoje, para que possamos adentrar as práticas letradas contemporâneas e possamos 
interpretar os textos multissemióticos em circulação, não basta que dominemos o 
letramento da letra. Ao contrário, precisamos compreender o verbal em relação à 
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outras semioses e dominar os letramentos multissemióticos. Em outras palavras, 
nos dias atuais, é preciso que sejamos não só letrados, mas também multiletrados. 

Realizadas tais ponderações, podemos então perceber que no mundo 
contemporâneo – urbano, globalizado, tecnológico, digital – os múltiplos 
letramentos tornam-se enfim multiletramentos. 

O conceito de multiletramento foi cunhado no fim da década de 90 pelo Grupo 
de Nova Londres, ou New London Group, um grupo de estudiosos dos letramentos 
(ROJO, 2012) – principalmente estudiosos dos campos linguísticos e pedagógicos 
(BEVILAQUA, 2013) – que, cientes de que a multiplicidade linguístico-cultural e a 
multiplicidade de canais e meios (modos semióticos) (BEVILAQUA, 2013) através dos 
quais os indivíduos se comunicam são características inerentes ao mundo e aos textos 
contemporâneos, reuniram-se em Nova Londres (Connecticut, EUA) com o intuito 
de discutir justamente como esta nova conjuntura social hipermoderna transforma 
não só nossas práticas de letramento como também nossas práticas pedagógicas, 
isto é, o grupo buscava debater as novas práticas letradas contemporâneas mas 
também estava especialmente preocupado em entender como se dão os “efeitos do 
contexto contemporâneo altamente diversificado e crescentemente tecnologizado 
sobre a escola” (BEVILAQUA, 2013,  p. 103). Assim, em 1996, o autodenominado 
Grupo de Nova Londres publica um manifesto batizado A Pedagogy of Multiliteracies 
– Designing Social Futures (Uma Pedagogia dos Multiletramentos - Desenhando 
Futuros Sociais), documento que reúne as discussões realizadas pelo conjunto de 
pesquisadores e que promove então os conceitos de Multiletramento/Pedagogia 
dos Multiletramentos, conceitos que defendem a necessidade de a escola 
contemplar “os novos letramentos emergentes na sociedade contemporânea, em 
grande parte – mas não somente – devidos às novas TICs” (ROJO, 2012, p. 12), 
levando em consideração os novos indivíduos (multiculturais) e os novos textos 
(multissemióticos) em circulação na contemporaneidade. 

Sobre os multiletramentos, Rojo (2013, p. 14) é pontual ao afirmar que o conceito

busca justamente apontar, já de saída, por meio do prefixo ‘multi’, para dois tipos de 
‘múltiplos’ que as práticas de letramento contemporâneas envolvem: por um lado, a 
multiplicidade de linguagens, semioses e mídias envolvidas na criação de significação  para 
os textos multimodais [multissemióticos] contemporâneos e, por outro, a pluralidade e 
a diversidade cultural trazidas pelos autores/leitores contemporâneos a essa criação de 
significação.

A concepção de multiletramentos é importante porque reconhece que 
tais múltiplos – a multiplicidade cultural e, principalmente, a multiplicidade 
semiótica dos textos – demandam novas atitudes dos sujeitos hipermodernos, isto 
é, reconhece que para que possamos lidar com esses múltiplos não basta sermos 
letrados, é preciso que cultivemos novas habilidades e nos tornemos multiletrados. 
Se levarmos em consideração apenas o caráter multissemiótico dos textos 
contemporâneos, por exemplo, fica evidente o fato de que tais textos já nos exigem 
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multiletramentos (ROJO, 2012), ou melhor, “textos compostos de muitas linguagens 
(ou modos, ou semioses) [...] exigem capacidades e práticas de compreensão 
e produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer significar” (ROJO, 
2012, p. 19). Hoje, é necessário sermos multiletrados na medida em que precisamos 
“saber de muito mais, tanto materialmente, quanto semioticamente”, como diria 
Lemke (2010[1998], p. 456) em citação já referenciada em nossa Introdução; 
precisamos desenvolver novas habilidades de leitura, de produção – produção 
em novas e diversas ferramentas tecnológicas e digitais de edição de áudio, vídeo, 
imagem, diagramação etc. – e de análise crítica (ROJO, 2012) para que, assim, 
consigamos de modo efetivo nos apropriar socialmente dos textos multiculturais e 
multissemióticos, digitais, hipertextuais, interativos e colaborativos em circulação 
dentro – e também fora – do ciberespaço.

Como já havíamos pontuado anteriormente, o Grupo de Nova Londres recebe 
o nome de Pedagogia dos Multiletramentos porque apresenta genuíno anseio em 
discutir de que maneira os espaços escolares podem fomentar os multiletramentos, 
a fim de que os estudantes possam se tornar multiletrados, criadores de sentidos, 
usuários funcionais que possuem as competências e alfabetismos necessários às 
práticas (multi)letradas contemporâneas e às ferramentas e linguagens pertinentes 
a tais práticas, sabendo se apropriar e se posicionar ativamente diante dos textos 
e discursos contemporâneos, analisando-os e transformando-os de maneira 
crítica (ROJO, 2012), conscientes dos aspectos ideológicos que atravessam os 
multiletramentos enquanto práticas sociais. 

Com o intuito de que tal processo de ensino/aprendizagem multiletrado 
pudesse ser levado a cabo, o grupo de pesquisadores desenvolve e sugere alguns 
gestos didáticos (BEVILAQUA, 2013) ou movimentos “pedagógicos” (ROJO, 2012) 
que contribuiriam para a realização dessa pedagogia dos multiletramentos e para 
a formação de sujeitos multiletrados, sendo eles: prática situada, movimento que 
sugere a imersão em práticas socialmente significativas para os grupos sociais 
atendidos pelas escolas, isto é, as escolas devem ampliar as habilidades letradas 
dos aprendizes a partir dos conhecimentos que eles já têm e das práticas que já 
vivenciam, apresentando novas práticas levando em consideração as já conhecidas; 
instrução explícita, gesto que sublinha a importância de os aprendizes manejarem 
conscientemente os aparatos teóricos/conceituais que lhes permitirão analisar e 
refletir sobre as práticas e textos; enquadramento crítico, movimento que preconiza 
a avaliação e análise crítica dos discursos, textos e contextos sociais que atravessam 
as práticas letradas; e finalmente a prática transformada, o ato resultante de 
todos os outros gestos e que diz respeito a capacidade de os estudantes aplicarem  
de maneira previsível ou criativa, mas sempre de modo situado, aquilo que 
apreenderam, transformando de algum modo a realidade que vivenciam (ROJO, 
2012; BEVILAQUA, 2013). 
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Ao defender que a escola deve reconhecer e promover os novos textos e 
práticas letradas contemporâneas, o conceito de multiletramentos acaba também 
por reforçar a ideia de que, em nossas sociedades, as escolas são por excelência, 
como diria Kleiman (2007), as mais importantes agências de letramento. Assim, 
enquanto agências de letramento, as instituições escolares cumprem papel 
fundamental e devem de fato levar os sujeitos “não só à aquisição da ‘tecnologia’ 
do ler e do escrever, mas também aos usos e práticas sociais da leitura e da escrita 
[aos letramentos], a uma adequada imersão no mundo da escrita” (SOARES, 
1999[1998], p. 22), permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades 
que os tornem aptos a “participar das várias práticas sociais que se utilizam da 
leitura e da escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e 
democrática” (ROJO, 2009, p. 107), isto é, de maneira que os letramentos sejam 
desenvolvidos em comunhão com os letramentos críticos. Na atualidade, a escola 
ainda desempenha essa mesma função formadora, com uma única diferença, já 
pontuada: agora é preciso que as instituições escolares sejam não só agências de 
letramento, mas também agências de multiletramentos, ou seja, é preciso que as 
escolas e os currículos incorporem a multiplicidade cultural e semiótica dos textos 
em circulação e fomentem os multiletramentos.

Sobre tais demandas, Rojo (2009, p. 108) acrescenta que as “múltiplas exigências 
que o mundo contemporâneo apresenta à escola vão multiplicar enormemente 
as práticas e textos que nela devem circular e ser abordados”. É levando em 
consideração essa afirmação que encontramos espaço para o desenvolvimento de 
nossa pesquisa. Acreditamos que os minicontos verbais impressos e os minicontos 
digitais frutos dos tempos hipermodernos são ótimos exemplares dos novos 
textos que podem – e devem – adentrar as salas de aula. Ao manifestar-se de 
forma impressa e também digital, mobilizando conteúdo estritamente verbal mas 
também outros tipos de linguagem, nossa hipótese é a de que o miniconto é um 
texto literário que, absorvido pela escola, pode contribuir para o desenvolvimento 
dos letramentos e multiletramentos dos aprendizes, permitindo que os estudantes 
exercitem capacidades e habilidades de compreensão/leitura (crítica) e produção/
escrita (crítica) e que, de alguma forma, experimentem outros mundos/esferas de 
circulação dos discursos e de exercício das práticas letradas, no caso em questão a 
esfera artístico-literária.

Com efeito, por serem gêneros discursivos5 que florescem dentro do campo da 
literatura, os minicontos impressos e minicontos digitais possibilitam o trabalho 
não só com os letramentos e multiletramentos, mas também com os letramentos 
literários.

Resumidamente, poderíamos compreender o letramento literário como o 
exercício crítico e socialmente situado de leitura e escrita/produção de textos 
literários, isto é, poderíamos entendê-lo, segundo Cosson (2011), como a capacidade 

5 É necessário 
pontuarmos 
que, embora não 
tenhamos analisado 
teoricamente o 
miniconto recorrendo 
explicitamente às 
categorias conceituais 
do Círculo de Bakhtin, 
ao utilizarmos o 
termo “gênero 
discursivo” em 
nosso texto, estamos 
sim entendendo 
o conceito de 
gênero segundo 
uma perspectiva 
bakhtiniana, isto é, 
estamos a entender o 
gênero enquanto uma 
forma/composição 
relativamente estável 
de enunciados, uma 
forma/composição 
constituída por 
um conteúdo 
temático, uma forma 
composicional e um 
estilo específicos 
e determinados 
pelas diferentes 
esferas/situações 
de comunicação 
(BAKHTIN, 
2003[1952-53/1979]).
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de os sujeitos não apenas usufruírem de uma obra literária produzida pela cultura, 
mas também se posicionarem criticamente diante de tal obra, “identificando e 
questionando protocolos de leitura, afirmando ou retificando valores culturais, 
elaborando e expandindo sentidos” (COSSON, 2011, p. 120).

Alguns aspectos inerentes à literatura enquanto expressão de arte e linguagem 
nos ajudam a entender a importância de as escolas se dedicarem ao trabalho com 
o letramento literário. Sendo a literatura a milenar arte da palavra (SPALDING, 
2012b), uma realização cultural que tem o poder de dizer e traduzir o mundo 
através das palavras (COSSON, 2011) – e principalmente hoje em dia, graças às 
possibilidades digitais contemporâneas, não só através das palavras mas do verbal 
em relação com outras semioses –, podemos perceber que praticar a literatura, 
“seja pela leitura, seja pela escritura, consiste exatamente em uma exploração das 
potencialidades da linguagem, da palavra e da escrita, que não tem paralelo em 
outra atividade humana” (COSSON, 2011, p. 16).

Ademais, sendo a literatura um lócus de conhecimento (COSSON, 2011), uma 
manifestação artística que absorve e reflete valores e anseios sociais ao mesmo 
tempo em que recria o mundo por meio de palavras numa tentativa de torná-lo 
mais compreensível (COSSON, 2011), ou dito de outro modo, sendo a literatura 
uma “experiência única de escrever e ler o mundo e a nós mesmos” (COSSON, 2011, 
p. 120), nota-se, então, que a leitura/escrita de textos literários constitui-se como 
uma significativa oportunidade de os aprendizes apreenderem conhecimentos 
sobre o mundo e também de aprofundarem os conhecimentos sobre si (JOUVE, 
2013), desenvolvendo suas subjetividades. 

De fato, muitas são as qualidades da literatura enquanto manifestação de 
linguagem e arte e caberia à escola, a agência máxima de letramento, promover 
os letramentos literários e ensinar os estudantes a explorarem de modo pertinente 
e frutífero todas essas qualidades e possibilidades da literatura (COSSON, 2011). 
Assim, para que os letramentos literários pudessem ser levados a cabo e pudessem 
prosperar, Cosson em seu livro Letramento Literário: Teoria e Prática (2011) destaca 
e defende algumas questões e/ou operações didáticas que considera importantes e 
que caracterizariam um bom trabalho de letramento literário nas escolas, questões 
e operações que, se aplicadas, favoreceriam e enriqueceriam a prática literária dos 
alunos. Resumidamente, elencaremos alguns desses aspectos didáticos, aqueles 
que nos chamaram mais a atenção e que de alguma forma se relacionam e são 
pertinentes ao trabalho com o miniconto em sala de aula.

O primeiro aspecto a ser sublinhado diz respeito à imprescindível aproximação 
que deve existir entre leitor e texto. Cosson (2011, p. 120) é resoluto ao escrever que 
o “aprendizado crítico da leitura literária [...] não se faz sem o encontro pessoal com 
o texto enquanto princípio de toda experiência estética”, isto é, é importante que 
os estudantes não apenas leiam teorias e resumos sobre as obras, mas possam, de 
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fato, entrar em contato direto com os textos literários a serem estudados e possam 
degustar por si mesmos os sabores de tais textos, pois é a partir desta experiência 
e deste encontro real com a obra literária que um efetivo trabalho de letramento 
literário poderá ser desenvolvido. Sendo o miniconto um texto extremamente 
breve, acreditamos que introduzi-lo na escola e garantir sua leitura em sala de 
aula – ou seja, garantir que os alunos possam experienciar diretamente as obras 
– seriam tarefas que poderiam ser facilmente realizadas pelas instituições, sem o 
pretexto de que os textos literários são muito longos para que possam ser lidos 
pelos alunos dentro do espaço e tempo escolares.

Cosson (2011) ainda ressalta que promover o letramento literário significa não 
somente ler textos literários, mas também analisá-los. Em contato com a obra, 
é fundamental que os leitores disponham de aparatos teórico-analíticos que 
os auxiliem a investigar de maneira mais profunda os sentidos dos textos. Para 
o autor, “longe de destruir a magia das obras, a análise literária, quando bem 
realizada, permite que o leitor compreenda melhor essa magia e a penetre com 
mais intensidade” (COSSON, 2011, p. 29), ou seja, para que o letramento literário se 
concretize, é necessário que o aprendiz realize também uma boa análise literária, 
uma análise que o permita interagir, explorar e se posicionar efetivamente diante 
dos textos em estudo (COSSON, 2011). Cremos que nossa posterior descrição 
teórica sobre as especificidades do miniconto e nossa análise de microficções 
impressas e digitais poderão, de alguma forma, demonstrar possíveis caminhos 
para a realização de tal análise literária, caminhos que levam em consideração os 
letramentos e multiletramentos necessários para a compreensão dos textos.

A complexidade dos textos literários a serem trabalhados em sala é outro 
aspecto didático apontado por Cosson (2011). O autor defende a ideia de que 
“crescemos como leitores quando somos desafiados por leituras progressivamente 
mais complexas. Portanto, é papel do professor partir daquilo que o aluno já 
conhece para aquilo que ele desconhece, a fim de se proporcionar o crescimento 
do leitor por meio da ampliação de seus horizontes de leitura” (COSSON, 2011, 
p. 35). Em verdade, devemos nos lembrar que desenvolver os (multi)letramentos 
dos estudantes a partir de seus conhecimentos prévios já era uma ponderação 
realizada pela pedagogia dos multiletramentos. Poderíamos afirmar que o estudo 
do miniconto nas escolas se alinha a este procedimento didático na medida em que 
o conto – o gênero predecessor da microficção – já é um gênero literário bastante 
conhecido e estudado em sala de aula, o que caracterizaria o miniconto impresso 
e principalmente digital como um “passo adiante”, uma produção literária que 
expande o conhecimento dos aprendizes em relação aos tradicionais formatos 
narrativos e em direção a novos (multi)letramentos.

Por fim, ainda sobre os textos literários a serem investigados em sala, Cosson 
aponta para a importância de a escola selecionar e trabalhar obras que abordem 
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temas atuais e significativos para os leitores, obras que dialoguem efetivamente 
com a realidade dos estudantes. Conforme declara o pesquisador (2011, p. 34), “o 
letramento literário trabalhará sempre com o atual, seja ele contemporâneo ou 
não. É essa atualidade que gera a facilidade e o interesse de leitura dos alunos”. 
Dado o fato de que o miniconto é uma produção literária que experimenta grande 
popularidade principalmente a partir do início do século XXI, seria correto afirmar 
que as microficções são completamente adequadas ao trabalho com os letramentos 
literários, já que se caracterizam como textos ao mesmo tempo contemporâneos, 
pois são produzidos em época recente, e também atuais, pois discutem e tematizam 
muitas questões inerentes à vida humana e à vida humana hipermoderna, como a 
cidade, a violência, a morte, o amor etc.

Para além dos multiletramentos e letramentos literários, acreditamos 
que, à guisa de conclusão, seja necessário também realizarmos alguns breves 
apontamentos sobre os novos multiletramentos. Se os multiletramentos sublinham 
principalmente a multiplicidade cultural e semiótica dos textos em circulação, 
os novos multiletramentos referem-se, por sua vez, ao novo ethos, às novas 
mentalidades e subjetividades, aos novos modos de agir-pensar que florescem na 
sociedade hipermoderna na qual vivemos, uma sociedade marcada por mudanças 
econômicas, culturais, sociais, tecnológicas, institucionais e intelectuais (KNOBEL, 
LANKSHEAR, 2007) acarretadas não somente, mas principalmente pela emergência 
das novas possibilidades e tecnologias digitais de informação e comunicação. 
Em resumo, poderíamos afirmar que os novos multiletramentos correspondem 
às práticas, preferências e modelos de pensamento cultivados, sobretudo, pelos 
sujeitos nativos digitais, conforme definição de Prensky (2001).

Segundo Knobel e Lankshear (2007), os novos multiletramentos poderiam 
ser caracterizados enquanto novas técnicas (new “technical stuff”) e novos ethos 
(new “ethos stuff”). As novas técnicas referem-se justamente às novas ferramentas, 
operações e procedimentos de comunicação e produção/distribuição de textos 
(multissemióticos) proporcionados pelas tecnologias digitais contemporâneas, 
ferramentas e operações que integram nossas novas práticas de letramento 
e que são, de certa forma, ferramentas bastante acessíveis, permitindo que 
qualquer um, especialista ou não, possa fazer diferentes e novas coisas. Por outro 
lado, poderíamos declarar que os novos ethos aludem às novas mentalidades e 
posicionamentos assumidos pelos sujeitos hipermodernos perante o mundo e 
perante os mecanismos de comunicação e produção/recepção/distribuição de 
informação. Knobel e Lankshear (2007) escrevem que estas novas mentalidades 
contemporâneas constituem-se enquanto mentalidades ciberespaciais ou pós-
industriais, mentalidades que pressupõem modos de pensar-agir inerentes ao 
funcionamento da Web 2.0 e à sua natureza participativa e colaborativa (KNOBEL, 
LANKSHEAR, 2007). Com efeito, os novos ethos hipermodernos praticam e 
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celebram a inteligência coletiva e a produção descentralizada e não especializada, 
promovendo a ampla distribuição de saber, o trabalho colaborativo e participativo 
e a quebra das antes rígidas hierarquias entre consumidor e produtor, leitor e autor 
– hoje, o conhecimento não está apenas nas mãos de indivíduos e instituições 
autorizadas e todos nós, especialistas creditados ou não, podemos nos valer das 
TDIC e nos tornar não só consumidores mas também efetivos produtores de 
conteúdo (KNOBEL, LANKSHEAR, 2007). 

É importante ressaltar que, ao escrever sobre os novos (multi)letramentos, 
Knobel e Lankshear (2007) estão especialmente preocupados em ponderar sobre 
como estas novas técnicas, novas práticas letradas e novos ethos contemporâneos 
colidem com os convencionais valores e rotinas escolares (conventional educational 
values and routines), refletindo sobre os modos como a escola pode desenvolver 
novos projetos pedagógicos que acolham estas novas práticas, objetos culturais, 
preferências e modelos de pensamento assimilados pelo alunado digitalmente 
nativo. 

No que diz respeito aos minicontos, poderíamos afirmar que a microficção 
também é um reflexo das novas mentalidades hipermodernas, pois retrata e 
incorpora valores – a extrema brevidade dos minicontos nos remete à preferência 
hipermoderna pelo imediatismo, por exemplo – e temas contemporâneos, além 
de absorver diversas possibilidades digitais como a escrita colaborativa e a 
multissemiose textual6.

Teorias, habilidades e capacidades de leitura

Escolhemos escrever sobre leitura e habilidades de leitura graças à 
própria natureza de nossos objetos de pesquisa, os minicontos impressos e 
minicontos digitais. Em discussões teóricas posteriores, poderemos perceber 
que as microficções e suas especificidades se relacionam a muitas competências 
leitoras, isto é, as microficções suscitam e potencializam o desenvolvimento 
de muitas importantes habilidades de leitura. Se os minicontos trazem a tona 
certos aspectos referentes às capacidades e habilidades de leitura necessárias 
às práticas letradas literárias ou não, optamos então por dissertar melhor sobre 
estas competências, em um movimento que, acreditamos, aproxima-nos de nosso 
objetivo: caracterizar o miniconto impresso e digital como interessantes gêneros 
capazes de desenvolver os (multi)letramentos dos estudantes contemporâneos. 
Nossa pretensão não é escrever um tratado profundo sobre habilidades/estratégias 
leitoras. Resumidamente, elencaremos a seguir apenas algumas concepções que 
de maneira mais direta se relacionam às especificidades do miniconto, concepções 
que tornarão possíveis também nossa análise das microficções impressas e digitais.

Poderíamos iniciar nossas discussões nos questionando: o que é leitura? 
A leitura poderia ser brevemente entendida como uma complexa atividade de 

6 Discorreremos 
melhor sobre 
tais questões em 
subcapítulo posterior, 
3.4 Miniconto 
digital: o gênero na 
contemporaneidade.
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compreensão de textos que “envolve diversos procedimentos e capacidades 
(perceptuais, práxicas, cognitivas, afetivas, sociais, discursivas, linguísticas), 
todas dependentes da situação e das finalidades de leitura” (ROJO, 2004, p. 2). 
O ato de ler já foi assimilado e caracterizado de diferentes formas a depender das 
perspectivas teóricas adotadas. Uma dessas perspectivas teóricas é aquela que 
encara a leitura como um processo cognitivo no qual muitas habilidades mentais 
estão envolvidas. Como escreve Rojo (2004, p. 3), com o avanço e o desenvolvimento 
de novas pesquisas, “a leitura passa [...] a ser enfocada não apenas como um ato 
de decodificação, de transposição de um código (escrito) a outro (oral), mas como 
um ato de cognição, de compreensão, que envolve conhecimento de mundo, 
conhecimento de práticas sociais e conhecimentos lingüísticos muito além 
dos fonemas”. Esta concepção sobre o ato de ler é importante porque postula a 
existência de significativas habilidades mentais de leitura, sem as quais um leitor 
não poderia nem compreender/extrair informações de um texto nem acessar as 
intenções dos autores. Tais habilidades foram também denominadas estratégias 
ou capacidades (cognitivas, metacognitivas) de compreensão, capacidades que vão 
desde a ativação de conhecimento de mundo – seja conhecimento linguístico, 
enciclopédico ou sobre convenções e práticas sociais – à formação e checagem de 
hipóteses, localização e comparação de informações, elaboração de inferências e 
também de generalizações sobre o texto etc. (ROJO, 2004; 2009). 

Contudo, a partir da década de noventa (ROJO, 2009) a leitura passaria a ser 
conceitualizada segundo outra perspectiva teórica. É verdade que tal perspectiva não 
anula a anterior (ROJO, 2004). Ao contrário, ela assimila e incorpora os princípios 
e competências de leitura (estratégias/capacidades cognitivas e metacognitivas 
de compreensão) postuladas pelas teorias anteriores. Entretanto, ao basear-se em 
uma “concepção sociocognitivo-interacional [dialógica] de língua que privilegia 
os sujeitos e seus conhecimentos em processos de interação” (ELIAS, KOCH, 
2017[2006], p. 12), a perspectiva conceitual em questão se diferencia das demais 
porque não encara a leitura unicamente como uma atividade de compreensão 
cognitiva, mas sim como uma “atividade interativa altamente complexa de 
produção de sentidos” (ELIAS, KOCH, 2017[2006], p. 11), uma atividade que atesta 
e demanda capacidades de leitura agora denominadas capacidades de apreciação e 
réplica ativa7 (ROJO, 2004). 

Ao dominar estas capacidades e habilidades de leitura, um indivíduo torna-
se então um construtor de sentidos (ELIAS, KOCH, 2017[2006]), isto é, torna-
se um leitor contemporâneo ativo, proficiente e cidadão capaz de não somente 
decodificar textos mas de interpretá-los contextualmente (ROJO, 2004), um leitor 
que consegue mobilizar conhecimentos linguístico-discursivos, ou seja, que sabe 
investigar os elementos linguísticos e/ou as ‘sinalizações’ textuais dadas pelo autor 
(ELIAS, KOCH, 2017[2006]) ao mesmo tempo em que domina o funcionamento das 

7 Mais uma vez, 
precisamos recorrer 
à figura de Bakhtin. 
Afinal, é evidente que 
esta nova perspectiva 
sociocognitivo-
interacional de leitura 
e as capacidades de 
apreciação e réplica 
ativa que postula 
fundamentam-se 
nas concepções 
enunciativo-
discursivas 
bakhtinianas, 
concepções que 
sublinham o caráter 
dialógico e responsivo 
dos enunciados e 
dos processos de 
compreensão.  
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“esfera[s] social[is] de comunicação em que o ato da leitura se dá” (ROJO, 2004, p. 
4) e está ciente do o quê, quando, como, e para quê/por quê lê, reconhecendo que as 
situações sociais de interação entre texto-sujeitos (leitor-texto-autor) (ROJO, 2004; 
ELIAS, KOCH, 2017[2006]) fundamentam os sentidos de um texto; um leitor que 
consegue perceber relações de intertextualidade e interdiscursividade, que coloca 
um texto/discurso em relação a outros anteriores e também posteriores, tendo em 
vista as possíveis réplicas que tal  texto/discurso pode acarretar (ROJO, 2004; 2009); 
um leitor que, ao ler um texto, assume uma atitude “responsivo ativa” (ELIAS, KOCH, 
2017[2006], p. 12), ou em outras palavras, um leitor que se posiciona criticamente 
diante dos textos, discutindo, “replicando e avaliando posições e ideologias que 
constituem seus sentidos” (ROJO, 2004, p. 2), situando os textos na realidade social 
e colocando-os em relação à vida (ROJO, 2004), consciente dos valores e crenças 
sociais (KLEIMAN, 1993) que atravessam tanto a produção quanto a recepção dos 
textos lidos; um leitor que é capaz de desenvolver apreciações estéticas, políticas, 
éticas e afetivas, reagindo positivamente ou negativamente aos textos/discursos 
(ROJO, 2004), com base em múltiplos critérios de análise e avaliação; enfim, um 
leitor multiletrado que consegue ainda ser sensível à multiplicidade de linguagens 
e semioses (som, imagem estática ou em movimento, diagramas, gráficos…) que 
compõem os textos contemporâneos, compreendendo que tais elementos são 
essenciais aos sentidos dos textos (ROJO, 2004). 

Identificar os contextos comunicativos em que as ações de produção/leitura 
de textos ocorrem, perceber relações de intertextualidade/interdiscursividade, 
apreciar/replicar criticamente e reconhecer os efeitos de sentido de diferente 
linguagens para além do verbal escrito (ROJO, 2004) são de fato algumas das 
capacidades de apreciação e réplica ativa postuladas por esta nova concepção 
de leitura. Entretanto, não podemos deixar de afirmar que uma leitura ativo-
responsiva não se realiza sem que o indivíduo exercite também habilidades como 
a elaboração de hipóteses e a ativação de conhecimento de mundo, por exemplo. 
Poderíamos declarar que, de alguma forma, as capacidades de compreensão ainda 
são estimadas, contanto que sejam empregadas de uma perspectiva interacional, 
dialógica, e não de uma perspectiva exclusivamente cognitiva e individual, sendo 
contextualmente mobilizadas em favor dos efeitos de sentido dos textos. 

Os minicontos impressos e digitais são interessantes objetos de leitura a 
serem trabalhados em salas de aula justamente porque demandam do leitor tanto 
capacidades de réplica ativa como capacidades de compreensão. Com efeito, as 
microficções clamam por uma participação responsiva dos leitores, que devem 
inferir e completar as lacunas narrativas deixadas pelo texto, analisar os sentidos 
das múltiplas semioses que compõem os minicontos digitais e se posicionar 
criticamente em relação aos discursos. Entretanto, para que possam assumir esta 
posição ativo-responsiva e possam se tornar construtores de sentido, é necessário 



3 0

que os indivíduos ainda exercitem certas estratégias e capacidades de compreensão. 
Elencaremos a seguir algumas dessas capacidades, apenas aquelas que se conectam 
mais diretamente às especificidades do miniconto.

Para que possamos efetivamente compreender um texto, é essencial que 
resgatemos em nossa memória informações e conhecimentos prévios que sejam 
pertinentes à temática e ao texto que estamos a ler (KLEIMAN, 1989). Ativar 
conhecimentos prévios é uma capacidade de leitura essencial. Não há dúvidas de 
que “previamente à leitura ou durante o ato de ler, o leitor está constantemente 
colocando em relação seu conhecimento amplo de mundo com aquele exigido e 
utilizado pelo autor no texto” (ROJO, 2004, p. 5). Kleiman (1989, p. 13) é enfática, 
por exemplo, ao defender que “sem o engajamento do conhecimento prévio do 
leitor não haverá compreensão”. Conhecimentos prévios são adquiridos de maneira 
formal ou informal (KLEIMAN, 1989) e poderiam ser classificados em três tipos: 
conhecimento enciclopédico (ou de mundo), linguístico e interacional (ELIAS, 
KOCH, 2017[2006]). Aqui, destacaremos a ativação de conhecimento enciclopédico/
conhecimento de mundo tendo em vista que tal capacidade de leitura é muito cara 
ao miniconto.

O conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo “refere-se a 
conhecimentos gerais sobre o mundo – uma espécie de thesaurus mental – 
bem como a conhecimentos alusivos a vivências pessoais e eventos espácio-
temporalmente situados” (ELIAS, KOCH, 2017[2006], p. 42). O conhecimento de 
mundo pode englobar então o conhecimento de fatos – o gato é um mamífero, 
Angola está na África, não se deve guardar fruta verde na geladeira, nos exemplos 
dados por Kleiman (1989) –, o conhecimento sobre o funcionamento social das 
coisas no mundo e também pode referir-se ao conjunto de crenças, valores e 
experiências pessoais vivenciadas por cada leitor. Assim, ativar conhecimento 
de mundo nada mais é do que resgatar esses saberes sobre as coisas do mundo, 
sintonizando-os com os saberes requisitados pelos autores e utilizando-os para 
completar as lacunas e implícitos deixados pelo texto. De fato, é por essa razão que 
a ativação de conhecimento de mundo é uma capacidade de leitura fundamental 
quando estamos a tratar do miniconto: dadas as especificidades da microficção, é 
de extrema importância que os leitores ativem, a cada leitura, os conhecimentos 
enciclopédicos necessários, pois só assim poderão completar as muitas aberturas 
do texto e acessar seus sentidos. Alguns minicontos, por exemplo, exigirão 
conhecimentos de mundo bastante específicos que podem não ser tão familiares 
aos leitores, e essa “pouca familiaridade com um determinado assunto pode causar 
incompreensão” (KLEIMAN, 1989, p. 20). 

As explicações anteriores nos remetem a outro importante fato: diferentes 
indivíduos possuem diferentes repertórios de saberes e vivências, isto é, cada 
leitor coleciona conhecimentos de mundo mais ou menos amplos e experiências 
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pessoais muito diversas. As consequências são claras: diferentes leitores, com 
variadas bagagens de conhecimento e vivência, posicionam-se perante o mundo 
de diferentes modos e interpretam textos de diferentes maneiras. Como escrevem 
Elias e Koch (2017[2006], p. 21), “considerar o leitor e seus conhecimentos e que 
esses conhecimentos são diferentes de um leitor para outro implica aceitar uma 
pluralidade de leituras e de sentidos em relação a um mesmo texto”. Ainda segundo 
as autoras (2017[2006], p. 22),

A pluralidade de leituras e de sentidos pode ser maior ou menor dependendo do texto, do 
modo como foi constituído, do que foi explicitamente revelado e do que foi implicitamente 
sugerido, por um lado; da ativação, por parte do leitor, de conhecimentos de natureza 
diversa [...], e de sua atitude cooperativa perante o texto, por outro lado. 

Sendo o miniconto um texto literário repleto de informações implicitamente 
sugeridas e, consequentemente, um texto literário que exige uma atitude cooperativa 
por parte do leitor, seria correto afirmar que as microficções possibilitam a existência 
de certa pluralidade interpretativa, permitindo que os leitores completem as 
lacunas narrativas a partir de sua criatividade e de suas experiências particulares.

Entretanto, ainda que alguma liberdade criativa e interpretativa seja permitida, 
a pluralidade de leituras só pode existir dentro dos limites formais impostos pelo 
próprio texto. Como ressaltam Elias e Koch (2017[2006], p. 21), afirmar a existência 
de uma pluralidade interpretativa não significa afirmar “que o leitor possa ler 
qualquer coisa em um texto, pois [...] o sentido não está apenas no leitor, nem no 
texto, mas na interação autor-texto-leitor. Por isso é de fundamental importância 
que o leitor considere na e para a produção de sentidos as ‘sinalizações’ do texto, 
além dos conhecimentos que possui”. Kleiman (1993, p. 55)  também argumenta 
sobre a questão ao escrever que “a divergência na interpretação [deve estar] 
fundamentada na convergência que se fundamenta [...] na análise crítica dos 
elementos da língua que o autor utiliza para conseguir o que ele tenciona conseguir”. 
Em outras palavras: mesmo que exista pluralidade interpretativa, é certo que os 
minicontos também possuem interpretações previstas e esperadas e solicitam aos 
indivíduos a ativação de conhecimentos de mundo bastante específicos e, para 
que possam alcançar tais sentidos previstos e saibam quais saberes devem ativar, 
é imprescindível que os leitores atentem às marcas linguísticas e aos elementos 
formais contidos nos textos, pois são esses os elementos responsáveis por guiar os 
leitores através dos caminhos interpretativos mais coerentes. De fato, é a partir da 
materialidade linguística do texto (ELIAS, KOCH, 2017[2006]) que os leitores devem 
pautar suas interpretações. As marcas linguísticas e elementos formais funcionam 
como pistas que orientam o leitor em direção às informações implícitas. Como 
poderemos verificar em capítulos posteriores, no que diz respeito aos minicontos, 
as micropistas textuais oferecidas pelas microficções e modeladas pela exatidão são 
indícios essenciais que guiam os leitores até as histórias ocultas e permitem ainda 
os efeitos estéticos do texto.
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A partir da materialidade linguística do texto e dos conhecimentos de mundo 
que possui, um leitor pode exercitar também outra capacidade de leitura relevante: 
a formulação de hipóteses de leitura. Como escreve Kleiman (1989, p. 35-36), 
“vários autores consideram que a leitura é, em grande medida, uma espécie de 
jogo de adivinhação, pois o leitor ativo, realmente engajado no processo, elabora 
hipóteses e as testa, a medida em que vai lendo o texto”. Em outra passagem, a 
autora volta a defender tal estratégia de leitura ao afirmar que “fazer predições 
baseadas no conhecimento prévio, isto é, adivinhar, informados pelo conhecimento 
[...], constitui um procedimento eficaz de abordagem do texto desde os primeiros 
momentos de formação do leitor até estágios mais avançados” (KLEIMAN, 1993, 
p. 56). Poderíamos afirmar ainda que, de certo modo, (re)fazer e testar hipóteses 
constitui-se como uma capacidade metacognitiva de leitura, isto é, “uma estratégia 
de controle e regulamento do próprio conhecimento” (KLEIMAN, 1989, p. 34). 
Habilidades metacognitivas referem-se justamente à ação de voltar-se para o 
próprio ato de leitura num movimento de “monitorização e desautomatização 
do processo de compreensão” (KLEIMAN, 1989, p. 62). Refletir sobre nossas 
próprias habilidades/estratégias cognitivas de leitura seria uma forma de também 
aperfeiçoá-las.

Enfim, formular hipóteses, refletir sobre as próprias capacidades cognitivas 
de leitura e principalmente ativar conhecimento de mundo e levar em conta as 
micropistas textuais deixadas pelo autor são algumas das capacidades de leitura 
potencializadas pelo miniconto, capacidades que podem fundamentar uma possível 
atitude responsiva por parte do leitor.
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MINICONTOS

Minicontos são contos extremamente curtos de uma página, um parágrafo 
(SPALDING, 2007, s./p.) ou até mesmo uma única frase. Segundo Martins (2011, 
p. 275), são “textos concisos que possuem intensa significação e narratividade, e 
que fogem do convencional”. Assim como outros autores, a pesquisadora também 
pontua que os minicontos mantêm um “diálogo ininterrupto com o contemporâneo 
e as inovações tecnológicas” (MARTINS, 2011, p. 275). De fato, os minicontos são 
produções que conquistaram grande popularidade na contemporaneidade e, 
graças às novas tecnologias, podem ser encontrados em profusão na internet. São 
narrativas que incorporam o mundo urbano, veloz, saturado e hiperconectado no 
qual vivemos. 

Ainda que tenhamos apresentado uma breve definição que, por hora, parece-
nos satisfatória8, é importante esclarecermos que o miniconto não é um gênero 
fácil de ser caracterizado. É verdade que, nos últimos anos, mais estudos surgiram 
com o objetivo de analisar a história e as caraterísticas do miniconto, mas conceitos 
movediços dificultavam a elaboração de definições categóricas para o gênero.

Essas incertezas que tangem o miniconto se refletem, por exemplo, na variedade 
de nomes que já foram atribuídos a ele, não existindo consenso sobre qual termo 
seria definitivo ou o mais correto. Gurley (2000), Casto (2002), Spalding (2008) e 
Silva (2013) são alguns autores que indicam as múltiplas denominações já conferidas 
ao gênero. Dependendo do lugar em que é produzido, um miniconto poderia ser 
chamado de Short-Short Story, Flash Fiction, Sudden, Furious, Postcard, Minute, 
Ficción Mínima, Micro-Relato, Minificción, Microconto, Nanoconto, Micronarrativa 
e, finalmente, Miniconto, nome que adotaremos em nossa pesquisa.

Além de múltiplos nomes, os minicontos são textos que, segundo Casto 
(2002), poderiam assumir também múltiplas aparências e formas. Para a autora, 
o miniconto não seria um gênero totalmente novo nem totalmente velho, mas 
representaria a junção de diferentes estilos, tradições e gêneros (CASTO, 2002, 
s./p.)9. Assim, a plasticidade e certa intertextualidade inerente ao miniconto 
poderiam explicar porque defini-lo é uma tarefa difícil.

Antes de efetivamente começarmos a discorrer sobre a história e as propriedades 
do miniconto, é importante esclarecermos que, em consonância com Spalding 
(2008) e outros autores, transitaremos “pelo caminho da prosa” (SPALDING, 2008, 
p. 32) e, em nossa pesquisa, entenderemos o miniconto como um subgênero do 
conto, ou seja, como um gênero que deriva do gênero conto e empresta dele muitas 
características. 

8 Maiores 
explicações sobre 
as especificidades 
do miniconto serão 
discutidas em tópicos 
futuros.
9 Tradução nossa: 

“Is flash fiction 
something new? Or is 
this art form presently 
enjoying yet another 
period of popularity? 
I would answer that 
it is something old, 
something new, and 
even something 
borrowed too. It is a 
wedding of sorts--a 
wedding of styles, 
traditions, and genres” 
(CASTO, 2002, s./p.).
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É essencial adotarmos uma perspectiva de estudo que relacione a origem do 
miniconto ao conto, porque, assim, enfatizamos que os minicontos apresentam 
certas especificidades narrativas que os aproximam e os remetem especificamente 
ao conto. Desta maneira, não corremos o risco de erroneamente confundir nosso 
objeto de estudo com outros gêneros de textos breves e concisos (ditados, piadas, 
aforismos etc.) que, justamente por não apresentarem tais especificidades, não 
poderiam ser denominados como minicontos.

Ademais, se o miniconto é um texto que surge a partir da combinação de 
diferentes tradições e gêneros, como sugeriu Casto (2002), poderia existir então a 
possibilidade de aproximarmos os minicontos da poesia e do haikai, por exemplo, 
numa tentativa de analisarmos o gênero segundo uma tradição em versos. Assim, o 
fato de o miniconto poder ser entendido segundo múltiplas abordagens também foi 
um dos motivos que nos levou a sublinhar que nossa pesquisa abordará o miniconto 
especificamente segundo a tradição da prosa ficcional curta, entendendo-o como 
um gênero que nasce do conto, ou melhor, como um gênero que é resultado de um 
processo de miniaturização do conto, como defende Spalding (2008). 

Ao entendermos o miniconto como um gênero que nasce diretamente do 
conto, podemos, consequentemente, compreender que o nosso objeto de estudo 
herda diversas características do conto. De fato, muitas especificidades do gênero 
conto se manifestam na composição dos minicontos (SILVA, 2013; OLIVEIRA, 2018) 
e um dos grandes desafios enfrentados pelos pesquisadores é apreender como as 
microficções conseguem, em espaço tão exíguo (SPALDING, 2008, p. 5), encerrar e 
potencializar as propriedades inerentes ao consagrado gênero conto.

Sobre essa associação entre os gêneros, Silva (2013, p. 49) é pontual ao afirmar 
que o miniconto toma para si muitos elementos do conto, potencializando-
os e intensificando-os. Para a autora, o miniconto leva “ao extremo todas as 
características que qualificam um texto como conto, isto é, se um conto é breve, 
o miniconto será brevíssimo; se um conto é conciso, o miniconto será ainda mais 
conciso” (SILVA, 2013, p. 86). Nesse momento, é pertinente que nos perguntemos: 
quais seriam então essas características do conto potencializadas pelos minicontos?

A fim de condensar nossas explicações, poderíamos, resumidamente, elencar 
que a narratividade, a ficcionalidade, a intensidade e a tensão – aliadas à brevidade 
e a economia de recursos narrativos –, a existência de duas histórias – uma aparente 
e outra oculta – e um efeito de sentido incisivo que arrebate o leitor (SPALDING, 
2008; SILVA, 2013; OLIVEIRA, 2018) são os principais aspectos que caracterizam 
um conto, ou pelo menos são as especificidades mais comumente pontuados por 
grandes teóricos do gênero como Edgar Allan Poe, Julio Cortázar, Anton Tchekhov, 
Ernest Hemingway e Ricardo Piglia.

Considerado por muitos como o “pai do conto moderno” (SPALDING, 2008, 
p. 14), o escritor, crítico e teórico norte-americano Edgar Allan Poe (1809 – 1849) 
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foi de fato um dos primeiros a “lançar características próprias para o gênero” 
(SPALDING, 2008, p. 20), defendendo o texto breve e também o que chamou de 
Unidade de Efeito ou Unidade de Impressão (SILVA, 2013, p. 33), conceito que se 
refere ao efeito de sentido pretendido pelo escritor de um conto, efeito que deve 
se concretizar no leitor através do ato de leitura, impressionando-o e prendendo-o 
à história. 

O contista norte-americano foi tão importante que acabou por influenciar 
escritores do século XX. Inspirado pelos pensamentos de Poe, Julio Cortázar 
(1914 – 1984), por exemplo, foi um escritor argentino que também argumentava 
a favor da brevidade dos contos e propunha a significação – a capacidade de o 
conto significar para além da breve história narrada –, a intensidade – a “eliminação 
de qualquer palavra supérflua, de qualquer expressão que não contribua para o 
efeito pretendido no conto” (PINTER, SILVA, 2012, p. 384) – e a tensão – a forma 
como o autor consegue capturar o leitor através do texto – como os elementos que 
caracterizam o gênero e permitem que um bom conto impacte o leitor (SILVA, 
2013, p. 35).

O argentino Ricardo Piglia (1940–2017) e o norte-americano Ernest Hemingway 
(1899–1961) são outros escritores que se debruçaram sobre o gênero conto. Ambos 
defendem a ideia de que um conto narra simultaneamente duas histórias, uma 
explícita e uma implícita, ou uma aparente e uma submersa, conforme a Teoria do 
Iceberg de Hemingway. Para os autores, os não-ditos são os verdadeiros elementos 
significativos de um conto e caberia ao leitor decifrá-los; quem lê um conto deve 
ser esperto o suficiente para investigar as entrelinhas e localizar os subtextos da 
obra, suas histórias escondidas. 

Poe, Cortázar, Piglia e Hemingway são apenas alguns nomes importantes que 
buscaram caracterizar o conto. Em verdade, são múltiplas e diversas as teorizações 
sobre o conto. A pluralidade de teorias sobre o gênero é apontada por alguns 
autores que, ao mesmo tempo, tentam reforçar a correlação existente entre os 
contos e minicontos. Para Spalding (2012a, p. 66), por exemplo, “se há dificuldades 
em definirmos o miniconto isso se deve não (apenas) ao prefixo ‘mini-’, e sim às 
diversas e produtivas discussões sobre o gênero conto”.

Em meio a tantas teorias que poderiam ser abordadas, acreditamos que as 
formulações brevemente comentadas por nós sejam suficientes para que possamos 
entender o funcionamento do conto e, consequentemente, do miniconto. Nossa 
rápida exposição sobre o gênero conto teve como principais objetivos: primeiro, 
demonstrar que as teorizações sobre o conto são diversas e podem conectar-se; 
segundo, explicitar quais são as características do gênero para, posteriormente, 
podermos observar como tais elementos se manifestam nos minicontos; e terceiro, 
sublinhar que estamos entendendo o miniconto como um gênero que nasce a 
partir do conto, não podendo ser confundido com outros gêneros de microtextos.
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Feitas essas primeiras considerações, podemos passar às especificidades do 
miniconto.

Contextualização histórica

Se o miniconto é um gênero difícil de ser conceituado, mais complicada ainda 
é a tarefa de apontar rigorosamente quando e onde ele teria surgido (SPALDING, 
2012a, p. 66). O que poderíamos dizer é que o miniconto é um gênero de texto 
literário que desponta no século XX, adquirindo notoriedade, principalmente, a 
partir dos anos 1960. De fato, as décadas de 80, 90 e o início do século XXI foram 
períodos em que o gênero experimentou grande popularidade. Entretanto, se 
estamos a entender o miniconto como um gênero que nasce a partir do conto, ou 
melhor, como um gênero que é resultado de um processo de miniaturização do 
conto, então sua história consequentemente remeterá também à história do conto.

De maneira geral, seria correto afirmar que o conto (texto breve) sempre existiu 
– afinal, contar histórias sempre foi uma típica atividade humana –, manifestando-
se oralmente para só depois tornar-se um texto escrito. As grandes transformações 
pelas quais a sociedade passou nos últimos séculos – a prensa de Gutemberg ou 
o surgimento da Imprensa e a popularização dos jornais e revistas, por exemplo, 
poderiam ser apontadas como algumas dessas transformações que abalaram o 
campo da produção e distribuição de conhecimento – foram responsáveis por 
significativas mudanças também no âmbito literário e permitiram que o gênero 
conto se desenvolvesse e se disseminasse ainda mais. 

Ainda que estivesse presente em muitas culturas, foi na América que o gênero 
floresceu com maior ânimo e foi produzido com maior vigor e é certo que o conto 
tal como o conhecemos hoje se configurou e se popularizou nos EUA em meados 
do século XIX. Spalding (2008, p. 21) aponta para esse fato ao afirmar que “sejam 
por razões político-sociais ou tecnológicas, a partir dos Estados Unidos da metade 
do século XIX ocorre uma profunda reformulação do conto e se dá a criação do que 
hoje se convencionou chamar ‘conto moderno’”.

Conhecidos pelos norte-americanos como Short Stories, os contos se consolidaram 
nas mãos de ilustres contistas e críticos. Edgar Allan Poe, a título de exemplo, foi um 
dos grandes nomes a defender o gênero. Com efeito, cultivar a produção de textos 
curtos era uma maneira promissora de os americanos se destacarem no cenário 
literário. Afinal, popularizar o conto era uma forma de os ianques diferenciarem a 
literatura estadunidense da literatura inglesa, por exemplo, uma vez que os ingleses 
ainda preferiam os romances longos (SPALDING, 2008, p. 20).

Enfim, o século XIX marca a ascensão do conto nos EUA. A popularidade do 
gênero poderia ser medida pela grande quantidade de antologias de short stories 
lançadas em solo americano, principalmente a partir do século XX. O interessante 
é que, com o passar do tempo, tais antologias começaram a reunir contos cada vez 
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mais curtos e as terminologias empregadas para designar o gênero em questão 
foram sendo alteradas: devido ao tamanho cada vez mais diminuto dos textos, as 
Short Stories passaram a ser chamadas de Short Short Stories, Sudden Fiction, Flash 
Fiction, nos anos 90 e, finalmente, Microfiction. (SPALDING, 2008). Entretanto, 
mesmo que possamos perceber o processo de miniaturização da short story em 
ação nos EUA, nenhum conto norte-americano foi tão breve quanto os produzidos 
na América Latina.

Se o conto moderno se consagra na América do Norte, é na América Latina 
que a estética dos textos curtos é levada ao extremo e os minicontos encontram 
terreno fértil para surgir. Segundo Spalding (2007, s./p.), a literatura latino-
americana é a “responsável pela difusão inicial do gênero [miniconto], [tendo] 
não apenas apresentado antologias como também estudos acadêmicos acerca do 
que eles chamam de ‘microrelato’”. Em sua tese de mestrado, o pesquisador tenta 
explicar ainda os motivos que teriam levado o miniconto a desabrochar primeiro na 
América Latina. Para tanto, Spalding se vale das palavras de David Lagmanovich, 
escritor argentino que declarava que os minicontos foram rapidamente aceitos em 
território latino-americano porque o próprio gênero conto era naturalmente mais 
conciso aqui do que em outras culturas (SPALDING, 2008).

De fato, é na América Latina do século XX que o processo de miniaturização do 
conto se consuma e os brevíssimos textos que contemporaneamente conhecemos 
como minicontos despontam e conquistam grande popularidade entre leitores e 
teóricos. O entusiasmo pelo gênero faz com que uma tradição latino-americana de 
minicontos surja e uma grande quantidade de antologias e pesquisas acadêmicas 
sobre o tema seja publicada, principalmente a partir da década de 1980. Jorge 
Luis Borges, Juan José Arreola, Julio Cortázar e Augusto Monterroso são, segundo 
Spalding (2008, p. 17), apenas alguns dos autores hispano-americanos que 
produziram e ajudaram os textos brevíssimos a prosperar.

Augusto Monterroso (1921–2003) foi sem dúvida um dos mais importantes nomes 
para a história do miniconto. Nascido em Honduras e naturalizado guatemalteco, 
Monterroso muda-se para o México no início dos anos 40 e lá constrói sua carreira 
literária lançando obras tipicamente satíricas, políticas e extremamente breves. O 
escritor desde muito cedo flertava com a estética do mínimo e torna-se conhecido 
justamente por escrever O dinossauro, miniconto unifrásico considerado por 
muitos como o mais famoso do mundo.

Publicado em 1959, O dinossauro possui sete palavras e menos de 50 letras – 
“Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá” – e é um dos textos que compõem 
Obras completas (y otros cuentos), livro de estreia do escritor latino-americano. Ao 
escrever sua ilustre microficção, Monterroso leva as concepções minimalistas ao 
limite e acaba por criar um tipo de miniconto sem precedente na história. 
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Sobre o minimalismo, poderíamos pontuar que o movimento minimalista 
foi realmente importante para o surgimento do miniconto contemporâneo. 
Apesar de a corrente artística estar associada à cultura norte-americana e ter sido 
formalmente nomeada como “minimalista” apenas nos anos 1960, a ideia de que a 
simplificação das formas e a redução dos elementos de linguagem poderiam gerar 
obras com máximos efeitos de sentido (SPALDING, 2008, p. 19-20) já era defendida 
por muitos filósofos antigos e praticada por artistas europeus. 

Enfim, seria correto afirmar que o encontro entre o minimalismo e a literatura 
acelera o processo de miniaturização do conto. Nos EUA, por exemplo, Ernest 
Hemingway e Raymond Carver são notáveis escritores que se apropriaram dos valores 
minimalistas. Entretanto, é nas mãos de Monterroso que a estética é explorada ao 
extremo e a mágica parece acontecer: ao publicar seu brevíssimo O dinossauro, 
o autor guatemalteco reinventa e revoluciona o miniconto demonstrando que 
apenas sete palavras são necessárias para que possamos contar uma história. É 
desta forma que Monterroso possibilita uma abertura estrutural (PINTER, SILVA, 
2012, p. 391) nunca vista antes e dita o futuro das microficções, influenciando a 
produção e a disseminação de minicontos unifrásicos cada vez mais condensados. 
De fato, o pontapé inicial dado pelo escritor já em 1959 impulsiona o florescimento 
do miniconto contemporâneo e faz com que outros países – incluindo o Brasil – 
passem a criar microficções à la Monterroso.

Miniconto no Brasil

É verdade que o Brasil não produziu tantos minicontos quanto outros países 
latino-americanos, existindo poucas antologias ou trabalhos acadêmicos sobre o 
tema publicados em terras tupiniquins (SPALDING, 2008; SILVA, 2013). Entretanto, 
afirmar que o Brasil não possui uma tradição “minicontística” tão forte quanto 
a tradição da América Latina não significa dizer que a miniaturização do conto 
não tenha ocorrido também na literatura brasileira. Muitos textos brevíssimos já 
estavam sendo produzidos por autores brasileiros desde o fim do século XIX e 
parece certo que a “valorização da concisão e da velocidade como valores poéticos 
[...] remetem, ainda, pelo menos aos modernos e modernistas [...]” (SPALDING, 
2012a, p. 66-67). 

Aqui, é importante que ressaltemos um fato. Mesmo que textos cada vez mais 
condensados tenham sido escritos no Brasil durante o século XX, precisamos 
sublinhar que tais produções brevíssimas não foram nomeadas ou reconhecidas 
como minicontos pela crítica da época. É só nos primeiros anos do século XXI 
que esse tipo de texto extremamente conciso é denominado especificamente como 
miniconto e passa a ser diferenciado do “conto em si” (SPALDING, 2012a, p. 66). 
Desta forma, se adotamos o termo “miniconto” em nossas próximas explicações 
é porque nossos olhos contemporâneos conseguem reconhecer esses textos 
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brevíssimos como tal, mas não porque foram taxados exatamente como minicontos 
na época em que foram lançados. 

Retornemos à brevidade e à concisão dos modernos e modernistas. Poderíamos 
dizer que, de fato, no final do século XIX, um ideário minimalista já se fazia presente 
em obras como as de Machado de Assis, por exemplo. Memórias Póstumas de Brás 
Cubas (1881) já é um livro que contém capítulos mínimos, de uma página ou menos 
(SPALDING, 2012a) e Um Apólogo (1885) é comumente indicado como o texto 
precursor do miniconto no Brasil (SPALDING, 2008). 

Algumas décadas mais tarde, Oswald de Andrade também desponta como um 
relevante nome para as narrativas breves brasileiras. Influenciado pelo futurismo 
italiano, Oswald defende a concisão das formas e cita a fragmentação, a agilidade 
e a síntese como princípios que deveriam fundamentar o Modernismo brasileiro 
(SPALDING, 2008). Assim, a partir dos anos 1920, a produção modernista do autor 
paulista passa então a ser atravessada pelas noções de brevidade e velocidade e 
Oswald escreve alguns textos que hoje poderiam ser qualificados como minicontos. 

Embora a estética do mínimo tenha sido experimentada por Machado e 
Oswald, é Dalton Trevisan quem mais energeticamente se apropria de concepções 
minimalistas, tornando-se assim um dos autores mais importantes para a história 
do miniconto brasileiro. Não poderíamos categoricamente garantir “que os textos 
de Trevisan sejam os primeiros minicontos do Brasil, muito menos os únicos” 
(SPALDING, 2008, p. 29), mas entre muitos pesquisadores parece ser consenso 
que o escritor curitibano é peça-chave para o desenvolvimento do miniconto 
contemporâneo na literatura brasileira. 

A obra de Trevisan é uma obra corajosa e escorregadia, que desafia o limite entre 
os gêneros literários (SPALDING, 2012a). Seria correto afirmar que a concisão é um 
elemento constante em seus escritos e que a economia de recursos de linguagem é 
praticada pelo autor desde muito cedo. 

Dalton Trevisan estreia na literatura com o livro Novelas Nada Exemplares. 
Lançada em 1959, a obra inaugural do ficcionista curitibano já contém textos 
extremamente concisos que surpreendem a crítica da época (SPALDING, 2012a). 
Nos anos seguintes, o autor passa a ser reconhecido pelos teóricos e pelo público e 
torna-se um dos primeiros escritores brasileiros a figurar em antologias e pesquisas 
– nacionais e internacionais – sobre as ficções brevíssimas. Alguns de seus textos 
são incluídos em antologias brasileiras como O conto brasileiro contemporâneo, 
por exemplo, organizada por Alfredo Bosi nos anos 70, e também em antologias 
estrangeiras como Ficción Mínima: Muestra del cuento breve en América, 
preparada pelo escritor venezuelano Gabriel Jiménez Emán, no final da década 
de 90 (SPALDING, 2012a). Poderíamos entender esse reconhecimento nacional e 
internacional de Trevisan como um indício da notoriedade que os contos mínimos 
vinham conquistando no Brasil e no mundo.
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Trevisan é perito em recriar a narratividade de um conto em espaços ínfimos 
(SPALDING, 2012a). A partir dos anos 60, o autor passa a apostar cada vez mais 
na estética do mínimo e começa a desenvolver textos ainda mais condensados. 
Entretanto, é na década de 90 que Trevisan leva o miniconto “a uma espécie de 
limite” (SPALDING, 2012a, p. 71) e lança um dos livros que marcaria a história do 
miniconto brasileiro. 

Publicado em 1994, Ah, é? reúne 187 minificções, muitas delas unifrásicas, o que 
o torna um livro precursor do miniconto à la Monterroso no Brasil (SPALDING, 
2012a). Um dos grandes triunfos do volume foi ter possibilitado “uma espécie de 
reinvenção do gênero [miniconto] na nossa literatura, reinvenção e revitalização 
[...], suscitando novos debates e ampliando as possibilidades do gênero” 
(SPALDING, 2012a, p. 72). Como pontua ainda Spalding (2008, p. 40), Ah, é? é uma 
obra significativa porque “foi o impulso que faltava no Brasil para a miniaturização 
do conto, fazendo com que uma onda de livros com micronarrativas fossem 
publicados nos anos noventa”. 

Em suma: o livro de Trevisan foi um divisor de águas e permitiu que o gênero 
miniconto se consolidasse e se popularizasse no Brasil, principalmente a partir da 
década de 1990. Com efeito, depois do lançamento de Ah, é? em 1994, muitos outros 
livros de minificções começaram a emergir no cenário literário nacional. Em 1996, 
Maria Lúcia Simões lança Contos Contidos, por exemplo; em 1998, são publicados 
O filantropo, de Rodrigo Naves, e Pérolas no Decote, de Pólita Gonçalves; ainda em 
1998, João Gilberto Noll passa a escrever micronarrativas para a Folha de S. Paulo, 
reunindo-as mais tarde no livro Mínimos, Múltiplos, Comuns; e finalmente, em 
1999, Luiz Arraes também começa a experimentar a estética do mínimo. 

Segundo Spalding (2012a), 2001 é outro importante período para a maturação 
do miniconto brasileiro: Carlos Herculano Lopes lança Coração aos Pulos; Fernando 
Bonassi, Passaporte; Luiz Rufatto publica Eles Eram Muitos Cavalos; e Ítalo 
Moriconi inclui algumas minificções em seu Os Cem Melhores Contos Brasileiros do 
Século. A presença de minicontos na antologia de Moriconi é significativa porque 
representaria certa “canonização dos minicontos, ou pelo menos [...] uma aceitação 
dessa possibilidade estética para o ‘conto em si’” (SPALDING, 2008, p. 45).

Enfim, traçar esse pequeno histórico do miniconto no Brasil é essencial para 
que possamos perceber como os textos brevíssimos, produzidos particularmente 
a partir dos anos 90, exploraram e fortaleceram a estética da extrema concisão, 
abrindo passagem para que, posteriormente, os minicontos contemporâneos 
surgissem tal como os conhecemos hoje, ainda mais enxutos e ainda mais elípticos, 
como diria Spalding (2008, p. 46). 

Todo esse processo histórico de amadurecimento do miniconto brasileiro 
resulta em obras contemporâneas como Os Cem Menores Contos Brasileiros do 
Século, por exemplo, antologia organizada por Marcelino Freire em 2004, primeira 
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publicação no Brasil a reunir minicontos tão brevíssimos, de até cinquenta letras; 
ou também Adeus Contos de Fadas (2006), de Leonardo Brasiliense, livro que reúne 
microficções juvenis e vence o Prêmio Jabuti em 2007. No final, poderíamos dizer 
que a existência desses volumes é uma prova de que no século XXI o miniconto 
já havia se consolidado enquanto gênero literário particular, sendo especialmente 
celebrado e produzido por muitos autores contemporâneos.

Especificidades do miniconto

Sobre a popularidade do gênero, Spalding (2007, s./p.) é certeiro ao observar 
que “devido ao seu formato enxuto e de rápida leitura, o miniconto se tornou um 
gênero cultivado não apenas pelos leitores como também pelos escritores das novas 
gerações, seduzidos pela (aparente) facilidade de se escrever um bom miniconto. Só 
aparente”. De fato, um miniconto pode não parecer tão ameaçador à primeira vista, 
mas não nos deixemos enganar pelo seu tamanho diminuto: apesar de pequenos e 
aparentemente fáceis de serem lidos e produzidos, os minicontos possuem certas 
peculiaridades que os caracterizam e que possibilitam sua existência enquanto 
um gênero literário único. Assim, após nossa discussão de cunho histórico, é 
importante agora que nos dediquemos à tarefa de destacar mais claramente quais 
seriam essas peculiaridades e especificidades do miniconto.

Já havíamos pontuado algumas características do gênero no início de nossas 
explanações teóricas. Havíamos definido o miniconto como um tipo de microtexto 
contemporâneo extremamente breve, plástico e não convencional, um tipo de 
texto que, embora conciso, não deixa de apresentar narratividade e significação. 
A ficcionalidade, a intensidade e a existência de duas histórias, uma aparente e 
uma oculta, são outros elementos que configurariam as microficções, elementos 
herdados do gênero conto e potencializados pelo miniconto. 

A brevidade e a extrema concisão são obviamente a qualidade mais notória 
e elementar dos minicontos. O tamanho diminuto do gênero foi destacado por 
muitos pesquisadores como Paulino et al. (2001), por exemplo, autora brasileira 
que já no início do século XXI definia o miniconto como uma narrativa que “tenta 
a economia máxima de recursos para obter também o máximo de expressividade” 
(p. 137-138). Entretanto, por não haver consenso entre os especialistas sobre o 
número máximo e/ou mínimo de palavras que uma microficção deveria possuir 
(CASTO, 2002) e também pelo fato de a concisão ser uma propriedade inerente 
a muitos tipos de textos (SPALDING, 2008) – como ditados e aforismos, por 
exemplo – acreditamos, em consonância com outros autores, que o miniconto 
não deveria ser caracterizado somente pelo seu pequeno tamanho, mesmo que 
a extensão reduzida seja um aspecto intrínseco ao gênero. Desta forma, se nossa 
intenção é entender a natureza do miniconto e discorrer sobre suas especificidades, 
precisamos mergulhar mais fundo e nos questionar: para além da brevidade, que 
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características são essenciais a um miniconto e permitem que o gênero funcione 
plenamente, transbordando sentidos e impactando leitores?

Em conformidade com Silva (2013), concordamos que a Pequena Poética do 
Miniconto escrita por Spalding (2007) é um texto extremamente pertinente que 
investiga e resume as principais especificidades do gênero e, assim, poderá fornecer 
respostas ao nosso questionamento – quais são as características essenciais a 
um miniconto? – e fundamentar nossas explicações sobre as propriedades das 
microficções. Livrando-se de excessivas descrições conceituais, Spalding consegue 
desvelar o cerne do miniconto e compilar de maneira bastante incisiva os traços 
primordiais ao gênero. Exatamente por esses motivos, acreditamos que destrinchar 
sua Pequena Poética é o modo mais interessante de entendermos o funcionamento 
do miniconto.

A Poética proposta por Spalding é breve, porém afiada, assim como um 
miniconto deve ser. Para o autor, o gênero poderia ser descrito segundo cinco 
características essenciais, cinco elementos e particularidades que “são, se não 
fundamentais, bastante indicadas para que um miniconto funcione” (SPALDING, 
2007, s./p.): a concisão, a narratividade, a exatidão, a abertura e o efeito.

A concisão é a primeira particularidade do miniconto pontuada por Spalding. 
Ao discorrer sobre esse aspecto específico, o autor ressalta a concepção de que 
uma microficção não deveria ser caracterizada pelo número de palavras que 
possui, ou em outros termos, um minicontista não deveria necessariamente se 
preocupar em empregar em seus textos um limite máximo e/ou mínimo de letras, 
vocábulos ou páginas. Isso porque a concisão de um miniconto não diz respeito 
a uma concisão meramente numérica, uma concisão de palavras, mas sim a uma 
concisão conceitual. Para além da brevidade das formas, um miniconto precisa ser 
conceitualmente conciso, ou seja, a “história que ele conta precisa caber exatamente 
naquele pequeno tamanho, não mais, não menos” (SPALDING, 2007, s./p.). 

Poderíamos dizer então que a concisão refere-se mais ao teor da história que 
o miniconto pretende contar do que ao número de palavras que o texto deveria 
conter. Um bom miniconto seria aquele capaz de operar um “recorte preciso e 
cirúrgico na vida, no instante de maior densidade significativa...” (MARTINS, 2011, 
p. 291), aquele capaz de representar uma ação em seu instante mais dramático e 
contar uma história nem muito longa, nem muito curta, mas estritamente precisa. 
É nesse sentido que Spalding argumenta que “nem todos os temas e enfoques 
podem ser transformados em miniconto. Na verdade, raros o podem. Uma tosse às 
três da manhã pode ser a superfície de um miniconto; a insônia, não” (SPALDING, 
2007, s./p.). Assim, é importante que um miniconto transmita, pelo menos em 
sua trama mais aparente e explícita, um tema em seu momento mais pungente e 
seja conceitualmente conciso porque, no fim, é a concisão que garantirá que uma 
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microficção apresente uma alta carga dramática e narrativa e consiga impactar o 
leitor.

A propósito, a narratividade é a segunda característica essencial ao miniconto 
listada por Spalding em sua Pequena Poética. Com efeito, se estamos a entender “o 
‘miniconto’ como uma espécie de conto em miniatura é preciso que além de breve 
ele conte uma história” (SPALDING, 2008, p. 53, ênfase adicionada), ou seja, é 
preciso que, além de breve, o miniconto seja narrativo. A narratividade refere-se 
exatamente a essa competência narrativa do miniconto, à sua capacidade de relatar 
uma história, de “narrar algo, contar a passagem de uma personagem de um estado 
a outro, implicitamente [...] ou explicitamente [...]” (SPALDING, 2007, s./p.). 

A narratividade é de fato uma qualidade fundamental às microficções, é o 
elemento que dá vida ao gênero. Um miniconto que não é narrativo perde sua força 
vital e torna-se uma mera descrição de cena, causando muito pouco impacto sobre 
os leitores (SPALDING, 2007). Além disso, a narratividade ainda é importante 
porque seria a propriedade que diferenciaria o miniconto de outros tipos de textos 
curtos que não precisam necessariamente contar uma história, como haikais ou 
poemas em prosa, por exemplo (SPALDING, 2007). 

Poderíamos dizer que um grande desafio enfrentado pelos estudiosos é 
justamente entender como um texto extremamente diminuto como o miniconto 
consegue mobilizar princípios narrativos e transmitir uma boa história em espaço 
tão exíguo (SPALDING, 2008, p. 5). Seria mesmo possível narrar algo em tão poucas 
palavras? A fim de buscar respostas a essas incertezas, Spalding (2008) decide 
investigar mais a fundo questões relativas à narratividade do miniconto e em sua 
tese de mestrado nos apresenta uma de suas principais ponderações sobre o gênero, 
o argumento de que o miniconto é constituído apenas pelo núcleo narrativo de uma 
história, ou em outras palavras, o argumento de que o miniconto vai direto ao ponto 
e apresenta apenas o essencial, o núcleo (SPALDING, 2008, p. 74), o cerne de uma 
narrativa. 

Valendo-se de teorias como as de Roland Barthes e Claude Brémond, Spalding 
alega que o miniconto é um gênero poderoso porque consegue eliminar radicalmente 
os elementos acessórios de uma narrativa, os apêndices, conservando, pelo menos 
em sua superfície mais aparente, somente o núcleo narrativo e os elementos mais 
primordiais à história. De certo modo, Gurley (2000, s./p.) apontava para princípios 
semelhantes ao afirmar que “escrever uma flash fiction é uma tarefa desafiadora 
justamente porque devemos contar uma história completa apenas com as palavras 
absolutamente necessárias, nos livrando dos excessos até que nos reste apenas o 
núcleo da narrativa”10. Com base nessas concepções, podemos compreender um 
pouco melhor o gênero e finalmente entender como um texto tão curto como 
o miniconto consegue ser, ao mesmo tempo, brevíssimo – porque livra-se das 
“situações intermediárias e recheios” (SPALDING, 2008, p. 59) de uma trama, 

10 Tradução nossa: 
“The challenge of 
flash fiction is to tell 
a complete story in 
which every word is 
absolutely essential, 
to peel away the 
frills and lace until 
you’re left with 
nothing but the hard, 
clean-scraped core 
of a story” (GURLEY, 
2000, s./p.).
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dos elementos narrativos acessórios – e narrativo – porque, apesar de eliminar os 
excessos, abraça o núcleo narrativo de uma história e é nesse núcleo que condensa 
as informações mínimas necessárias para que possa narrar a passagem de uma 
personagem de um estado a outro e, assim, ser considerado um texto narrativo, 
ou seja, é nesse núcleo que o miniconto preserva toda sua narratividade, sua força 
narrativa (SPALDING, 2008).

Sobre o caráter nuclear das microficções, Spalding ainda faz outras interessantes 
observações, como por exemplo a de que “o miniconto pode ser encarado como 
uma ‘narrativa nuclear’ de poder e efeito semelhantes aos da ‘bomba atômica’: 
tudo está condensado em seu núcleo e é dali que deve partir a história, projetada, 
explodida no ato da leitura.” (SPALDING, 2008, p. 59). Ao realizar essa analogia 
entre minicontos e bombas nucleares, o pesquisador acaba por enfatizar a ideia 
de que a energia significativa e narrativa de uma microficção concentra-se em seu 
núcleo, sublinhando também o quanto essas histórias condensadas e os efeitos 
de sentido provocados por essa condensação podem ser devastadores e causar 
grandes impressões nos leitores.

Já sobre a supressão de elementos narrativos acessórios, é importante 
ressaltarmos o fato de que essa eliminação de apêndices afeta diretamente a 
clássica estrutura narrativa – apresentação, desenvolvimento, desfecho – que 
comumente se manifesta em textos um pouco mais longos como os romances ou 
os próprios contos. De fato, devido ao tamanho reduzido das microficções, muitos 
dos elementos que tradicionalmente compõem uma narrativa – como personagens, 
tempo e espaço – não conseguem se expressar inteiramente na superfície mais 
aparente de um miniconto, sendo apenas parcialmente desenvolvidos e deixados 
às inferências do leitor.  Martins (2011) argumenta nesse sentido ao declarar que 

no discurso do microconto o importante é estabelecer apenas um núcleo significativo, ou 
seja, não importa quem é a personagem, se homem ou mulher, se há espaço delimitado 
ou demasiado aberto, se era dia ou noite: — é o leitor que completa as cenas. Há um jogo 
silencioso entre a ocultação total e a revelação parcial [...] (MARTINS, 2011, p. 281-282).

Sobre o papel do leitor discorreremos mais adiante. O importante é 
entendermos que uma microficção não necessita apresentar personagens, espaço e 
tempo rigorosamente delimitados, basta que o núcleo significativo de uma história 
seja fixado pelo miniconto e então outras informações e arquétipos narrativos 
podem ser apagados do texto. Personagens e lugares podem ser trabalhados 
implicitamente, por exemplo, e as “marcas cronológicas de início e fim que 
emolduram as narrativas” (MARTINS, 2011, p. 291) podem ser reajustadas, fazendo 
com que as tramas se iniciem “no meio da ação, como se nos fosse oferecido um 
pedaço de filme cujo início não nos é bem determinado, e o fim é outra ação cortada 
ao meio” (MARTINS, 2011, p. 291). 

Entretanto, precisamos nos atentar para o fato de que essa eliminação de 
apêndices narrativos – eliminação que resulta em redução de volume textual – 
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não ocorre de maneira irresponsável, visto que apesar de diminuto um miniconto 
ainda apresentaria em sua superfície elementos narrativos e estéticos suficientes 
para que possa sensibilizar o leitor. A subtração de aparas deve ser arquitetada 
minuciosamente a fim de que a microficção não sofra prejuízos estéticos e de 
sentido. Eliminar excessos não significa eliminar tudo, e é aqui então que nos 
encontramos com a noção de exatidão. 

A exatidão diz respeito à precisão composicional do texto. Se um miniconto 
precisa eliminar excessos a fim de atingir o osso (SPALDING, 2008, p. 72), o núcleo 
narrativo de uma história, ou seja, se precisa ser conciso ao mesmo tempo em que 
é narrativo, é importante então que um minicontista seja extremamente claro e 
exato e que o autor cuide bem das palavras que deseja empregar em seu miniconto, 
afinal, como argumenta Spalding (2007, 2008), quanto mais próximas do núcleo 
estão, quanto mais breve um miniconto é, maior é a sutileza significativa das 
palavras e qualquer vocábulo mal escolhido ou posicionado pode comprometer 
a narratividade da microficção e/ou acarretar mudanças nos efeitos de sentido 
pretendidos. Como resume o pesquisador,

é importante que o autor [de um miniconto] seja suficientemente claro para criar o efeito 
desejado no leitor, e não seu oposto, sob o risco de não ser compreendido. Para tanto a 
escolha de cada palavra em cada posição é fundamental, quase como em um poema, pois 
disso depende o sucesso ou não da narrativa (SPALDING, 2007, s./p., ênfase adicionada).

De fato, em um gênero tão curto como um miniconto, cada termo cumpre 
um relevante e insubstituível papel estético e significativo e cada palavra deve 
ser preciosamente alocada e cada frase caprichosamente construída para que o 
minicontista se faça entender e para que os efeitos de sentido que transbordam 
do brevíssimo texto não se esvaziem. Em outras palavras, em um miniconto, cada 
elemento importa e qualquer mínima transformação textual pode resultar também 
em transformações de sentido.

Sobre a exatidão dos minicontos, interessante também é a explicação realizada 
por Silva (2013). Interpretando o conceito proposto por Spalding, a autora afirma 
que

A exatidão remete ao rigor, uma das características caras ao conto e muito mais importante 
ao miniconto, uma vez que quanto menor a extensão, mais difícil o trabalho estético ou o 
tratamento do tema. Ou seja, é necessário que o autor escolha cada palavra, pontuação, 
design do texto na página, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para que o autor seja 
suficientemente claro a fim de criar espaços possíveis de serem preenchidos pelos leitores. 
A falta dessa exatidão pode ser comprometedora para a compreensão do texto e, dessa 
forma, para o efeito almejado pela leitura (SILVA, 2013, p. 67, ênfase adicionada).

Por fim, sintetizando e levando em consideração as ponderações feitas tanto 
por Spalding (2007) como por Silva (2013), poderíamos afirmar que praticar a 
exatidão é essencial por dois principais motivos. Como explicitado anteriormente, 
é importante que um miniconto seja minuciosamente esculpido, porque é a 
precisão das palavras e construções que permitirá que as mensagens, trocadilhos e 
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jogos de linguagem tenham real impacto sobre os leitores, ou seja, é a precisão que 
garantirá a efetividade dos efeitos de sentido pretendidos, sejam esses efeitos de 
humor, sátira, surpresa, repulsa etc. 

Além disso, visto que um minicontista pode – e deve – livrar-se dos excessos e 
recheios textuais com o objetivo de oferecer aos leitores apenas o núcleo narrativo 
de uma história, é crucial então que ele seja acurado e mobilize em seu miniconto 
as palavras certas, pois, no fim, são essas palavras pontualmente selecionadas e 
arranjadas que funcionarão como marcas e sinais que guiarão os leitores até as 
possíveis interpretações do texto, até as entrelinhas, até os elementos trabalhados 
implicitamente, as elipses, até as histórias ocultas. Martins (2011, p. 281) ressalta 
ideia semelhante ao escrever que, atrelada à economia vocabular, a precisão de 
cada palavra na narrativa é fundamental porque fornece micropistas textuais 
que permitem aos leitores acessar a história maior escondida sob a superfície da 
história brevíssima, fazendo com que “o iceberg submerso brilhe à luz do sol” e o 
“efeito tenha assegurada sua intensidade” (MARTINS, 2011, p. 281)11. Tais reflexões 
nos conectam ao conceito de abertura, outra especificidade do miniconto elencada 
por Spalding em sua Pequena Poética.

A abertura faz alusão justamente aos elementos submersos e às doses de não 
ditos que os minicontos acomodam, aos espaços em branco e lacunas narrativas que 
devem ser completadas e preenchidas pelos leitores conforme seus conhecimentos 
de mundo, suas experiências e suas percepções de vida (SPALDING, 2007). 

São essas lacunas e não ditos que tornam as microficções um gênero tão rico 
e interessante (SPALDING, 2007). De alguma forma, já havíamos evidenciado a 
existência das aberturas em nossas discussões sobre a narratividade, quando 
afirmamos que os minicontos podem, em nome da concisão e do núcleo narrativo, 
ocultar outras informações narrativas e não determinar as exatas características e 
condições dos personagens, espaços e tempos que compõem a história, trabalhando 
tais elementos implicitamente ou apenas parcialmente. Essas indeterminações 
temporais, espaciais ou de personagens correspondem aos vazios que devem ser 
completados pela imaginação de quem lê (SPALDING, 2008), às janelas abertas 
que convidam o leitor a refletir para além das paisagens e palavras mais superficiais 
dos (micro)textos, que o convocam a desvendar as histórias submersas – segundo 
a Teoria do Iceberg de Hemingway – que o miniconto encerra.

Parece ser consenso entre os autores o fato de que as microficções só se tornam 
verdadeiramente significativas, só explodem feito bombas nucleares graças à 
participação ativa do leitor no processo de construção de sentidos. É o leitor “quem 
começa, termina ou, simplesmente, aceita a história” transmitida por um miniconto 
(RODRIGUES, SOUZA, 2011, p. 268); é no leitor que a narrativa nuclear se completa 
(ou não) e explode (ou não) (SPALDING, 2008, p. 61-62); é ele quem deve preencher 
as brechas intencionalmente elaboradas pelo narrador (CAMPOS, 2011, p. 302), 

11 Estas micropistas 
textuais nos remetem 
ao nosso subcapítulo 
sobre capacidades 
de leitura Com 
efeito, já havíamos 
pontuado que levar 
em consideração as 
pistas e elementos 
linguísticos 
materializados 
no texto é uma 
capacidade de 
compreensão 
importante. 
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refletindo sobre a trama, ocupando as lacunas com suas suposições particulares 
(PINTER, SILVA, 2012) e estipulando por conta própria as molduras narrativas que 
não foram definidas pelo texto. Dadas essas afirmações, podemos então perceber 
o quanto a figura do leitor é importante para que um texto tão diminuto como 
um miniconto possa efetivamente funcionar como um gênero literário único e 
uma narrativa “plenamente satisfatória em si mesma” (SPALDING, 2008, p. 61), 
não confundindo-se com uma simples alusão ou fragmento (SPALDING, 2008). 
Fica atestada aqui a relevância do miniconto enquanto um gênero que possibilita 
o desenvolvimento de leitores ativo-responsivos, isto é, leitores que exercitam 
capacidades de apreciação e réplica ativa, conforme descrevemos em capítulo 
anterior.

De fato, ao ler um miniconto, o leitor é convocado à ação. Devido às aberturas 
existentes nos minúsculos textos, um leitor “pode, à sua maneira, ‘continuar’ a 
narração, interpretando-a nas mais diversas direções e segundo seu tempo subjetivo 
de reflexão” (PINTER, SILVA, 2012, p. 392), e essas interpretações pessoais de quem 
lê são realmente tão poderosas que podem “mudar completamente a significação 
do texto – e consequentemente seu efeito – ou mesmo destruí-lo” (SPALDING, 
2008, p.63). Tais interpretações subjetivas conectam-se ao conhecimento de mundo 
particular de cada leitor: dependendo dos posicionamentos que assumem diante 
da vida e do repertório de saberes e experiências que possuem, diferentes leitores 
atribuirão diferentes sentidos a um mesmo texto, completando e interpretando 
uma mesma história de maneiras diversas. 

Spalding (2008) se vale de Kleiman (2004) para sublinhar o quanto o 
“conhecimento de mundo é fundamental para a compreensão de qualquer texto 
literário, especialmente esses minicontos à Monterroso...” (SPALDING, 2008, p. 
67). Em capítulos anteriores, recorremos a Kleiman (1989, 1993), Rojo (2004, 2009) 
e Elias e Koch (2017[2006]) para tratar do mesmo tema. 

Como já havíamos pontuado anteriormente, o miniconto é um gênero que 
chama à ação. Para que as microficções se tornem significativas, é essencial que 
os leitores saiam de suas zonas de conforto e sejam protagonistas, responsivos 
e coautores, capturando e completando os sentidos do texto conforme seus 
conhecimentos prévios. Ao destacarmos o importante papel que o leitor deve 
assumir ao ler uma microficção, estamos na verdade sublinhando as potencialidades 
do gênero miniconto como instrumento para a formação leitora de alunos dos 
mais diversos níveis escolares. Entendemos que a participação ativa do leitor é 
fundamental para a leitura e compreensão de todos os tipos de textos, literários 
ou não, mas acreditamos que os minicontos potencializam essa participação e, por 
essa razão, são interessantes textos a serem trabalhados nas escolas, a fim de que os 
estudantes possam desenvolver seus (multi)letramentos, seus letramentos literários 
e suas habilidades de leitura, sejam habilidades de compreensão ou habilidades de 
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apreciação e réplica ativa. Os minicontos podem dar vazão à subjetividade dos 
alunos, podem gerar relevantes discussões sobre temas do cotidiano, podem fazer 
com que as crianças e adolescentes aprimorem suas capacidades de inferir, levantar 
e verificar hipóteses, investigar marcas textuais e seus efeitos de sentido (emprego 
de discurso direto ou indireto, uso de sinais de pontuação...) etc. Em verdade, são 
muitas as possibilidades.

Finalmente, resta-nos ainda enfatizar um último aspecto relacionado às 
aberturas. Por ser formado por uma pequena quantidade de palavras, mas também 
por uma grande quantidade de não ditos, devemos observar que são grandes as 
chances de um mesmo miniconto ser lido de formas completamente opostas, a 
depender dos conhecimentos prévios de quem lê. Em outras palavras, uma grande 
quantidade de aberturas, potencializadas pelo tamanho extremamente diminuto 
do texto, pode fazer com que um miniconto seja interpretado de múltiplas maneiras 
ou seja interpretado equivocadamente para além das possibilidades possíveis e/ou 
plausíveis. É necessário que atentemos justamente a essas múltiplas interpretações 
e a esses equívocos interpretativos e/ou falhas de comunicação (SPALDING, 2008) 
que podem atravessar uma microficção. 

Por um lado, a multiplicidade de interpretações que a leitura de um miniconto 
provoca é o que o torna um gênero tão fascinante, transformando-o também em 
uma atrativa possibilidade pedagógica. Na escola, a pluralidade interpretativa 
gerada pela leitura de um miniconto não só é esperada como pode – e deve – ser 
valorizada. Comparar os diferentes sentidos atribuídos pelos alunos às microficções, 
discutindo o que levou os estudantes a interpretarem os textos dessa ou daquela 
forma, ou seja, debatendo explicitamente sobre os caminhos reflexivos trilhados 
pelos discentes, pode se configurar como uma produtiva atividade leitora12. 

Por outro lado, precisamos nos preocupar com os possíveis excessos e 
desacertos interpretativos que a leitura de um miniconto pode igualmente 
produzir. A fim de que interpretações errôneas não sejam realizadas, é 
extremamente importante frisarmos que apesar de reflexões múltiplas serem bem-
vindas, interpretações exageradamente equivocadas são devem ser admitidas, pois 
mesmo que as microficções apresentem brechas a serem ocupadas segundo as 
suposições e conhecimentos do leitor, tais lacunas não poderiam ser preenchidas 
de maneira completamente impensada, porque são, em verdade, intencionalmente 
posicionadas pelos minicontistas, isto é, tais lacunas são planejadas, e para que 
possam acessar as informações propositalmente ocultadas e os sentidos planejados 
e pretendidos pelos autores, é fundamental que os leitores investiguem os 
minicontos em busca das micropistas textuais – lapidadas pela exatidão – que os 
guiarão até as interpretações mais coerentes. 

Dadas essas constatações, nossa intenção é sublinhar que, embora as 
microficções possam suscitar diferentes interpretações em diferentes leitores e que 

12 Nos encontramos 
aqui com dois 
conceitos já 
discutidos por nós em 
capítulos anteriores: 
a pluralidade 
de leituras e o 
desenvolvimento 
de estratégias 
metacognitivas de 
leitura. 
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explorar tais interpretações possa ser um exercício interessante, não podemos nos 
esquecer de que alguns sentidos estão (mais ou menos) previstos pelo texto e é 
essencial então que nos voltemos para a exatidão textual dos minicontos, para essas 
micropistas que nos levarão a esses sentidos, percebendo ainda que investigar essas 
micropistas equivale a discutir os mecanismos interpretativos postos em prática 
por leitores particulares, ou seja, equivale ao interessante exercício escolar de 
leitura (um exercício metacognitivo) apontado por nós em parágrafos anteriores. 

Por último, nos falta ainda discorrer sobre o efeito, a última característica 
listada por Marcelo Spalding em sua Pequena Poética do Miniconto. O efeito refere-
se, como o próprio termo nos indica, aos inquietantes efeitos de sentido que um 
miniconto é capaz de suscitar em quem os lê, aos impactos que as microficções 
causam sobre os leitores. Todo miniconto deve estar carregado de efeito, ou seja, 
deve impressionar e incitar sentimentos e sensações, sejam essas sensações boas ou 
ruins (SPALDING, 2007); todo miniconto deve provocar fortes reflexões e emoções 
em quem lê (SPALDING, 2007). Casto (2002, s./p.) enfatiza ideias semelhantes 
ao argumentar que as melhores flash fictions são aquelas que, após serem lidas, 
permanecem na mente do leitor, impactando-o intensamente13. 

Poderíamos afirmar que a grande façanha de um miniconto é justamente 
conseguir sensibilizar interlocutores através da utilização de poucas – mas bem 
selecionadas – palavras (PAULINO et al., 2001). Tal afirmação nos remete claramente 
à particularidade da exatidão. De fato, se retornarmos a nossas explicações 
anteriores, perceberemos que os impactos provocados pelas microficções já haviam 
sido abordados por nós porque, no fim, o efeito relaciona-se intrinsecamente 
com as demais especificidades do miniconto, ou melhor, só existe graças à elas: 
uma microficção só tem o poder de afetar profundamente o leitor se for narrativa 
(narratividade), se representar um recorte cirúrgico de um momento significativo de 
vida (concisão), se seu texto for precisamente trabalhado (exatidão) e se apresentar 
histórias ocultas e lacunas que permitam a participação do leitor (abertura). Vale 
ressaltar também que, apesar de todas essas características terem sido classificadas 
enquanto particularidades do miniconto, sabemos que não são exclusivas do 
gênero em questão, mas sim potencializadas ao extremo por ele, configurando-se 
assim como aspectos essenciais a serem destacados. 

À guisa de conclusão, seria relevante sublinharmos mais algumas noções e 
elementos que podem nos revelar bastante a respeito do gênero e que se conectam 
com toda a explanação teórica desenvolvida por nós até o momento.

No início de sua tese de mestrado, por exemplo, Spalding (2008) utiliza 
interessantes palavras para se referir a alguns específicos microtextos produzidos 
por certos autores latino-americanos: “narrações breves caracterizadas muitas vezes 
pelo absurdo, pelos jogos com a linguagem, pelo humor desaforado e talvez ácido e 
pela visão crítica do mundo” (SPALDING, 2008, p. 17). Com efeito, essa explicação 

13 Tradução nossa: 
“The best flash fiction 
lingers in the mind 
long after the story 
has been read--the 
way of all great 
literary works of art” 
(CASTO, 2002, s./p.).
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de Spalding nos parece especialmente pertinente e merecedora de destaque 
porque enfatiza o caráter satírico que qualifica não só aqueles particulares textos 
diminutos retomados pelo pesquisador, mas também os minicontos produzidos e 
lidos posteriormente, na contemporaneidade, em solo latino-americano (inclusive 
no Brasil). O tom irreverente é com certeza um aspecto marcante dos minicontos 
e garante muitas vezes a efetividade dos efeitos de sentido. Para além da brevidade, 
do humor e da ludicidade da linguagem, Campos (2011, p. 301) também elenca a 
intertextualidade, o ficcional entrelaçado a recortes de elementos factuais, a ironia, 
o inusitado e a polissemia como propriedades que funcionam a favor dos efeitos de 
sentido pretendidos pelas microficções.

Sobre as histórias, explícitas ou implícitas, que os minicontos nos apresentam, 
poderíamos declarar que são muito diversas e que podem assumir múltiplos 
e diferentes teores. De acordo com Casto (2002, s./p.), as microficções podem 
narrar histórias “inteligentes, extravagantes, divertidas ou mesmo literárias, 
irônicas, satíricas e sublimes. Podem ser engraçadas ou às vezes controversas e 
não convencionais. Podem ser perturbadoras, inquietantes e imprevisíveis. Às 
vezes enigmáticas, fugidias, ambíguas e muitas vezes paradoxais” 14. Insinuações 
e reviravoltas narrativas são outros elementos que frequentemente compõem as 
histórias narradas pelos minicontos e alavancam os efeitos de sentido do texto 
(CASTO, 2002). 

Se um miniconto pode revestir-se de variados estilos e assim contar histórias de 
variadas espécies, são igualmente diversos os temas que o minúsculo gênero pode 
abordar. Em consonância com Casto (2002) e Spalding (2008), seria correto alegar 
que, de modo geral, as microficções costumam tematizar assuntos de interesse 
humano bastante comuns (SPALDING, 2008, p. 68), discutindo sobre as condições 
humanas, principalmente as que refletem os hábitos e valores que atravessam as 
contraditórias, excêntricas e saturadas sociedades modernas e contemporâneas, 
de maneira profunda, fazendo emergir verdades que dificilmente poderiam ser 
vislumbradas se desenvolvidas através de outros meios (CASTO, 2002). Ao analisar 
os minicontos que compõem a antologia Os Cem Menores Contos Brasileiros do 
Século, por exemplo, Spalding (2008, p. 68) elenca os relacionamentos, a morte, o 
estupro, a prostituição e o aborto como alguns dos temas tratados pelos autores do 
livro. Com efeito, relações e aventuras amorosas e familiares, a morte e a violência são 
tópicos comumente retratados pelas microficções, tópicos que, caprichosamente 
trabalhados, podem invadir incisivamente o leitor, impactando-o.

Se diversas são as histórias que podem narrar, e diversas são as temáticas que 
podem abordar, variadas também são as aparências que um miniconto pode assumir. 
Casto (2002) é uma das autoras que escreve sobre a plasticidade e o caráter movediço 
do gênero. Segundo a pesquisadora, os minicontos são textos extremamente 
versáteis e experimentais, um gênero que se transfigura continuamente diante 

14 Tradução nossa: 
“it can be clever, 
whimsical, and 
entertaining or can 
be literary, ironic, 
satirical, or sublime. 
It is sometimes 
funny, and sometimes 
controversial or 
unconventional. It 
can be troubling, 
unsettling, and 
unpredictable. 
Sometimes it is 
enigmatic, elusive, 
ambiguous, and 
is quite often 
paradoxical” (CASTO, 
2002, s/p).
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dos leitores (CASTO, 2002), inspirando-se em textos outros e tomando diferentes 
formas e corpos. Uma microficção pode assumir, a título de exemplo, os contornos 
de uma mensagem de secretária eletrônica – ou nos dias atuais, de mensagens 
instantâneas enviadas pelo celular –, de um anúncio publicitário, testes de revistas, 
questionários de pesquisa, lembretes em um quadro de avisos etc. (CASTO, 2002). 
Podem desenvolver narrativas de tamanhos diminutos diversos, de uma página 
ou um parágrafo, ainda que os minicontos extremamente curtos (geralmente 
unifrásicos) sejam os exemplares mais conhecidos atualmente, e podem valer-se 
de variadas estratégias e elementos narrativos, como o uso exclusivo de diálogos 
(CASTO, 2002). 

Enfim, os minicontos podem ser apropriados de variadas maneiras e compor 
também variados tipos de publicações. Em sua tese de mestrado, por exemplo, a fim 
de demonstrar as múltiplas facetas que uma microficção pode assumir, Spalding 
(2008) destaca o projeto Passaporte, de Fernando Bonassi, obra que reúne diversos 
microtextos como se fossem relatos de um livro de viagem. É importante também 
destacarmos que as possibilidades criativas que atravessam a escrita e a leitura de 
um miniconto são potencializadas, na contemporaneidade, pelas novas tecnologias 
digitais que utilizamos para construir nossos textos multissemióticos e interativos, 
como poderemos verificar adiante.

O título dado a um miniconto é ainda outro elemento composicional 
relevante que precisa ser sublinhado. Os títulos das microficções desempenham 
um papel crucial porque podem acomodar informações narrativas que não 
puderam ser dispostas nos diminutos e limitados textos do gênero. No fim, o 
tamanho surpreendentemente reduzido dos minicontos explica a importância dos 
títulos: devido à natureza sintética, concisa e exata do miniconto, muitos autores 
decidem aproveitar e explorar o espaço dos títulos, inserindo ali indicações que 
não poderiam caber na minúscula superfície textual do gênero (SILVA, 2013). O 
título é construído e funciona, assim, como parte integrante das histórias contadas 
(SILVA, 2013), completando sentidos e contribuindo para que as narrativas sejam 
verdadeiramente apreendidas pelos leitores. Sobre o título, Rodrigues (2011, p. 251) 
é incisivo ao escrever que “o microconto pode ser um haiku, mas ao contrário do 
haiku, que morre se recebe um título, o microconto sem título fica manco das 
duas pernas”. Sem hesitação, devemos reconhecer que muitos exemplares do 
gênero podem não apresentar nenhum tipo de nomeação. Entretanto, é inegável 
que, quando existem, os títulos dos minicontos constituem-se como peças-chave, 
oferecendo-nos preciosas dicas sobre as histórias ocultas e sobre os rumos das 
narrativas. 

Feitas essas explicações, podemos finalmente concluir nossas ponderações a 
respeito das peculiaridades do miniconto. Nossa exposição tinha como principal 
pretensão delimitar os traços inerentes aos minicontos, caracterizando-os como um 
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texto que potencializa muitas das qualidades do gênero conto (como as aberturas 
e a existência de histórias submersas, por exemplo); como um texto extremamente 
condensado, apertado, mas carregado de sentidos, repleto de insinuações e que 
transmite histórias de maneira oblíqua (CASTO, 2002); como um texto que deve 
envolver o leitor (SPALDING, 2008), seduzindo-o “ao lúdico, a decifrar novos 
enigmas” (CAMPOS, 2011, p. 306); como um texto que, apesar de pequeno, não 
deixa de ser belo e elegante (GURLEY, 2000), ou seja, não deixa de possuir valor 
estético. Paulino et al. (2001) apontam para aspecto semelhante, ao afirmarem que 
“a possibilidade de recursos num texto tão pequeno quanto esse tipo de narrativa, 
embora pareça limitada, mostra-se extremamente rica” (PAULINO et al., 2001, 
p.137-139).

Acreditamos que as palavras de Campos (2011, p. 318-319) sejam, de certo modo, 
conclusivas. Segundo a autora, 

a unidade narrativa [narratividade] da microficção representa uma fatia menor de vida, 
mas nela há síntese [concisão], tensão, surpresa e revelação [efeito]. Isso resulta de um 
burilamento profundo, de um jogo preciso de palavras e sinais de pontuação [exatidão], 
de uma técnica peculiar em que o autor aproxima leitura-leitor de uma história que não 
finaliza no âmbito do narrado [abertura]. Mas essa se completa e continua em uma 
terceira margem, no imaginário do leitor (ênfase adicionada). 

Por funcionar como uma rápida síntese dos tópicos já desenvolvidos por 
nós, finalizamos nossa exposição com esta citação e partimos então para nossas 
elucidações acerca da emergência do miniconto digital, isto é, acerca da relação 
entre o miniconto e as possibilidades digitais proporcionadas pelo mundo 
conectado e tecnologizado no qual vivemos.

Miniconto digital: o gênero na contemporaneidade

Como já havíamos pontuado em nossa Introdução, vivemos hoje em uma 
sociedade urbana, hiperconectada e altamente tecnologizada, uma sociedade 
transformada pela internet e pela presença inevitável das novas tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDIC). Afirmamos que se trata de uma 
sociedade transformada porque a conexão em rede e os novos dispositivos digitais 
disponíveis alteram nossas dinâmicas sociais e fazem emergir novas mentalidades 
e subjetividades, novas atividades comunicativas, novos textos (multissemióticos) 
e novos letramentos. 

Se as tecnologias contemporâneas modificam nossas práticas de leitura e 
produção de textos – agora textos hipertextuais e hipermidiáticos –, encontramos 
aqui a oportunidade de nos questionar: na atualidade – e no futuro –, como lemos – 
e leremos – e produzimos – produziremos – literatura? Que tipo de transformações 
os textos literários sofrem no cenário hipermoderno? “Qual será o destino do 
conto na era da informática?” (1988, p. 56.), já refletia Nádia Gotlib em sua Teoria 
do Conto. Mais especificamente, qual seria o destino do miniconto? Que espaço 
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nosso gênero em estudo ocupa no contexto eletrônico e digital? De que forma os 
minicontos se conectam à realidade contemporânea na qual existimos?

No início de nossa discussão teórica sobre as microficções, já havíamos também 
declarado que o miniconto é um texto literário que incorpora as subjetividades 
urbanas e saturadas das sociedades hipermodernas e conquista grande popularidade 
graças à internet. Casto (2002), por exemplo, afirma que “o casamento entre as 
flash fictions e a Internet parece ter todos os ingredientes para uma feliz e profícua 
relação”15 (s./p.). Rodrigues (2011, p. 249), por sua vez, declara que “o microconto 
marca a ascensão do mundo digital, eletrônico, computacional, internético, que 
sepulta – sem ultrapassar – o universo das máquinas mecânicas”. Dias et al. (2012, 
p. 80, ênfase adicionada) também reconhecem que na “contemporaneidade, com 
as tecnologias digitais, este gênero [o miniconto] tomou novo fôlego, sendo 
amplamente publicado em blogs, celulares, Twitter, dentre outras ferramentas”. 
Em verdade, muitos são os autores que argumentam a favor da conexão entre as 
microficções e as novas mentalidades e tecnologias. Entretanto, a fim de explicitar 
melhor alguns aspectos relacionados a essa conexão, poderíamos afirmar – e 
resumir – que esse encontro entre a internet, o mundo digital e o miniconto se dá 
de duas maneiras. 

Primeiro. Por constituir-se como um gênero extremamente breve, que reduz 
e condensa recursos “em nome de um ritmo de narração quase alucinante” 
(PAULINO et al., 2001, p. 138) e, consequentemente, em nome de uma leitura 
rápida (PINTER, SILVA, 2012), é correto entendermos o miniconto enquanto uma 
“metáfora da velocidade com que circulam os seres, as mensagens, os objetos, os 
textos nas sociedades contemporâneas” (PAULINO et al., 2001, p. 138). De fato, 
como argumentam Casto (2002) e Silva (2013), as microficções parecem contemplar 
um modo de escrita (CASTO, 2002) – um modo de escrita que objetiva “produzir 
efeitos artísticos mediante um número limitado de elementos” (SILVA, 2013, p. 7) 
– que parece adequado a nossas vidas aceleradas e à sociedade e às comunidades 
jovens que, na atualidade, exaltam o imediatismo (SILVA, 2013). Desta forma, o 
encontro entre o miniconto e a hipermodernidade se dá na medida em que esses 
textos condensados são arquétipos dos novos tempos e refletem os ethos que 
emergem na sociedade globalizada, urbanizada e hiperconectada na qual vivemos, 
uma sociedade que preza pela velocidade e dinamicidade das comunicações, sem, 
contudo, abrir mão dos impactos estéticos que os textos, mesmo que mínimos, 
podem proporcionar. 

Se os brevíssimos minicontos são um reflexo das sociedades hipermodernas, 
incorporando valores e representando temas contemporâneos, eles também são 
textos que, justamente em virtude de seu tamanho diminuto, se adaptam muito 
bem à internet e ao ciberespaço onde a propagação de textos breves é grande e 
preferida – vide a fama de redes sociais como o Twitter, que hoje limita postagens 

15 Tradução nossa: 
“The wedding of 
flash fiction and 
the Internet seems 
to have all the 
ingredients for a 
happy and prosperous 
relationship” (CASTO, 
2002, s./p.).
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de até 280 caracteres e inspira autores a produzir ficções mínimas como as escritas 
por Odair de Morais em seu livro de 2016 Contos Comprimidos (Tweet Story), ou 
vide ainda o hábito que muitos desenvolvem de ler apenas as manchetes, curtas e 
instantâneas, que rolam rapidamente pelo feed, em detrimento da notícia16. Casto 
(2002) e Martins (2011) são apenas algumas autoras que reconhecem o importante 
papel que a internet desempenhou nos processos de miniaturização, popularização 
e disseminação do miniconto na contemporaneidade.

Além de absorverem preceitos contemporâneos e serem difundidos pela rede 
mundial de computadores, os minicontos unem-se às novas tecnologias de um 
segundo modo. Isso porque, muito mais do que apenas permitirem uma intensa 
proliferação de microficções, a internet e os ambientes digitais atingem o gênero 
de forma mais profunda e modificam também sua natureza, transformando 
sua aparência e a maneira como são acessados, lidos e produzidos. De fato, ao 
caminhar pelo ciberespaço e esbarrar com as alternativas digitais hipermodernas, 
o miniconto, antes unicamente verbal, impresso e estático, agora encontra chances 
de florescer em novas cores e formas. 

As conexões em rede permitem que os minicontos tornem-se colaborativos, 
sendo produzidos coletivamente ou agrupados em projetos digitais por equipes de 
escritores. As inúmeras possibilidades de navegação propiciadas pelas TDIC e pela 
internet fazem com que o gênero torne-se dinâmico e interativo. Além disso, quando 
o gênero adentra os aparelhos eletrônicos, a convergência de mídias viabilizada 
pelos processos de digitalização permite que as microficções verbais tornem-se 
microficções multissemióticas, ou seja, permite que as microficções conectem-se a 
outras semioses como fotos, animações, áudios etc. Como escrevem Menezes e Roza 
(2019, p. 111), no domínio das TDIC, o miniconto verbal ganha agora “sonoridade 
e visualidade, sendo caracterizado pela inter-relação de múltiplas linguagens, 
semioses e mídia”. Enfim, graças às possibilidades interativas e multissemióticas 
garantidas pelas novas tecnologias digitais, o miniconto contemporâneo torna-se 
um miniconto digital, um miniconto planejado e escrito com computadores para 
ser lido em computadores. É dessa forma que os minicontos digitais manifestam-se 
na atualidade como interessantes exemplares de literatura digital.

A literatura digital ou eletrônica é definida por Katherine Hayles (2009, p. 20) 
como sendo a literatura “‘nascida no meio digital’, um objeto digital de primeira 
geração criado pelo uso de um computador e (geralmente) lido em uma tela de 
computador”. Em seu site Literatura Digital17, Spalding (2012b, s./p.) retoma os 
conceitos de Hayles e nos apresenta uma explicação que nos parece ainda mais 
esclarecedora. Segundo o autor,

Literatura digital, simplificando conceitos muito bem trabalhados por Hayles, é aquela 
obra literária feita especialmente para mídias digitais, impossível de ser publicada em 
papel, pois utiliza ferramentas próprias das novas tecnologias, como animações, 
multimídia, hipertexto, construção colaborativa. Claro que um projeto de literatura digital 

16 Afirmar que hoje 
preferimos textos 
curtos e rápidos não 
significa afirmar 
que atualmente 
lemos menos do que 
líamos antigamente, 
em épocas pré-
internéticas ou pré-
digitais. Ao contrário, 
em consonância com 
outros pesquisadores, 
acreditamos que, 
graças às TDIC, hoje 
nunca se leu e se 
produziu tantos 
textos.
17 Segundo consta 
em texto presente 
no próprio site, “o 
movimento 
Literatura Digital 
é um movimento 
permanente em 
defesa da leitura e 
da literatura na era 
digital. O movimento, 
sem fins lucrativos, 
tem um viés 
acadêmico e outro 
criativo, divulgando 
e fomentando 
tanto a reflexão e 
a discussão teórica 
acerca dos novos 
gêneros que surgem 
quanto produzindo, 
divulgando e 
apoiando projetos 
de literatura digital”. 
Elaborado por 
Marcelo Spalding 
e colaboradores, o 
portal Literatura 
Digital é de fato 
interessante, pois 
além de apresentar 
aos internautas 
conceituações 
objetivas sobre 
literatura eletrônica, 
também compila 
diversos projetos 
brasileiros de 
literatura digital que 
podem ser acessados 
pelos leitores através 
do site.
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não contém tudo isso ao mesmo tempo [...]. Cada projeto de literatura digital tem uma 
forma de lidar com essas ferramentas, considerando a limitação do autor ou da equipe de 
criação e, principalmente, o efeito estético pretendido com a obra.

Apesar de tais definições serem bastante claras e objetivas, outras questões 
referentes ao texto literário digital devem ser examinadas a fim de que a literatura 
digital seja melhor compreendida e suas especificidades sejam melhor delimitadas. 
É importante elucidarmos, por exemplo, que uma obra literária digital não 
corresponde a uma obra literária digitalizada. Se literatura digitalizada refere-se 
a um mero processo de transposição entre suportes, a um processo em que um 
texto impresso é digitalizado (KIRCHOF, 2013) e transposto para a tela de um 
computador – transposto para um meio digital – sem que essa transposição ofereça 
ao leitor novas experiências de leitura, isto é, o texto digitalizado permanece 
exclusivamente verbal e estático, embora codificado em linguagem de computador, 
a literatura digital por sua vez diz respeito à literatura cujo projeto estético não é 
elaborado segundo a lógica do suporte impresso, mas sim a partir das possibilidades 
interativas, hipertextuais e hipermidiáticas oferecidas pela internet e pelos meios 
digitais; diz respeito à literatura que é projetada para funcionar especificamente 
na Web (PAGNAN, 2017) e que “tira proveito das potencialidades do ciberespaço” 
(MELO et al., 2017, s./p.), utilizando “em sua composição os recursos [interativos e 
semióticos] oferecidos pela tecnologia” (DIAS, 2012, p. 101).

A despeito de estarmos discutindo aspectos referentes à literatura digital, 
é necessário destacarmos que ainda estamos a entender literatura como a 
milenar arte da palavra (SPALDING et al., 2012b), ou seja, é essencial que o texto 
verbal (escrito ou oral) esteja presente mesmo em projetos de literatura digital 
(SPALDING et al., 2012b). Na contemporaneidade, a grande novidade é que, ao 
adentrarem os ambientes digitais, as obras e textos literários verbais articulam-
se agora à imagens estáticas e em movimento, a sons e a hipertextos, além de 
promoverem interatividade e quebrarem com a linearidade de escritos canônicos 
(DIAS, 2012), “reconfigurando-se enquanto uma nova produção estética [...], a qual 
contempla aspectos organizacionais hipermidiáticos, (inter)semióticos, interativos 
e multimodais” (SOUSA, VIEIRA, 2018, p. 58).18

Com efeito, graças às potencialidades das tecnologias digitais, é grande o 
“espectro de estratégias estéticas que a literatura digital emprega” (HAYLES, 2009, 
p. 43) ou pode empregar. Valendo-se de recursos simples – como o Power Point – ou 
mais complexos – como o Flash –, os projetos literários digitais em circulação nos 
dias de hoje podem realmente assumir variadas poéticas e aparências (KIRCHOF, 
2013), suscitando também variados efeitos de sentido em quem os lê e os acessa. 

Uma última questão ainda precisa ser esclarecida. Conforme pontua Spalding 
et al. (2012b, s./p.), não é necessário encararmos a literatura digital como uma 
substituta aos  “gêneros da literatura tradicional em papel ou e-book”. Ao contrário, 
é importante entendermos a literatura digital apenas como um novo tipo de 

18 Em nossa 
investigação, 
estamos a entender 
que tais aspectos 
organizacionais 
hipermidiáticos, 
multissemióticos 
e especialmente 
interativos são 
os elementos que 
configurariam os 
minicontos digitais 
enquanto um gênero 
único e diferente 
dos minicontos 
estritamente verbais 
impressos.
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manifestação literária que, ao articular-se aos recursos digitais contemporâneos, 
institui “novas textualidades” e consequentemente demanda “percursos 
diferenciados de leitura, interpretação e fruição” (KIRCHOF, 2013, p. 23). Em outras 
palavras, a literatura digital deve ser tomada como um novo campo de produção/
circulação dos discursos que engendra novos textos, propicia novas experiências 
de leitura e, portanto, reivindica novos autores e leitores (SPALDING et al., 2012b), 
um campo que possibilita a emergência de novos e interessantes gêneros – como 
os minicontos digitais – que podem e devem ser estudados em salas de aula.

Trabalhar com literatura digital – e, por conseguinte, com minicontos digitais 
– na escola é de fato uma das maneiras de se desenvolver o letramento digital 
e os multiletramentos dos alunos, isto é, é uma maneira de preparar estudantes 
para que consigam dominar as “práticas sociais de leitura e produção de textos 
em ambientes digitais” e possam se comunicar nesses contextos conforme suas 
necessidades profissionais e/ou pessoais (COSCARELLI, RIBEIRO, s./p.)19; é uma 
maneira de formar alunos que saibam explorar a linguagem da internet e as 
possibilidades de navegação e de interação da web (PAGNAN, 2017), que saibam 
digitar, pesquisar ou reconhecer símbolos e ícones próprios do ciberespaço, por 
exemplo, que pensem digitalmente (DIAS, 2012) e sejam capazes de ler e produzir  
textos multissemióticos compostos por linguagem verbal e hipertextos associados 
à imagens estáticas, vídeos, animações ou outras formas em movimento, sons, 
cores, etc., sabendo “compreender a relação significativa entre as [múltiplas] 
linguagens empregadas” em cada texto e obra (PAGNAN, 2017, p. 309). Além 
disso, trazer obras literárias digitais para dentro das salas de aula é um modo 
de formar novos leitores e de ampliar o repertório literário dos estudantes, 
fazendo com que se sintam motivados a ler mais dentro e também fora das telas.

Aspectos concernentes à literatura digital foram brevemente discutidos 
por nós porque acreditamos que entender seu funcionamento é também uma 
forma de compreendermos melhor as peculiaridades dos minicontos que, antes 
impressos e exclusivamente verbais, transformam-se na era digital em projetos 
de literatura digital, ou seja, transformam-se em minicontos digitais interativos 
e multissemióticos que absorvem as potencialidades das novas tecnologias, 
oferecendo aos internautas leitores novas experiências de leitura e também de 
produção literária.

 Dado o objetivo de nossa investigação – analisar minicontos verbais impressos 
e minicontos digitais, a fim de destacá-los como interessantes gêneros a serem 
trabalhados em sala de aula –, acreditamos que tais explicações sobre literatura 
digital e sobre a conexão entre os minicontos e a internet e as tecnologias digitais 
foram necessárias, assim como também é importante que exemplifiquemos que 
tipo de formato os minicontos podem assumir no ciberespaço e que tipo de projetos 
digitais podem compor. 

19 COSCARELLI, 
Carla Viana; 
RIBEIRO, Ana 
Elisa. Letramento 
Digital. In: FRADE; 
VAL e BREGUNCI 
(Orgs.). Disponível 
em: <http://www.
ceale.fae.ufmg.
br/app/webroot/
glossarioceale/
verbetes/letramento-
digital>. Acesso em: 
01 set. 2019
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Em seu pequeno texto publicado em 2002, Casto já previa que em breve 
seríamos capazes de testemunhar o que os artistas multimídias poderiam fazer com 
as microficções na Internet (CASTO, 2002) e, de fato, nos dias atuais, são diversos os 
projetos de literatura digital e minicontos digitais em circulação na web, produzidos 
segundo as possibilidades tecnológicas contemporâneas. Especificamente sobre 
os minicontos digitais, destacamos três interessantes sites que trabalham com 
cenários interativos e visuais e proporcionam aos internautas novas experiências 
de leitura, sites que serão analisados por nós em capítulo posterior: 18:30 (2011)20 
e Dois Palitos (2010)21, dois curiosos sites de miniconto digital encabeçados pelo 
escritor Samir Mesquita, e Minicontos Coloridos22, projeto organizado por Marcelo 
Spalding.

20 Disponível 
em: <http://www.
samirmesquita.com.
br/>. Acesso em: 24 
set. 2019 
21 Disponível 
em: <http://www.
samirmesquita.com.
br/doispalitos.html>. 
Acesso em: 24 set. 
2019
22 Disponível em: 
<http://www.litera-
turadigital.com.br/
minicontoscolori-
dos/>.  Acesso em: 24 
set. 2019
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METODOLOGIA

A análise documental

A fim de atingirmos nosso objetivo – caracterizar as microficções impressas e 
digitais como interessantes textos que, acolhidos pelas escolas, podem contribuir 
para o desenvolvimento dos letramentos, letramentos literários e multiletramentos 
dos estudantes, permitindo principalmente o exercício de capacidades e habilidades 
de fruição e leitura crítica –, utilizaremos como metodologia de pesquisa a análise 
documental. Tal procedimento metodológico consiste basicamente na exploração, 
investigação e interpretação de informações colhidas em fontes documentais. 
Conforme Caulley (1981), parafraseado por Lüdke e André (1986), “a análise 
documental busca identificar informações factuais nos documentos a partir de 
questões ou hipóteses de interesse” (p. 38). Levando em conta pensamentos de 
Guba e Lincoln (1981), Lüdke e André (1986) escrevem ainda que “os documentos 
constituem [...] uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que 
fundamentem afirmações e declarações do pesquisador” (p. 39). Faz-se necessário 
destacar que estamos a entender documento como “toda fonte de informações 
já existente” (LAVILLE, DIONNE, 1999, p. 166) ou como “qualquer suporte que 
contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa servir 
para consulta, estudo ou prova, incluindo impressos, manuscritos e registros 
audiovisuais, sonoros, magnéticos e eletrônicos, entre outros” (ABNT, 2018, p. 2). 
Dadas nossas questões de interesse, utilizaremos como documento de análise textos 
literários, minicontos impressos e minicontos digitais obtidos em livros físicos e 
na internet, respectivamente. Assim, ao examinarmos microficções estritamente 
verbais e impressas e também microficções digitais, multissemióticas e interativas, 
estaremos à procura das tais evidências que confirmem as potencialidades 
educativas do miniconto.

Apresentação dos objetos de análise e critérios de seleção

Os minicontos verbais impressos selecionados para análise foram retirados 
de três livros: Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século (2004), antologia 
organizada por Marcelino Freire, e Ah, é? (1994) e 111 ais (2000), obras do importante 
minicontista brasileiro Dalton Trevisan. O ineditismo e a relevância de tais obras – 
como explicado em capítulos anteriores, a antologia de Freire foi uma das primeiras 
publicações no Brasil a reunir minicontos tão brevíssimos e Trevisan e suas obras 
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são sem dúvida um marco na história da microficção brasileira – justificam a escolha 
dos livros enquanto objeto de estudo. De fato, uma leitura inicial das publicações 
supracitadas já é capaz de nos revelar ótimos minicontos que mereceriam ser 
examinados e, antes de tudo, apreciados.

Com relação aos minicontos digitais, os exemplares investigados foram 
colhidos de três projetos de literatura digital: Dois Palitos (2010) e 18:30 (2011), de 
Samir Mesquita e Minicontos Coloridos (2013), site colaborativo organizado por 
Marcelo Spalding.

O site Dois Palitos é um atraente projeto de literatura digital que chama o 
leitor a explorar uma caixa de fósforos em tela, permitindo que o usuário clique 
nos palitos com o objetivo de descobrir os minicontos escondidos sob cada fósforo. 
Ao discorrer sobre o projeto de Samir Mesquita, Spalding (2010, s./p.) escreve que 
“mais do que textos dispersos, a unidade de layout e a brincadeira com os palitos 
de fósforo nos põe diante de um projeto literário uno [...]”, alegando ainda que 
Dois Palitos é “um bom exemplo de uma estética que chega na internet a partir 
do texto impresso, encontra no novo meio espaço privilegiado de circulação e aos 
poucos é transformado por este meio [...]”. Se levarmos em consideração o fato de 
que Dois Palitos foi a princípio uma obra impressa lançada por Samir Mesquita em 
2007, acessar o site de 2010 é com efeito uma ótima oportunidade de observarmos 
a maneira como um livro, antes impresso, adentra a web e é transformado pelas 
possibilidades digitais contemporâneas, tornando-se um projeto de literatura 
digital interativo composto por imagem, objetos animados e sons (dos fósforos 
riscando a caixa e queimando).

18:30 é outra iniciativa de literatura digital produzida a partir de minicontos 
escritos por Samir Mesquita. O endereço eletrônico do projeto apresenta ao leitor 
a representação de um típico cenário urbano congestionado de carros. A tarefa 
do internauta é viajar pela imagem-mapa com o cursor do mouse e encontrar os 
automóveis que possibilitam o clique e guardam as microficções verbais. Apesar de 
reproduzir certos movimentos de câmera como o zoom – todas as vezes em que um 
leitor tem a possibilidade de clicar sobre um carro no mapa, uma imagem ampliada 
do veículo salta na tela e revela o miniconto verbal a ser lido –, poderíamos afirmar 
que, de maneira geral, 18:30 é um site que exibe maior estaticidade. Entretanto, 
menos movimento não diminui o valor estético da iniciativa e a atraente experiência 
de leitura proporcionada pelo site.

Finalmente, Minicontos Coloridos é o último projeto de literatura digital a 
ser descrito em nossa metodologia. Lançado em 2013 e idealizado por Marcelo 
Spalding, o site em questão é interessante porque além de oferecer aos leitores 
uma experiência interativa diferenciada, permitindo que os internautas explorem 
as possíveis combinações de cores disponíveis na homepage da página virtual e 
descubram as microficções correspondentes a cada tonalidade gerada, Minicontos 
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Coloridos também trabalha com múltiplas semioses, conectando os minicontos 
verbais escritos a elementos visuais – nesse caso, às cores – de maneira instigante. 

Ao visitar o endereço eletrônico do projeto, os leitores terão a oportunidade 
de “pintar” seus próprios minicontos. Na homepage, três caixas clicáveis que 
representam três diferentes cores – Vermelho, Verde e Azul, as cores primárias 
da luz, conforme consta no próprio site – permitem que os navegantes combinem 
porcentagens das colorações. Após harmonizarem as cores segundo critérios 
pessoais, os leitores são levados a outra página cuja cor do fundo equivale à cor 
concebida pela combinação de tonalidades escolhidas anteriormente. Além de 
uma página preenchida pela cor produzida pelo internauta, um miniconto que 
se relaciona à cor de fundo também aparece na tela. No total, é possível que os 
visitantes do site elaborem 75 combinações diferentes entre as cores, ou seja, é 
possível que os visitantes descubram e leiam 75 diferentes minicontos coloridos. 
Apesar de ser editado por Marcelo Spalding, é importante ressaltarmos que o 
projeto é, de certo modo, colaborativo, e quaisquer aspirantes à minicontista, 
sejam eles escritores, professores ou estudantes, podem enviar seus microtextos ao 
site para que possam ser avaliados e, quem sabe, publicados.

Na Apresentação da iniciativa, Spalding pontua que “Minicontos Coloridos é 
uma forma sinestésica de escrever ficção, pois todos os minicontos foram produzidos 
a partir da cor”. Além disso, o autor também explica que “pela extrema concisão 
e ausência de título, cabe ao leitor buscar nas entrelinhas o desfecho [das tramas 
narradas pelos minicontos], devendo usar também a cor para dar completude 
ao sentido das histórias”. As palavras do escritor nos parecem extremamente 
relevantes pois ressaltam o caráter multissemiótico do site, sublinhando o fato de 
que a aproximação entre palavras e cores não se deu de maneira impensada. Ao 
contrário, a combinação de diferentes signos – verbais (textos) e visuais (cores) 
– foi especialmente planejada a fim de que os efeitos de sentido dos minicontos 
se multiplicassem e as significações trazidas à tona por ambas as semioses se 
completassem, gerando assim novas experiências estéticas e novas experiências de 
leitura.

Feita esta apresentação geral dos projetos de literatura digital e dos livros 
impressos que serão abordados em nosso estudo, é importante esclarecermos que 
não analisaremos todas as microficções contidas em tais sites e obras. Realizada uma 
primeira avaliação dos documentos, foi preciso operar uma seleção dos minicontos 
a serem de fato destrinchados em nosso capítulo de análise, afinal, ao efetuarmos 
uma pesquisa que se vale da metodologia da análise documental, é inevitável que 
tenhamos também de realizar uma apuração e categorização do material bruto 
encontrado para que, assim, possamos melhor focalizar os dados que atendam às 
nossas questões de interesse. Deste modo, é indispensável que explicitemos aqui 
os princípios que fundamentaram nossas decisões no momento de escolha dos 
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microtextos que comporiam nossa coleção de exame. Poderíamos afirmar que 
selecionamos os minicontos para análise com base em três critérios: a) apesar 
de não existir consenso entre os especialistas sobre qual deveria ser o tamanho 
máximo e/ou mínimo das microficções, optamos por analisar os minicontos 
impressos e digitais menores, geralmente unifrásicos, por acreditarmos que tais 
exemplares nos ofereceriam as mais interessantes possibilidades interpretativas; 
b) dentre os textos unifrásicos, escolhemos investigar aqueles que nos permitissem 
resgatar e destacar concretamente as características do miniconto, principalmente 
as especificidades enumeradas por Spalding em sua Poética e listadas por nós 
nos capítulos teóricos; c) finalmente, decidimos analisar aquelas microficções 
que tornassem claras as potencialidades pedagógicas dos textos, isto é, aquelas 
microficções que, ao serem analisadas, atestassem o fato de que os minicontos 
demandam de seus leitores importantes habilidades de leitura/fruição; em outras 
palavras, tentamos selecionar microficções que eventualmente pudessem ser 
apropriadas por docentes e trabalhadas em sala de aula. Com relação aos minicontos 
multissemióticos especificamente, além dos critérios já mencionados, também 
escolhemos investigar os exemplares digitais que, de algum modo, evidenciassem 
as possibilidades interativas e os conteúdos multissemióticos dos sites.

Percurso analítico

No fim, é importante ressaltarmos também o caminho analítico que será 
adotado por nós durante o exame das microficções. Tendo em vista novamente 
nosso objetivo de pesquisa, nossa análise refletirá sobre os minicontos impressos 
e digitais selecionados retomando explicitamente as especificidades do gênero 
listadas por Marcelo Spalding em sua Pequena Poética do Miniconto. Entretanto, 
como os minicontos exigem uma participação ativo-responsiva dos leitores e muitos 
aspectos inerentes às microficções – como a abertura e a exatidão – conectam-se e 
potencializam capacidades de leitura como a ativação de conhecimento de mundo, 
então, no fim, estaremos também lidando em nossa investigação com conceitos 
relativos às teorias de leitura (KLEIMAN, ROJO, ELIAS e KOCH) já discutidas por 
nós em momentos anteriores.

Desta forma, ao resgatarmos explicitamente a Pequena Poética do Miniconto 
e nos fundamentarmos em questões concernentes às teorias da leitura, nossa 
pretensão primeira é averiguar e avaliar a maneira como as especificidades do 
miniconto (concisão, narratividade, abertura, exatidão e efeito) pontuadas por 
Spalding manifestam-se nas microficções verbais impressas analisadas, ao mesmo 
tempo em que apontamos as razões de o miniconto constituir-se como um 
interessante objeto de leitura a ser empregado nas aulas de Língua Portuguesa, um 
objeto que pode auxiliar os alunos a desenvolverem suas habilidades de leitura e, 
posteriormente, ou consequentemente, suas habilidades de produção de texto. Ao 
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analisarmos alguns minicontos com base nas categorias de Spalding e em outros 
elementos descritos em nossa resenha teórica, entendemos que, simultaneamente, 
estamos também evidenciando as potencialidades pedagógicas do gênero. 

Com relação aos minicontos digitais, serão abordados do mesmo modo, ou 
seja, de alguma forma retornaremos à Pequena Poética e às competências de leitura. 
A diferença é que tais microficções serão especialmente analisadas conforme sua 
configuração interativa e multissemiótica, isto é, examinaremos os minicontos 
digitais verificando a forma como eles se valem dos elementos e operações 
possibilitadas pelos ambientes digitais. Mais especificamente, voltaremos nossa 
atenção para a apreciação da maneira como os minicontos digitais conectam a 
linguagem verbal escrita com outras linguagens não verbais (imagens, áudio, cor 
etc.) a fim de construir e multiplicar os efeitos de sentido de suas mensagens. 
Ao destacar o caráter interativo e multissemiótico dos minicontos digitais23, 
nossa análise estará sublinhando o fato de que tais minicontos só podem ser 
compreendidos plenamente se levarmos em consideração as múltiplas linguagens 
que os compõem e os sentidos que emanam da relação entre essas múltiplas 
linguagens. Em outras palavras, nossa análise sublinhará o fato de que, para lermos 
esses (micro)textos contemporâneos digitais, precisamos ser leitores multiletrados. 
Aqui fica mais uma vez evidente a potência pedagógica dos minicontos (impressos 
e digitais), que podem ser utilizados na escola como textos literários capazes de 
desenvolver os (multi)letramentos dos alunos.

Em uma tentativa de ilustrar o percurso analítico empregado, apontamos na 
tabela abaixo os elementos/parâmetros teóricos que resgatamos ao longo de nossa 
investigação dos minicontos:

Figura 1: Parâmetros teóricos mobilizados durante a análise dos minicontos

23 Mais uma 
vez, é necessário 
esclarecermos que, 
em nosso estudo, 
é essa natureza 
multissemiótica 
e principalmente 
interativa dos 
minicontos 
digitais que os 
caracterizariam 
enquanto um 
gênero diferente 
dos minicontos 
estritamente 
verbais escritos e 
impressos. Por mais 
que as microficções 
impressas e digitais 
compartilhem muitas 
das especificidades 
listadas por Spalding, 
por exemplo – afinal, 
como já explicado 
anteriormente, a 
palavra (texto 
verbal) ainda é 
parte integrante 
dos projetos de 
literatura digital –, 
acreditamos que a 
singularidade dos 
minicontos digitais se 
encontra justamente 
nas experiências de 
leitura interativa 
que proporcionam, 
experiências 
que dificilmente 
poderiam ser 
mimetizadas pelos 
minicontos impressos.
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ANÁLISE DE DADOS

Análise de minicontos verbais impressos

O primeiro miniconto a ser analisado é um exemplar estritamente verbal e 
impresso publicado na antologia Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século. A 
autoria é de Antonio Prata.

A Bíblia (special features)
Olha, Pai, eu tentei, mas acho que não deu muito certo não…
(PRATA, 2004)

Observemos o miniconto acima e nos questionemos: qual seria a história 
oculta por trás do desfecho aparente? Quais saberes e elementos narrativos o leitor 
deve resgatar e quais lacunas deve preencher a fim de entender a história narrada 
por Prata? Levando em consideração as micropistas textuais deixados pelo autor 
e ativando seu conhecimento de mundo, um leitor proficiente logo entenderia a 
história. Trata-se de um miniconto de temática religiosa: o texto representa uma 
fala proferida por Jesus Cristo a seu pai, Deus. Em seu comentário, Jesus parece 
lamentar e explicar ao pai que seu esforço e missão haviam falhado, que apesar de 
Deus ter enviado seu filho à Terra com o intuito de que ele eliminasse os pecados 
do mundo e transmitisse os ensinamentos religiosos aos homens, no fim, o mundo 
e os homens continuavam (e continuam) a pecar e a seguir caminhos diferentes 
daqueles pregados pela fé católica. Dado o material linguístico fornecido pelo 
texto, essa parece ser de fato a interpretação mais coerente para a microficção. 
Como podemos chegar até essa leitura? Verificaremos a seguir.

Decidimos examinar este miniconto primeiro porque acreditamos que ele põe 
em evidência muitas das especificidades do gênero descritas por Marcelo Spalding. 
Retomemos as categorias da Pequena Poética do Miniconto.

Podemos certamente afirmar que a microficção de Antonio Prata é narrativa, 
ou seja, possui narratividade. Mesmo que de maneira oblíqua, o discurso de Jesus 
nos revela toda uma história submersa, uma sucessão implícita de fatos que leva 
uma personagem de um estado a outro, uma personagem que tentou realizar 
determinada tarefa, mas que não obteve resultado positivo ou esperado. Em verdade, 
o enredo oculto por trás do miniconto nos remete a um enredo já bastante familiar 
para o mundo ocidental católico: a própria narrativa da Bíblia, com suas tramas, 
tempo, lugares e personagens. De certo modo, a microficção parece acrescentar 
uma informação ou fato inesperado a essa narrativa já muito conhecida por nós 
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– como o próprio título “special features” nos indica, o miniconto constitui-se 
como um suplemento, um episódio final adicional incorporado à trama bíblica 
–, funcionando assim como uma continuação da história protagonizada por Jesus 
Cristo na Terra. 

A microficção de Prata também apresenta concisão. Com efeito, o microtexto 
é materialmente conciso, afinal é composto por apenas doze vocábulos, 48 
caracteres considerando os sinais de pontuação. Entretanto, o mais importante 
é ressaltarmos que o miniconto é, antes de tudo, conceitualmente conciso, isto 
é, não necessita recorrer a mais ou menos palavras para conseguir relatar um 
fragmento relevante de vida: a história, nem muito longa e nem muito curta, e 
seus efeitos de sentido são sintetizados e cabem perfeitamente na frase única que 
o autor foi convidado a escrever. Em outras palavras, poderíamos afirmar que o 
miniconto é conceitualmente conciso porque consegue recortar precisamente um 
momento significativo de vida, apresentando ao leitor uma ação em seu instante 
mais dramático, apenas um momento-chave para a história, sendo este recorte/
momento suficiente para impactar o leitor. Com relação ao miniconto de Antonio 
Prata, pode-se afirmar que o autor nos oferece uma fala-chave de uma trama/
conversa maior que se desenrolava entre os personagens e que tal fala é precisa na 
medida em que invoca todo o enredo oculto da microficção e é capaz de nos fazer 
refletir sobre o teor da narrativa. 

Não restam dúvidas também de que o miniconto analisado é repleto de aberturas 
e espaços em branco: não revela ao leitor os fatos que precederam ou sucederam 
o comentário da personagem – desta forma, caracteriza a microficção como uma 
cena de filme que nos é oferecida sem que nos seja apresentado o início e o final da 
obra –, ao mesmo tempo em que não trabalha nenhum elemento narrativo – tempo, 
espaço, personagens – de maneira explícita. O leitor só conseguirá preencher 
todas essas lacunas narrativas e atribuir sentido à história ao ativar e resgatar seus 
conhecimentos de mundo. Em específico, o miniconto de Prata exige que o leitor 
ative um conhecimento de mundo que, de certo modo, é bastante acessível, mas 
também particular: o conhecimento da mitologia religiosa católica.

Um estudante, por exemplo, só poderá completar as aberturas da microficção 
e compreender o miniconto em questão se conhecer minimamente os elementos 
narrativos que compõem o enredo bíblico católico, ou seja, se conhecer os lugares, 
tempos, personagens e a grande trama que atravessa o livro sagrado do cristianismo, 
a Bíblia, entendendo ainda que, segundo os preceitos da fé cristã, a morte de Jesus 
representa certa purificação espiritual, como se sua crucificação tivesse purgado os 
homens dos pecados do mundo. 

Em verdade, é estritamente necessário que o leitor resgate todo esse saber 
enciclopédico para que possa assimilar o miniconto de Prata e entender os 
referentes convocados pelo microtexto. É através desse resgate, e só através 
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dele, que o leitor entenderá que a expressão “eu tentei” foi enunciada por Cristo 
e se refere a essa “missão” salvadora de Jesus e a sua trajetória no mundo dos 
homens, compreendendo, consequentemente, os possíveis efeitos de sentido do 
comentário “mas acho que não deu muito certo não…”, o momento em que a frase 
provavelmente foi expressa – depois da morte de Jesus, quando ele finalmente se 
encontra com seu pai – e as significações que tal excerto pode acrescentar à história 
bíblica. Analisar o miniconto de Antonio Prata é de fato uma oportunidade de 
percebermos o quanto é importante que o leitor ative seu repertório cultural e seus 
conhecimentos de mundo para que possa efetivamente ler e interpretar uma ficção 
mínima. É por meio desse repertório de saberes que os leitores poderão delinear 
as molduras narrativas apagadas pelo autor, apreendendo os sentidos do texto. 
No caso do miniconto analisado, não haveria entendimento sem a ativação desses 
repertórios.

Mas, afinal, como o leitor sabe quais tipos de conhecimento deve acionar a 
fim de compreender a microficção de Prata? É correto afirmarmos que a exatidão 
composicional do texto – e aqui nos encontramos com mais uma especificidade 
do miniconto listada por Spalding em sua Poética – é a responsável por indicar 
aos leitores os conhecimentos de mundo que necessitam ser ativados para que a 
microficção possa ser entendida e seus sentidos possam ser acessados. Antonio Prata 
pratica a exatidão ao modelar minuciosamente seu texto, empregando estratégias 
e palavras precisas que, no fim, garantirão os efeitos de sentido do miniconto e 
funcionarão como marcas que guiarão os leitores até as histórias ocultas e até as 
interpretações mais coerentes. Poderíamos dizer que o “Pai” escrito com “P” em 
maiúsculo (caixa alta) e o próprio título da microficção são algumas das micropistas 
textuais que, engendradas pela exatidão, indicam ao leitor o universo temático – a 
mitologia bíblica católica – mobilizado pelo miniconto. 

Aliás, aqui encontramos ocasião de assinalar a importância dos títulos para 
(algumas) microficções. No diz que respeito ao miniconto de Prata, poderíamos 
alegar que, de fato, o título dado à história desempenha um papel essencial, pois 
revela ao leitor os caminhos interpretativos que deve seguir e os conhecimentos que 
deve ativar para apreender os significados do microtexto. Imaginemos que Antonio 
Prata não tivesse atribuído um nome a sua história, deixando o espaço para o título 
em branco. É fato que um leitor mais atento ainda poderia perceber a palavra “Pai” 
e depreender que o termo em letra maiúscula geralmente é empregado dentro da 
religião católica como nome de Deus, o criador do mundo que na mitologia religiosa 
e dentro da santíssima trindade assume o papel de progenitor, o grande Pai de 
todos. Em posse dessa pista e dessa informação, conseguiria resgatar seu repertório 
cultural sobre o tema e interpretar o miniconto sem problemas. Entretanto, um 
leitor menos proficiente que não notasse a presença do “P” poderia ativar outros 
tipos de conhecimento de mundo e com base em suas experiências pessoais trilhar 
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outros caminhos de interpretação e atribuir outros sentidos ao texto, completando 
as aberturas do miniconto de outros modos. Sem resgatar as figuras de Deus e de 
Jesus, este leitor talvez entendesse que o pai e o filho da história fossem outros e 
que a trama do miniconto girasse em torno de outros conflitos: seria a narrativa de 
um filho que tentou tirar boas notas na escola, mas não conseguiu? Ou a história 
de um menino que, seguindo os conselhos do pai, tenta de maneira infrutífera se 
aproximar de seu interesse amoroso? Enfim, se não levar em consideração em sua 
interpretação o título, as pistas deixadas pelo texto e o conhecimento de mundo 
específico necessário, a criatividade e imaginação do leitor poderiam conceber 
muitas outras histórias ocultas sob a superfície do miniconto de Prata.

Como pudemos constatar em nossa análise, a microficção de Antonio Prata 
é extremamente bem construída, constituindo-se como um miniconto unifrásico 
conciso, narrativo, exato e, ao mesmo tempo, repleto de aberturas. Isto posto, 
seria completamente acertado afirmar que a criação de Prata consequentemente 
também possui efeito, isto é, consegue impactar os leitores gerando efeitos de 
sentido que, alguma forma, os sensibilizam. No caso, poderíamos dizer que o 
maior efeito de sentido produzido pelo microtexto é o humor. Afinal, é decerto 
cômico perceber que até mesmo Jesus Cristo é cético e pessimista ao ponderar 
sobre os rumos que a humanidade tomou, apesar das tentativas divinas de ensinar 
ao homem os princípios do bem segundo a religião católica. Assim, funcionando 
como uma continuação ou até mesmo como uma ponderação conclusiva das 
peripécias bíblicas de Cristo – como já havíamos pontuado, o título special features 
nos faz entender a microficção como um discurso final inédito adicionado ao 
enredo da Bíblia –, o miniconto surpreende o leitor e é engraçado porque quebra 
expectativas ao mobilizar uma situação inesperada – talvez não imaginássemos 
que Jesus pudesse pronunciar comentário tão cético ou que pudesse se referir a 
Deus utilizando um informal e íntimo “Olha, Pai…” – envolvendo personagens tão 
conhecidos – figuras místicas centrais para a fé cristã.

Ademais, poderíamos alegar que o miniconto de Prata pode, através do humor, 
provocar ainda outras sensações e reflexões nos leitores. Em verdade, ler o miniconto 
em questão parece ser uma ótima oportunidade de o leitor ponderar sobre esses 
diversos efeitos de sentido e de assumir um posicionamento ativo-responsivo 
diante da microficção, respondendo ao texto de maneira crítica e refletindo sobre 
algumas questões sociais e culturais que de alguma forma atravessam a narrativa 
unifrásica: por que Jesus considera que sua tentativa não deu certo? Que tipo de 
crítica está por trás dessa ponderação? Esse discurso caracteriza a humanidade de 
que maneira? O que a fala de Cristo revela sobre a condição do homem moderno 
e/ou contemporâneo? O leitor concorda com tudo isso?

Ainda que nossa análise da microficção A Bíblia (special features) contemple 
muitos aspectos relacionados aos nossos objetivos – através de nossa interpretação, 
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conseguimos evidenciar como as especificidades do miniconto podem ser 
manifestar ao mesmo tempo em que demonstramos algumas das capacidades e 
habilidades de leitura que um aluno deve mobilizar a fim de compreender a narrativa 
mínima –, acreditamos que examinar mais alguns minicontos impressos seja uma 
interessante forma de esclarecermos e ressaltarmos ainda mais as características e 
o funcionamento das microficções. Analisemos então outro miniconto que compõe 
a antologia Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século.

Mas o Rio Continua Lindo
Pensa o desempregado ao pular do Corcovado.
(TORRES, 2004)

A criação de Antônio Torres é certamente narrativa, pois conta a história de 
uma pessoa que, sofrendo de um grande mal social, o desemprego, decide se matar 
por não mais ter esperanças e perspectiva de vida. A microficção ainda é concisa, 
uma vez que representa um recorte de um momento significativo de vida, o 
momento exato do pulo para a morte. Ela também produz efeitos, talvez agridoces, 
pois apesar de trágica, a trama de algum modo também gera efeitos de humor ao se 
valer de ironia para contrastar o ato trágico de se jogar do Corcovado com o último 
– e, em certo grau, inesperado – pensamento que atravessa a mente do personagem 
suicida. Além disso, a microficção nos apresenta aberturas que convocam o leitor a 
participar da construção dos sentidos do texto.

Com relação às lacunas narrativas deixadas pelo autor e os conhecimentos 
de mundo necessários para preenchê-las, poderíamos dizer que, por um lado, o 
miniconto confere certa liberdade ao leitor, permitindo que ele complete alguns 
espaços em branco conforme suas vivências próprias e seu vínculo com a temática 
do texto. Conhecer alguém desempregado ou alguém que se suicidou por essa 
razão pode influenciar não só a maneira como o leitor lida com as aberturas, 
mas principalmente a forma como os efeitos de sentido impactam este mesmo 
leitor, sensibilizando-o mais ou menos. Por outro lado, para que possa acessar 
os não ditos e os efeitos do miniconto, é também importante que o leitor alie a 
suas experiências pessoais alguns outros conhecimentos sobre o funcionamento 
social do desemprego. Conhecer alguns aspectos culturais referentes ao assunto 
e entender a relação existente entre desemprego-suicídio são saberes que podem 
auxiliar o leitor em sua tarefa de completar algumas das aberturas da história: 
sobre o perfil do suicida, que tipo de cargo ocupava, ou seja, qual era o trabalho 
do qual foi demitido? A qual classe social pertencia? Quais seriam as razões da 
demissão? Por que estar desempregado pode levar alguém a se matar? Ao refletir 
sobre questões como essas, o leitor terá ainda a chance de se posicionar ativamente 
perante a microficção. Saber o que é o Corcovado (um ponto turístico carioca) 
e qual sua relação com o Rio, inferindo que Rio corresponde aqui à cidade do 
Rio de Janeiro, também é um conhecimento de mundo específico que deve ser 
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ativado pelo leitor para que compreenda os sentidos do miniconto. Ademais, seria 
importante que o leitor resgatasse em seu repertório cultural mais alguns saberes 
específicos, entendendo, por exemplo, que o título do microtexto de Antônio Torres 
faz referência à música Aquele Abraço, de Gilberto Gil. Com efeito, se conhecer tal 
canção e conseguir apreender a intertextualidade e a alusão realizada por Torres, 
o leitor poderá acessar os efeitos estéticos da microficção e assimilar de maneira 
mais ampla as significações da narrativa.

O miniconto em análise ainda nos parece relevante porque ressalta a importância 
dos títulos dados a certas microficções, exemplificando muito bem a maneira 
como os nomes dos minicontos podem se conectar intrinsecamente ao enredo das 
narrativas e encerrar informações que não puderam ser desenvolvidas pelo autor 
no corpo do texto devido ao tamanho mínimo do gênero ou devido ao projeto 
estético e efeitos de sentido pretendidos. No caso do miniconto de Torres, o título 
completa diretamente a história da microficção, afinal representa o pensamento 
do trabalhador suicida que nos é apresentado só mais adiante, na frase que compõe 
o “miniconto em si”. Muito além de fornecer pistas ao leitor sobre a temática da 
trama ou sobre os conhecimentos de mundo que devem ser mobilizados, o título 
elaborado pelo escritor é parte indissociável da narrativa, constituindo-se como 
um importante fragmento narrativo que poderia muito bem constar no corpo do 
texto, mas que, ao contrário, foi deslocado do parágrafo (mesmo que um parágrafo 
mínimo, de uma linha) para o título do miniconto. 

De fato, muitos dos efeitos de sentido da microficção só são possíveis graças 
a essa brincadeira estética envolvendo o título imaginado por Antônio Torres. É 
claro que o autor construiu a narrativa desse modo dadas as circunstâncias de 
produção do texto. Marcelino Freire, o organizador da antologia Os Cem Menores 
Contos Brasileiros do Século, indicou aos artistas participantes do projeto que 
escrevessem histórias com no máximo 50 caracteres, sem contar o título. Assim, 
trabalhar criativamente o título de sua microficção foi a estratégia adotada por 
Torres para que pudesse escrever um bom miniconto, narrativo e com efeito, sem 
extrapolar o limite imposto por Freire. Claro que, no fim, grande parte do valor do 
microtexto reside justamente nesse jogo de efeitos com o título.  

Continuemos nossa análise observando mais alguns minicontos da antologia 
Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século. Se examinamos a microficção de 
Antônio Torres a fim de destacarmos a presença do título, agora analisaremos 
algumas narrativas mínimas com a pretensão de apontarmos a maneira como as 
aberturas existentes no texto convidam o leitor à ação.  Observemos o miniconto a 
seguir, de Henrique Schneider. 

Heroísmo Inútil
Quando soltou os pulsos, o trem já estava em cima.
(SCHNEIDER, 2004)
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A microficção de Schneider sem dúvidas é concisa, narrativa, exata, gera efeitos 
e, o mais importante, está apinhada de aberturas e espaços em branco que devem 
ser preenchidos pelo leitor. Seria correto alegar que o miniconto em questão 
foi deliberadamente elaborado para ser dúbio e incerto. A narrativa unifrásica 
contém tantas brechas e indeterminações que se constitui como um prato cheio 
para a imaginação de quem a lê. São tantas lacunas e tão poucas micropistas 
textuais que poderíamos afirmar que ao contrário das microficções analisadas 
anteriormente, a criação de Schneider oferece uma maior liberdade à criatividade 
do leitor, permitindo que ele interprete a história com base em conhecimentos 
muito mais íntimos e subjetivos e conforme suas visões particulares de mundo. No 
fim, tal liberdade interpretativa consequentemente implicará em uma pluralidade 
interpretativa, afinal diferentes leitores, com diferentes repertórios de mundo, 
compreenderão o mesmo miniconto de diferentes formas.

É certo que a palavra “heroísmo” no título – e aqui notamos mais uma vez 
a importância do título enquanto gerador de sentidos – e o elemento narrativo 
“trem” poderiam direcionar o entendimento dos leitores. De algum modo, tais 
informações podem remeter o leitor aos clássicos filmes de super-heróis em que 
o protagonista superpoderoso deve salvar uma vítima em perigo que foi amarrada 
nos trilhos de um trem. Em verdade, essa interpretação só parecerá coerente para 
aqueles leitores cujo repertório cultural se relacionar com o universo temático 
dos super-heróis, e ainda que esse universo seja mobilizado, muitas histórias 
ocultas diferentes poderiam ser imaginadas por aqueles que lerem o miniconto de 
Schneider: seria a mocinha a vítima presa no trilho do trem, e o herói, ao tentar 
salvá-la, não consegue desfazer as amarras a tempo de evitar a tragédia? Ou seria 
o próprio super-herói que teria sido amarrado junto ao trilho pelo vilão? Ou ainda, 
não há ninguém preso aos trilhos e a expressão “já estava em cima” se refere a um 
trem que corre desgovernado em direção a uma cidade e o herói, preso em alguma 
armadilha arquitetada pelo super-vilão, só consegue se libertar quando é tarde 
demais e o trem já não pode ser mais parado? Isso se levarmos em consideração a 
temática dos super-heróis. Se não, outros cenários, tramas e personagens poderiam 
ser imaginados. Enfim, ler o miniconto Heroísmo Inútil é uma ótima oportunidade 
de presenciarmos o poder das aberturas e também o leitor em ação.

A microficção de Jorge Furtado também viabiliza uma pluralidade de 
sentidos e permite que o leitor seja livre para interpretar a história segundo seus 
conhecimentos e experiências pessoais.

— Eu não te amo mais.
— O quê? Fale mais alto, a ligação está horrível!
(FURTADO, 2004)

Aqui, o leitor será mais uma vez responsável por determinar as molduras 
narrativas da trama e o fará segundo suas concepções particulares sobre a temática 
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do miniconto, a saber, relacionamentos amorosos: quem seriam os personagens? 
Cônjuges? Amantes? Namorados? Um leitor mais ingênuo poderia supor que a 
ligação telefônica entre os personagens está realmente comprometida, enquanto 
outra pessoa pode entender que a falha no serviço de comunicação nada mais 
é do que um subterfúgio projetado pelo personagem que não quer encarar um 
iminente rompimento amoroso. Dentre as possibilidades interpretativas, fica a 
critério de quem lê decidir qual é a mais coerente e qual fundamentá um possível 
posicionamento ativo-responsivo do leitor.

Se os minicontos de Henrique Schneider e Jorge Furtado estimulam a 
imaginação do leitor e permitem que ele maneje as aberturas de maneira mais 
livre, não poderíamos dizer que as duas microficções apresentadas a seguir 
fazem o mesmo. Como contraexemplos de certa “liberdade interpretativa”, 
reproduzimos dois minicontos que, de algum modo, não autorizam interpretações 
completamente pessoais por parte dos leitores. Ao contrário, exigem que eles 
mobilizem conhecimentos de mundo precisos e específicos, ou seja, para que 
possam compreender os sentidos do texto, o leitor deve ativar forçosamente 
determinados saberes enciclopédicos e não outros. Vejamos.

20.
O tico-tico, ao dar com o negro filhote de chupim, não expulsa do ninho a 
fêmea inocente?
(TREVISAN, 1994)
94.
Melhora muito o convívio de Sócrates e Xantipa assim que um deles bebe 
cicuta.
(TREVISAN, 2000)

Ambos os minicontos foram escritos pelo mestre minicontista Dalton Trevisan. 
No primeiro exemplo, retirado do livro Ah, é?, os efeitos de sentido do miniconto 
só poderiam ser acessados caso o leitor acionasse específicos conhecimentos de 
mundo – no caso, conhecimentos ornitológicos – e soubesse que, na natureza, os 
chupins são aves de cor preta-azulada que parasitam ninhos de outras espécies 
de pássaros, especialmente ninhos de tico-ticos – daí o apelido “engana-tico-tico” 
dado à espécie –, isto é, as fêmeas chupins depositam seus ovos em ninhos alheios 
para que seus filhotes possam ser criados e alimentados pelos “pais adotivos” cujos 
ninhos foram invadidos e que não percebem que estão acolhendo um filhote de 
pássaro de espécie diferente. Só estando a par dessas informações um leitor poderia 
entender o porquê de o senso comum associar os chupins à pessoas aproveitadoras 
que exploram situações em benefício próprio. Retidas essas informações, um 
estudante, por exemplo, consequentemente apreenderia os significados da 
microficção, compreendendo o quid pro quo que sustenta a trama do miniconto – 
o mal-entendido que faz a fêmea de tico-tico ser expulsa do ninho – e assimilando 
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também os efeitos de sentido da personificação/prosopopeia imaginada por 
Trevisan, que aproxima um caricato conflito familiar humano – uma suposta 
traição por parte de uma mãe grávida que gera um filho com características físicas 
diferentes das do pai, o que incita a desconfiança deste – aos comportamentos 
naturais dos pássaros chupim e tico-tico.

Com relação ao segundo exemplo, extraído do livro 111 ais, um leitor só poderá 
entender os efeitos de sentido do miniconto se souber quem foram Sócrates – 
filósofo grego, considerado o pai da filosofia ocidental – e Xantipa – a jovem e 
hipoteticamente irritante esposa de Sócrates –, se conhecer o suposto conturbado 
relacionamento vivenciado por eles, o que é cicuta – um veneno produzido a partir 
de uma espécie de planta – e qual a relação das personagens com essa “bebida”. Quem 
lê a microficção só terá chances de apreender os sentidos se tais conhecimentos 
enciclopédicos estiverem armazenados em seu repertório de saberes. Com efeito, 
acreditamos que o miniconto em específico é difícil de ser compreendido dado o 
fato de que os conhecimentos de mundo solicitados por Dalton Trevisan não são tão 
acessíveis quanto parecem ser, por exemplo, os saberes exigidos pelo miniconto A 
Bíblia (special features). Poderíamos supor que só um leitor já iniciado em estudos 
históricos e filosóficos captaria os referentes do microtexto e poderia assimilar que 
no miniconto em questão Trevisan brinca com as correntes – e talvez machistas – 
histórias que descrevem Xantipa como uma mulher de personalidade forte e que 
atribuem a ela um gênio exaltado responsável por tornar agitado seu convívio com 
Sócrates. Assim, se o perfil do casal era tão díspar – se Xantipa era tida como uma 
pessoa inflexível, Sócrates possivelmente também não era o homem mais fácil de 
lidar – e se eram tantos os atritos conjugais existentes, a microficção ironiza que 
a união entre eles só se tornaria pacífica a partir do momento em que um deles 
morresse, o que realmente vem a ocorrer quando Sócrates é condenado ao suicídio 
por ingestão de cicuta.  

Passemos agora para o exame do miniconto Vigília, de João Anzanello 
Carrascoza, outra microficção que compõe a coletânea de Marcelino Freire:

Vigília
Pronto nos olhos, o pranto só espera a notícia.
(CARRASCOZA, 2004)

Decidimos elencar este miniconto em nossa análise apenas para realçar 
a importância da exatidão e sublinhar a maneira como os escritores podem 
estrategicamente utilizá-la a fim de construírem os efeitos de sentido e os efeitos 
estéticos de suas criações. Para além da precisão do título, que oferece pistas sobre 
as histórias ocultas e permite que o leitor complete as lacunas narrativas com 
seu conhecimento e experiências – de fato, para que compreenda os efeitos do 
miniconto, é interessante que o leitor não só conheça os sentidos enciclopédicos e 
culturais do termo “vigília”, mas também que acesse alguma vivência pessoal que se 
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aproxime do enredo da microficção e atribua afetividades particulares à narrativa 
de Carrascoza –, a exatidão também pode ser percebida na medida em que o autor 
realiza uma minuciosa seleção lexical e dentre tantos outros vocábulos passíveis 
de serem utilizados, decide empregar os exatos termos “pronto” e “pranto” em sua 
composição. Os efeitos estéticos proporcionados pela utilização dessas palavras 
são nítidos: notemos a semelhança sonora entre os termos, que colocados em 
paralelo numa mesma frase tornam o miniconto de Carrascoza mais poético e os 
efeitos ainda mais sutis.

Por fim, com a intenção de encerrarmos nossa análise de minicontos verbais 
impressos, atentemo-nos para a microficção a seguir, também retirada da antologia 
Os Cem Menores Contos. A plasticidade do miniconto é o elemento a ser sublinhado.

Torpedo
— Foda-se!
Bel
21 9957-3280
13/12/03 23:45
(CUNHA, 2004)

A criação de Marcelo Carneiro da Cunha desvela muito bem o caráter plástico 
do gênero miniconto. Ao estruturar sua história no formato de um torpedo de 
telefone celular – os elementos composicionais (número de telefone, marcações 
de data e hora) mobilizados por Cunha nos permitem idealizar sua microficção 
como sendo um SMS (short message service), uma mensagem projetada na tela de 
um celular –, o autor demonstra que os minicontos são textos flexíveis que podem 
assumir variadas aparências e estilos. Consequentemente, o escritor comprova 
que quando se trata de microficções são múltiplas e criativas as possibilidades de 
escrita. O miniconto de Cunha ainda nos é interessante porque evidencia certa 
conexão entre o gênero e as tecnologias digitais contemporâneas – ainda que hoje 
mensagens de Whatsapp tenham substituído o SMS –, funcionando assim como 
um gancho para nossas próximas análises.

Análise de minicontos digitais multissemióticos

Finalizadas nossas leituras de microficções impressas, voltemos nossa 
atenção para os minicontos digitais com o intuito de analisarmos a forma como 
essas publicações se valem das potencialidades interativas e multissemióticas do 
ciberespaço, examinando principalmente a maneira como tais textos constroem e 
multiplicam efeitos de sentido a partir da aproximação de diferentes linguagens 
(verbal e não verbal). Comecemos nosso exame pelo projeto Dois Palitos, de Samir 
Mesquita.
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Composto por imagens, objetos em movimento e determinados efeitos sonoros, 
o site Dois Palitos nos parece especialmente interessante uma vez que proporciona 
aos leitores novas experiências de leitura, permitindo que os internautas interajam 
com os elementos dispostos em tela. 

Figura 2: Dois Palitos, Samir Mesquita. Disponível em: http://www.samirmesquita.com.br/
doispalitos.html. Acesso em: 28 set. 2019.

Seria correto afirmar que o ponto alto do projeto é seu caráter interativo: ao 
acessar o endereço eletrônico, o leitor precisa clicar na imagem de uma caixa de 
fósforos localizada exatamente no centro da homepage do site; ao fazê-lo, a caixa 
se abre e revela vários palitos que guardam algumas microficções de Mesquita; o 
leitor então deve explorar os palitos clicando sobre cada um deles; ao clicar em um 
dos fósforos, o palito automaticamente se levanta, risca a caixinha – o movimento 
é acompanhado pelo som de um fósforo riscando – e revela um dos minicontos do 
autor que deve ser lido enquanto o palito queima ao lado da caixa – aqui, a ação é 
também ilustrada pelo efeito sonoro do fogo corroendo o pequeno corpo de madeira 
do fósforo. Com efeito, é necessário que o leitor leia o miniconto selecionado na 
mesma velocidade em que o palito é consumido pelo fogo, visto que uma vez 
queimado, o fósforo desaparece da tela levando consigo a microficção que não 
pode ser mais revisitada pelo leitor, a não ser, é claro, que ele reinicie e recarregue 
o site. É evidente que tal brincadeira nos remete à natureza fugaz do miniconto, um 
texto brevíssimo e rápido lido num piscar de olhos – ou num queimar de fósforos – 
e que, por essas razões, pode ser entendido como um texto que reflete os preceitos 
das sociedades contemporâneas que prezam pela velocidade e dinamicidade das 
comunicações.

Se a interatividade do site é um aspecto marcante e significativo, é importante 
observarmos agora se o projeto também utiliza e relaciona variadas linguagens/
semioses de maneira produtiva. É verdade que o site é multissemiótico e que 
os elementos empregados em sua elaboração – imagem estática (a caixa de 
fósforos), imagens em movimento (o movimento do fósforo riscando e definhando 
conforme é consumido pelo fogo), efeitos sonoros, o texto verbal das microficções 
– contribuem e são essenciais para que os processos interativos se tornem tão 
atrativos e interessantes. Entretanto, apesar de Spalding (2010) argumentar 
que a iniciativa de Mesquita constitui-se como um projeto literário uno – e não 
discordamos dessa afirmação –, poderíamos dizer que o conteúdo verbal e não 
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verbal do site não se conectam de forma intrínseca, isto é, os elementos verbais e 
os elementos imagéticos e sonoros não multiplicam efeitos de sentido de maneira 
mútua e os textos das microficções não completam ou não são complementados 
pelo universo temático sugerido pela caixinha de fósforos. Apesar disso, é 
extremamente necessário ressaltarmos que tal análise não diminui nem um pouco 
o valor e a qualidade do projeto e dos minicontos de Mesquita. A título de exemplo, 
observemos as duas microficções a seguir, retiradas do site Dois Palitos.

Compaixão
— Meus pêsames, não deviam existir caixões deste tamanho.
(MESQUITA, 2010 [2007])

Era hora de dar um salto na vida. Escolheu a janela do 10º andar.
(MESQUITA, 2010 [2007])

Ambos os minicontos são concisos, narrativos e possuem efeito, ou seja, são 
ótimos microtextos. Na primeira narrativa, vale ressaltar o grande impacto que a 
história pode causar no leitor e os conhecimentos de mundo que ele deve mobilizar 
a fim de entender o trágico referente de “caixões deste tamanho”: quem lê precisa 
compreender que caixões de tamanho diferenciado geralmente são utilizados na 
ocasião da morte de uma criança ou bebê, assimilando também que o falecimento 
de um infante sempre é sentido com muito pesar pela sociedade dado o fato de 
que o ciclo natural da vida não prevê a morte prematura de uma criança. No 
segundo exemplo, a exatidão é um elemento marcante. Em verdade, os efeitos 
de sentido do texto só são possíveis graças à acertada escolha vocabular realizada 
pelo autor, que utiliza a expressão “salto na vida” para elaborar seu trocadilho. 
Se tivesse escrito “pulo na vida”, por exemplo, a brincadeira com as palavras teria 
se esvaziado e o miniconto não faria mais sentido. No fim, podemos notar que 
ambas as microficções são interessantes, mas não se conectam necessariamente 
aos sentidos evocados pela imagem dos fósforos. Como explicado anteriormente, a 
caixa de palitos serve mais como uma metáfora geral do caráter conciso e veloz do 
miniconto, contribuindo mais com a interatividade do projeto. 

No que diz respeito ao site 18:30, outro projeto de minicontos digitais de Samir 
Mesquita, acreditamos que as condições sejam outras. Seria correto afirmar que a 
iniciativa não oferece aos leitores possibilidades interativas tão marcantes quanto 
as do site Dois Palitos. Ao visitar o endereço eletrônico de 18:30, o internauta se 
depara com uma imagem-mapa que retrata as vias congestionadas de uma cidade 
em pleno horário de pico, daí o nome atribuído ao projeto. 
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Figura 3: 18:30, Samir Mesquita. Disponível em: http://www.samirmesquita.com.br. 
Acesso em: 28 set. 2019.

Para que possa ler os minicontos, a tarefa do leitor é viajar com o cursor do 
mouse pelo cenário a fim de encontrar dentre tantos carrinhos estagnados no 
trânsito urbano aqueles que são clicáveis, pois só esses guardam as microficções de 
Mesquita. Apesar dos valiosos componentes imagéticos, os objetos que compõem 
a homepage não se movimentam, ou seja, a estaticidade aqui é maior do que no site 
Dois Palitos. O único movimento relevante reproduzido pelo site é o movimento de 
câmera zoom, que amplifica a imagem dos automóveis quando esses são clicados 
pelo leitor. Localizado em um letreiro no canto inferior esquerdo do site, o subtítulo 
“Um site estático em razão do horário” tenta ao mesmo tempo explicar a natureza 
imóvel do endereço e reforçar o universo temático mobilizado por Mesquita. 

Além disso, o projeto não se vale de efeitos de som, embora consideremos que 
algum áudio pudesse agregar sentidos ao site, pois de fato muitas possibilidades 
sonoras – buzinas, motores de carro etc. – poderiam ser exploradas dado o contexto 
– trânsito engarrafado – representado no endereço eletrônico. No final, o fato de o 
site trabalhar com o estático e o silencioso justifica nossa afirmação inicial de que 
apesar de a página permitir certa interatividade, tais experiências interativas não 
eram tão marcantes quanto poderiam ser.

Ainda que objetos em movimento e efeitos sonoros não tenham sido 
elementos muito explorados pelo site, consideramos que em compensação – e ao 
contrário do projeto Dois Palitos –, 18:30 é uma iniciativa de literatura digital que 
consegue concatenar muito bem linguagem verbal e não verbal, aproximando 
textos e imagens de maneira frutífera e significativa. No projeto em questão, os 
elementos estritamente verbais e os imagéticos atuam em conjunto, isto é, o 
encontro entre textos e imagens multiplica os efeitos de sentido de ambas as 
semioses e o conteúdo verbal escrito dos minicontos e o conteúdo imagético 
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que compõem o site se complementam mutuamente. Com efeito, Mesquita 
constrói suas microficções de modo que os sentidos evocados pelos textos e 
pelas imagens possam se completar: se os minicontos verbais escritos escondidos 
sob os carrinhos clicáveis se constituem como microficções temáticas, ou seja,  
microficções que se conectam e se apropriam do universo temático – trânsito 
engarrafado – materializado pelos elementos visuais do site e, ao mesmo tempo, 
reforçam o imaginário automobilístico evocado pelas ilustrações do mapa, os 
objetos imagéticos que constituem a homepage do projeto, por sua vez, também 
cumprem papel fundamental e são responsáveis por completar os sentidos 
dos minicontos escritos, contribuindo para que a narratividade, a exatidão, as 
aberturas e os efeitos se concretizem de maneira eficaz e produtiva.

Assim, para que possam apreender os significados dos microtextos e possam 
se posicionar ativamente diante das microficções de 18:30, é preciso que os leitores 
levem em consideração em suas interpretações o modo como o verbal se relaciona 
com o não verbal, compreendendo os texto e imagens do site como elementos que 
se complementam. É essencial que o leitor atente-se para os sentidos acarretados 
por essa aproximação de linguagens, pois só assim poderá entender as narrativas, 
acessar as histórias ocultas e ser impactado pelos efeitos dos minicontos. Analisemos 
alguns exemplos.

Levava todo mundo. Mas ele mesmo não sabia para onde ir.
(MESQUITA, 2011)

Apesar de a microficção acima não determinar quem é o protagonista da 
história, seria correto afirmar que o personagem desorientado do miniconto é com 
certeza um taxista. Como um leitor poderia verificar e chegar a essa hipótese? No 
caso, observando em qual dos carrinhos do mapa clicou para que pudesse ler a 
narrativa em questão. Ao perceber que o automóvel clicável que guarda o miniconto 
de Mesquita é a representação de um táxi – o veículo antigo e amarelo com detalhes 
em preto e branco e luminoso acoplado ao teto de fato nos remete à imagem de um 
clássico modelo de táxi –, o leitor poderá então completar as lacunas narrativas do 
texto e entender que a expressão “levava todo mundo” se refere especificamente 
ao trabalho de um taxista e não de um motorista de ônibus, por exemplo. No 
miniconto digital em pauta, a imagem do táxi preso no engarrafamento direciona 
a interpretação do leitor, completa os sentidos do texto e contribui para que o 
jogo de palavras imaginado por Mesquita sensibilize os internautas. Em outras 
palavras, a ironia – o fato de o taxista levar os clientes até seus destinos finais, 
mas ele mesmo não saber que destino dará a sua própria vida – e outros efeitos 
de sentido do miniconto só podem ser efetivamente acessados pelo leitor caso ele 
perceba as significativas conexões entre imagem e texto.

Observemos a próxima microficção.
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PHD. VIP. CEO. Tudo que queria ali era ser o motoboy.
(MESQUITA, 2011)

Com relação ao microtexto acima, seus sentidos só poderão ser apreendidos 
se o leitor relacionar o texto com o contexto – engarrafamento urbano – ilustrado 
pelo site, ou seja, aqui o universo temático-imagético mobilizado por Mesquita 
deve ser considerado pelo leitor para que a narrativa seja melhor compreendida. 
Com efeito, o fato de o carrinho clicável estar preso em um congestionamento é a 
informação não verbal oferecida pelo site que guiará as interpretações de quem lê 
o miniconto em questão. 

Poderíamos alegar que o leitor só entenderá o referente do dêitico “ali”, 
completará as molduras narrativas do enredo e assimilará os sentidos do 
miniconto a partir do momento em que também levar em consideração os sentidos 
transmitidos pelo cenário ilustrado na homepage de 18:30: o cenário caótico de ruas 
bloqueadas pelo trânsito do fim da tarde. No fim, é fundamental que o leitor leve 
em consideração as imagens do site e as circunstâncias urbanas que tais ilustrações 
representam para que possa compreender que o miniconto retrata a fala de um 
motorista abastado e privilegiado, bem formado e bem empregado – o sofisticado 
veículo clicável que guarda a microficção examinada ajuda a sublinhar o status 
social do personagem – que percebe que suas posses são inúteis na situação em que 
se encontra – preso em um estressante congestionamento. Ali, parado no trânsito, 
preferiria deixar tudo de lado e ser um motoboy, que apesar de trabalhador humilde, 
consegue com sua simplória motocicleta cortar o engarrafamento por entre os 
carros e chegar muito mais rápido ao seu destino. Um leitor poderia ir além e 
assumindo um posicionamento ativo-responsivo se questionar se o miniconto não 
teria a intenção de nos fazer refletir sobre questões maiores: o conforto humano 
não advém necessariamente do dinheiro que possuímos; em certos momentos, 
vale mais a pena levar uma vida simples do que uma repleta de luxuosidades. 
Entretanto, isso dependerá do nível de envolvimento do leitor para com o texto. 

Por fim, atentemo-nos para os dois últimos exemplos retirados do site 18:30.

Câncer, o doutor disse. 90 dias no máximo. Mas já estava em ponto morto.
(MESQUITA, 2011)

Assim como o carro, era movido a álcool. 
(MESQUITA, 2011)

No que se refere aos minicontos acima, notemos como as expressões “ponto 
morto” e “movido a álcool” são termos que resgatam elementos do âmbito 
automobilístico, termos que aludem ao universo temático mobilizado pelas 
ilustrações do site. Isto posto, poderíamos afirmar que nas microficções em 
análise, a conexão entre o conteúdo verbal escrito dos minicontos e o conteúdo 
não verbal da homepage – o mapa congestionado – se dá através da exatidão, isto 
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é, através da precisa seleção lexical realizada por Samir Mesquita, que emprega 
estrategicamente em suas narrativas palavras que jogam com os elementos visuais 
que compõem o cenário imagético da iniciativa 18:30. Se o universo temático e 
imagético do projeto viabiliza o uso de expressões como “ponto morto” e “movido a 
álcool”, é inteligente a escolha que Mesquita faz de acolher este universo temático 
e suas possibilidades lexicais. Ao se valer de palavras que evocam o domínio 
automobilístico, acreditamos que o escritor consegue realizar dois movimentos 
relevantes: faz com que o conteúdo imagético do site penetre os minicontos escritos 
e, ao mesmo tempo, faz com que esses mesmos minicontos reforcem tal conteúdo 
imagético. No fim, tudo isso permite que o escritor construa microficções acuradas, 
criativas e esteticamente interessantes, repletas de trocadilhos e jogos de palavras 
que impactam os leitores.

Em verdade, analisar os sites/coletâneas Dois Palitos e 18:30 foi uma ótima 
oportunidade de averiguarmos a forma como projetos de minicontos digitais 
podem se apropriar das potencialidades interativas e multissemióticas do 
ciberespaço, construindo histórias e multiplicando efeitos de sentido através do 
entrelaçamento das linguagens verbal e não verbal. Continuemos a investigar tais 
aspectos em nosso exame da iniciativa Minicontos Coloridos.

Em comparação aos outros endereços analisados, podemos afirmar que 
Minicontos Coloridos é o site que oferece as mais interessantes possibilidades 
interativas aos visitantes. Ao acessar o projeto idealizado por Marcelo Spalding, o 
leitor é chamado a pintar seus próprios minicontos. Para tanto, precisa combinar 
porcentagens das três diferentes cores – vermelho, verde e azul – que são 
apresentadas aos leitores na homepage do site. Depois de mesclar as tonalidades 
a seu modo – são 75 diferentes possibilidades de combinação –, o internauta deve 
clicar em “Pinte seu Miniconto” para que possa ser levado a uma nova página que 
revela não só a cor resultante de sua combinação, mas também um miniconto 
verbal escrito que se relaciona de algum modo à cor gerada.

Figura 4: Minicontos Coloridos, Marcelo Spalding (Org.). Disponível em: http://www.
literaturadigital.com.br/minicontoscoloridos/. Acesso em: 12 out. 2019.
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Na descrição do site, Spalding nos revela que as cores passíveis de serem 
combinadas pelos leitores – ou seja, as cores vermelho, verde e azul – correspondem 
às três cores primárias da luz. Tais cores compõem o que comumente denominamos 
de escala de cores RGB – R representa Red (vermelho), G, Green (verde) e B indica 
Blue (azul). É interessante destacarmos essas informações porque o sistema de 
cor luz ou RGB é justamente o sistema de cor que torna possível a reprodução de 
imagens coloridas em qualquer tipo de aparelho eletrônico com tela luminosa, isto 
é, é o sistema de cor empregado em televisores, computadores, aparelhos celulares, 
câmeras digitais, tablets etc. Ao assimilarmos tal curiosidade, podemos perceber 
que, de algum modo, o projeto idealizado por Marcelo Spalding constitui-se como 
um projeto metalinguístico – para pintar minicontos combinando tonalidades do 
sistema de cor RGB, o leitor acessa um site que só roda graças a este mesmo sistema, 
ou seja, o leitor é levado a brincar com elementos que atravessam a estrutura e a 
natureza do próprio site – que reafirma a conexão existente entre os minicontos e 
as tecnologias digitais contemporâneas, dado o fato de que as microficções podem 
ser amplamente acessadas e podem experimentar grande popularidade hoje devido 
a esses aparelhos eletrônicos luminosos que permeiam o nosso dia a dia.

Com relação ao caráter multissemiótico do projeto, consideramos que Spalding 
realiza um movimento interessante ao conectar o conteúdo verbal dos minicontos 
escritos não à imagens figurativas – como fósforos ou automóveis –, mas sim à 
cores, elementos sígnicos mais abstratos e intangíveis24, mas que podem evocar uma 
multiplicidade ainda maior de referentes e também de emoções dependendo dos 
conhecimentos, experiências e subjetividade de quem os aprecia. Com efeito, se as 
cores podem evocar uma multiplicidade de objetos e sensações subjetivas, cremos que 
também múltiplos e mais sutis serão os efeitos de sentido gerados pela aproximação 
entre texto e cor. É por essa razão que os minicontos coloridos de Spalding nos 
parecem tão instigantes, pois propiciam uma sinestésica experiência de leitura que 
permite que as microficções sejam sentidas e interpretadas de variadas formas a 
depender da sensibilidade dos leitores para com as cores e, consequentemente, para 
com as possíveis relações entre cor e texto. Se levarmos em conta que, por motivos 
genéticos, uma mesma cor pode ser visualmente processada de distintos modos por 
distintas pessoas, ainda maiores serão as possibilidades interpretativas e os sentidos 
possíveis de serem atribuídos às conexões entre palavras e cores.

Associar cor e miniconto25 é realmente um empreendimento sedutor. 
Entretanto, é necessário reconhecermos que dentre as associações cromático-
textuais materializadas pelo site, algumas nos parecem mais interessantes do 
que outras. Em nossa percepção, certas aproximações se dão de maneira mais 
simples e as relações estabelecidas entre texto-cor, apesar de esteticamente 
consideráveis, não são tão ricas a ponto de fazer com que os leitores reflitam mais 
profundamente sobre elas. Nesses casos menos instigantes, as cores empregadas 
apenas ilustram referentes materiais trazidos pelos textos: uma cor de fundo verde 

24 Aqui, é importante 
ressaltarmos que as 
cores por si mesmas, 
enquanto percepções 
visuais, talvez 
não pudessem ser 
consideradas como 
uma linguagem/
semiose particular. 
Entretanto, no 
projeto idealizado 
por Marcelo Spalding, 
seria correto dizer 
que, de certo modo, 
o autor trata as cores 
como uma linguagem, 
encarando-as como 
signos não verbais 
que se conectam aos 
signos verbais.
25 A título de 
curiosidade e tendo 
em vista nossa 
anterior discussão 
teórica sobre 
os precursores 
brasileiros do 
miniconto, é 
importante 
pontuarmos que, em 
meados dos anos 50 
e 60, muito antes da 
grande popularização 
e aprimoramento 
dos aparatos digitais, 
a Poesia Concreta 
no Brasil já era 
palco de pioneiros 
experimentos em 
que textos e cores 
eram concatenados 
em nome de novas 
experiências estéticas 
e de leitura. Como 
exemplo, poderíamos 
citar algumas das 
poesias produzidas 
por Augusto de 
Campos, um dos 
maiores nomes 
concretistas do país. 
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acompanhando um miniconto que discorre sobre árvores seria um desses casos 
em que os efeitos estéticos podem ser produtivos, mas a conexão entre miniconto 
e cor não exige maiores reflexões. Por outro lado, outras aproximações parecem 
ter sido mais cuidadosamente elaboradas e as microficções e cores concatenadas 
se complementam de maneiras um pouco mais significativas, gerando efeitos 
estéticos e de sentido mais empolgantes. 

A seguir, analisaremos alguns minicontos coloridos do site a fim de elucidarmos 
como as relações (mais ou menos interessantes) entre textos e cores podem se 
concretizar. Tomemos como primeiros exemplos as duas microficções abaixo, ambas 
escritas por Marcelo Spalding. Além dos exemplares, também reproduziremos as 
combinações de cores que devem ser necessariamente realizadas pelos leitores para 
que possam ter acesso aos minicontos em análise, assim como as cores resultantes 
de tais combinações.

Vermelho: 100%; Verde: 100%, Azul: 100%; Resultado: Branco

A noiva, imponente com sua cauda branca em direção ao altar, hesita ao me 
reconhecer entre os amigos do noivo.

(SPALDING, 2013)

Figura 5: Minicontos Coloridos, Marcelo Spalding (Org.). Disponível 
em: http://www.literaturadigital.com.br/minicontoscoloridos/miniconto.

php?vermelho=100&verde=100&azul=100&button=Pinte+seu+Miniconto. Acesso em: 29 jan. 2020.

Vermelho: 0%; Verde: 50%, Azul: 100%; Resultado: Tom de azul

Ela nunca perdoaria o marido por ter comprado aquela piscina sem antes ter 
ensinado Marquinhos a nadar.

(SPALDING, 2013)
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Figura 6: Minicontos Coloridos, Marcelo Spalding (Org.). Disponível 
em: http://www.literaturadigital.com.br/minicontoscoloridos/miniconto.

php?vermelho=0&verde=50&azul=100&button=Pinte+seu+Miniconto. Acesso em: 29 jan. 2020.

A qualidade dos minicontos acima é inegável. As duas microficções são 
extremamente concisas, narrativas e convocam o leitor a preencher suas muitas 
aberturas e a desvendar as histórias ocultas por trás da superfície das palavras. Quem 
é o personagem-narrador do primeiro miniconto? Por que a noiva, antes confiante, 
demonstra hesitação ao vê-lo? O que teria acontecido entre os dois personagens 
no passado? Os navegantes do site terão que mobilizar seus conhecimentos de 
mundo para que possam completar tais brechas narrativas, assim como terão que 
ativar suas vivências particulares para que possam acessar os subentendidos da 
segunda microficção – quem é Marquinhos? Poderíamos apontar sua idade? Qual 
sua relação com os demais sujeitos da trama? Por que a esposa não poderia perdoar 
o marido? O que teria ocorrido envolvendo a piscina e Marquinhos? – e consigam 
assimilar os tristes sentidos da história de afogamento narrada. Entretanto, mesmo 
que os minicontos de Spalding possuam efeito, poderíamos afirmar que nos dois 
casos acima o autor realizou aquilo que consideramos anteriormente como uma 
aproximação simples entre textos (conteúdo verbal dos minicontos) e cores 
(conteúdo não verbal). De fato, as cores aqui são utilizadas apenas para ilustrar 
objetos trazidos à tona pelos enredos dos microtextos: no primeiro exemplo, o 
fundo branco do site apenas remete ao vestido branco da noiva, enquanto que na 
segunda microficção o tom de azul faz referência à piscina ou à água contida nela, 
ou seja, são relações multissemióticas aparentemente mais diretas que não exigem 
grandes movimentos interpretativos por parte dos leitores.

Observemos agora a microficção abaixo, de Érika Gentile:

Vermelho: 50%; Verde: 50%, Azul: 75%; Resultado: Violeta

Cuidava com carinho das violetas. As do vaso. As do corpo nasciam mesmo da 
violência. (GENTILE, 2013)
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Figura 7: Minicontos Coloridos, Marcelo Spalding (Org.). Disponível 
em: http://www.literaturadigital.com.br/minicontoscoloridos/miniconto.

php?vermelho=50&verde=50&azul=75&button=Pinte+seu+Miniconto. Acesso em: 29 jan. 2020.

Seria correto afirmar que no miniconto de Gentile a conexão entre texto e 
cor permanece simples, uma vez que a tonalidade mobilizada somente ilustra 
elementos presentes na narrativa. Entretanto, acreditamos que a aproximação 
cromático-textual é um pouco mais interessante aqui graças à “guinada narrativa” 
que atravessa a microficção e que de certo modo altera o curso de sentido da 
história, surpreendendo os leitores: se antes achava que flores seriam o assunto 
central do texto, o leitor é desenganado ao descobrir a latente temática da 
violência. Poderíamos alegar que a cor violeta utilizada junto ao miniconto não só 
acompanha essa guinada, mas também ajuda a construir seus efeitos de sentido, 
isto é, se no início da frase o leitor associava mentalmente a cor a uma flor, no 
final é necessário que ele amplie suas associações e passe a aproximar o tom à 
machucados e marcas na pele gerados por algum tipo de atitude violenta. Em 
nossa percepção, o microtexto digital de Gentile se torna um pouco mais afiado 
justamente porque proporciona esses deslocamentos de sentido, que no fundo são 
deslocamentos sinestésicos – o violeta de uma flor evoca emoções diferentes das 
evocadas pelo violeta de um hematoma – e evidencia que uma mesma cor pode se 
associar a diferentes referentes e evocar variados efeitos e sensações.

Continuemos nossos exames:

Vermelho: 75%; Verde: 0%, Azul: 100%; Resultado: Tom de roxo

A cor está escolhida, mas e o tecido, mãe? Viscose, seda, cetim ou linho? A 
festa já é amanhã! Saem com quatro sacolas. Na calçada, evitam o olhar da criança 
com a roupa rasgada. (COUTO, 2013)
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Figura 8: Minicontos Coloridos, Marcelo Spalding (Org.). Disponível 
em: http://www.literaturadigital.com.br/minicontoscoloridos/miniconto.

php?vermelho=75&verde=0&azul=100&button=Pinte+seu+Miniconto. Acesso em: 29 jan. 2020.

No miniconto acima, de Ângela Couto, podemos perceber que a cor roxa sobre 
a qual o miniconto se assenta não apenas ilustra algum objeto descrito pelo texto, 
mas sim completa determinadas lacunas e aberturas da história: se a personagem 
afirma que já escolheu a cor do vestuário que irá comprar para a festa, a coloração 
da tela nos indica que roxo foi a cor escolhida por ela. Essa nos parece ser uma 
aproximação mais produtiva entre texto e cor justamente porque aqui a tonalidade 
que acompanha o miniconto funciona como uma pista que guia a interpretação do 
leitor até os sentidos pretendidos pelo autor. 

No caso da microficção em questão, seria correto afirmar que a cor roxa 
potencializa os efeitos de sentido do texto ainda de outra forma: se ativarmos 
determinados conhecimentos de mundo e compreendermos que o roxo é 
muitas vezes entendido como símbolo de riqueza, nobreza, suntuosidade e luxo, 
perceberemos então que no miniconto de Couto a cor roxa serve para acentuar a 
disparidade entre a personagem com poder aquisitivo, que compra as melhores 
roupas para frequentar as melhores festas, e a criança de rua, que veste roupas 
velhas e rasgadas para frequentar as sarjetas da cidade. Sublinhada pela cor roxa, a 
temática social abordada pela narrativa poderá impactar ainda mais os leitores. No 
fim, se a cor associada ao miniconto de Couto fosse outra que não a roxa, seriam 
outros também os possíveis sentidos transmitidos pelo texto.

Na microficção de Sandra Regina Guedes reproduzida abaixo, a cor de fundo 
que acompanha o miniconto também orienta a interpretação dos leitores, e em 
comparação ao microtexto anteriormente analisado, completa espaços em branco 
da história de uma maneira um pouco mais interessante.

Vermelho: 50%; Verde: 0%, Azul: 25%; Resultado: Bordô

Bastou um cálice e não conseguiu dizer mais nada.
(GUEDES, 2013)
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Figura 9: Minicontos Coloridos, Marcelo Spalding (Org.). Disponível 
em: http://www.literaturadigital.com.br/minicontoscoloridos/miniconto.

php?vermelho=50&verde=0&azul=25&button=Pinte+seu+Miniconto. Acesso em: 29 jan. 2020.

Levando em consideração o material linguístico do texto e seus conhecimentos 
de mundo, um leitor compreenderá que o enredo da história acima gira em torna 
de uma personagem que não consegue mais se comunicar adequadamente devido 
aos efeitos da bebida alcóolica que ingeriu. Que bebida alcóolica seria essa? Se o 
leitor associar a cor bordô e seus possíveis referentes à palavra “cálice” utilizada 
no texto, certamente chegará à conclusão de que a bebida consumida pela 
personagem foi o vinho. O tom vermelho acastanhado que envolve o miniconto 
em questão com certeza nos remete às tonalidades de uma taça de vinho – aliás, 
uma taça especificamente de vinho tinto, não de vinho branco, nem de vinho 
rosé. A cor bordô cumpre aqui papel fundamental, porque não só ilustra um 
objeto descrito pelo texto, mas de certo modo indica a existência de um elemento 
implícito – o vinho – que só poderá ser apreendido pelo leitor caso ele relacione 
o conteúdo verbal e não verbal do miniconto de Guedes. Com efeito, realizar essa 
associação entre cor bordô e cálice de vinho pode ser importante para os efeitos 
de sentido da história porque se o leitor sabe que o/a protagonista da narrativa 
estava bebendo vinho e não outro tipo de bebida, poderá então resgatar em seu 
repertório enciclopédico quais são os valores sociais atribuídos a tal bebida e assim 
preencher mais algumas lacunas narrativas da história, tentando imaginar qual 
seria o perfil de personalidade da personagem, por exemplo, ou em que contexto 
estaria inserida.

A exatidão no miniconto de Guedes é outro aspecto que merece destaque. 
Podemos notar a exatidão sendo praticada ao observarmos que o vocábulo 
“cálice” não foi empregado no texto de maneira impensada. Ao contrário, o termo 
foi minuciosamente mobilizado pela autora para que seu caráter dúbio pudesse 
enriquecer os sentidos da narrativa. Ao explorar a ambiguidade da palavra “cálice” 
– que pode remeter tanto ao recipiente em formato de copo como à sonoridade 
da conjugação verbal “cale-se” –, a escritora de fato potencializa e multiplica 
os efeitos de sentido e os efeitos estéticos do texto, tornando-o ainda mais 
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interessante. Ademais, se em Mas o Rio Continua Lindo Antônio Torres constrói 
sentidos para seu miniconto a partir da intertextualidade com a música Aquele 
Abraço, de Gilberto Gil, não podemos deixar de notar que, de algum modo, ao 
utilizar a palavra “cálice”, Guedes também faz uso do intertexto/interdiscurso em 
sua microficção, afinal o termo ambíguo nos faz lembrar e nos remete a outro 
famoso texto, a saber, a canção Cálice, de Chico Buarque de Holanda26. Isto é, em 
certa medida, poderíamos afirmar que a escolha lexical realizada pela autora é 
eficaz e produtiva também pela intertextualidade/interdiscursividade que suscita. 
E no fim, mesmo que a ambivalência semântica da palavra possa de algum modo 
desmontar a interpretação inicial que demos ao miniconto, fica evidente que a 
dúvida e a imprecisão são alguns dos efeitos de sentido planejados pela autora, 
efeitos muito importantes que otimizam a experiência de leitura.

Analisemos agora o miniconto colorido a seguir, de Marcos de Andrade. Na 
microficção em questão, texto e cor se aproximam de modo muito mais significativo.

Vermelho: 0%; Verde: 100%, Azul: 25%; Resultado: Verde-claro elétrico

Aquele não foi só mais um cruzamento para o menino daltônico.
(ANDRADE, 2013)

Figura 10: Minicontos Coloridos, Marcelo Spalding (Org.). Disponível 
em: http://www.literaturadigital.com.br/minicontoscoloridos/miniconto.

php?vermelho=0&verde=100&azul=25&button=Pinte+seu+Miniconto. Acesso em: 29 jan. 2020.

Para que possa apreender os implícitos e os sentidos da microficção acima, 
é primordial que o leitor recupere em seu repertório de saberes um específico 
conhecimento enciclopédico, a saber, conhecimento sobre o que é e como funciona 
o daltonismo. É necessário que o internauta depreenda que pessoas daltônicas são 
aquelas incapazes de diferenciar determinadas tonalidades cromáticas graças à 
uma disfunção visual que afeta a maneira como esses indivíduos percebem as cores, 
entendendo ainda que dentre os tipos de daltonismo existentes, o mais comum 
é aquele em que o daltônico não consegue distinguir as cores verde e vermelha, 

26 Vale lembrar que, 
na música em questão, 
composta por Chico 
Buarque e Gilberto 
Gil em 1973, mas 
lançada apenas em 
1978, a ambiguidade 
do termo “cálice” 
(cale-se) serve a um 
propósito bastante 
singular: despistar 
e protestar contra a 
censura e o violento 
regime ditatorial que 
assombrava o Brasil 
daquela época.



8 8

confundindo-as. Além de conhecimentos sobre o daltonismo, certos saberes 
sobre o funcionamento das regras e sinalizações de trânsito também deveriam ser 
mobilizados pelos leitores para que pudessem interpretar o miniconto, visto que 
o material linguístico do texto nos indica que um cruzamento é o local onde a 
história acontece. Só em posse dessas informações o leitor compreenderá a trágica 
narrativa, poderá ser impactado pela história e reconhecerá que a cor verde que 
acompanha o miniconto é peça-chave para o entendimento do enredo e para a 
construção dos sentidos.

No caso em análise, a cor mais uma vez não é mera ilustração, mas sim elemento 
que desvela as histórias ocultas e completa os sentidos do texto. Ao levarmos em 
consideração nossos conhecimentos de mundo e ao associarmos o conteúdo verbal 
do miniconto à cor verde que o acompanha, podemos finalmente entender o porquê 
daquele não ter sido mais um simples cruzamento para o menino daltônico: dado 
o cenário da história – um cruzamento –, entenderemos que a cor verde de fundo 
se refere às cores de um semáforo; conhecendo o funcionamento de um semáforo 
para pedestres, saberemos que sua luz verde indica passagem livre, enquanto que 
a cor vermelha avisa que devemos permanecer parados, pois o fluxo de carros 
na rua torna a passagem perigosa; sabendo que uma pessoa daltônica confunde 
cores, principalmente as cores verde e vermelha, o leitor captará que no miniconto 
de Andrade o menino daltônico possivelmente foi vítima de um atropelamento, 
uma vez que sua doença fez com que enxergasse o semáforo verde, quando na 
verdade ele estava vermelho; assim, seremos fortemente impactados pela narrativa 
ao entendermos que a cor verde de fundo não representa a cor que o semáforo de 
fato sinalizou, mas representa a cor do semáforo segundo a perspectiva visual do 
garoto daltônico. Assim, o verde elétrico que acompanha o miniconto torna-se 
mais triste na medida em que percebemos que por trás dele há na realidade um 
semáforo vermelho que teria impedido o acidente que acometeu o personagem 
da trama. De certo modo, a microficção digital permite que enxerguemos pelos 
olhos da personagem e é isso o que torna o miniconto colorido um pouco mais 
comovente e provocador. A cor verde aqui, além de salientar certas informações 
implícitas necessárias para o entendimento da narrativa, de alguma forma também 
realça os efeitos dramáticos da história. 

Em seguida, observemos o miniconto digital de Barbara Sanco:

Vermelho: 100%; Verde: 0%, Azul: 75%; Resultado: Rosa-choque

Mocinha, bonitinha, calminha e comportadinha casou com Marcinho, 
maridinho, bagunceirinho, brigãozinho que resolveu trair a esposinha um 
pouquinho. Aí Rosinha ficou com raivinha e cortou Marcinho em pedaços.

(SANCO, 2013)
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Figura 11: Minicontos Coloridos, Marcelo Spalding (Org.). Disponível 
em: http://www.literaturadigital.com.br/minicontoscoloridos/miniconto.

php?vermelho=100&verde=0&azul=75&button=Pinte+seu+Miniconto. Acesso em: 29 jan. 2020.

Na microficção reproduzida, os vocábulos empregados no grau diminutivo são 
sem dúvida os elementos linguísticos que se destacam. A utilização do diminutivo 
aqui é essencial para que os efeitos humorísticos e irônicos do microtexto possam 
florescer. Se a flexão de grau em questão é muitas vezes utilizada para indicar uma 
ideia de delicadeza e fofura, de intimidade, carinho e afetividade, a autora consegue 
em seu miniconto subverter todos esses sentidos ao empregar o diminutivo em 
demasia. Valendo-se exageradamente dos diminutivos, Sanco transforma a suposta 
doçura das palavras em uma doçura afetada, falsa e excessivamente infantilizada, 
fazendo com que os termos terminados em “inha” e “inho” transmitam uma ideia 
de amabilidade torpe e debochada, irônica, satírica e sarcástica. Dado o teor da 
história contada – um infeliz e violento caso de amor –, os efeitos de ironia gerados 
pelo uso excessivo e contrastivo do diminutivo realmente se otimizam. 

Associada a certa concepção de feminilidade e também a noções de delicadeza 
e ternura, a cor rosa que acompanha o miniconto não foi utilizada apenas como 
um elemento que faz referência ao nome – Rosinha – de uma das personagens da 
trama. Para além disso, o rosa-choque sublinha e reforça a ideia de uma doçura 
exagerada, falsa, enjoativa e afetada, multiplicando os efeitos estéticos e de sentido 
provocados pelo diminutivo e potencializando o contraste satírico existente entre 
as violências da história e a afetuosidade dos “inhos” e “inhas”. Assim, podemos 
perceber então como cor e texto se complementam de maneira muito expressiva 
na microficção digital de Sanco, aproximando-se de modo frutífero.

Adotar os diminutivos e aproximá-los da cor rosa foi certamente uma escolha 
muito acertada da autora. Modelados pela exatidão, os elementos em discussão 
são os responsáveis pelos efeitos da história. Contudo, o trabalho com a exatidão 
pode ser percebido ainda em outro momento. Notemos o emprego do termo 
“pedaços” no final da narrativa e nos questionemos: por que Sanco decidiu quebrar 
com sua lógica estética e não utilizou a palavra “pedaço” no grau diminutivo? Que 
novos efeitos de sentido são adicionados à trama pelo uso do substantivo em grau 
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normal? Um leitor pode acionar um posicionamento ativo-responsivo a fim de 
criar hipóteses para tais questões.  

Por último, com o objetivo de encerrarmos nossas análises, sugerimos a leitura 
do miniconto colorido a seguir, de Sandra Regina Guedes:

Vermelho: 0%; Verde: 50%, Azul: 50%; Resultado: Veridiano, Esmeralda

Não se conteve e pegou o cartão que acompanhava o presentinho guardado 
na mala, esquecida aberta pelo marido: “Querida, receba esta esmeralda para 
combinar com seus lindos olhos e lembrá-la do meu amor”.

(GUEDES, 2013)

Figura 12: Minicontos Coloridos, Marcelo Spalding (Org.). Disponível 
em: http://www.literaturadigital.com.br/minicontoscoloridos/miniconto.

php?vermelho=0&verde=50&azul=50&button=Pinte+seu+Miniconto. Acesso em: 29 jan. 2020.

Poderíamos decerto afirmar que no exemplo acima a associação cromático-
textual arquitetada é relativamente simples, uma vez que o tom de verde escuro 
que acompanha o texto estaria apenas fazendo referência à joia de esmeralda 
presente na narrativa. Entretanto, tomemos a liberdade de imaginar que no lugar 
do veridiano, a cor azul tivesse sido a cor empregada junto ao miniconto. Nesse 
pretenso cenário, estaríamos diante de uma nova aproximação entre texto e cor 
e, consequentemente, diante de novos sentidos para o texto, sentidos muito mais 
interessantes, diga-se de passagem. Ora, se uma joia verde – a esmeralda – é um 
dos elementos centrais da trama da microficção, uma joia que remete à cor dos 
olhos de algum dos personagens, por que então utilizar um teórico tom de azul 
para acompanhar o miniconto? A não correspondência entre a esmeralda e uma 
suposta cor azul de fundo nos faria criar muitas outras hipóteses para a história. 
Uma dessas hipóteses seria a de que algum dos personagens possui olhos azuis. Mas 
quem? Levando em consideração a natureza ácida e mordaz do gênero miniconto, 
poderíamos deduzir que a esposa da narrativa tem olhos azuis e que o presente 
comprado pelo marido não seria entregue a ela, mas sim à amante de olhos verdes. 
Nesse caso, o azul cumpriria um papel ainda mais fundamental para a narrativa, 
pois seria responsável por nos indicar a história de traição oculta sob as palavras. Em 
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verdade, apesar de nossas suposições, arriscaríamos afirmar que tal interpretação 
seria completamente possível, dado o fato de que o tom de verde que acompanha o 
miniconto é de certo modo dúbio e poderia ser sim percebido como uma tonalidade 
de azul por muitos leitores – basta lembrarmos que por determinadas razões, uma 
mesma cor pode ser visualmente processada de diferentes modos por diferentes 
pessoas.

Decidimos realizar este exercício criativo com o intuito de demonstrarmos 
como pode ser frutífero e impactante um projeto de literatura digital que explore 
os efeitos estéticos e de sentido gerados pela combinação entre palavras e cores. 
Nosso objetivo também era sublinhar o grande poder das cores, exemplificando a 
maneira como elas podem adicionar, reforçar e também alterar os sentidos de um 
texto, no nosso caso, os sentidos de um miniconto.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizada nossa análise, constatamos que os minicontos impressos e 
minicontos digitais são gêneros literários que podem efetivamente contribuir 
para o desenvolvimento dos letramentos e multiletramentos dos estudantes 
nativos digitais que hoje frequentam as escolas. As potencialidades pedagógicas 
dos minicontos tornaram-se evidentes através de nosso exame de exemplares dos 
gêneros. Nossa investigação e interpretação de microficções impressas e digitais nos 
revelou que os minicontos constituem-se como interessantes e importantes objetos 
pedagógicos na medida em que exigem de seus leitores sofisticadas habilidades 
de leitura, permitindo o exercício e o aperfeiçoamento tanto de capacidades de 
compreensão como o exercício e o aperfeiçoamento de capacidades de réplica ativa. 
Dadas suas especificidades (concisão, narratividade, exatidão, efeito e abertura), 
atestamos que os minicontos são textos que de fato chamam à ação e clamam por 
uma participação ativo-responsiva dos leitores, fazendo-os praticar uma leitura 
crítica, inferencial e também multissemiótica, no que diz respeito aos minicontos 
digitais interativos.

Ao analisarmos alguns exemplares de minicontos verbais impressos, pudemos 
averiguar que os sentidos dos microtextos só podem ser acessados caso os leitores 
ativem seus conhecimentos de mundo, percebam relações de intertextualidade, 
formulem hipóteses e levem em consideração em suas interpretações os elementos 
formais do texto, as micropistas textuais deixadas pelos autores. Em virtude de seu 
caráter “incompleto” – lembremo-nos das palavras de Martins (2011), autora que 
caracteriza o miniconto como uma cena de filme que nos é oferecida sem que nos 
seja apresentado o início nem o final da ação –, pudemos perceber também que o 
miniconto é um gênero que preza muito pela capacidade inferencial de seus leitores, 
convidando-os a imaginar os detalhes (cenários, personagens, acontecimentos) 
ocultos das histórias, a completar as brechas e lacunas narrativas estrategicamente 
articuladas pelos sagazes minicontistas. Ora, se todas estas capacidades de leitura 
devem ser postas em prática quando estamos a ler um miniconto, fica evidente 
então que inserir as microficções na escola e em aulas de Língua Portuguesa é uma 
ótima oportunidade de os alunos enriquecerem seus letramentos, aprimorando 
habilidades de leitura que, para além do âmbito literário, poderão ser aplicadas a 
outras diversas situações sociais em que o ler e o escrever estão envolvidos.

Adiante, ao investigarmos três sites de literatura digital – Dois Palitos, 
18:30 e Minicontos Coloridos – e estudarmos minicontos digitais, interativos e 
multissemióticos, pudemos concluir que tais sites e tais minicontos são interessantes 
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porque permitem que os leitores-internautas exercitem não só seus letramentos, 
mas também desenvolvam seus multiletramentos. Afinal, para que possam 
interpretar as microficções coloridas, automobilísticas ou fosfóricas, é necessário 
que os leitores não apenas formulem hipóteses ou recorram a seus conhecimentos 
de mundo, mas é também fundamental que se atentem para os modos como 
os conteúdos verbais e não verbais dos sites se complementam mutuamente, 
entendendo que múltiplas linguagens (verbal escrito, imagens estáticas, imagens 
em movimento, cores etc.), quando harmonicamente combinadas, podem produzir 
expressivos efeitos estéticos e de sentido.

Além disso, consideramos que nosso estudo serviu ainda para demonstrar 
que os minicontos – impressos e digitais – são interessantes textos literários 
contemporâneos que poderiam introduzir a literatura nas salas de aula de maneira 
divertida e atrativa, ampliando o repertório e os letramentos literários dos 
estudantes e fazendo com que se sintam motivados a ler mais dentro e também 
fora das telas. 

Por fim, interpretar minicontos estritamente verbais impressos e minicontos 
digitais também foi uma forma de demonstrarmos quais são os possíveis caminhos 
interpretativos que podem ser seguidos por todos aqueles que desejam acessar os 
efeitos de sentido de uma microficção. De maneira mais específica, procuramos 
realizar análises que de algum modo pudessem ser absorvidas pela escola e 
pudessem fundamentar potenciais projetos pedagógicos envolvendo a leitura de 
minicontos. Em alguma medida, acreditamos que um(a) professor(a) de língua 
portuguesa, por exemplo, poderia se valer de algumas de nossas interpretações a 
fim de saber como guiar um trabalho com miniconto – impresso ou digital – dentro 
da sala de aula. Quais especificidades das microficções são mais interessantes de 
serem destacadas em aula? Que atividades um educador pode realizar com o 
objetivo de que os alunos ativem seus conhecimentos de mundo e os utilizem em 
prol da narrativa? Que tipo de exercícios de leitura são mais relevantes para que 
os estudantes possam compreender os minicontos impressos e digitais levando 
em consideração as linguagens (verbal e/ou não verbal) que os compõem? Lendo 
nossas interpretações, esperamos que os docentes possam imaginar possíveis 
respostas para estas e outras questões.
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