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O miniconto é um gênero de texto extremamente 
contemporâneo, em que a brevidade do conto é levada a 
extremos como textos de um parágrafo e, até de uma frase. 
(SPALDING, 2012, p. 58). 
 

 



 

RESUMO 

 

Como outros inúmeros gêneros da minificção, o miniconto se configura como um 
gênero conciso e breve, mas que ainda consegue preservar alguns elementos do 
conto tradicional, tais como: narrador, unidade espaço-temporal, personagens e 
trama. Para alguns autores, o surgimento desse gênero está estritamente ligado à 
rapidez e diversidade das formas de comunicação no atual contexto social, que 
exigem do leitor outras habilidades além da leitura e escrita convencionais. 
Considerando a importância dessas habilidades numa sociedade letrada e 
reconhecendo esse gênero como ferramenta potencialmente eficiente para o 
desenvolvimento do letramento, esta pesquisa tem como objetivo descrever o 
desenvolvimento e implicações de sequência didática direcionada a práticas de 
letramento com o gênero miniconto. Nesse sentido, a pesquisa se efetiva em uma 
turma de 9º ano vespertino do Ensino Fundamental da Escola Estadual Dr. José 
Gonçalves de Medeiros, na cidade de Acari – RN. Como pressupostos teóricos, 
serão utilizados fundamentos dos Estudos do Letramento como prática social, 
especialmente os escritos de Kleiman (1995), Hamilton (2000), Soares (2012), 
Mortatti (2004) e Rojo (2012). Para subsidiar o letramento literário, são utilizados os 
aportes teóricos de Borges (2000), Candido (2004), Pinheiro (2001), Silva e Silveira 
(2013), e Cosson (2014). No que diz respeito ao estudo da contística, tomamos por 
base os postulados de Gotlib (2006), Bosi (1997), Cortázar (1999), Teles (2002), 
Poe (s/d), Luzia de Maria (2004), assim como os estudos dos pesquisadores e 
escritores Spalding (2007; 2008; 2011), Gonzaga (2007), Freire (2004) e Trevisan 
(1994), dentre outros que se dedicam ao estudo do miniconto. No campo 
metodológico, a perspectiva proposta ancora-se nas orientações da pesquisa-ação 
(MOREIRA; CALEFFE, 2006) e na abordagem de dados de natureza qualitativa 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994), uma vez que trata de interpretação de situação 
diagnosticada, implementação de ações de intervenção organizadas em sequência 
didática (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; BARROS; RIOS-REGISTRO, 2014), 
inclusive de descrição e avaliação de resultados obtidos a partir da realização das 
referidas ações. As discussões geradas indicam que trabalho com os minicontos, 
desenvolvido por meio de sequências didáticas, contribui para a reflexão sobre 
estratégias de ensino de Língua Portuguesa, utilizadas com vistas a preparar o 
alunado para atender às exigências de leitura e de escrita da sociedade 
contemporânea. 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Práticas de Letramento na Escola. Sequência Didática. 
Gênero Minicontos.   
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ABSTRACT 
 

Like numerous other mini ficçion genres, the Flash fiction is configured as a concise 
and brief genre, but it can still preserve some elements of the traditional tale, such 
as: narrator, space-temporal unit, characters and plot. For some authors, the 
emergence of this genre is strictly connected to the speed and diversity of forms of 
communication in the current social context, that require the reader other skills in 
addition to reading and writing. Considering the importance of these skills in a 
literate society and recognizing this genre as potentially effective tool for the 
development of literacy, this research has as objective to describe the development 
and implications of didactic sequence directed the literacy practices with the Flash 
fiction genre. Thus, the research becomes effective in an elementary school 
vespertine class in 9th grade from Escola Estadual Dr. José Gonçalves de 
Medeiros, located in the city of Acari-RN. As theoretical assumptions, it will be used 
fundamentals from Literacy Studies as social practice, especially that ones 
discussed by the writings Kleiman (1995), Hamilton (2000), Soares (2012), Mortatti 
(2004) and Rojo (2012). To subsidize the literary literacy, it will be used the 
theoretical contibutions of Borges (2000), Candido (2004), Pinheiro (2001) and Silva 
e Silveira (2013). In what relates to the study about the storytellers, it was taken by 
support the postulates of Gotlib (2006), Bosi (1997), Cortázar (1999), Talbot (2002), 
Poe (s/d), Luzia de Maria (2004), as well as studies by researchers and writers as 
Spalding (2007; 2008; 2011), George (2007), Freire (2004) and Trevisan (1994), 
among others who are dedicated to study Flash fiction. In the methodological field, 
the proposed perspective anchors itself in an action-researching guidelines 
(MOREIRA; CALEFFE, 2006) and in the approach of a qualitative data (BOGDAN; 
BIKLEN, 1994), since it talks to interpretation of diagnosed situation, 
implementation of intervention actions organized in didactic sequence 
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; BARROS; RIVERS-registry, 2014), including 
description and evaluation of results achieved from the implementation of such 
actions. The discussions generated indicate that the work with Flash ficition, 
developed by means of didactic sequences, contributes to the reflection on teaching 
strategies of Portuguese, used to prepare the students to meet the demands of 
reading and writing of contemporary society. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Dentre as muitas preocupações e problemas que permeiam o espaço da 

sala de aula de Língua Portuguesa, o despertar nos jovens o desejo de ler e 

escrever, e a consciência de que a leitura e a escrita têm uma função social, o que 

constitui hoje um dos desafios mais urgentes da escola, tendo em vista que 

vivemos em uma sociedade grafocêntrica que exige do jovem cidadão habilidades 

de leitura e escrita que respondam às exigências sociais.  

A resolução dessa problemática não se limita apenas à atuação do professor 

e, sim, a uma soma de esforços conjugados de todas as esferas do poder que 

requer além de vontade, determinação e empenho em querer mudar. De acordo 

com Antunes (2009, p. 33-34), para que as mudanças ocorram, faz-se necessário 

uma série de medidas e assim, as definem: 

Uma ação ampla, fundamentada, planejada, sistematizada e participada 
(das políticas públicas – federais, estaduais e municipais – dos 
professores como classe e de cada professor em particular), para que se 
possa chegar a uma escola que cumpra, da fato, seu papel social de 
capacitação das pessoas para o exercício cada vez mais pleno da 
cidadania. 

 Reiterando o dizer da autora, nenhuma ação será bem-sucedida sem 

estudo, planejamento, experimentação e avaliação. No que diz respeito, 

especificamente, ao professor no processo pedagógico, é importante que se tenha 

conhecimento do seu objeto de estudo, ou seja, clareza quanto à própria 

concepção de linguagem, língua e texto, para assim orientar os alunos nesse 

processo de construção, tanto da competência leitora quanto escritora, pois não há 

como ensinar sem conhecer, como bem afirma Antunes (2009, p. 9): 

A complexidade do processo pedagógico impõe, na verdade, o cuidado 
em se prever e se avaliar, reiteradamente, as concepções (O que é 
linguagem? O que é língua?), objetivos (Para que ensinamos? Com que 
finalidade?) Procedimentos (Como ensinamos?) e resultados (O que 
temos conseguido?), de forma que todas as ações se orientem para um 
ponto comum e relevante: conseguir ampliar as competências 
comunicativo-interacionais dos alunos.   

 Para a autora, quando os professores têm essa consciência da necessidade 

de aproximar o estudo da língua do ideal de “competência para a cidadania”, já 

constitui um avanço, um indício de mudança. Em outras palavras, tendo esse 

conhecimento, esses profissionais tornam-se aptos a identificar os problemas, 
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discutir e promover reflexão sobre a melhor solução, e isso, constitui ação.  A esse 

respeito, Antunes (2009, p. 39) postula que: 

Toda atividade pedagógica de ensino do português tem subjacente, de 
forma explícita ou apenas intuitiva, uma determinada concepção de língua. 
Nada do que se realiza na sala de aula deixa de estar dependente de um 
conjunto de princípios teóricos, a partir dos quais os fenômenos 
linguísticos são percebidos e tudo, consequentemente, se decide. Desde a 
definição dos objetivos, passando pela seleção dos objetos de estudo, até 
a escolha de procedimentos mais corriqueiros e específicos, em tudo está 
presente uma determinada concepção de língua, de suas funções, de 
seus processos de aquisição, de uso e de aprendizagem.   

 Considerando o exposto, no que tange ao trabalho de formação do leitor e 

escritor proficientes, esse deve ser uma constante e, como outras atividades de 

Língua Portuguesa, faz-se necessário um aporte teórico que o fundamente. Em 

razão disso, cabe ao professor ter conhecimento para realizar as escolhas dos 

gêneros textuais que serão utilizados para esse trabalho de formação, pois para 

cada esfera social, há uma recorrência de gêneros que são utilizados com 

finalidades específicas.  Acerca disso, Santos, Mendonça e Cavalcante (2007, p. 

29), afirmam:  

Nas práticas de uso da língua, todos os textos se organizam como 
gêneros textuais típicos, que usamos para contextos determinados social 
e historicamente, a partir das estratégias interativas construídas na 
sociedade em que estamos inseridos. Tais práticas vão requerer gêneros 
específicos adequados àquele contexto comunicativo.  

 Em se tratando desta pesquisa, optamos por discorrer sobre o 

desenvolvimento de sequência didática com ênfase no gênero miniconto. Esse 

gênero pertencente à minificção apresenta como características principais a 

composição breve e o conteúdo sintético, assim como alguns elementos 

característicos do gênero conto tais como narrador, unidade espaço-temporal, 

personagens e trama.   

Em termos históricos, o miniconto teve início com o escritor guatemalense - 

1Augusto Monterroso que escreveu “O dinossauro”, considerado o menor miniconto 

do mundo. Em nosso país encontra-se, como registro inaugural do gênero o livro 

                                                

1
 Monterosso é um escritor hondurenho que foi ainda jovem para a Guatemala, mas fez carreira 

literária no México, para onde se mudou em 1944, aos 23 anos, por motivos políticos. Seu primeiro 
livro foi publicado em 1959 com o curioso e irônico título Obras Completas (y otros cuentos), o que 
já aponta para o estilo caricatural e satírico de sua obra. O conjunto de narrações do livro de estreia 
é muito influenciado pela trajetória política do escritor, que utiliza o humor de maneira crítica para 
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de minicontos Ah, é?, publicado em 1994, pelo escritor Dalton Trevisan. Para 

alguns autores, o surgimento desse gênero está atrelado à rapidez e fluidez com 

que as informações circulam, principalmente, nos diversos suportes digitais, como 

os blogs, celulares, dentre outras ferramentas. Em outras palavras, como ratificam 

Santos, Mendonça e Cavalcante (2007, p. 29), “como as práticas vão mudando e 

se reconfigurando, os gêneros textuais vão acompanhando essa mudança”.   

 Partindo desses pressupostos, esta pesquisa tem como objetivo descrever o 

desenvolvimento e as contribuições de sequência didática direcionada a práticas 

de letramento com o gênero miniconto. Para esse fim, são utilizados os Estudos do 

Letramento, especialmente os escritos de Hamilton (2000), Kleiman (1995), Soares 

(2012), Mortatti (2004) e Rojo (2012). E para subsidiar o letramento literário, são 

utilizados os pressupostos teóricos de Borges (2000), Candido (2004), Pinheiro 

(2001), Silva e Silveira (2013) e Cosson (2014). 

 Para a compreensão da contística, utilizamos os escritos de Gotlib (2006), 

Bosi (1997), Cortázar (1999), Teles (2002), Poe (s/d), e Luzia de Maria (2004), bem 

como as pesquisas dos estudiosos e escritores Spalding (2007/2008/2011), 

Gonzaga (2007), Freire (2004) e Trevisan (1994), dentre outras referências da 

minificção. 

 Para subsidiar a pesquisa-ação, a abordagem proposta tem como respaldo 

os estudos de Moreira e Caleffe (2006); Bogdan e Biklen (1994). No que se refere 

às orientações da sequência didática, temos como base Schneuwly e Dolz (2004); 

Barros e Rios-Registro (2014).  

 Nessa perspectiva, esperamos que o trabalho com o gênero miniconto 

constitua mais uma reflexão sobre estratégias de ensino de Língua Portuguesa, 

aplicadas com vistas a preparar o alunado para atender às exigências de leitura e 

de escrita da sociedade contemporânea. 

Sendo assim, estabelecemos como questões de discussão: a) É possível 

desenvolver sequência didática com ênfase na leitura e escrita do gênero 

                                                                                                                                                            

ressaltar situações de injustiça social e discriminação. Talvez por opção estética, talvez por 
estratégia literária diante de um período tão conturbado politicamente, já são marcas de suas 
narrativas a concisão, a brevidade, a caricatura e as referências cultas que o leitor não percebe 
numa primeira leitura. Spalding (2008, p. 12). 
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miniconto? b) Quais as contribuições do desenvolvimento dessa sequência para a 

melhoria das práticas de letramento do aluno? 

 Quanto à organização, este trabalho compreende quatro capítulos, além das 

considerações iniciais e finais. Nas considerações inicias, focalizamos a 

problemática da pesquisa; questões e pressupostos que a norteiam; objetivos 

gerais, entre outros aspectos que contextualizam o objeto de estudo (miniconto). 

 No primeiro capítulo, destinado aos aspectos metodológicos da pesquisa, 

apresentamos, em linhas gerais, o tipo e abordagem da pesquisa; instrumentais de 

levantamento de dados; a sequência didática proposta, assim como outras 

informações referentes aos participantes e campo de pesquisa. 

     No segundo capítulo “Do(s) letramento(s) ao Letramento Literário”, 

traçamos um panorama da origem do letramento, bem como mostramos como a 

leitura não pode ser desvencilhada da escrita. Além disso, trazemos os conceitos 

de práticas e eventos de letramento e o letramento literário, dentre outras questões 

pertinentes a essa área de concentração. 

 No terceiro capítulo, “Do conto ao miniconto”, fazemos uma incursão sobre a 

origem do ato de contar histórias e experiências através dos tempos, passando 

pelo conto literário tanto no cenário mundial quanto no brasileiro até o surgimento 

do gênero miniconto, objeto de estudo desta pesquisa.  

 No quarto capítulo, “Miniconto na prática: contribuições para o letramento do 

aluno”, descrevemos as implicações no aprendizado dos alunos, quanto ao uso das 

sequências didáticas com foco no gênero miniconto, assim como propomos a 

análise de todo o desenvolvimento da proposta de intervenção sugerida nesta 

pesquisa.        

     Nas considerações finais, elencamos os avanços e dificuldades dos 

discentes no decorrer de todo o percurso didático proposto e, concluímos que, de 

fato, os minicontos podem servir como ferramenta eficiente no processo de ensino 

e aprendizagem.  
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  1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

O termo “pesquisar”, para os dicionários, caracteriza-se por investigar, com a 

finalidade de descobrir conhecimentos novos. Recolher elementos para o estudo 

de algo. Complementando essas acepções, trata-se do ato de buscar respostas às 

inquietudes humanas; é uma das formas mais usuais que as ciências encontraram 

para corroborar questões ou mesmo refutá-las. Tendo essas definições como 

parâmetro, a presente pesquisa “Minicontos: uma prática de letramento emergente 

na escola”, teve objetivo geral descrever o desenvolvimento e as implicações de 

sequência didática direcionada a práticas de letramento com o gênero miniconto.  

No que tange ao tipo de pesquisa, esta se constituiu como uma pesquisa-

ação. O termo pesquisa-ação, segundo os registros oficiais, é creditado ao 

pesquisador Kurt Levin (1946), que reconheceu que uma série de ações bem 

articuladas pode modificar uma determinada realidade social vivenciada por um 

grupo. Para Moreira e Caleffe, (2006, p. 91), os projetos de pesquisa-ação se 

configuram da seguinte forma: “Na pesquisa-ação o enfoque é um problema 

específico em um cenário específico. A ênfase não é tanto na obtenção de 

conhecimento generalizável, mas na obtenção de um conhecimento preciso para 

um propósito e situação particulares.”.  

Reafirmando a citação proposta, a pesquisa-ação é um meio de resolver 

situações-problema encontradas em ambientes mais específicos. Tem como foco a 

observação, constituição de dados, identificação da problemática; intervenção e, 

consequentemente, a solução de um conflito que poderá gerar melhoria em algum 

aspecto da realidade e avaliação.   

Segundo Moreira e Caleffe (2006, p. 92), há três possibilidades de se 

desenvolver essa pesquisa nas escolas e assim, postulam: 

 

Primeiro, o professor trabalhando sozinho com a sua turma. Ele sentirá a 
necessidade de algum tipo de mudança ou melhora na sua prática 
pedagógica e na organização e estará em uma posição de traduzir suas 
ideias em ação na sua própria sala de aula. Nesse caso, ele se torna 
praticante e pesquisador e tentará integrar as orientações teóricas e 
práticas em seu trabalho. Segundo, a pesquisa-ação pode ser realizada 
por um grupo de professores trabalhando cooperativamente em uma 
escola, ainda que haja a necessidade de o professor trabalhar sozinho. 
Ele pode ou não ser orientado por um pesquisador de fora da escola. E, 
terceiro, há uma ocasião – talvez a mais característica em anos recentes – 
em que o professor ou os professores trabalham em conjunto com um 
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pesquisador ou pesquisadores em uma relação sustentada, possivelmente 
com outras partes interessadas como orientadores, departamentos 
universitários e patrocinadores.    

 

Portanto, com base nessas três possibilidades, esta pesquisa foi 

desenvolvida no contexto de sala de aula pelo próprio professor-regente, ou seja, 

aquele que exercerá a função de professor-pesquisador, capaz de observar de 

forma atenta e intervir na realidade de modo consciente e provocar mudanças.  

No que concerne à natureza da abordagem, esta investigação se configura 

como qualitativa, uma vez que não serão aplicados testes; analisados sob forma de 

dados estatísticos e numéricos. Ao contrário disso, será observada a sequência de 

atividades pedagógicas de um determinado grupo, situado em um cenário próprio. 

Em outras palavras, Moreira e Caleffe (2006, p. 73), reiteram: “A maior distinção 

feita entre esses dois tipos de métodos é que a pesquisa qualitativa explora as 

características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos 

numericamente. O dado é frequentemente verbal e é gerado pela observação, 

descrição e gravação”.  

No que tange ao campo de atuação da pesquisa, sua realização ocorreu na 

Escola Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros – Ensino Fundamental e Médio, 

na cidade de Acari-RN. Essa instituição, atualmente, funciona com 600 alunos 

matriculados regularmente, distribuídos em dois turnos (Matutino e Vespertino). 

Desse total, 392 discentes estão no Ensino Fundamental e 208 no Ensino Médio, 

dispondo de um quadro funcional de 57 pessoas. Nessa soma, estão inclusos os 

seguintes profissionais: diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, supervisores, 

professores de sala de aula, professores da Telessala; professores da sala de 

atendimento especializado (AEE), professores do laboratório de informática, 

auxiliares de serviço gerais, bibliotecários e secretários. 

Com relação aos participantes da pesquisa, a professora da sala de aula, 

campo de pesquisa, possui graduação em Letras – Língua Portuguesa (2002) e 

Especialização em Linguística e ensino da Língua Materna (2012), pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, é aluna do Mestrado 

Profissional em Letras – PROFLETRAS, Currais Novos – RN, também pela mesma 

Universidade. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua 

Portuguesa e, por essa razão, leciona as disciplinas de Língua Portuguesa e 

Literatura no Ensino Fundamental e Médio há mais de dez anos.            
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No tocante aos participantes da pesquisa, tem-se uma turma de 9º Ano do 

Ensino Fundamental, turno Vespertino que é composta por 35 alunos com faixa 

etária variante entre 13 e 14 anos de idade. Desses 35 discentes, 25 são do gênero 

feminino e 10 do gênero masculino. É importante informar que há também, nessa 

sala, uma garota com necessidades educacionais especiais (surda). Essa discente, 

embora não demonstre dificuldade na socialização com colegas e professores, 

apresenta sérios comprometimentos tanto na compreensão do texto lido, quanto na 

escrita.  

Em razão dessa acentuada dificuldade, a aluna recebe atendimento 

educacional especializado na própria instituição, pois a família compreende a 

importância do trabalho de outros profissionais como auxílio à formação da 

adolescente. Com relação a essas parcerias, a cartilha “Educação inclusiva: 

escola” (2004, p. 9) do Ministério da Educação, assinala “para que a escola se 

torne inclusiva há que se contar com a participação consciente e responsável de 

todos os atores que permeiam o cenário educacional: gestores, professores, 

familiares e membros da comunidade na qual cada aluno vive”.   

 Para fins de informação no Educacenso, realizado anualmente pelo 

Ministério da Educação, a referida turma encontra-se dentro da faixa etária exigida 

para o nível de ensino e, por essa razão, não há casos de repetência. Na página 

oficial do Ministério de Educação, esse levantamento de dados recebe a seguinte 

conceituação: 

O Educacenso é uma radiografia detalhada do sistema educacional 
brasileiro. A ferramenta permite obter dados individualizados de cada 
estudante, professor, turma e escola do país, tanto das redes públicas 
(federal, estaduais e municipais) quanto da rede privada. Todo o 
levantamento é feito pela internet. A partir dos dados do Educacenso, é 
calculado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e 
planejada a distribuição de recursos para alimentação, transporte escolar 
e livros didáticos, entre outros

2
. 

 

Em se tratando de aprendizagem, como não há homogeneidade, há aqueles 

que apresentam domínio das aptidões de leitura e escrita, pois conseguem 

compreender, interpretar e produzir textos orais e escritos, nas diferentes situações 

                                                

2
 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=339>. Acesso em: 13 jul. 2014 às 

17h02. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=339
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de comunicação, bem como há um grupo que apresenta dificuldade no tocante a 

essas habilidades, pois para assimilar amplamente esses registros necessita da 

intervenção do professor.  

No que se refere ao nível socioeconômico, a maioria pertence a famílias cuja 

renda atinge o médio poder aquisitivo. Quanto à origem, todos residem na zona 

urbana, espalhados por todos os bairros, dos periféricos ao centro da cidade.    

 Considerando a realidade apresentada, este trabalho com os minicontos se 

justifica por duas razões igualmente importantes. A primeira, pelo fato de o conto já 

ter sido objeto de estudo em etapas anteriores do processo ensino-aprendizagem 

dos alunos participantes desta pesquisa, e o miniconto constituir ramificação desse 

gênero mesmo com formato mais breve. A segunda, pela necessidade de estimular 

cada vez mais os alunos para a leitura e a escrita, tendo em vista as inúmeras 

exigências sociais quanto ao domínio dessas habilidades, especialmente no 

tocante à capacidade crítica; de síntese e de construção desse gênero na esfera 

escolar.  

 Ressaltando a relevância do gênero como objeto de ensino-aprendizagem, 

Spalding (2008, p. 59) afirma 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.” Com essa citação, o autor reitera que a compreensão 

desse gênero passa necessariamente pelos vários conhecimentos dos educandos 

e, assim, inferimos que quanto maior for esse saber, mais eficiente se dá a 

compreensão.    

 Para implementar a investigação proposta, optamos por desenvolver 

sequência didática. Para tanto, adotamos como pressupostos teóricos estudos 

realizados por Schneuwly e Dolz (2004); Madi (2013), Rios-Registro e Barros 

(2014), dentre outros estudiosos da questão. 

 As sequências didáticas, para Madi (2013), podem ser denominadas como 

um conjunto de atividades sistematizadas, pautadas em objetivos definidos, 

interligadas entre si, com grau de complexidade crescente, desenvolvidas pelo 

professor em sala de aula, a fim de possibilitar aos discentes o conhecimento e 

prática das inúmeras possibilidades de uso da linguagem nas mais distintas esferas 

do conhecimento.  
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Essas sequências didáticas podem ser realizadas em qualquer área do 

conhecimento, desde que o professor tenha consciência do processo de 

intervenção e aja de modo a atingir os seus objetivos na perspectiva de promover 

avanços na aprendizagem dos alunos.  

Acerca do uso de sequência didática, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 

83) asseveram:  

 

Uma sequência didática tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno 
a dominar um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de 
uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação. O 
trabalho escolar será realizado, evidentemente, sobre gêneros que o aluno 
não domina ou o faz de maneira insuficiente; sobre gêneros públicos e não 
privados.  
 
 

 A sequência didática proposta se constitui a partir de uma série de 

procedimentos. Compreende, inicialmente, um levantamento dos conhecimentos 

prévios dos discentes a respeito do que sabem sobre o gênero miniconto. Esse 

procedimento permitirá ao professor-pesquisador identificar os alunos que têm ou 

não domínio do gênero e, quais os que conseguem realizar determinadas 

inferências apenas com ajuda. A esse respeito, Madi (2013, p. 17) declara que 

 

[...] uma pessoa realiza tarefas com autonomia quando já tem 
conhecimento construído. Outras precisam de ajuda. A sequência 
didática proposta tem por objetivo que o professor ofereça experiências 
de uso de linguagem oral, de leitura e de escrita, que colabore com o 
aluno, fazendo junto com ele o que ainda não consegue realizar com 
autonomia. 

 

 

Feito isso, o professor compartilha com a turma a proposta de trabalho com 

sequência didática, realizando, a seguir, breve discussão sobre o gênero em 

estudo. Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), essa é a etapa da 

apresentação inicial da situação, aquela em que se define qual gênero oral ou 

escrito será trabalhado; como será desenvolvido; qual o público alvo a ser atingido; 

o assunto abordado; a finalidade e o suporte no qual as produções serão 

divulgadas. 

Tendo como base essa fundamentação teórica sobre os primeiros passos da 

sequência didática, optamos, nesta pesquisa, por conduzir a turma ao Instituto 



21 

 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) para uma palestra com o professor e poeta 

currais-novense Theo G. Alves. Ele, além de escrever poemas, contos e crônicas, 

também escreve minicontos, objeto de estudo da pesquisa. O professor fez uma 

exposição da trajetória do conto, da arte milenar do contar histórias, passando pelo 

conto literário com suas peculiaridades até ao atual formato do miniconto. A 

intenção didática dessa atividade é proporcionar aos discentes a oportunidade de 

construção do próprio conhecimento sobre o gênero, situando-os em termos do 

percurso histórico trilhado pelos minicontos.  

  Na segunda oficina, aconteceu uma roda de conversa sobre a palestra, ou 

seja, os alunos fizeram uma exposição referente às primeiras impressões que 

tiveram acerca do gênero miniconto. 

 Na terceira oficina, após a explanação da aula anterior, os alunos foram 

orientados a realizar a leitura de vários minicontos da coletânea Os Cem Menores 

Contos Brasileiros do século, organizado por Marcelino Freire3. O autor dessa obra, 

inspirado pelo menor microconto do mundo, O Dinossauro, de Augusto Monterroso, 

desafiou cem escritores brasileiros renomados a escreverem minicontos, utilizando 

apenas 50 letras. Após a leitura, os discentes foram desafiados a interpretar os 

minicontos a partir de questões relacionadas não apenas aos aspectos estruturais, 

mas, sobretudo, ao conteúdo temático do gênero.  

 No quarto encontro, receberam orientação sobre técnicas de desenhos 

(redução e ampliação de imagens, além de outras dicas). Com base nesses 

direcionamentos, ilustraram os minicontos lidos na oficina anterior. 

Na quinta oficina, receberam 15 imagens sobre diferentes temáticas (drogas, 

prostituição, fome, catástrofes naturais, dentre outras) e, a partir dessas 

referências, produziram o primeiro miniconto.   

Sequenciando as oficinas, no sexto encontro, conheceram um pouco da vida 

de Dalton Trevisan e de sua obra Ah, é?, apontada pela crítica como marco inicial 

do gênero miniconto no país. Na mesma ocasião, fizeram a leitura e, em seguida, 

                                                

3
 Escritor pernambucano, Marcelino Freire, vive São Paulo desde 1991. É autor de vários livros, 

dentre os quais estão Angu de Sangue (2000), EraOdito (2002) e BáléRalé (2003). É o idealizador e 
editor da coleção 5 Minutinhos, bem como é um dos editores da OS:SP, revista de prosa (2003), 
contista nas antologias Geração 90 (2001) e em Os Transgressores (2003). Além dos trabalhos 
mencionados, é o organizador da coletânea Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século, 
lançado em 2004.  Spalding (2008, p. 17). 
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foram estimulados a produzir a releitura do miniconto de Trevisan “O amor é uma 

corruíra no jardim – de repente ela canta e muda toda a paisagem”.   

Na sétima oficina, os alunos pesquisaram na internet, em sites diferentes, 

cinco minicontos de temáticas variadas e os organizaram em formato de livro, para 

apresentação. E no oitavo encontro os discentes realizaram a apresentação desses 

minicontos pesquisados na Rede Mundial de Computadores. 

Na nona oficina, além da leitura e interpretação de vários contos de autoria 

nacional e internacional, os discentes foram direcionados a identificar semelhanças 

e oposições entre os gêneros conto e miniconto. Para essa atividade, os contos 

endereçados aos jovens, além da adequação à sua faixa etária, foram 

selecionados em consonância com as suas vivências e problemas do cotidiano, 

como: relacionamento familiar e escolar assim como questões sociais, políticas e 

amorosas. A atividade teve como propósito oportunizar situações de observação 

visando à identificação de aspectos comuns e divergentes no texto em termos 

composicionais e de conteúdo.  

Na sequência, após a leitura desses contos, os discentes foram divididos em 

grupos com a tarefa de retextualizar, ou seja, reescrever, de modo a transformar os 

contos em minicontos, sem que os aspectos semânticos dos textos fossem 

comprometidos. A atividade culminou na apresentação de um álbum seriado com 

as seguintes partes constitutivas: capa (ilustrada), biografia do autor, texto original, 

análise dos elementos da narrativa, assim como do miniconto produzido a partir do 

conto lido. O objetivo, nesse caso, consiste em exercitar a capacidade de síntese e 

criatividade do aluno. 

Na décima oficina, como programado anteriormente,  esses álbuns seriados 

foram apresentados à turma. 

Na décima primeira oficina, os alunos tiveram como atividade a construção 

de minicontos a partir de temas de natureza pessoal e, para isso, receberam várias 

imagens como referência. Essa atividade compreende momentos de escrita e 

reescrita do texto orientados pelo professor, levando-se em conta se o aluno 

atende, em suas produções, aos aspectos característicos do gênero. 

 Atingidas essas etapas, toda a produção de minicontos foi revisada 

conjuntamente por professor e alunos e compilada no livro de minicontos Conto em 

segundos, que compreende quatro partes: “Um dizer que inquieta”, “Um dizer que 
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revela”, “Um dizer que transforma” e “Um dizer que não se completa”.   

Sequenciando as ações, esses livros foram apresentados à comunidade 

escolar (discentes, pais, corpo administrativo/pedagógico, dentre outros) em evento 

de lançamento. Nesse evento de lançamento, a leitura e a escrita se consolidam, 

não como um fim, circunscritas no espaço da sala de aula, mas como práticas 

sociais significativas, capazes de preparar o educando para as infindáveis 

exigências do mundo moderno.   

Como avaliação nesse processo, foram utilizados diferentes instrumentais 

como: observações da postura dos alunos ante as atividades propostas, rodas de 

conversas e sessões reflexivas realizadas antes e depois de cada oficina, no intuito 

de conduzir os alunos a comentarem e opinarem acerca das aprendizagens 

geradas.  

Por fim, partindo do pressuposto de que a escola, por se constituir em uma 

das mais importantes agências de letramento, em que o texto deve ser o centro de 

todo o processo ensino-aprendizagem para a formação do leitor proficiente, essa 

proposta de sequência didática com os minicontos configura-se como sugestão de 

trabalho para os professores de Língua Portuguesa que, podem aplicá-la ou 

adaptá-la em seus contextos de sala de aula. Nesse sentido, Silva (2009, p.15) 

reitera que:  

É preciso repetir: não se trata de receitas, mesmo porque a educação não 
lida com ingredientes, mas com pessoas e circunstâncias, umas e outras 
sempre instáveis e desiguais. São antes, estímulos ou provocações para 
mobilizar a criatividade do professor. Na interação com suas turmas, ele 
saberá adaptar essas ideias à sua realidade, modificá-las, ir além do 
sugerido.          
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2 DO (S) LETRAMENTO (S) AO LETRAMENTO LITERÁRIO 

2.1 SITUANDO AS DISCUSSÕES SOBRE LETRAMENTO 

  

 Segundo Soares (2012), o verbete letramento é recém-chegado ao 

vocabulário de Educação e das Ciências Linguísticas, pois foi cunhado pela 

primeira vez em 1986, por Mary Kato em sua obra No mundo da escrita: uma 

perspectiva sociolinguística. Nessa obra, a pesquisadora afirma que a língua falada 

culta é uma consequência do letramento e, tempos depois, a autora diferencia os 

termos letramento e alfabetização. 

 Após essas referências, o termo letramento se propagou entre estudiosos e 

pesquisadores em diferentes meios, tanto em publicações impressas e/ou virtuais 

situadas no meio acadêmico. E o que teria impulsionado a criação dessa 

terminologia? Soares (2012, p. 16), também nos faz esse questionamento.  

 
 
O que explica o surgimento recente dessa palavra? Novas palavras são 
criadas (ou a velhas palavras dá-se um novo sentido) quando emergem 
novos fatos, novas ideias, novas maneiras de compreender a presença da 
escrita no mundo social trouxe a necessidade desta nova palavra, 
letramento?  
 

 

Embora Soares (2012) não nos responda de imediato ao questionamento 

sobre o porquê do surgimento do termo letramento, é pertinente afirmar que essas 

mudanças, sejam relacionadas à criação de novos termos; à utilização de uma 

palavra antiga com acepção nova ou o não uso de certos termos, estão sim, 

relacionadas às novas conquistas nas ciências, nas artes, nas letras, na indústria, 

no comércio, enfim, em todos os campos da atividade humana, uma vez que a 

língua, como organismo vivo, acompanha todas as mudanças por que passa a 

humanidade. E para reiterar o exposto, Bortoni-Ricardo (2005, p. 31), afirma:  

 
A língua é, por excelência, uma instituição social e, portanto, ao proceder 
a seu estudo, é indispensável que se levem em conta variáveis 
extralinguísticas – socioeconômicas e históricas – que lhe condicionam a 
evolução e explicam, em parte, sua dialetação regional (horizontal) e 
social (vertical).  

 

 Retornando à origem do termo Letramento, Soares (2005), além de apontar 

a acepção do letramento em dicionários antigos, explica que o vocábulo letramento 

tem origem da palavra latina literacy, que significa litera (letra) e o sufixo cy, que 
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denota qualidade, estado de ser. Em outras palavras, Soares (2005, p.17) define o 

termo:  

 

o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. 
Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz consequências 
sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para 
o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda 
a usá-la.  

 
 

  Acerca do termo, Mortatti (2004, p. 98) declara: 

  

Letramento está relacionado com a língua escrita e seu lugar, suas 
funções e seus usos nas sociedades letradas, ou, mais especificamente, 
grafocêntricas, isto é, sociedades organizadas em torno de um sistema de 
escrita e em que esta, sobretudo por meio do texto escrito e impresso, 
assume importância central na vida das pessoas e em suas relações com 
os outros e com o mundo em que vivem.       

    

A respeito disso, Mortatti (2004, p. 101) afirma que há vários tipos de 

letramento e, esses, por sua vez, envolvem diferentes estágios de desenvolvimento 

ao longo da vida, como se observa nesta passagem:  

 
Esses distintos conjuntos de habilidades e conhecimentos se estendem 
em um continuum, ao longo do qual se encontram infinitos estágios 
intermediários que podem indicar múltiplos tipos e níveis de habilidades e 
conhecimentos, utilizados para ler e escrever uma multiplicidade de tipos 
de material escrito, com múltiplos objetivos e funções, em também 
múltiplos contextos e situações.  Tanto é assim que uma pessoa pode ser 
capaz de ler sinopses de capítulos de telenovelas em revistas ou jornais, 
mas não conseguir ler uma bula de remédio ou impressos oficiais; uma 
outra pode ser capaz de ler textos técnicos em sua área de atuação 
profissional, mas não conseguir escrever um texto minimamente 
compreensível.  
    

 
Nessa perspectiva, o processo de letramento ocorre durante toda a 

existência do indivíduo no decorrer dos inúmeros eventos e de práticas de 

letramento nas quais participam diversos segmentos sociais. Por essa razão, é um 

equívoco se afirmar que há pessoas em níveis zero de letramento, mesmo sendo 

analfabetas. Um exemplo a ser usado como referência são as personagens do 

longa-metragem Central do Brasil, que solicitavam da protagonista Dora, 

interpretada por Fernanda Montenegro, a escrita de cartas. Aquelas pessoas não 

sabiam ler ou escrever, ou seja, eram consideradas analfabetas, no entanto, 

mesmo naquelas condições, sabiam com detalhes toda a estrutura de uma carta 
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pessoal, o que incluía aspectos indicadores de tempo como data (dia, mês, ano); 

saudações iniciais; assuntos (corpo da carta) e expressões de despedida, comuns 

a esse gênero. Sendo assim, se as pessoas apresentavam conhecimento dos 

elementos composicionais desse gênero epistolar, consequentemente são 

consideradas letradas quanto à sua constituição e funcionalidade. 

Tendo esse exemplo como parâmetro, podemos inferir que o indivíduo pode 

não ser alfabetizado, mas letrado; não saber ler ou escrever, no entanto, conhecer 

algumas particularidades da língua escrita e seus gêneros, assim como ser 

alfabetizado e não conseguir se apropriar desses conhecimentos na vida prática.  

Por fim, é pertinente reiterar que não basta a escola compreender a importância da 

alfabetização e do letramento, é preciso promover o acesso dos educandos aos 

mais diversos materiais de leitura para que esses processos de alfabetização e 

letramento ocorram satisfatoriamente. 

E para implementar essa discussão, é pertinente ressaltar que embora haja 

alguns estudiosos que considerem a alfabetização e letramento como habilidades 

sinônimas, é importante fazer uma distinção, visto que possuem características 

peculiares. Sendo assim, podemos inferir que a alfabetização está relacionada à 

capacidade do indivíduo de codificar e decodificar os sons e letras, enquanto que o 

letramento relaciona-se às inúmeras práticas sociais da leitura e escrita nas 

diferentes esferas. 

Portanto, para selar essa discussão sobre a importância dessa leitura com 

sentido, Cosson (2014, p. 33), assevera: “saber ler, apropriar-se da escrita, não 

torna uma pessoa mais inteligente ou mais humana, não lhe concede virtudes ou 

qualidades, mas lhe dá acesso a uma ferramenta poderosa para construir, negociar 

e interpretar a vida e o mundo em que vive”.  

2.2 EVENTOS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO  

 

  Além desse constante incentivo à leitura e à escrita, tão essencial ao 

processo de letramento, neste tópico discutiremos como as práticas de letramento 

que compreendem, logicamente, os usos da leitura e da escrita, podem ser 

utilizadas na escola com eficiência, para que os discentes percebam que ambas 

têm uma função social.  E uma das muitas formas que o professor pode fazer isso, 

é proporcionar a esse público situações reais de uso de leitura e escrita, em 
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diversas situações de comunicação. Para Kleiman (2005, p. 12), essas situações 

para se configurarem como eventos de letramento 

trata-se de um conjunto de atividades envolvendo a língua escrita para 
alcançar um determinado objetivo numa determinada situação, associadas 
aos saberes, às tecnologias e às competências necessárias para a sua 
realização. Exemplos de práticas de letramento: assistir a aulas, enviar 
cartas, escrever diários.  
              

Com base nessa definição, reiteramos que todas essas práticas de 

letramento são suscitadas nos eventos de letramento, nos quais estão presentes. 

E, ainda, de acordo com Street apud Mortatti (2004, p. 106-107): 

 
Práticas de letramento são tanto os comportamentos exercidos pelos 
participantes num evento de letramento quanto as concepções sociais e 
culturais que o configuram, determinam sua interpretação e dão sentido 
aos usos da leitura e/ou escrita naquela particular situação.  

  

No que diz respeito à definição de evento de letramento, podemos afirmar 

que são consideradas as situações em que os indivíduos estejam imbuídos em 

práticas de letramento, ou seja, situações nas quais as pessoas estejam 

interagindo com textos escritos. Há inúmeros eventos de letramento e, entre tantos 

podemos citar: o retirar dinheiro no caixa eletrônico (esfera cotidiana); postar e 

responder e-mails (esfera acadêmica e/ou pessoal); movimentar contas e fazer 

investimentos (esfera pessoal); reclamar por escrito acerca de produtos ou serviços 

(esfera profissional), elaborar planejamento de aulas (esfera educacional), etc.  

Para Heath, apud Hamilton (2000, p. 1), um evento de letramento “é 

qualquer ocasião em que uma parte do escrito está integrada à natureza das 

interações participantes e de seu processo interpretativo”. 

 Ainda sobre eventos e práticas de letramento de quaisquer segmentos (local 

ou institucional), Hamilton (2000) estabelece que neles estão presentificadas 

categorias capazes de servirem de tópicos de análise em trabalhos de pesquisa 

sobre o tema. As categorias propostas pela autora compreendem: participantes, 

ambientes (domínios), artefatos e atividades.  

 Os participantes, segundo Hamilton (2000), são os sujeitos que atuam nos 

eventos e/ou práticas de letramento escolhidos. Esses também podem ser ocultos, 

aqueles que são responsáveis pela produção, interpretação e circulação desse 

material escrito. Os ambientes (domínios) dizem respeito às circunstâncias físicas 
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onde as interações ocorrem. Os artefatos são todas as ferramentas materiais e não 

materiais, envolvidas no transcorrer dessas atividades e, por último, as atividades 

constituem as ações executadas nos eventos e práticas de letramento. 

           Por fim, é imprescindível lembrarmos que as práticas e eventos de 

letramento acontecem não apenas nos espaços escolares, mas em outros locais 

que insurgem atividades ligadas à leitura e à escrita. Em ambas as situações, 

essas práticas têm objetivos previamente definidos e intencionais.  

 

2.3 LETRAMENTO E AGÊNCIA SOCIAL 

Durante muito tempo, atribuía-se o status de bom leitor àquele que, ao ler 

um texto, não “tropeçava” na pontuação e pronúncia das palavras, bem como quem 

escrevia bem, era aquele que utilizava as palavras de forma correta, que não 

cometia “erros” de concordância. Entretanto, essa compreensão de leitor e escritor 

proficientes, com o passar do tempo, ganhou outras dimensões. A concepção de 

leitura proposta negligenciava a influência das experiências do indivíduo.  

Em outras palavras, as vivências do aluno e compreensão de mundo eram 

desprezadas, pois se entendia que todos, indistintamente, aprendiam de forma 

homogênea e essas referências não podiam ou não deviam interferir em suas 

produções, prevalecendo assim o saber institucionalizado. Como exemplo de 

muitas dessas práticas no ambiente escolar, podemos citar as leituras em voz alta, 

apenas com finalidade de verbalizar o que estava escrito sem nenhuma reflexão, 

entendidas como aula de leitura; e a escrita de redações com base em imagens 

pré-definidas e/ou relatos dos finais de semanas, ambas concebidas como aulas de 

produção textual.  

Para Antunes (2009, p. 41), essa postura é “uma tendência centrada na 

língua enquanto sistema em potencial, enquanto conjunto abstrato de signos e de 

regras, desvinculado de suas condições de realização”.  

Para a escola, a criança ou adulto alfabetizado deveriam apresentar essas 

características, mesmo que apenas lessem mecanicamente os textos propostos 

nas aulas de Língua Portuguesa. No entanto, com o tempo, esse modelo de leitor 

não mais correspondia às exigências da sociedade e o leitor passivo, que não 

interagia com o texto, deu lugar ao leitor ativo, àquele que conseguia encontrar 

sentido naquilo que lia.  
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Dessa forma, entrava em cena, para ressignificar o ato de ler, a leitura de 

mundo, aquela defendida pelo educador Paulo Freire, como a que precede à fase 

escolar e acompanha o sujeito até os últimos dias de vida. Para esse autor, a 

leitura de mundo deveria ser somada à leitura mecânica, pois ambas tinham sua 

importância.   

No atual contexto social, a atividade da leitura completa a atividade escrita, 

ou seja, o leitor, como sujeito participante do processo de interação, busca sentido 

naquilo que lê, faz inferência com outras leituras, concorda ou discorda do autor, ou 

seja, quanto mais rico e diversificado for o repertório cultural, maior será a sua 

proficiência leitora, como bem ressalta Antunes (2009, p. 67): 

 

A atividade da leitura completa a atividade da escrita. É, por isso, uma 
atividade de interação entre sujeitos e supõe muito mais que a simples 
decodificação dos sinais gráficos. O leitor, como um dos sujeitos da 
interação, atua participativamente, buscando recuperar, buscando 
interpretar e compreender o conteúdo e as intenções pretendidas pelo 
autor.  

 

Partindo desse pressuposto, é pertinente afirmar que a construção dessas 

habilidades requer, além de uma sólida formação leitora do professor, um conjunto 

de ações sistematizadas de toda a escola para esse fim, pois todo esse processo 

implica tempo e, consequentemente, maturidade dos aprendizes. Para Silva 

(2009), para se atingir essa competência leitora, o indivíduo percorre um longo 

caminho que, muitas vezes, pouco tem relação com a sua escolaridade.  

Segundo a autora, há seis etapas evolutivas, sendo que as quatro primeiras 

devem se completar no Ensino Fundamental e as duas seguintes no Ensino Médio. 

São elas: a do pré-leitor, aquele que apenas ouve uma narrativa lida ou contada ou 

mesmo que a lê, auxiliada por imagens; a do leitor iniciante que lê, sem ajuda, 

textos simples; a do leitor em processo, que lê textos com dificuldade mediana; a 

do leitor fluente, que consegue ler textos com maior grau de dificuldade, sendo 

capaz de relacioná-los com outras leituras.  

A respeito do leitor crítico, que constitui a última etapa desse processo de 

formação leitora, Silva (2009, p. 25) afirma que ele “é o que lê com total autonomia 

textos de qualquer extensão, identificando alusões e subtendidos, assim como 

estabelecendo relações entre o texto lido e a realidade que se estabelece em suas 
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vivências diárias de cidadão, sendo, inclusive, capaz de emitir juízos críticos sobre 

o texto lido”. 

No que tange à escrita, essa não se pode dissociar da leitura, pois ao 

escrever, o indivíduo traz à tona todo o seu conhecimento prévio, sua bagagem 

cultural, principalmente no que se refere à escrita orientada na esfera escolar, em 

que o discente deverá ter clareza sobre para quem deve escrever (interlocutor); 

para que escrever (finalidade/objetivo) e como escrever (gênero textual), caso 

contrário, essa escrita se resumirá à atividade mecânica com fins puramente 

quantitativos para atribuição de nota, ou seja, uma escrita desvencilhada das 

inúmeras situações sociais, isto é, concebida não como um processo, mas como 

algo estático, acabado, como um produto final. Para reforçar esse pensamento, 

Antunes (2009, p. 45) declara:  

 

 A atividade da escrita é, então, uma atividade interativa de expressão, 
(ex-, “para fora”), de manifestação verbal das ideias, informações, 
intenções, crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar com 
alguém, para, de algum modo, interagir com ele. Ter o que dizer é, 
portanto, uma condição prévia para o êxito da atividade de escrever. Não 
há conhecimento linguístico (lexical ou gramatical) que supra a deficiência 
do “não ter o que dizer”. As palavras são apenas a mediação, ou o 
material com que se faz a ponte entre quem fala e quem escreve e quem 
lê. Como mediação, elas se limitam a possibilitar a expressão do que é 
sabido, do que é pensado, do que é sentido. Se faltam as ideias, se faltar 
a informação, vão faltar as palavras. [...]. 

 

Diante dessa explicação, é pertinente mencionar que a escola constitui a 

maior e mais importante agência de letramento4 e, por essa razão, tem como 

missão formar leitores e escritores proficientes, ou seja, formar pessoas capazes 

de fazer uso das habilidades de leitura e escrita nas mais diferentes situações 

comunicativas, visto que formam pessoas para a vida, para o mercado de trabalho, 

não apenas estudantes para passar a vida inteira dentro de seus domínios.  

No tocante a esse trabalho, tanto no que se refere à leitura quanto à escrita, 

espera-se que o professor, principal agente de letramento5, assuma a concepção 

                                                

4
 Entende-se por agências de letramento todas as instituições que trabalham com uma vasta 

variedade de gêneros textuais em suas práticas diárias envolvendo a leitura e a escrita. 

5
 Compreende-se como agente de letramento aquele que promove efetivamente as práticas de 

leitura e escrita, por meio da interação. No caso da escola, essa interação ocorre entre 
professor/aluno por meio da linguagem. 
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de leitura e escrita como prática social, ou seja, que planeje detalhadamente suas 

aulas, sabendo os objetivos a serem alcançados, bem como exercitando a reflexão 

para perceber falhas e, dentro das possibilidades, intervir para atingir as metas. 

Assim, os discentes perceberão a aplicabilidade real dessas habilidades em suas 

vidas.  

Como exemplo prático de uso de situações reais de aprendizagem 

envolvendo a leitura e a escrita, temos as sequências didáticas. Essa proposta 

metodológica possibilita ao professor trabalhar em sala de aula os gêneros textuais 

orais e escritos que os alunos têm acesso dentro e fora da esfera escolar, de 

maneira ordenada. Portanto, a respeito da importância e desenvolvimento das 

sequências didáticas, Marcuschi (2008, p. 213) focaliza que  

 

Os procedimentos têm um caráter modular e levam em conta tanto a 
oralidade como a escrita. O trabalho distribui-se ao longo de todas as 
séries do ensino fundamental. A ideia central é a de que se devem criar 
situações reais com contextos que permitam reproduzir em grandes e no 
detalhe a situação concreta de produção de textual incluindo sua 
circulação, ou seja, com atenção para o processo de relação entre 
produtores e receptores. 
 
      

Esse trabalho de formação de leitores e escritores proficientes deve ser uma 

constante não apenas nas aulas de Língua Portuguesa, mas deve ser prioridade 

em todas as disciplinas, pois talvez assim a educação passe a apresentar melhores 

resultados nas avaliações de larga escala.   

2.4 O LETRAMENTO LITERÁRIO NA ESCOLA 

 O presente tópico discute a importância da literatura, assim como apresenta, 

em linhas gerais, como as escolas viabilizam o trabalho com o texto literário em 

seus espaços de aprendizagem, propondo não um modelo de ensino voltado para 

essa espécie de textos, tão necessários à formação humana, mas, sobretudo, uma 

reflexão sobre a eficácia dessas práticas de letramento no âmbito escolar no que 

tange à formação pessoal e social do discente.      

 São muitas as razões que justificam os benefícios da literatura. Uma delas é 

que a literatura, em suas inúmeras formas, sempre esteve presente nas práticas 

dos grupos humanos, em diferentes partes do mundo e em culturas distintas e, 

assim como outras manifestações artísticas, proporciona ao leitor criar novas 
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representações do mundo e do ser humano, possibilitando-lhe relacionar as 

histórias fictícias às pessoas, às situações vivenciadas na realidade, em seu 

convívio em sociedade. Esse fenômeno acontece porque os livros são objetos 

sociais, ou seja, a sua existência depende de quem os escrevem e de quem os 

leem. Sobre essa relação, Borges (2000, p. 284) afirma:  

 

[...] enquanto não abrimos um livro, literalmente, geometricamente, é um 
volume, uma coisa entre as coisas. Quando o abrimos, quando o livro dá 
com seu leitor ocorre o fato estético. E, cabe acrescentar, até para o 
mesmo leitor o mesmo livro muda, já que mudamos, já que somos (para 
voltar a minha citação predileta) o rio de Heráclito, que disse que o homem 
de ontem não é o homem de hoje e o homem de hoje não será o de 
amanhã. Mudamos incessantemente e é possível afirmar que cada leitura 
de um livro, que cada releitura, cada recordação dessa releitura renovam o 
texto. Também o texto é o mutável rio de Heráclito.  

  De acordo com as palavras do autor, o texto literário somente se materializa 

quando acontece a interação leitor-texto e são nesses encontros que o leitor inicia 

o seu diálogo com a obra. Para reiterar que a importância do texto depende do 

leitor, o autor menciona a metáfora do rio do Heráclito ao fazer referência às 

constantes mudanças pelas quais passam os seres humanos.  

 Há, nesse pensamento, a ideia de que mesmo que o leitor retorne várias 

vezes ao mesmo texto, a sua compreensão, as suas inferências não serão as 

mesmas, posto que esse leitor também não será o mesmo. Sendo assim, por ser 

objeto social, a literatura se completa na leitura e na interação com o leitor, ou seja, 

a sua função dependerá daquilo que o leitor se propõe ao buscar o texto literário, 

que tanto pode funcionar como entretenimento, denúncia social ou, até mesmo 

como instrumento de investigação psicológica.  

 A literatura tem a função de entreter quando oportuniza ao leitor passar o 

tempo de maneira agradável, prazerosa. Nesse caso, podemos citar como exemplo 

as crônicas e contos de humor. Funciona como denúncia social quando o autor 

aborda em suas obras a crueza vivenciada por um grupo específico, revelando o 

que lhes é negado, negligenciado, inclusive os excessos cometidos, como é o caso 

da exploração e escravização. Essas circunstâncias conduzem as pessoas a 

reconhecerem o delito e, obviamente, se reconhecerem como vítimas de abusos e 

infrações cometidas por outrem, assim como uma mesma obra pode ter, 

simultaneamente, a função de proporcionar uma investigação psicológica por meio 

de condutas assumidas por suas personagens. 
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  Em outras palavras, as possibilidades de interação na literatura são 

inesgotáveis, e essas diferentes funções não acontecem de forma isolada, uma vez 

que, quanto maior a experiência de leitura, maior capacidade de o leitor perceber 

nos textos literários os diálogos com a realidade na qual vivencia.  

 Para Candido (2004), além dessas funções, a literatura é um direito de 

todos, faz parte da humanização do ser humano e, por essa razão, deve ser 

entendida como um bem incompressível6, que não pode ser recusado a ninguém, 

mesmo que o sujeito não se interesse pelos textos literários, não se deve privá-lo 

desse contato, dessa forma plena de humanização.  Em seu texto “O Direito à 

literatura”, o autor define o termo humanização:  

 

Entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela) o processo 
que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como 
exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 
próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos 
problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do 
mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a 
quota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e 
abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante.   (CANDIDO, 2004, 
p. 180)  

 Nesse sentido, observamos o quão importante constitui o acesso das 

pessoas à literatura, pois quando o indivíduo passa por esse processo 

humanizador, as pessoas com as quais ele convive também sentirão esse impacto 

e, consequentemente, estará contribuindo para um mundo melhor e mais justo.  

 Por essa razão, o autor defende que a literatura, por ser instrumento de 

humanização, cabe à educação como principal responsável para convencer às 

pessoas de que o que é primordial para uma classe social, não é para outra.  Para 

reiterar esse pensamento, Candido (2004, p. 173) sinaliza:  

 

Portanto, é preciso ter critérios seguros para abordar o problema dos bens 
incompressíveis, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista 
social. Do ponto de vista individual, é importante a consciência de cada um 

                                                

6
 No texto “O Direito à literatura”, Antonio Candido, crítico literário, define bens incompressíveis o alimento, a 

casa, a roupa, já os bens compressíveis, como os cosméticos, os enfeites, as roupas supérfluas. No entanto, 
esse autor admite que essa definição é muito tênue, pois depende da época e da cultura de cada sociedade.    
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a respeito, sendo indispensável fazer sentir desde a infância que os 
pobres e desvalidos têm direito aos bens materiais (e que portanto não se 
trata de exercer caridade), assim como as minorias têm direito à igualdade 
de tratamento. Do ponto de vista social é preciso é preciso haver leis 
específicas garantindo este modo de ver.    

 
 Nessas palavras, o autor reforça que se a literatura é um bem 

incompressível, ou seja, que é direito de todos, deve ser garantida por lei.      

 Além dos benefícios da literatura defendidos pelos pesquisadores e 

estudiosos da área, também são apontadas nessas pesquisas as razões pelas 

quais a escola ainda hoje não consegue formar leitores. Dentre esses inúmeros 

desafios, podemos citar dois de extrema relevância: a formação do professor de 

língua e literatura e a fragmentação das obras literárias nos livros didáticos. 

 Quanto a esse desafio do letramento literário, o professor que se propõe a 

formar leitores, antes de tudo tem de ser um leitor crítico, apaixonado e, por sua 

vez, a metodologia utilizada em suas aulas deve priorizar o diálogo dos alunos com 

o texto literário em sala de aula, através da leitura, da releitura, da comparação 

com outros textos, discussão de aspectos temáticos, dentre outros tópicos.  

 Sobre isso, o professor José Hélder Pinheiro Alves, da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG), defende que a primeira questão que se deve definir 

sobre a formação de professores de literatura diz respeito aos conteúdos 

ministrados, que devem ser, no Ensino Fundamental, a leitura das obras literárias 

de diferentes gêneros, com foco nos temas abordados e nas diferentes marcas de 

linguagem. Para ele, somente após o discente ter obtido essa formação é que 

poderá ter acesso à periodização e/ou à crítica literária.   

 Outra questão que deve ser transposta no âmbito de nossas escolas é a 

fragmentação dos textos literários nos livros didáticos, razão que gera, dentre 

outros problemas, uma visão parcial das produções literárias do país, assim como 

o mais grave: as vivências humanas deixam de ser conhecidas e discutidas, 

principalmente de obras cânones. A respeito desse desafio, Pinheiro (2001, p. 

21/22) reitera: 

 

Partimos do princípio de que antes de estudar teorias ou conhecer 
panoramas históricos, o jovem precisa ter uma experiência de leitura 
prazerosa e significativa. Isto é possível quando o jovem leitor se sente 
representado de algum modo nas obras que lê para poder atribuir sentidos 
à sua leitura. [...] 
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O que propomos, de certo modo, dispensa o uso do manual. Trata-se de 
privilegiar a leitura das obras. Não há nada de mais em ler um capítulo  de 
um livro em sala de aula. Perde-se às vezes tanto tempo repetindo 
conceitos, traços de estilos de época, resolvendo questões de 
interpretação. [...] 
 
   

 Para arrematar a discussão é interessante ressaltar que além dessa 

formação docente, que perpassa o saber adquirido nas academias, se faz 

necessária também a parceria de outros esforços no sentido de formar leitores, 

posto que essa responsabilidade é de toda a comunidade escolar. Para tanto, é 

preciso que haja mais investimentos não apenas em boas referências de leitura 

(variedade/ qualidade), que atendam às demandas e perfis dos jovens, mas, 

sobretudo, em aperfeiçoamento dos profissionais que atuam nas salas de leitura e 

de bibliotecas das nossas instituições. E por fim, que os gestores implantem 

políticas de incentivo à leitura que, de fato, se solidifiquem e não apenas sejam 

aplicadas para depois serem esquecidas a cada mudança de gestão.  

 Portanto, na perspectiva do letramento literário Silva e Silveira (2013, p. 93), 

ratificam: 

 

 Na perspectiva do letramento literário, o foco não é somente a aquisição 
de habilidades de ler gêneros literários, mas o aprendizado da 
compreensão e da ressignificação desses textos, através da motivação de 
quem ensina e de quem aprende. A literatura precisa de um processo de 
“escolarização”, mas não de forma descaracterizada e negada a sua 
função social. Nesse sentido, o letramento literário é uma estratégia 
metodológica no direcionamento, fortalecimento e ampliação da educação 
literária oferecida aos alunos a fim de torná-los leitores proficientes, dentro 
e fora do contexto escolar; noutras palavras, é o uso social da literatura. 

  Com esse pensamento, reforçamos a importância do letramento literário na 

escola, questões hoje muito discutidas, no entanto, que ainda apresenta muitos 

problemas no que tange ao fazer pedagógico dos professores nas inúmeras salas 

de aula de Ensino Fundamental no país.   
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3. DO CONTO AO MINICONTO 

3.1 DA ARTE DE CONTAR: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONSTITUTIVOS DO 

CONTO 

 

 Antes de adentrarmos o universo do miniconto, gênero objeto de estudo 

desta pesquisa, decidimos fazer um breve passeio pela origem do ato de contar e 

pelas mudanças pelas quais passaram esse gênero até chegar ao atual formato. 

Faremos uma visita ao modo como os contadores de histórias inventavam e 

passavam aos seus descendentes os seus causos e ensinamentos.  

 Depois falaremos um pouco sobre o surgimento do narrador, momento que o 

texto deixa de ser apenas oral e passa a ter o seu registro escrito, dando origem ao 

conto como texto literário, como também apresentaremos algumas de suas 

características e representantes ao longo dos tempos.  

 Essa revisita à trajetória do conto permite-nos compreender o que há de 

semelhante e diferente nas formas mais breves das atuais narrativas em relação às  

do passado e, sobretudo, entender as razões da proliferação desses gêneros 

minúsculos, especialmente o miniconto, nessa sociedade globalizada.  

      Para darmos início ao percurso, é pertinente mencionar que a origem do ato 

de contar está ligada à tradição oral, na qual as estórias, os causos, os 

ensinamentos eram transmitidos através da figura do contador. Aquele que, 

rodeado de ouvintes, transmitia sabiamente todo o conhecimento que, 

posteriormente, seria disseminado às futuras gerações, pelo fato de a tradição 

escrita ainda não haver se consolidado.  

Para Gotlib (2006, p. 8), essa necessidade do ato de contar, tanto fez parte 

das sociedades primitivas, quando os sacerdotes e seus discípulos se reuniam 

para transmissão dos mitos e ritos da tribo, como faz nos nossos dias: as pessoas 

se agrupam, em quaisquer lugares para conversar, trocar ideias, ouvir ou contar 

fatos do cotidiano.  

Para essa autora, mesmo havendo imprecisão quanto ao período em que se 

iniciou o conto, os modos de contar história passaram por transformações 

decisivas, coincidindo, dessa forma, com o percurso da nossa história e, por sua 

vez, de nossa cultura. A esse respeito, assegura:  
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Embora o início do contar estória seja impossível de se localizar e 
permaneça como hipótese que nos leva aos tempos remotíssimos, ainda 
não marcados pela tradição escrita, há fases de evolução dos modos de 
se contarem estórias. Para alguns, os contos egípcios – Os contos 
mágicos – são os mais antigos: devem ter aparecido por volta de 4.000 
anos antes de Cristo. Enumerar as fases da evolução do conto seria 
percorrer a nossa própria história, a história de nossa cultura, detectando 
os momentos da escrita que a representam. O da estória de Caim e Abel, 
da Bíblia, por exemplo. Ou os textos literários do mundo clássico greco-
latino: as várias estórias que existem na Ilíada e na Odisséia, de Homero. 
E chegam os contos do Oriente: a Pantchatantra (VI aC), em sânscrito, 
ganha tradição árabe (VII dC) e inglesa (XVI dc); e as mil e uma noites 
circulam, da Pérsia (século X) para o Egito (século XII) e para toda a 
Europa (século XVIII). (GOTLIB, 2006, p.6). 

                    

Para a autora, essa evolução do modo de se contar estórias pode ser 

definida em três etapas fundamentais: a criação e transmissão oral (momento em 

que aparece a figura do contador rodeado de ouvintes); criação oral e registro por 

escrito (surgimento do narrador) e a criação, incluindo o registro e transmissão por 

escrito.  

 Em se tratando da criação e transmissão oral, Scliar (2002, p. 5-9), no texto 

“O Conto se apresenta”, transmite ao leitor como essas estórias milenares se 

constituíam e se propagavam ao longo dos tempos. Nesse sentido, ressalta:  

Devo dizer que sou muito antigo. Porque contar histórias é uma coisa que 
as pessoas fazem há muito tempo. É uma coisa natural, que brota de 
dentro da gente, Faça o seguinte: feche os olhos e imagine uma cena, 
uma cena que se passou há milhares de anos. É de noite e uma tribo dos 
nossos antepassados, aqueles que viviam nas cavernas, está sentada em 
redor da fogueira. Eles têm medo de escuro, porque no escuro estão as 
feras que os ameaçam, aqueles enormes tigres, e outras mais. Então 
alguém olha para a lua e pergunta: por que é que às vezes a lua 
desaparece? Todos se voltam para um homem velho, que é espécie de 
guru para eles. Esperam que dê a resposta. Mas ele não sabe o que 
responder. E então eu apareço. Eu, o Conto. Surjo na escuridão e, sem 
que ninguém note, falo baixinho ao ouvido do velho: 

- Conte uma história para eles.      

 

 Nesse trecho do conto, percebemos que essas estórias eram criadas, muitas 

vezes, de maneira involuntária. Surgiam da imaginação e criatividade do contador, 

com a finalidade não apenas de satisfazer uma curiosidade do espectador, mas, 

sobretudo, para manter viva a sua capacidade de sonhar e encantar-se com aquele 

causo ou estória contada.    

  Reforçando isso, Gotlib (2006, p. 13) declara que “há todo um repertório no 

modo de contar e nos detalhes do modo como se conta – entonação de voz, 
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gestos, olhares, ou mesmo algumas palavras e sugestões - que é passível de ser 

elaborado pelo contador, nesse trabalho de conquistar e manter a atenção do seu 

auditório”. 

 Seguindo esse percurso traçado pelo conto, ainda na visão de Gotlib 

(2006), no século XIV ocorre outra mudança. Sendo assim, o conto começa a ser 

registrado na forma escrita. É nesse momento que a figura do narrador se 

materializa, mesclando o labor artístico/criativo com as características da narrativa 

oral, mantendo os mesmos recursos das estórias de molduras. No tocante a essa 

valorização da estética, Gotlib (2006, p. 14) assegura: 

 

Esta voz que fala ou escreve só se afirma enquanto contista quando existe 
um resultado de ordem estética, ou seja: quando consegue construir um 
conto que ressalte os seus próprios valores enquanto conto, nesta que já 
é, a esta altura, a arte do conto literário. Por isso, nem todo contador de 
estórias é um contista. [...] o narrador é uma criação de pessoa; o escritor 
é.  

 
 Por meio desse excerto, percebemos que o narrador é figura fictícia, que 

narra as inúmeras histórias dos seus personagens sob óticas diferentes, ou seja, 

de maneira ativa, quando participa como personagem principal ou secundário das 

narrativas ou mesmo quando narra um acontecimento sob o olhar de outra pessoa 

ou ainda quando há a possibilidade dessa narração ser onisciente, em que o 

narrador descreve até os pensamentos desses personagens.       

 Sendo assim, podemos considerar que com o surgimento do narrador e, por 

conseguinte, o conto passando à sua forma escrita e sendo propagada, esse 

gênero começa a ganhar feições próprias de gênero literário. Ademais, evolui de 

sua forma tradicional (em que o enredo evoluía de uma situação inicial a um clímax 

e posterior desfecho) alcançando novas técnicas, jeitos de narrar, em que os 

acontecimentos em si deixavam de ser o epicentro do conto e, em seu lugar, essa 

ordem linear era quebrada, fragmentada, melhor dizendo, subvertida.   

  Como resultado dessa nova estética, em que o conto se consolida como 

literário, o século XIX é apontado pelos estudiosos do conto como sendo o marco 

do surgimento do conto moderno. E assim, em meio às mudanças sócio-históricas, 

culturais e literárias, que influenciam diretamente as produções artísticas e 

culturais, surgem nomes de relevância inconteste em todo o mundo, como é o caso 

de Edgar Alan Poe, que se afirma como contista e teórico do conto.  
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Para esse autor, há no conto uma intrínseca relação entre a extensão e o 

efeito ou reação que ele causa no leitor. Poe nos chama à atenção para a 

importância do equilíbrio entre esses dois aspectos, posto que se o texto for longo 

ou curto demais, esse “efeito”, acaba ficando comprometido.  

Para ser mais explícito, esse efeito, segundo Poe apud (GOTLIB, 2006), 

constitui um estado de “excitação” ou “exaltação da alma”, em face de uma 

composição literária e, isso é feito de maneira consciente, ou seja, antes da escrita, 

o autor escolhe como tocará o leitor: se será através do encantamento, do espanto, 

do choque ou mesmo da reflexão. Para isso, também escolhe em qual tom fará 

isso, se por meio de uma situação comum ou tom específico, inusitado ou mesmo 

se utilizando dos dois aspectos.  

Sobre o estilo de Poe, Luzia de Maria (2004, p. 35) comenta: “Poe cria os 

seus textos tendo como base do suspense um imaginário que joga com categorias 

de irrealidade e sobrenatural, denunciando, de certo modo, uma espécie de 

parentesco com os antigos contos medievais de tipo satânico ou de magia negra”.  

Na segunda metade do século XIX, nomes como Anton Thekhov, Guy de 

Maupassant despontam para dar um novo rumo aos contos modernos, 

principalmente no que tange a organizar os enredos dos seus contos. Sobre Anton 

Tchekhov, podemos afirmar que, em seus contos, os enredos não apresentavam 

grandes acontecimentos, assim como as narrativas não apresentavam um clímax 

explícito, ou seja, havia uma valorização do desenvolvimento em detrimento do 

desfecho e o tom se constituía como menor ou descendente. A respeito do estilo 

de Tchekhov, Luzia de Maria (2004, p. 40), explicita:  

 

Reduz a ação a um mínimo indispensável; registra os fatos da vida numa 
sucessão de quadros; coloca, em lugar dos tradicionais diálogos, 
monólogos paralelos que vão descortinando o mundo interior de cada 
personagem e joga por terra, de uma vez por todas, o esquema da 
construção dramática tradicional: desenvolvimento, clímax e desenlace.  
Com Tchekhov, de maneira bastante ostensiva, o conto deixa de contar 
uma estória que se passa “do lado de fora” dos personagens, atraente 
concatenar de fatos ocorridos “com” eles e introduz indiscreta câmera 
fotográfica nos seus mundos interiores, retratando o marasmo das 
consciências entorpecidas pela podridão do tédio.     
 

 
 Por meio dessa citação, percebemos que o estilo peculiar de Tchekhov 

conduz o leitor a pensar sobre a sua condição humana, não sobre o que se 

encontra na superfície dos acontecimentos, mas, sobretudo, o poder de suas ações 
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na própria vida e na do outro. É uma literatura também de cunho social quando 

discute temas como opressão, preconceito, ignorância, paixões etc. Dessa forma, 

os personagens assumem um grande peso em suas narrativas, pois por meio de 

suas atitudes denunciam o seu mundo interior. 

 Guy de Maupassant ficou conhecido no seu tempo como aquele que, como 

poucos, conseguia prender a atenção do leitor ao encadear com maestria os 

acontecimentos nos seus contos. Sobre o seu estilo de escrita nos contos, Luzia de 

Maria (2004, p. 35) esclarece: 

 

Embora apresente um estilo tenso, de extrema economia e concisão, 
depurando o texto de tudo aquilo que o comprometa estilisticamente, cabe 
a ele, talvez mais que qualquer outro de sua época, o título de grande 
inventor de estórias. Diante de uma página de Guy de Maupassant, o leitor 
é irresistivelmente enlaçado a partir das linhas iniciais e acompanha, 
magnetizado, o desenrolar dos acontecimentos, todos interligados pelo 
princípio da causalidade. Constrói enredos projetando sempre para frente 
o recurso de uma surpresa bem armada, que causará o espanto ou 
maravilhamento do leitor no desfecho da estória.      
    

 

 Considerando o ponto de vista posto na citação, temos a confirmação do 

estilo de Maupassant, que literalmente prende a atenção do seu público, porque 

nas palavras ainda da autora “tem o que contar”. Em outras palavras, Gotlib (2006, 

p. 47) também ratifica a proposta dos contos de Maupassant e assim assevera: 

 

Os contos de Maupassant trazem o acontecimento que flui, naturalmente, 
sem nada de excepcional. E a qualidade dos seus contos reside 
exatamente nisto: sua imensa produção de cerca de trezentos contos, traz 
uma fácil fluência natural do acontecimento, com precisão e descontraída 
firmeza, produto de uma intensa elaboração seguindo os conselhos do 
mestre Flauber.    

 

 Tendo apresentado, em linhas gerais, o percurso traçado pelo conto e, 

sobretudo, mencionado algumas importantes referências da contística mundial, 

tanto no que concerne à qualidade das produções, quanto ao poder de influência 

dessas obras pelo mundo afora, podemos inferir que o conto apesar de ter 

recebido ao longo dos anos diferentes7 terminologias, constitui um gênero que 

consegue retratar de maneira condensada a vida em suas muitas facetas.  

                                                

7
Segundo Gotlib (2006), assim como os modos de contar histórias têm se modificado ao longo dos anos, o 

termo conto também tem passado por diferentes entendimentos. Como exemplo dessa flexibilidade, podemos 
mencionar que nos séculos XVI ao XVIII, as histórias ficcionais, que representavam a vida cotidiana, eram 
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 Ele resume em poucas páginas a realidade complicada do dia a dia, 

utilizando-se também de um espaço e tempo exímios. Seus personagens, 

independente de qual viés escolhido pelo contista, vivenciam dramas próprios de 

um pequeno grupo de pessoas, mas faz com que o leitor, ao entrar em contato com 

esse texto, seja capaz de se identificar, estabelecer relações com outras situações 

vividas por ele mesmo ou por outras pessoas com as quais convive.  

 Sendo assim, o conto deixa de ser minúsculo e passa a ser imenso, posto 

que a sua grandeza não mais residirá na extensão, mas sobretudo no impacto 

causado naquele que o adentrar. E, a partir desse contato, o leitor será capaz de 

compreender melhor as muitas inquietações pelas quais passa o ser humano nesta 

existência efêmera.  

 Para ratificar o exposto, Cortázar, metaforicamente, afirma que o conto pode 

ser comparado à fotografia que, pela condição e espaço limitados, tenta captar o 

essencial e faz o diferencial. E assim arremata:    

 

O fotógrafo e o contista se veem obrigados a escolher e limitar uma 
imagem ou um acontecimento que sejam significativos, que não apenas 
tenham valor em si mesmos, mas que sejam capazes de funcionar no 
espectador ou no leitor como uma espécie de abertura, de fermento que 
projeta a inteligência e a sensibilidade em direção a algo que chega muito 
mais longe do que o espírito visual ou literário do conto. (CORTÁZAR, 
1991, p. 351). 
 

 Com isso, percebemos que esse tratamento especial dado ao conto é o que 

torna a obra maior em importância, pois sai do limite do individual, daquilo que é 

percebido pela sensibilidade do olhar do contista e passa a representar os 

sentimentos, emoções e inquietudes do coletivo.  

 No entanto, para que isso de fato aconteça, o autor sugere que o tempo e o 

espaço do conto estejam condensados, submetidos a uma alta pressão espiritual e 

formal para provocar a “abertura8” a que se refere. Para esse autor, não há temas 

                                                                                                                                                            

denominadas novel, diferenciavam-se do romance, considerado como uma narrativa mais longa e tradicional. 
No século XIX, surge o termo short-story para designar histórias curtas e long short story para as novelas. Na 
Alemanha, as narrativas curtas eram denominadas Kurz Geschichte, e o conto popular, de Märchen, ou seja, 
em cada país, dependendo do entendimento do escritor, esse termo se modificava, contribuindo dessa forma 
para uma confusão terminológica que perdura até hoje.    

 

8
 Abertura é um termo cunhado por Cortázar em “Alguns aspectos do conto” (conferência proferida em Cuba, 

1963) para dar conta de um processo nem sempre verificável de maneira estável, pois para a percepção desse 
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bons ou ruins para a construção do conto. Um conto somente pode ser 

considerado ruim quando “é escrito sem a tensão que deve se manifestar desde as 

primeiras palavras ou primeiras cenas”. 

 Nessa afirmação, mais uma vez podemos inferir que não basta partir de um 

assunto “extraordinário” que de repente atraia o leitor, e o faça se identificar, ou 

mesmo a escolha de um único tema por escritores diferentes é razão de sucesso.  

Para Cortázar (1999, p. 355-356), “o entusiasmo e a boa vontade não 

bastam por si sós, assim como não basta o ofício de escritor por si só para 

escrever os contos que fixem literalmente (quer dizer, na admiração coletiva, na 

memória de um povo). 

 E por fim, segundo esse autor, um escritor de conto reside na fusão de duas 

forças, “a do homem plenamente comprometido com a sua realidade nacional e 

mundial e a do escritor lucidamente seguro de seu ofício”. E são com essas 

palavras, que encerramos nosso passeio pelas origens remotas do gênero conto e 

os seus elementos constitutivos.   

 

3.2 O CONTO BRASILEIRO E SUAS MÚLTIPLAS FACES 

 

 Neste tópico continuaremos a discorrer sobre o conto, mas especificamente, 

acerca do conto brasileiro e suas características. Esse gênero, assim como outros 

pertencentes à literatura, também teve fortes influências da literatura mundial como 

os nomes citados no capítulo anterior: Poe, Tchekhov, Maupassant dentre outras 

referências da contística mundial, posto que os contistas brasileiros, além de serem 

grandes leitores dessa literatura universal, alguns também tiveram a oportunidade 

de ter contato direto com nomes de peso da literatura além fronteiras brasileiras. 

Sendo assim, a qualidade dessa literatura é reconhecida por vários mestres, como 

é o caso de Bosi (1997, p. 7), que sobre esse gênero assevera:    

 
 
 

                                                                                                                                                            

processo o leitor exerce papel fundamental: reconhecer que o recorte produzido pelo contista (assim como faria 
um fotógrafo do porte de Cartier-Bresson) de uma determinada realidade pode abrir, paradoxalmente, de par 
em par, em uma explosão, uma realidade muito mais ampla e transcendente que a que por origem estava no 
retrato ou no conto. Gonzaga (2008, p.24).       
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O conto cumpre a seu modo o destino da ficção contemporânea. Posto 
entre as exigências da narração realista, os apelos da fantasia e as 
seduções do jogo verbal, ele tem assumido formas de surpreendente 
variedade. Ora é quase-documento folclórico, ora quase-crônica da vida 
urbana, ora quase-drama do cotidiano burguês, ora o quase-poema do 
imaginário às soltas, ora, enfim, grafia brilhante e preciosa votada às 
festas da linguagem.  

 
 

 A partir da citação, podemos inferir que os contistas, abastados de 

sensibilidade e apurada técnica, conseguem captar de seus ambientes de convívio 

matéria-prima para suas estórias, que acabam revelando ao público leitor não 

apenas conteúdo de entretenimento, mas a essência de uma sociedade plural.   

 Para Teles (2002, p. 6), o conto brasileiro passou por diferentes 

transformações ao longo dos tempos, tanto relacionadas aos temas, como às 

técnicas e formas. O autor divide essas mudanças em três fases: a Fase de 

Formação (1530 a 1850); a Fase de Transformação (1855 a 1882) e a Fase de 

Confirmação (1882 a 1967).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Para esse autor, essa primeira fase poderia ser dividida ainda em três 

momentos: o primeiro, denominado com “os embriões de narrativas”, que eram as 

transcrições de estórias nas obras dos viajantes e catequistas de “embriões” de 

narrativas orais, principalmente àquelas em que os índios apareciam. O segundo 

momento constituiu o surgimento dos jornais e, com eles, surgiram as narrativas 

curtas, traduzidas e adaptadas, em forma de alegorias políticas e sátiras. Sobre 

isso, Luzia de Maria (2004, p. 53), assinala:  

Mas, durante as primeiras décadas do século XIX, mais precisamente a 
partir de 1830/40, aparecem com certa frequência na imprensa cotidiana 
produções muito próximas do gênero. Isto significa dizer que o conto, em 
sua feição literária, teria surgido entre nós quando aqui se firmavam os 
ecos do Romantismo, movimento artístico que já varrera de ponta a ponta 
a Europa.      

 
 Assim, podemos compreender que a imprensa, como eficiente veículo de 

comunicação, pode ser considerada como mola propulsora na divulgação desse 

gênero, visto que mais pessoas puderam ter acesso a essas produções de caráter 

bem diversificado. Já no que tange ao terceiro momento, destacamos a publicação 

de Noite na Taverna de Álvares de Azevedo, livro póstumo, divulgado ao público 

em 1855.    

 Segundo Teles (2002), é nesse período que as pessoas começam, de forma 

gradativa, a tomar consciência de uma literatura nacional e, talvez, por essa razão, 



44 

 

tenham cometido equívocos ao se referirem ao ensaio, novela e romance, 

considerando-os como sinônimos.   

 Sobre essa indefinição do gênero conto, Cortázar (1999, p. 348), em seu 

texto “Alguns aspectos do conto”, dentre outras colocações pertinentes, revela que 

quase todos os contos que escreveu pertencem ao gênero fantástico, tanto por não 

ter outro nome para denominá-los, como para ir de encontro às afirmações de que 

todas as coisas podem ser explicadas e descritas. E na mesma sequência ratifica 

esse pensamento:    

 

No meu caso, a suspeita da existência de outra ordem, mais secreta e 
menos comunicável e, a fecunda descoberta de Alfred Jarry, para quem o 
verdadeiro estudo da realidade não residia nas leis e sim nas exceções e 
essas leis foram alguns dos princípios norteadores de uma literatura à 
margem de todo o realismo excessivamente ingênuo.      

 
 

 No mesmo texto, Cortázar (1999, p. 349) afirma que o conto é um gênero de 

difícil definição por seus aspectos múltiplos e antagônicos. Um conto, em última 

instância, se desloca no plano humano em que a vida e expressão escrita dessa 

vida travam uma batalha fraternal, se me permitem o termo; e o resultado dessa 

batalha é o próprio conto.  Com base nessas assertivas, compreendemos que 

essas imprecisões não impediram a propagação e/ou a consolidação desse gênero 

no território brasileiro.         

      Voltando às fases definidas por Teles, a Fase de Transformação, 

correspondente aos anos de 1855 a 1882, constituiu o período em que surgiram os 

grandes contistas brasileiros do século XIX. O termo conto passa então a ser 

utilizado ao se fazer referência às narrativas curtas. Há, nesse período, um 

destaque especial para vários contistas, dentre eles, o mestre Machado de Assis, 

que produziu obras atemporais, em que abordava, de maneira crítica, inúmeras 

temáticas importantes acerca da sociedade brasileira. Sobre esse mestre das 

letras, Luzia de Maria (2004, p. 56) considera que  

 

Machado de Assis é, na verdade, uma fatia do século XIX e elemento 
imprescindível na História da Cultura Brasileira. Além de ter escrito vários 
livros de contos – registro de invulgar reflexão – entre eles Contos 
Fluminenses, o primeiro a ser publicado, em 1869, Papéis Avulsos, 
Histórias Sem Data, Relíquias de Casa Velha, este último publicado já no 
início do século (1906), escreveu também densos romances e, ainda, 
poesia, teatro, crônica e crítica. Mas Machado é mais. Quando vemos 
hoje, nos textos contemporâneos, a arte voltando-se sobre si mesma e 
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romances, contos e poemas tomarem como temas a sua própria 
realização – isto que chamamos metalinguagem, metapoema, poesia 
sobre a poesia, etc... – e constatamos que este é um dos signos da 
modernidade, qual não é nossa surpresa ao verificarmos que Machado, 
sim, meu caro leitor, o velho Machado, é um jovem autor moderno. Pois 
não é que, se a arte moderna parece chamar a atenção, dizendo “Isto é 
apenas um texto ou um quadro, etc...”, tudo isto já está lá, em embrião, 
nas páginas dos seus romances e contos?  

      

  Com esse excerto, reforçamos a importância desse grande escritor não 

apenas como contista para a literatura brasileira, mas como nome de peso para a 

consolidação da nossa literatura, pois além de ter passeado com primazia por 

outros gêneros, abordou em suas obras temáticas que atravessaram o tempo e 

continuam sendo estudadas por inúmeros pesquisadores.  Por fim, Machado 

conseguiu representar primorosamente a continentalidade do nosso país, 

escrevendo ora à maneira de Poe, ora como Tchekhov.          

 Ainda nos referindo às fases de evolução desse estilo narrativo, temos a 

Fase de Confirmação, correlativa aos anos de 1882 a 1967. Nesse ínterim, o conto 

torna-se mais popular, embora ainda não dissociado totalmente, pelos estudiosos, 

da estrutura do romance. Dentre os vários nomes de inconteste contribuição para a 

contística de período, fazemos referência ao pré-modernista Monteiro Lobato, ao 

modernista Mário de Andrade e ao contemporâneo Guimarães Rosa.  

 No que diz respeito ao pré-modernista Monteiro Lobato, percebemos que em 

seus contos abordava temas de cunho social, especialmente, aqueles voltados às 

denúncias das relações de poder, às desigualdades sociais, à herança do 

escravismo, dentre outros ligados à realidade social da época, que experimentava 

lentamente o avanço industrial, assim como o processo de urbanização.  

 Como exemplo incontestável desse estilo lobatiano, podemos considerar o 

livro de contos Negrinha, coletânea composta de trinta e três contos, em que por 

meio de seus personagens, o escritor expunha a mentalidade escravocrata que 

ainda persistia em tempos posteriores à abolição. 

 Em se tratando de Mário de Andrade, é interessante mencionar a voz de 

Luzia de Maria (2004, p. 65) sobre os contos desse autor: 

 

Os contos de Mário se caracterizam, primeiramente, por uma linguagem 
jovem, bastante pessoal, em que a tendência ao experimentalismo da 
forma o leva a empregar, na língua escrita, elementos gramaticais 
característicos da linguagem oral, dando ao texto a aparência de uma 
invencionice às vezes puramente exterior, que não atinge a substância da 
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mensagem. São recursos gramaticais novos, alguns até discutíveis, 
germinando em meio ao coloquialismo da melhor qualidade.     

 
 

 Embora a autora fale especialmente dos contos de Mário, podemos 

compreender a inegável contribuição do Modernismo brasileiro não apenas para o 

gênero conto, mas, sobretudo, para a construção de um novo conceito de arte. Em 

outras palavras, esse movimento propôs uma verdadeira revolução dessas 

manifestações artísticas, fazendo com que as pessoas as enxergassem de maneira 

mais ampla, longe dos engessamentos tradicionais.  Para fecharmos esta revisão 

da fase de Confirmação, mais uma vez trazemos o dizer de Teles (2002, p. 14) 

sobre outra referência na contística brasileira, o mestre Guimarães Rosa e, sobre 

ele, assevera:  

Quanto ao mestre João Guimarães Rosa, esse escritor é apontado como 
um dos mais notáveis escritores da moderna ficção brasileira, ultrapassou 
todas as expectativas de renovação linguística literária, com abundância 
de neologismos, expressões coloquiais e populares. Em seus contos de 
categorias psicológicas, fantásticas, satíricas, autobiográficas, os temas e 
as situações apresentam-se de forma diversificada, com uma dicção 
pessoal e inconfundível, revelando a extraordinária originalidade do autor, 
sua capacidade criadora e seu grande conhecimento dos Sertões das 
Gerais.   

   
 Complementando as fases mencionadas, temos, de acordo com Teles 

(2002, p. 7), a Fase da Atualidade (1968 a 2000) na qual, dentre vários outros 

autores, destacam-se Dalton Trevisan, Lygia Fagundes Telles, Osman Lins, Autran 

Dourado, José J. Veiga, Samuel Rawet, João Antônio, Luís Vilella, Roberto 

Drummond, Rubem Fonseca, Moacyr Scliar, Murilo Rubião, Edilberto Coutinho, 

David Gonçalves e Miguel Jorge.  

 Em face dessa trajetória e de leituras realizadas em artigos e outras fontes 

científicas, percebemos que, embora o conto tenha passado por indefinições 

quanto à sua classificação e, de certo modo, tenha sofrido preconceitos por ter sido 

considerado inferior aos outros gêneros, observamos que no atual contexto social, 

esse gênero tem conseguido cumprir o que Edgar Allan Poe propunha na sua 

teoria sobre o conto: a condensação de uma história num reduzido espaço-tempo. 

Associado a essa síntese do ato de contar, apresenta também como elementos 

constitutivos a presença de poucos personagens, o tempo e o espaço reduzidos e 

uma única célula dramática.  
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 Para arrematar essa questão sobre o conto brasileiro, faz-se necessário 

verbalizar que essa linha evolutiva constituiu mais uma reflexão sobre o caminho 

percorrido pelo conto brasileiro, bem como compreender a sua importância no 

cenário literário, posto que quando se tem conhecimento, há uma tendência natural 

à valorização.    

 

3.3 O MINICONTO E PERSPECTIVAS DE ABORDAGEM  

 

 Para fecharmos o último tópico do capítulo “Do conto ao miniconto” deste 

trabalho, faremos uma breve discussão sobre o gênero miniconto, objeto de estudo 

desta pesquisa. Inicialmente, trazemos, em linhas gerais, o que constitui a 

minificção. Na sequência, apoiando-nos na crítica latino-americana, trazemos uma 

proposta de divisão da minicontística sugerida pelo crítico e pesquisador Lauro 

Zavala, da Universidade Autônoma do México e, por fim, apresentaremos sugestão 

de utilização desse gênero textual em sala de aula como artefato de incentivo à 

leitura e à escrita.     

 Inicialmente, tomamos como definição o dizer de Gonzaga (2007, p. 36), 

acerca da minificção: 

 
Aqui se chamará minificção a toda obra de caráter ficcional, em prosa e de 
extensão curta, muito curta, e, em especial, a ultracurta. [...]. Muitas vezes, 
e por uma questão de costume tanto da crítica, quanto de público, toda e 
qualquer minificção é chamada genericamente de miniconto. Embora em 
muitas circunstâncias possa ocorrer a conjunção de fatores que 
transformam os termos em sinônimos, em outras oportunidades essas 
pequenas obras estão dotadas do caráter narrativo necessário para que 
se estabeleça a ideia de conto, independente do seu tamanho, assim 
como possuem os demais elementos necessários do estilo tradicional, 
como presença do narrador, personagem e as duas histórias contadas 
simultaneamente (paradigma Borges-Piglia).     
 
 

 No que diz respeito especialmente ao miniconto, Spalding (2012, p. 58) 

assinala: “O miniconto é um gênero de texto extremamente contemporâneo, em 

que a brevidade do conto é levada a extremos como textos de um parágrafo e, até 

de uma frase.” Complementando a conceituação desse estudioso, o miniconto tem 

como características a concisão, a brevidade e a presença de alguns elementos da 

narrativa. Em outras palavras que esses textos não são curtos por falta de tempo 

dos autores em concluí-los, mas sim porque as escolhas lexicais são 

meticulosamente pensadas para impactar o leitor.      



48 

 

 Em termos históricos, o miniconto é apontado como relativamente novo em 

nosso país, no entanto, é considerado pela crítica latino-americana como sendo um 

gênero de uma tradição firmada, posto que há autores, obras e público leitor 

consolidados, principalmente no México, país citado pelos estudiosos como aquele 

onde essa nova literatura floresceu de maneira mais profícua. Quanto aos autores 

dessa literatura, Gonzaga (2007, p. 11) afirma:    

  

Poderíamos dizer que no México, país onde a minificação floresceu de 
modo mais luxuriante, já há três gerações de minicontistas consolidados, 
dentre os quais se poderia destacar os da primeira geração, os mais 
conhecidos por aqui: Juan José Arreola (1918-2001), Julio Torri (1889-
1970) e Augusto Monterosso (1921-2003), este último autor do mais 
divulgado e apreciado miniconto desenvolvido até o presente momento, o 
internacionalmente famoso O dinossauro (1959).  
 

  

 No que tange às obras, Gonzaga (2007, p. 11) revela-nos que “a quantidade 

e mesmo a qualidade das produções, que começam depois dos anos 1920, mas 

que se intensificam na metade do século XX, já adquiriram fortuna crítica e 

maturidade analítica.” Isso significa que os textos pertencentes à minificção a partir 

desse período passaram a ganhar notoriedade e, nas décadas posteriores, nomes 

considerados até hoje como referência despontaram com seus estilos breves, 

como a citação acima referencia.   

 Ainda sobre as obras, também é relevante mencionar que, embora o 

miniconto “O dinossauro” (1959), de Augusto Monterosso, seja considerado o 

menor miniconto do mundo e, portanto, o mais famoso, a obra “À Circe” de Julio 

Torri (1917) é apontada pelo crítico Lauro Zavala como marco fundamental do 

gênero, que embora seja entendida como de complexa classificação, apresenta 

concisão, característica marcante desse gênero tanto nas primeiras produções 

quanto no atual contexto. Por outro lado, há outros estudiosos que consideram 

outras obras anteriores à “À Circe” que também mantinham características 

semelhantes. No que se refere ao público leitor, Gonzaga (2007, p. 11) afirma:  

 

Sobre o público leitor pode-se dizer que não apenas a grande proliferação 
de oficinas, onde o gênero é deveras praticado, como também os espaços 
digitais (revistas on-lines, blogs, portais, mensagens de celulares, etc.) 
vêm impulsionando fortemente a produção e a leitura dos textos 
ultracurtos. Como destaca Zavala em um dos seus estudos, a 
popularidade da forma se inicia de forma marginal, até alcançar o centro 
do mercado, tocando as grandes casas editoriais. Hoje se pode contar 
com publicações impressas que se assemelham muito à divulgação de 
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que dispõem os contos tradicionais, seja em obras em que um 
determinado autor reúne informações (Caso Ah, é?, de Dalton Trevisan), 
em obras em que contos e minificções se misturam, ou mesmo em 
antologias compostas inteiramente de minificções, como a coletânea 
produzida por Marcelino Freire, Os cem menores contos brasileiros do 
século.            

 
 Ainda seguindo a mesma linha de análise latino-americana, o professor e 

crítico literário Lauro Zavala propõe a divisão da minificção em duas categorias: 

formal e a poética. A formal comporta três subdivisões, que levam em consideração 

o número de palavras dos contos. Os contos definidos como curtos são aqueles 

que variam de 1000 a 2000 palavras; os contos muito curtos, variam de 200 a 1000 

e os contos ultracurtos de 1 a 200 palavras. 

 A categoria poética, que faz referência à composição, é subdividida em 

miniconto, percepção, fragmento e minimetaficção. Dependendo do contexto de 

produção, essas formas podem ser alteradas, hibridizadas. Isso acontece quando 

os textos praticamente mantêm as mesmas características e acabam causando 

dúvidas no leitor quanto à sua classificação.      

  Para Gonzaga, (2007, p. 14-15), em se tratando da diferença entre 

miniconto, percepção, vinheta e minimetaficção é pertinente estabelecer que: 

 

Chamaremos de miniconto a minificcão que mantiver os principais 
elementos da forma conto de alguma maneira preservados, como 
narrador, unidade espaço-temporal, personagens, trama, etc. Percepção, 
normalmente de caráter poético ou metafísico, dará conta dos textos que 
por seu grau de elipse e lirismo habitam essa tênue fronteira entre a prosa 
e a poesia. Vinheta englobará todas as minificções que não realizam 
completamente: fragmentos, trechos de diálogos, sketches, esboços de 
personagens ou cenários, recortes de um todo que não pode existir ou não 
pode ser recomposto. Minimetaficção comportará as minificções em que a 
intertextualidade é a base para compreensão do texto. Nesta tipologia 
estarão presentes as paródias de fábulas e bestiários, como as de 
Monterosso e Arreola, respectivamente, as falsificações de textos 
canônicos, como as de Denevi, ironias, paráfrases ou sátiras.     

 
 Posto isso, também é válido mencionar que essas classificações cunhadas 

por Zavala, embora não isente essas produções das imprecisões e/ou das 

indefinições, sem dúvida, constituem um ponto de vista na tentativa de definição 

desse gênero, haja vista que em nosso país esses estudos ainda se apresentam 

incipientes, especialmente no que concerne à teoria.  

  Tendo traçado de maneira geral o que constitui a minificção, 

especificamente sobre o miniconto, fora das fronteiras brasileiras, é importante citar 

que, nos últimos anos, esse gênero tem ganhado força, tanto nos espaços digitais 
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(blogs, sites pessoais, mensagens de texto, twitters e outras possibilidades 

eletrônicas), como também nos materiais impressos, iniciados talvez, nesse caso, 

por influência da primeira produção de minicontos apontada pela crítica, que é o 

livro Ah, é? do escritor curitibano Dalton Trevisan. 

  No tocante à produção nos meios virtuais, encontramos, atualmente, uma 

vasta produção, a exemplo do site “minicontos.com.br”, organizado por Marcelo 

Spalding e Ana Melo, que constitui uma referência da minicontística brasileira no 

campo virtual. Spalding (2004), autor da primeira dissertação sobre minicontos no 

país, apresenta inúmeros minicontos de sua autoria e de outros escritores 

brasileiros e portugueses, além de oficinas de criação literária, dentre outras 

atividades interativas voltadas ao exercício da leitura e escrita em literatura. Sobre 

esse espaço, Spalding (2011), destaca que     

O surgimento remonta ao tempo em que eu ainda estava na escola, 
Ensino Médio, e ao lado de um amigo, Rodrigo Link, resolvemos editar 
uma revista de literatura para publicar os textos de nossos colegas de 
escola. O primeiro texto inédito, feito a quatro mãos, se chamava "100 
coisas para fazer antes que o mundo acabe", ironizando aquela histeria do 
fim do mundo na virada 99/2000. Bem, aquelas primeiras edições eram 
feitas em HTML no Bloco de Notas, depois em Front Page com seus 
inconfundíveis frames, hoje tão grosseiros. Daí em diante, terminamos a 
escola, eu fui fazer Jornalismo, ele seguiu para a Física, mantive a 
newsletter primeiro semanal, depois mensal (um pouco inspirado no 
sucesso do Cardoso Online), e quando entrei no mestrado e comecei a 
estudar o miniconto resolvi mudar a cara da revista, convidando a querida 
Ana Mello para ser editora. Certo, e por que lembrar disso agora? 
Acontece que nesse mês de agosto aconteceram dois fatos marcantes 
para a Veredas e para nós: primeiro, chegamos a 1000 minicontos 
publicados, textos dos mais variados autores, das mais variadas cidades, 
do Brasil e de Portugal. Todos os textos são enviados pelos próprios 
autores e, na grande maioria, são inéditos. Segundo: a revista Veredas foi 
parar nas páginas de um livro didático como referência de minicontos. 
Sim, foi no "Viva Português", de Elizabeth Campos, Paula Marques 
Cardoso e Sílvia Letícia de Andrade, da Editora Ática. 

 Outro exemplo da propagação do gênero nesse espaço cibernético é o Blog 

“Microcontos 140 toques e outras criações” de Adilson Jardim, professor e poeta 

pernambucano. Nesse domínio, encontramos produções mínimas em até 140 

toques, bem como outros poemas visuais. Além dessas duas referências, 

utilizamos também na pesquisa, como fonte de incentivo à leitura, os seguintes 

sites: “Literotortura”, “Recanto das letras”, “Pequenitudes – crônicas das pequenas 

atitudes humanas”, “Microcontos perdidos”, “Minimínimos – Tudo a dizer em 200 

caracteres”, dentre outros blogs e sites.  
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 No que concerne à produção impressa de minicontos, é importante destacar 

também que, a partir de 2004, ano de publicação do livro Ah, é? de Trevisan, 

objeto de estudo na dissertação de Mestrado em Literatura Brasileira A poética da 

minificção: Dalton Trevisan e as ministórias de Ah, é? do pesquisador Pedro Dutra 

Gonzaga (2007), outras publicações ganharam as editoras e, dentro desse 

universo literário, podemos pontuar a coletânea de Marcelino Freire Os cem 

menores contos brasileiros do século, também analisada por Marcelo Spalding 

(2008), em sua dissertação de Mestrado em Literaturas Brasileira, Portuguesa e 

Luso-africanas Os cem menores contos brasileiros do século e a reinvenção do 

miniconto na literatura brasileira contemporânea. Ainda como referência de material 

impresso, temos a obra Minicontos e muito menos, de Marcelo Spalding, publicado 

em 2009.  

   Nesses exemplos pontuais, podemos perceber que esse gênero tem se 

alastrado com facilidade na internet conquistando leitores de todas as idades. Essa 

disseminação acontece em razão de vários fatores, dentre eles os inúmeros 

atrativos que a rede dispõe (sons, imagens), aliando, dessa forma, o encanto da 

leitura aos recursos igualmente sedutores da tecnologia, assim como a facilidade 

de acesso desses meios, antes inimagináveis. 

 Para reiterar o exposto sobre o crescimento dessa produção, recorremos a 

Gonzaga (2007, p. 33) o qual enfatiza que ela é  

 

Fruto da aceleração dos tempos modernos, de um novo contexto de leitura 
fundado pela fragmentação do próprio tempo dedicado à leitura com a 
explosão dos multimeios, da impossibilidade de totalização ficcional da 
vida, da pressa e da escassez dos tempos dedicados à leitura, lida aos 
bocados nas horas vagas e em contato com aparelhos eletrônicos, do 
esgotamento das formas tradicionais, especialmente do romance, ou fruto 
das possibilidades inéditas que os escritores vêm descobrindo quando 
postos frente à concisão extrema da forma (muitas antologias são 
programadas com limites de palavras), a produção de minificação vem 
aumentando cada vez mais seu espaço dentro do universo da literatura 
contemporânea, conquistando, nas últimas décadas, uma difusão inédita 
para o gênero. Inúmeras já são as edições em papel, dando suporte a um 
fenômeno que se desenvolveu, em boa parte das vezes, longe dos 
interesses das casas editoriais, principalmente em concursos, antologias 
impressas em pequenas tiragens, e-zines, sites pessoais, blogues e outras 
possibilidades eletrônicas.    

 
 

 Portanto, diante desse novo contexto de leitura e de escrita que ora se 

descortina em todos os espaços sociais, é válido externar que é preciso 
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desmistificar a ideia de que somente os cânones são textos ricos em possibilidades 

interpretativas e de valor literário. Não queremos subjugar o valor dessas 

produções, porque possuem valores imensuráveis, essenciais à formação humana 

plena do sujeito, mas queremos chamar a atenção para a importância de não se 

ignorar essas novas produções, tão ricas em possibilidades como qualquer outra 

literatura.   

 Por fim, é também papel primordial da escola promover espaços de 

discussão, interpretação e produção desses gêneros, uma vez que ao proceder 

dessa forma, está cumprindo a sua função principal como agência de letramento, 

que é inserir os jovens nos inúmeros espaços sociais por meio da leitura e da 

literatura, instituindo os alunos de poder.  
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4. MINICONTO NA PRÁTICA: CONTRIBUIÇÕES PARA O LETRAMENTO DO 

ALUNO 

 

 Como mencionado anteriormente, este trabalho tem como objetivo descrever 

o desenvolvimento e contribuições de sequência didática com foco no gênero 

miniconto, em turma do 9º Ano do Ensino Fundamental na Escola Estadual Dr. 

José Gonçalves de Medeiros, em Acari – RN. Sendo assim, para a descrição, é 

importante ressaltar que neste capítulo será apresentada, detalhadamente, toda a 

sequência didática desenvolvida ao longo de onze oficinas, como também suas 

repercussões para melhoria do desempenho dos alunos.  

 Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a sequência didática, como 

instrumento pedagógico para abordagem de um dado gênero textual, permite ao 

discente o domínio de mecanismos textuais e discursivos não apenas dentro da 

sala de aula, mas, principalmente, nas diferentes esferas sociais.  De acordo com 

esses especialistas no tema, a estrutura base de uma sequência didática pode 

contemplar as seguintes etapas: apresentação da situação, produção inicial, 

módulos (variam de acordo com os objetivos propostos) e produção final.   

 Sobre as etapas da sequência didática, a primeira oficina deste projeto, que 

compreende a apresentação, momento em que os alunos são inseridos na situação 

de comunicação, ou seja, são inteirados sobre o gênero que será trabalhado, entre 

outras informações essenciais das ações do projeto, teve início em 21 de outubro 

do ano de 2014, com a palestra ministrada pelo professor Theo G. Alves9, intitulada 

‘Minicontos, mas não miniliteratura: uma conversa sobre minicontos’. Essa 

                                                

9 Poeta e escritor Currais-novense, Theo G. Alves, possui graduação em Letras pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. É autor dos livros Loa de Pedra, A Casa Miúda, Doce Azedo Amaro, Pequeno Manual 

Prático de Coisas Inúteis e Máquina de Avessar os Dias. Tem participação nos livros Tamborete, coletânea de 

poemas e na coletânea de contos Triacanto: Trilogia da Dor e Outras Mazelas. Atualmente, exerce a função de 

Coordenador de Extensão de ensino no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Currais 

Novos - RN, assim como pertence ao quadro docente da Universidade da Criança e do Adolescente (UNICA 

MASTER) lecionando Língua Portuguesa, Inglês e Literatura nas modalidades de ensino Fundamental e Médio.  
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atividade se realizou no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Campus Currais 

Novos), em virtude de o referido professor atuar nessa unidade de ensino. 

  A justificativa para iniciar as ações com a palestra se deu por duas razões: 

primeiro porque o professor, além de poeta, é escritor de vários gêneros, inclusive 

do miniconto, objeto de estudo desta pesquisa. A segunda razão, além de valorizar 

o trabalho produzido por autores do âmbito local, possibilita ao aluno enxergar a 

escrita desse gênero como prática e concreta.     

 

Figura 1  Palestra ‘Miniconto, mas não miniliteratura: uma conversa sobre minicontos’, 

pelo poeta e escritor currais-novense Theo G. Alves. 

 

Fonte: Arquivo da autora 

Sendo assim, nessa etapa da “Apresentação da situação” da sequência 

didática, o professor apresentou o miniconto O Dinossauro, do hondurenho 

Augusto Monterosso, considerado o menor miniconto do mundo. A partir desse 

exemplo de miniconto como gênero literário, Theo abordou uma série de questões 

pertinentes, ressaltando, entre elas: a origem do ato de contar; os elementos 

essenciais do gênero: a presença do narrador, personagens, enredo, clímax e 

desfecho; as diferenças e semelhanças entre o conto e o miniconto, inclusive os 

autores que, desde meados do século XX, experimentaram formas extremamente 

breves tais como Monterroso, Jorge Luís Borges, Kafka, Arreola e Edgar Alan Poe. 

Além desses mestres da contística mundial, o professor citou como exemplo os 
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brasileiros Machado de Assis e Oswald de Andrade, que embora na época não 

escrevessem o gênero mencionado, traziam em seus escritos similaridades com 

textos pertencentes à minificção. 

Para ilustrar isso, o professor fez referência aos capítulos de Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis, no qual é possível 

identificar em parte do capítulo 26 da obra, assim como nos capítulos 55 e 119. Em 

alusão ao modernista Oswald de Andrade, o palestrante citou os poemas pílulas. E 

para reiterar o que está sendo descrito, segue o poema O Capoeira do autor 

supracitado:  

O Capoeira 
- Qué apanhá sordado? 

- O quê? 
- Qué apanhá? 

Pernas e cabeças na calçada 

 Além dos exemplos mencionados, o professor fez alusão ao poema pílula: O 

que é isso companheiro? Ainda em se tratando de autores nacionais, citou também 

o contista Dalton Trevisan, especificamente a obra Ah, é?, escrita nos idos dos 

anos 1990, considerada o marco inicial do gênero no país.  

 Quanto ao cenário local, apresentou os minicontos “Limite” e “Diálogo”, de 

José Bezerra Gomes, escritor potiguar, além de “Não era um leão”, “Imprensa 

marrom” e “Maturidade”, de sua autoria. Essa apresentação à turma aconteceu de 

maneira interativa, pois à medida que os textos eram mostrados, os alunos eram 

instigados a participar, a externar sua compreensão.  

Por fim, para encerrar a palestra, o professor reiterou a importância da 

leitura dos minicontos, mostrando-os não como uma literatura diminuta, mas rica 

em muitos aspectos que necessitam ser explorados. Para isso, ainda em sua fala, 

afirmou que o miniconto não é um texto inacabado por falta de tempo, mas um 

texto sintético, pensado pelo autor para produzir no leitor o sentido desejado. Em 

outras palavras, essa explosão de sentidos ocorre, principalmente, pelas escolhas 

lexicais utilizadas, que podem tanto causar estranheza, como emocionar, 

surpreender ou mesmo chocar o leitor. Portanto, esse gênero assim como outros 

que circulam nessa sociedade letrada, globalizada, tem uma função comunicativa 

própria.  

Concluída a explanação, o professor abriu espaço para discussão sobre o 

conteúdo abordado. Após formuladas algumas perguntas, fizemos algumas 
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considerações e, em seguida, agradecemos a contribuição dada pelo professor. 

Passado esse momento, explicamos aos alunos como seriam desenvolvidas as 

demais oficinas e qual seria a produção final dessa sequência de atividades.      

Acerca desse procedimento, vale ressaltar o que estabelecem Barros e 

Rio-Registro (2014, p. 24), no que diz respeito à sequência didática: 

 

O primeiro passo para o desenvolvimento da SD é o momento em que o 
professor descreve aos alunos, detalhadamente, a produção oral ou 
escrita que será realizada, ou seja, especifica uma dada situação de 
interação que será “efetivada” por meio de determinado gênero.   

Dando prosseguimento à proposta, a segunda oficina ocorreu a partir da 

retomada de tópicos focalizados na palestra, assim como de questionamentos 

lançados aos alunos, tais como: se antes da palestra já havia lido ou ouvido falar 

sobre o gênero miniconto; se tinha considerado o gênero interessante, o que tinha 

assimilado sobre o gênero (conceito, origem, o que facilitou a propagação do 

gênero, quais as características desse gênero); de que forma a escrita 

desenvolveria a habilidade de ler e escrever, entre outras questões.  

Figura 2 - Registro da segunda oficina – socialização das impressões sobre a palestra da 

aula anterior. 

 

Fonte: Arquivo da autora 
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 Após esses questionamentos, orientamos à turma que registrasse através 

da escrita todos os pontos discutidos, assim como apresentasse sugestões para o 

projeto ‘Minicontos: uma prática de letramento emergente na escola’. Para ilustrar a 

importância desses dois momentos iniciais do projeto, transcrevemos o que duas 

alunas escreveram: 

Através da palestra dada pelo professor Theo, pude aprender um pouco 
sobre minicontos. Nunca tinha ouvido falar de minicontos antes, até que 
Clegiane falou sobre o seu projeto em sala de aula. Tenho que dizer que 
fiquei impressionada, pois não achei que minicontos poderiam ser apenas 
uma frase ou uma palavra. Sabia que eram pequenos, mas não tanto. O 
que mais me impressionou foi o fato de que textos tão pequenos possuem 
tanto significado. O ato de contar histórias é muito antigo e, atualmente, 
principalmente com o uso do Twitter, escrevemos histórias cada vez 
menores. O miniconto surgiu no Chile e, agora já está no Brasil e em 
outros países. No Brasil, o miniconto ainda não é tão conhecido, mas em 
outros países já é considerado tradição. Não tenho certeza, mas acho que 
o que facilitou a propagação desse gênero foi justamente pelo seu 
tamanho e por conter tanto significado. É como diz o nome da palestra 
“Miniconto, mas não miniliteratura”. O que eu considero difícil nesse 
gênero é tentar passar uma mensagem em um texto tão pequeno, porém 
acho que vai ser bastante divertido, pois é uma coisa diferente do que 
estamos acostumados a ver. Acho que esse projeto vai ajudar a 
desenvolver nossas habilidades de escrita e leitura, pois é uma ótima 
maneira de exercitar a mente. Eu, sinceramente, achei esse gênero genial, 
gostei muito dos exemplos que vi na palestra. (Aluna 1) 

 

 Segue o depoimento da segunda aluna a respeito da palestra que marcou o 

início do projeto:     

Com base na palestra ministrada pelo professor Theo G. Alves aos alunos 
do 9º ano “B”, vespertino, pode-se constatar o seu vasto conhecimento 
sobre o assunto (minicontos). O miniconto, por sua vez, é um gênero 
textual pouco conhecido no Brasil, mas que surgiu a muito tempo, já que 
desde do século XX ele tem tomado bastante proporção em alguns 
países. Apesar de ser um gênero curto e pequeno, ele apresenta um 
grande leque de possibilidades. Tem a estrutura de conto: narrador, 
enredo, clímax e desfecho. Sabe-se que esses minicontos foram surgindo 
através do hábito de contar histórias. No Brasil, esse gênero foi fincando 
raízes nas narrativas de Machado de Assis e na poesia de Oswald de 
Andrade. A propagação desse gênero deve-se às inovações tecnológicas, 
que facilitam o encontro das obras nas redes de comunicação. Para 
produzir minicontos é preciso ter uma ideia que tenha um enredo, tenha o 
clímax (ponto alto), deve também deixar pistas para o leitor, mas tendo o 
cuidado de não se entregar demais. Considero difícil no miniconto a 
linguagem poética, que é empregada e também a de chamar à atenção do 
leitor para determinado assunto, porém como é um gênero bem 
condensado, é fácil escrever, pois com poucos caracteres já é possível 
produzi-lo. A escrita de minicontos facilita no desenvolvimento do 
sarcasmo na escrita, como também leva a quem escreve a pensar e a 
criar o gosto pela leitura e pela procura do conhecimento. O gênero é 
muito julgado por sua estética, pelo fato de ser curto, porém o miniconto 
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não é uma miniliteratura, ele é um gênero completo. Os pontos positivos 
nessa escrita é que todos lêem, por ser uma literatura condensada. A 
leitura dos minicontos, assim como a sua interpretação devia ser frequente 
nesse projeto, para que seja estimulada a nossa imaginação. (Aluna 2)      

 

 Com essa atividade, se deu início aos módulos da sequência didática que 

têm como objetivo fazer com que o discente se familiarize com o gênero, 

conhecendo, não apenas a sua estrutura composicional, mas o objetivo, os meios 

de circulação, dentre outras particularidades. Logo, quando a escola desenvolve 

essas atividades sobre um gênero textual, promove a aprendizagem progressiva da 

escrita.  

 Quanto à assimilação do grupo e aceitação da proposta, percebemos pelo 

depoimento das discentes que os objetivos propostos, que era averiguar o 

conhecimento prévio da turma acerca do gênero, bem como integrá-la sobre as 

etapas subsequentes do projeto foram, alcançados.   

Na terceira oficina do projeto, os alunos foram conduzidos à Biblioteca 

Indústria do Conhecimento “Pety Fernandes de Araújo” para fazer a leitura dos 

primeiros minicontos. Nesse momento, apresentamos alguns minicontos da 

coletânea Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século, organizado por 

Marcelino Freire e propomos aos discentes que lessem e comentassem acerca da 

interpretação dos textos lidos.  

Antes da entrega dos textos, organizados em caixinhas coloridas, como forma 

de incentivo à leitura, os discentes conheceram um pouco sobre a trajetória poética 

do escritor pernambucano Marcelino Freire, assim como sobre as condições em 

que a coletânea apresentada surgiu.   
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Figura 3 -  Leitura e discussão dos minicontos da coletânea Os cem menores contos 

brasileiros do século, org. de Marcelino Freire. 

 

Fonte: Arquivo da autora 

Para essa atividade, foram selecionados os minicontos Fome Zero (Luiz 

Paulo Faccioli), A vida no jogo das aparências (Roniwalter Jatobá), Bala perdida 

(Wilson Freire), Prometeu acorrentado (Flávio Moreira da Costa), Assédio sexual 

(Sérgio Móia), Serão (Alexandre Barbosa de Souza), Adeus (Miguel Sanches 

Neto), No embalo da rede (Carlos Herculano Lopes), Boletim de carnaval (Luiz 

Roberto Guedes), Suspense (Rodrigo da Faria e Silva), Gravidez (Cristina Alves), 

Criação (Tatiana Blum), Heroísmo inútil (Henrique Schneider), Arruda (Andrea Del 

Fuego), Confissão (Lygia Fagundes Telles), O espelho de Narcísio (Modesto 

Carone), Fossa (Fabrício Carpinejar), Eu não te amo mais (Jorge Furtado), 

Desfecho romântico anos depois (Luís Augusto Fischer), Mas o rio continua lindo 

(Antonio Torres), O Eutanazista (Glauco Mattoso), Acerto (Francisco de Morais 

Mendes), Assim (Luiz Ruffato), Disque-denúncia (Marçal Aquino), Chico (Nelson de 

Oliveira), Monólogo com a sombra (Rogério Augusto), Fumaça (Ronaldo Correia de 

Brito), Bala perdida (Wilson Freire). Concluída a leitura silenciosa dos minicontos, 

todos leram em voz alta e, em seguida, expuseram sua compreensão.  

Para a realização dessa atividade, respaldamo-nos nas vozes dos estudiosos 

da sequência didática que afirmam que o trabalho com outros textos do mesmo 
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gênero, que tanto podem ser produzidos por adultos ou mesmo por alunos, permite 

aos educandos ampliarem as suas referências de leitura e, consequentemente, 

seus repertórios culturais.  

Para avaliar o nível de compreensão da turma a respeito dos minicontos lidos, 

solicitamos-lhe o registro oral, no momento de cada socialização e, o escrito, 

orientado como atividade extraclasse.   

A respeito do miniconto “Eu não te amo mais”./ - O quê?/ Fale mais alto, a 

ligação está horrível!.” de Jorge Furtado, a discente escreveu: “O miniconto 

apresenta uma ligação entre duas pessoas. Se aprofundando na história, podemos 

imaginar um casal em que a relação está desgastada e, um deles, tenta terminar, 

mas a outra parte, de certo modo, não aceita, desconversando que a ligação está 

horrível, adiando o possível fim”. 

 

Com relação ao miniconto “Fome Zero”, de Luiz Paulo Faccioli, a discente escreve:  

  

O meu miniconto que foi intitulado “Fome Zero”, chega a trazer a ideia de 
uma mulher que grita no SPA, “Preciso comer!”, porém a mulher tem cem 
quilos. O título, com certeza chama muita atenção, pelo fato de que não 
tem nada a ver com a história, por isso traz a ironia ao texto. Praticamente 
quando uma mulher vai ao SPA é para ficar magra, mas o contexto dessa 
história muda, e ela grita que está com fome e que precisa comer. Então é 
o que deixa o miniconto engraçado, traz o humor. Com relação ao título 
“Fome zero”, o que lembra é uma campanha do governo e o estado da 
pessoa sem fome.     
 
                

 Ainda com relação à compreensão dos minicontos na oficina acima 

mencionada, outra discente escreveu sobre o miniconto “Atriz no Divã”, de Lívia 

Garcia-Roza:  

 

O título do miniconto é “Atriz no Divã”. Ele retrata uma atriz em uma 
consulta com o psicanalista. A atriz pergunta ao doutor se ele já viu ela 
representando, ele com ironia pergunta: “Fora daqui?”. Ele está insinuando 
que a atriz estar atuando em suas consultas, que ela não está falando a 
verdade. Ele está acusando a atriz de dar declarações falsas, 
provavelmente para chamar atenção. 
 
 

 Tendo como parâmetro as três vozes, percebemos que ambas conseguiram 

compreender a mensagem implícita em cada miniconto: a primeira por enxergar 

que as pessoas, na maioria das vezes, com medo de enfrentar seus problemas, 
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acabam arranjando desculpas. Nesse exemplo, essa recusa acontece através de 

uma ligação telefônica mal-sucedida.  

 A segunda, pontuou no miniconto a ambiguidade presente no título e, ao 

mesmo tempo, a ativação de outros conteúdos, como a relação do título com o 

programa de governo. E a terceira, percebeu a sutileza do discurso do psicanalista 

ao insinuar que a atriz mentia em suas consultas.  Logo, o objetivo da atividade foi 

alcançado, posto que os discentes realizaram a leitura dos textos e conseguiram 

depreender e construir sentido para os textos propostos.  

 É pertinente ressaltar que a compreensão do texto literário, não apenas 

aquele pertencente à minificção, dependerá de muitos aspectos como a idade, 

condições sociais, experiências com a literatura (oral ou escrita), entre outras 

considerações. Noutras palavras, o fato de alguns discentes não conseguirem 

compreender um texto literário, fazer inferências, comparações com outras 

referências de leitura, não significa que o texto literário e/ou a escola não estejam 

cumprindo a sua função social, ao contrário, isso sinaliza à escola e, em especial, 

para os professores, que o texto deve ser o centro de qualquer ação, pois somente 

assim o aluno-leitor será formado.     

  Sequenciando as oficinas, no quarto encontro, no espaço da biblioteca 

“Terezinha Dantas”, fizemos o convite a Willen Sergius Dantas de Lima Silva, aluno 

do Ensino Médio, que tem habilidades para o desenho artístico, a fim de que ele 

desse dicas de desenhos à turma, como noções básicas de ampliar ou diminuir 

objetos, entre outras orientações.   

Na oportunidade, o convidado expôs alguns de seus desenhos e incentivou a 

turma a ilustrar os minicontos lidos na oficina anterior. Para esse momento, 

distribuímos, além de lápis de cor, cartolinas coloridas em formato de livro. Essa 

atividade se justifica pelo fato de que quanto mais prazerosa as atividades que 

envolvam a leitura do texto literário, melhor a aceitabilidade do aluno e, por 

conseguinte, a tarefa torna-se mais produtiva. Sobre essa importância das 

ilustrações nos textos, Camargo (1999, p. 125) afirma:  

 

Muito mais que apenas ornar ou elucidar o texto, a ilustração pode, assim, 
representar, descrever, narrar, simbolizar, expressar, brincar, persuadir, 
normatizar, pontuar, além de enfatizar sua própria configuração, chamar a 
atenção para o suporte ou para a linguagem visual. É importante ressaltar 
que raramente a imagem desempenha uma única função, mas, da mesma 
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forma como ocorre com a linguagem verbal, as funções organizam-se 
hierarquicamente em relação a função dominante.   

 

 Portanto, ao ilustrar um texto o aluno expõe a sua compreensão e, ao 

mesmo tempo, sinaliza que tipo de efeito aquele texto lhe causou.    

 Na quinta oficina, posterior a esse momento lúdico, utilizamos 15 imagens 

retiradas do “Blog Minicontos Cotidianos”, de Sílvio Vasconcellos. Essas imagens 

representavam temáticas como a violência contra a mulher, catástrofes naturais, 

fome, prostituição, guerras, doenças e drogas.  

 

Figura 4  Imagens (Blog  Minicontos Cotidianos), utilizadas como referência para a 

primeira produção de minicontos.  

 

 

 Realizamos a seleção dessas temáticas por meio de uma enquete através 

da rede social Facebook. Na oportunidade, solicitamos dos alunos que votassem 

nas temáticas sugeridas que representassem algumas das suas maiores 

preocupações. 

 Na sala de aula, após a entrega das imagens, solicitamos aos estudantes 

que escolhessem aquela mais chocante e, a partir disso, produzissem o primeiro 

miniconto. Para tanto, e, consequentemente, a fim de reforçar as características do 

gênero, os alunos receberam algumas orientações escritas, retiradas do Blog 
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“Descobrindo Minicontos, de Ana Mello10, sobre como escrever minicontos. A 

respeito do gênero, a autora ressalta:  

 Miniconto é um conto pequeno, portanto deve ter as 
características do conto: narratividade, ou seja, narrador, 
personagem, espaço e tempo. Efeito, intensidade e tensão;  

 Isso tudo em um número limitado de caracteres. Muitos 
autores chamam de minicontos aqueles com até 200 
caracteres, minicontos com até 150 caracteres e nanocontos 
com até 50 caracteres; 

 Caractere é qualquer letra, sinal de pontuação ou espaço 
em branco. O título não entra na contagem; 

 Os minicontos são ficção e têm como objetivo envolver o 
leitor no enredo; 

 Use um bom título, ele é uma isca para o seu leitor; 

 Pode ter humor, mas não é piada; 

 O subtexto é o melhor do miniconto, é o que não está dito, 
aquilo que cabe ao leitor descobrir, imaginar; 

 Quanto mais leituras possíveis, melhor o miniconto; 

 Qualquer assunto pode ser inspiração para um bom 
miniconto: contos maiores, notícias de jornal, a observação 
da própria vida, mas sobretudo a leitura, o conhecimento; 

 Para finalizar, faça tudo diferente, tente, invente, o miniconto 
é também a síntese da criatividade.    

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

10
Ana Mello é licenciada em Ciências e Matemática pela Unisinos. Iniciou suas publicações em 2002 quando foi 

uma das classificadas no concurso da Carris, Relatos da História e outras Memórias, tendo conto publicado em 
livro com esse título. Participou de várias Antologias da Editora Litteris e CBJE. Publica em diversos sites na 
internet e é colunista do site SORTIMENTOS.COM desde 2003. Escreve poesias, contos e crônicas. É 
coordenadora do Movimento Poetrix no Rio Grande do Sul. Apaixonada por minicontos, ministrou em 2007 
quatro oficinas inseridas no Projeto Vamos Ler, do Diário de Cachoeirinha. Coordenado pela jornalista Sônia 
Zanchetta, o projeto contava, na ocasião, com o patrocínio da Secretaria Municipal da Educação e Pesquisa, 
além do apoio da Câmara Rio-Grandense do Livro e do Clube Literário de Cachoeirinha. Tem poema 
selecionado no Concurso Poemas no Ônibus e Trem - 2006. Publicou recentemente seu primeiro livro em 
papel, MINICONTANDO, pela editora Casa Verde. Ministra oficinas de minicontos, crônica e poetrix para 
público jovem e adulto. É autora dos  
e-books, Verbetrix, Aleivosias e Céu & Inferno.  
Disponível em: <http://descobrindominicontos.blogspot.com.br/p/dez-dicas-para-escrever-minicontos.html> 
Acesso em: 18 nov. 2014.  
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Figura 5 -  Primeira produção do gênero miniconto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 Realizada a entrega das imagens, os alunos deram início à primeira 

produção textual do gênero miniconto. Essa primeira produção constituiu um meio 

de o professor diagnosticar se os discentes dominaram ou não o gênero e, partindo 

das dificuldades apresentadas, desenvolver atividades organizadas em módulos, 

com a finalidade de atingir os objetivos propostos. Barros e Rios-Registro (2014, p. 

25) a esse respeito asseveram: 

 

Sabendo quais os domínios que os alunos já possuem em relação ao 
gênero, e o que ainda requer ser desenvolvido para que as suas 
produções possam atender, de modo satisfatório, à necessidade de 
interlocução apresentada no início da proposta, os módulos de atividades 
devem contemplar as lacunas percebidas nos textos produzidos. A 
quantidade de módulos de atividades dependerá da (in)apropriação dos 
alunos sobre o que está sendo trabalhado.       
 

 Com base no que propõe a sequência didática, os discentes produziram 

seus primeiros minicontos. Após essa atividade, realizamos a leitura de toda a 

produção e os alunos que não atenderam às características do gênero foram 

incentivados a ler, reler e reescrever suas produções. Essa etapa ocorreu no 

contraturno das aulas regulares, posto que as intervenções foram realizadas 

individualmente.  
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 Segundo Passarelli (2012), há certa resistência dos jovens quanto ao 

processo de reescrita textual e isso se dá por algumas razões, dentre elas estão: 

(a) concepção de escrita como produto acabado, como sendo algo realizado para 

fins de avaliação quantitativa; (b) dificuldade de assimilar o que a escola ensina e, 

por sua vez, fazer um contraponto com a realidade; (c) angústia constante do 

professor de linguagem em dar conta da extensão do programa; (d) exercício de 

redação como forma de punição ou mesmo como preenchimento de tempo, 

quando falta outros profissionais na escola, etc. 

 Partindo do que foi exposto, para sanar algumas dessas dificuldades e, 

quiçá, fazer com que esse jovem se torne produtor eficiente de texto, requer da 

escola uma série de mudanças metodológicas e dos professores de língua. É 

preciso que o discente compreenda a escrita processual como algo realizado 

gradativamente, ou seja, que não há dom ou inspiração, que o texto é construído, 

aperfeiçoado até chegar ao “produto final”, considerado adequado àquela situação 

comunicativa.  

 Assim, tanto na produção textual, como no processo de avaliação desses 

textos, o professor não deve levar em consideração apenas os aspectos 

superficiais do texto, tais como ortografia, pontuação, acentuação, e sim o que o 

aluno consegue comunicar no todo do texto. Por essa razão, fazem-se necessários 

critérios predefinidos de correção textual. A ação mediadora do professor no ato da 

revisão passa a ser mais efetiva quando são apontados aspectos que precisam ser 

revistos, ou seja, que precisam ser reescritos. A esse respeito, Passarelli, (2012, p. 

95) assevera: 

 

Para essa prática de correção higienista poder sair de cena, é preciso que 
nos voltemos à fase dos ensaios, antes de adentrar a ribalta escolar, ou 
seja, considerar o papel do professor a partir de dois eixos – o eixo 
epistemológico, que diz respeito ao conhecimento da área; e o eixo 
didático-pedagógico, que se refere a como lidar com o conhecimento da 
área – para propiciar o papel de sujeito – autor.  

 

 Por fim, ensinar produção textual deve ir além do ensinar regras gramaticais 

e de convenções e/ou tentar fazer com que os alunos as decorem. Essa prática 

processual requer conhecimento do professor sobre as etapas que devem ser 

cumpridas pelo aluno tais como planejamento, tradução de ideias em palavras, 
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revisão etc. Tendo esse conhecimento, torna-se mais “fácil”, para o aluno, a 

compreensão de que a escrita, que atenda às demandas sociais, está além de um 

produto acabado e, sim, várias idas e vindas ao texto.  

   Considerando essas proposições, conseguimos fazer com que os jovens 

participantes voltassem aos textos para aprimorá-los. E o resultado dessa primeira 

produção consta a seguir, assim como suas respectivas análises.   
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 Tanto no miniconto “Água”, como no “Desesperança”, os discentes revelaram 

a preocupação com as mudanças climáticas, especificamente com a falta d’ água ou 

o excesso dela, que atinge a população mundial. Utilizando-se de poucas palavras, 

sugerem uma situação paradoxal, mas igualmente preocupante.  

 No miniconto “Desesperança”, esse prefixo, que significa a falta de algo, 

nesse contexto, sugere a falta de esperança diante das situações adversas, que de 

certa forma, é explicada na primeira linha, chamando-nos a atenção à temática. 

Outra observação pertinente é a escolha da sentença “Foi tudo por água abaixo”, 

para determinar o fim, o declínio e, ainda para dar mais ênfase, dramaticidade e 

suspense, o discente na última linha utiliza-se da figura de linguagem metáfora “A 

vida se afogou”.     
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 Os minicontos “Acabou”, “Cocaína”, “Caso de loucura”, “Consequência”, “O 

primeiro passo”, “Pó”, “Prisão invisível”, “A fumaça” e “Uma escolha” abordam a 

temática drogas, fato que sinaliza a preocupação dos jovens com a questão social 

da dependência química.  

 No miniconto “Acabou”, o discente explora a partir do título a ideia de fim. 

Nesse caso, especificamente, o fim ocasionado pela dependência química. Nos 
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minicontos “Cocaína” e “Pó”, ambos escritos em primeira pessoa, há uma alusão ao 

poder de dependência das substâncias tóxicas, que são capazes, com facilidade, de 

passar a fazer parte da rotina das pessoas. 

 No miniconto “Caso de loucura”, o discente procura, também a partir do título, 

induzir o leitor a pensar num relacionamento amoroso, no entanto, com a leitura, o 

eu lírico constituído pela primeira pessoa do singular, fala das consequências desse 

“caso de loucura”, ou seja, discorre sobre uma busca por algo que, mesmo tendo 

adquirido bens materiais, não conseguiu atingir o estágio da felicidade. Os 

minicontos “Consequência” e “O primeiro passo” chamam-nos à atenção para o 

poder que as pessoas têm sobre as próprias escolhas, mas não as têm sobre os 

resultados.   

 No miniconto “A fumaça”, assim como em outros minicontos produzidos pela 

turma, aparecem alguns elementos da narrativa, próprios de textos mais longos. 

Nesse exemplo, em especial, observamos a presença de um narrador-personagem, 

que “conta” a sua própria experiência de vida, seguindo uma logicidade de 

pensamento e um possível desfecho. No conto “Prisão invisível”, o discente recorre 

à ideia dos efeitos silenciosos e devastadores da dependência química sobre as 

pessoas. Em “Uma escolha”, mais uma vez o discente aborda a temática 

supracitada, no entanto, demonstra um diferencial: um intercruzamento de vozes.  
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 No miniconto 12, observamos duas situações paradoxais, de um lado a 

obesidade, muitas vezes associada ao excesso ou mesmo à alimentação 

desequilibrada e, no outro extremo, uma referência à fome, hoje considerada 

também um problema mundial.  Nesses dizeres, o discente sugere que quando há 

situações antagônicas assim como essa, há um princípio de desigualdade. 
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 No miniconto 13, há uma revelação da condição sub-humana das pessoas 

que não têm o mínimo para sobreviver, se submeterem a procurar comida nos lixões 

das grandes cidades. De maneira poética, a discente substitui o ato de catar comida 

no meio do lixo, pelas expressões “Procurava a esperança nas sobras do mundo”. 

Esse recurso, além de “gritar aos quatro ventos” sobre a questão da desigualdade 

social, consegue mexer com a emoção do leitor.   

 Com relação aos minicontos “O pouco me serve”, “Necessidade” e “Fome”, há 

também uma explícita referência à temática fome, tão discutida. Essa temática faz 

parte das “Oito Metas do Milênio”, que 191 países se comprometeram em conquistá-

las até este ano 2015.    

 No miniconto “O pouco que me serve”, o discente opta por iniciá-lo por um 

travessão, marca que indica a fala do personagem e, a partir desse discurso, 

extraímos a sua condição naquele momento. Os minicontos “Fome” e 

“Necessidade”, pelas escolhas lexicais, os discentes sugerem que em virtude da 

fome, as pessoas podem agir de maneira pouco convencional. Em outras palavras, 

essa condição as fazem lutar pela sobrevivência se apropriando de outros meios.  
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 Os minicontos “Tragédia”, “Violência na periferia” e “Morte” sinalizam a 

inquietude dos jovens frente à sociedade, que é a violência desenfreada presente 

em todas as cidades, das pequenas às grandes metrópoles.  O miniconto “Tragédia” 

tem similaridade com o miniconto “Aventura”, de Luís Dill, uma vez que, utilizando-se 

de duas palavras, incluindo o título, o discente consegue atingir o efeito esperado no 
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leitor: que é a comunicação. O vocábulo “Tragédia”, título introdutório do miniconto, 

antecipa para o leitor uma ideia de horror, de morte.  

 No miniconto “Violência na periferia”, através das marcas textuais, que são os 

travessões, exclamações e parênteses há uma indicação de disparos de arma de 

fogo. No ápice da narrativa, um prenúncio de desfecho, indicado pela sentença “E 

um jovem morto em frente a sua casa”. No miniconto intitulado “Morte”, o autor faz 

menção ao fato de que a violência hoje se tornou tão comum, que as pessoas 

passaram a tratá-la com banalidade.        
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 Os minicontos “Corpo”, “Bem cedo” e “Bolsa da noite” expõem ao leitor a 

temática da prostituição infanto-juvenil e/ou abuso sexual, problemáticas comuns às 

cidades brasileiras. O miniconto “Corpo” sugere uma situação em que uma “menina-

adolescente”, por questões de sobrevivência, é submetida à prática da prostituição.

 No miniconto “Bem cedo”, revela-se aparentemente uma situação de abuso 

sexual. Já no miniconto “Bolsa”, há uma alusão clara à exploração sexual nas ruas, 

àquela em que as meninas disputam um lugar no competitivo “comércio” do corpo. A 

última parte desse miniconto revela um elemento surpresa: a “escolha” pela 

prostituição.  

 Nesse trecho, podemos apreender que são várias as razões que a motivam, 

que vão desde a necessidade de sobrevivência à opção. Em “Terrores noturnos”, 

aborda uma questão bastante delicada e discutida no atual contexto social: a 

violência contra a mulher. A escolha da temática revela também a preocupação da 

jovem discente, uma vez que a mídia tem divulgado recentemente casos desse tipo 

de violência não apenas no Brasil, mas também em outros países desenvolvidos. 

Percebemos que, nesse miniconto, a discente, a começar pelo título, chama-nos à 

atenção para a gravidade da situação. As escolhas lexicais nesse caso são 

determinantes para sugerir uma atmosfera de suspense. 
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 Nos minicontos “Acabou”, “Horror” e “Inocência infantil”, há uma referência 

sobre a temática guerra, no entanto, essa guerra, tanto pode ser no sentido literal 

quanto outro tipo de guerra mais silenciosa. No miniconto “Acabou” o eu - lírico faz 

uma afirmação, constatando o motivo daquele fim. No “Horror” passa a impressão de 

que alguém estar em algum lugar, aparentemente tranquilo, mas de repente essa 

paz é rompida por algo destruidor. Nesse caso, cabe ao leitor preencher as lacunas 

existentes desse não dito. No “Inocência infantil”, há uma semelhança com o 

miniconto anterior, pois há uma aparente calmaria e essa “tranquilidade” se desfaz.   
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 No miniconto “Da mera importância”, o autor recorre à temática das relações 

interpessoais, precisamente, da necessidade que as pessoas têm de estar juntas. 

Em “Arrependimento”, há uma apresentação de uma situação vivenciada por cinco 

pessoas, que pode sugerir, dependendo da interpretação, uma intriga envolvendo 

familiares, uma dívida de jogo ou mesmo um acidente. Nesse caso, os espaços 

vazios sugeridos por Iser são preenchidos pelo leitor.  Já no miniconto “Sonho”, a 

partir do título, o aluno faz uma alusão ao campo da utopia, em que o Saara, um dos 

principais desertos do mundo, aparece como um paraíso de água e alimento.      

 Após toda essa discussão, é possível perceber que os objetivos propostos 

foram alcançados, posto que os discentes conseguiram escrever os primeiros 

minicontos, atendendo não apenas as características do gênero (concisão, 

narratividade, efeito, tensão entre outras), mas sobretudo conseguiram refletir sobre 

sérios problemas sociais; medos; frustrações; desilusões amorosas; enfim, refletiram 

sobre o que pensam sobre a vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Dando prosseguimento aos módulos da sequência didática, na oficina 

subsequente, os alunos mais uma vez foram conduzidos à Biblioteca Indústria do 

Conhecimento “Petty Fernandes de Araújo”. Dessa vez, apresentamos os 
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minicontos produzidos por alunos também de 9º ano, trabalho orientado pela 

professora Luciana Maria de Carvalho, da cidade de Currais Novos – RN. 

Figura 6 -  Leitura e discussão da biografia e textos do livro Ah, é?, de Dalton Trevisan. 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 Essa atividade teve dentre outros objetivos mostrar aos estudantes que para 

escrever quaisquer gêneros, e, nesse caso em especial, os minicontos, as pessoas 

não necessariamente precisam ser escritoras consagradas e, sim, que tenham 

conhecimento sobre o processo da construção da escrita tais como o objetivo 

pretendido, gênero textual a ser produzido, o tom assumido, a temática, o 

interlocutor presumido, o espaço de circulação etc. Em outras palavras, a escrita não 

constitui um dom ou provém de inspiração, a escrita é construída e tem objetivo. 

Com relação a essa nova perspectiva da escrita na escola, Garcia (2010, p. 2-3), 

afirma: 

O objetivo principal da produção de textos na escola passou a ser a 
participação ativa e crítica do estudante na sociedade, daí a importância de 
a escola propor situações de produção que se reportassem a práticas 
sociais e a gêneros textuais que existem de fato, que circulam socialmente 
e sejam passíveis de serem reconstituídos, ainda que parcialmente, em sala 
de aula. Escrever na escola passou a ser visto com um “ensaio” ou mesmo 
uma prévia convincente” do que será requerido dos jovens aprendizes no 
espaço social. Daí ser necessário contemplar os gêneros que circulam nas 
diferentes esferas da atividade humana: literária, jornalística, midiática, 
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científica, do lazer etc., o que permitiu privilegiar diferentes práticas letradas 
da vida contemporânea, buscando-se (re)produzi-las na escola.              

  

Dando continuidade ao momento, disponibilizamos aos estudantes a biografia 

de Dalton Trevisan, assim como apresentamos seu livro Ah, é?, considerada pela 

crítica como obra inaugural do gênero miniconto no Brasil.  

Na oportunidade, explicamos à turma que os minicontos desse livro não 

seriam trabalhados, posto que a abordagem dada pelo autor aos temas não eram 

apropriados para aquele momento, assim como não constituía o foco do projeto, no 

entanto, por solicitação da turma, foram lidos alguns textos para ilustrar o estilo 

peculiar do autor.  

 Entre eles, os minicontos 33 e 58, (TREVISAN, 1994, p. 27-45) que versam 

sobre a problemática da pedofilia e os minicontos 37 e 74 (TREVISAN, 1994, p. 30-

57), que discorrem sobre o homossexualismo, assunto comum às rodas de 

discussões na sociedade.  

A justificativa para a leitura desses minicontos na sala de aula se deu pelo 

fato de que ambas as temáticas fazem parte do ambiente cotidiano jovem e a escola 

não pode ignorar sua existência. Assim, nas oficinas subsequentes, os alunos teriam 

a oportunidade de ler, discutir e produzir não somente sobre as duas temáticas 

citadas, mas várias outras de cunho social.  

Por fim, orientamos a leitura do miniconto “O amor é uma corruíra no jardim 

– de repente ela canta e muda toda a paisagem” (TREVISAN, 1994, p. 5). Como 

critério para a escolha, levamos em consideração a temática amor, tão comum à 

faixa etária dos estudantes, bem como por ser um miniconto de Trevisan, 

apresentado e discutido na aula.   

A atividade transcorreu da seguinte forma: distribuímos os minicontos aos 

discentes, orientamos à leitura e, em seguida, exploramos a compreensão da turma 

quanto ao pássaro “Corruíra” e os efeitos de sentido dessa metáfora. Por fim, 

sugerimos, que a partir dele, escrevesse outros com temáticas voltadas para 

relações interpessoais e/ou sentimentos como amor, paixão, solidão, ciúme, traição, 

entre outras inquietudes do ser humano. Como atividade artística, sugerimos que 

cada um trouxesse para a aula seguinte o miniconto dentro de uma caixinha de 

fósforos recoberta com materiais diversos (tecido, papel, papelão etc.)   
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 Como resultado dessa oficina, os discentes escreveram minicontos tratando 

de sentimentos variados como desilusão amorosa, amor correspondido, solidão, 

distância, paixão, ciúmes, amizade, ódio, felicidade, dentre outras temáticas que se 

cruzaram, cuja produção está transcrita a seguir: 
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Assim como as demais oficinas, essa também teve uma satisfatória aceitação 

dos discentes, principalmente porque é comum na fase da adolescência, a 

apreciação e desenvoltura para falar de assuntos ligados aos sentimentos. Dessa 

forma, podemos inferir que quando há planejamento e envolvimento do professor 

nas ações de ensino-aprendizagem, o resultado alcançado tende a ser positivo. 

 Sabendo que a tecnologia faz parte da vida do jovem hoje de qualquer classe, 

e que os minicontos podem ser encontrados, lidos e produzidos nesse espaço 

virtual, conduzimos à turma ao Telecentro Legislativo e, durante duas aulas (duração 

de 50 minutos cada), os estudantes pesquisaram em vários sites minicontos de 

temáticas livres.  

 Nessa pesquisa, todo o grupo, organizado em duplas e/ou trios, recebeu 

orientação que pesquisasse cinco minicontos diferentes, ilustrasse-os e organizasse 

em forma de livro para ser apresentado na aula seguinte. Com relação à inserção 

dos minicontos na esfera virtual, Rojo (2012, p. 80) assegura:  

 

Na contemporaneidade, com as tecnologias digitais, esse gênero tomou 
novo fôlego, sendo amplamente publicado em Blogs, celulares, Twitter, 
dentre outras ferramentas. Esse fôlego foi renovado devido à fluidez e à 
rapidez com que as informações são divulgadas por meios tecnológicos 
digitais que exigem outras formas de leitura, outros gêneros de textos e 
outros letramentos.    
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Figura 7 – Pesquisa de minicontos na Internet (Telecentro Legislativo). 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 Dando prosseguimento à atividade anterior, os estudantes apresentaram os 

minicontos pesquisados, assim como expuseram a compreensão oralmente e por 

escrito. Os minicontos apresentados foram os seguintes: “Estante” (Luana Noslin), 

“Crepúsculo” (João Ventura), “Zumbi” (Jenifer Castellan de Oliveira), “Nem tudo é o 

que parece” (Nívio Borges), “Outono” (Miguel Carqueija), “Colégio novo” (Marcelo 

Spalding), “Penetra” (Tonico Vieira), “O Eutanazista” (Glauco Mattoso), “Chico” 

(Nelson de Oliveira), “Ferroviário” (Juliano Monterroso), “Diagnóstico” (Suely Braga), 

“A boneca” (Jacira Fagundes), “Marias” (Marcelo Spalding), “Traição” (Thanise 

Fuller), “Memória” (Jenifer Castellan de Oliveira), “Sussurrou” (Jeferson Bandeira), 

“Na calada da noite” (Hitchcock), “Fumaça” (Ronaldo Correia de Brito), “O gol 

perfeito” (Leonardo Brasiliense), “Apego” (Marcelo Spalding), “Xadrez” (Carlos 

Seubra), “O último a saber” (Mutante), “A Cartomante” (Jairo Cézar), “Negócios” 

(Tânia Diniz), “Valores” (Angela Sehnoor), “Lua” (Weber Carlos dos Santos), 

“Escancarava a beleza na água” (Renata Martins), dentre outros minicontos sem 

títulos.  
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Figura 8  Apresentação dos minicontos pesquisados na Internet. 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 Como mencionado anteriormente, os discentes discorreram sobre os 

minicontos pesquisados na Rede Mundial de Computadores. Como exemplo 

ilustrativo, na sequência, transcrevemos as vozes de três deles. O primeiro mostra a 

impressão do miniconto “Maria”, de Marcelo Spalding e, assim diz: “O tema principal 

do miniconto ‘Maria’, de Marcelo Spalding, é a rotina das empregadas domésticas 

que trabalham muito para ganhar apenas um salário mínimo, assim como a ‘Maria’ 

do texto”.  

 Quanto à segunda estudante, dentre os cinco minicontos analisados, 

destacam-se as seguintes:  

O miniconto “Traição”, de Thanise Fuller, discorre sobre o tema em que 
muitas famílias presenciam: a traição, onde uma pessoa assume o lugar do 
marido ou mulher, para suprir suas necessidades da carne. O miniconto 
“Colégio novo” fala sobre uma criança em sua visita ao novo colégio, onde 
não encontra crianças, que como ele, depende de uma cadeira de rodas. 

 Com base nessas duas falas, percebemos que houve assimilação dos 

discentes sobre as questões sociais discutidas nos minicontos. Como ponto 

negativo, a turma não relacionou, no registro escrito, as semelhanças e diferenças 

dos minicontos pesquisados com os minicontos de Marcelino Freire. A avaliação 
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dessa e das demais oficinas foram realizadas de maneira qualitativa, a partir das 

análises das atividades mediadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Dando sequência às oficinas, mais uma vez utilizamos o espaço da biblioteca 

“Terezinha Dantas”, para trabalhar a oficina de contos. Os contos selecionados para 

essa finalidade foram: “Missa do galo” (Machado de Assis), “Venha ver o pôr-do-sol” 

(Lygia Fagundes Telles), “Uma amizade sincera” (Clarice Lispector), “Berenice” 

(Edgar Allan Poe), “O primeiro beijo” (Clarice Lispector), “Felicidade Clandestina” 

(Clarice Lispector), “A aliança” (Luís Fernando Veríssimo), “Natal na Barca” (Lygia 

Fagundes Telles) “Negrinha” (Monteiro Lobato), “Episódio do inimigo” (Jorge Luís 

Borges), “A Carteira” (Machado de Assis), entre outros.  

 Como critério para essa seleção, levamos em consideração a faixa etária dos 

discentes, o interesse desses jovens pelas temáticas e, sobretudo, a relevância 

social das temáticas abordadas, visto que a escola, ao promover espaços de leitura, 

está contribuindo com a formação plena do estudante em seus mais variados 

aspectos. 

 Sendo assim, inicialmente revisamos as principais peculiaridades do gênero 

conto, assim como identificamos nesses textos as características semelhantes e 

distintas do conto e miniconto. Sobre isso, Silva (2009, p.75), destaca: 

 

Para analisar um conto, o aluno precisa conhecer seus elementos 
constitutivos e, para isso, é preciso uma aula expositiva que contemple de 
uma só vez toda a teoria essencial, ou momentos teóricos antecedendo ou 
intercalando a leitura de vários contos. Ou seja, um tratamento intensivo ou 
homeopático. Dependendo do perfil de sua turma, essa última alternativa 
poderá mostrar-se mais eficaz. Nesse caso, você deverá escolher o conto 
no qual o tópico que deseja ensinar predomine sobre os demais elementos. 

 

 Após essa retomada, solicitamos dos discentes a leitura silenciosa dos contos 

e, na sequência, uma explanação oral sobre o enredo, as personagens, o espaço, o 

tempo, o foco narrativo, o tipo de narrador sobre o conto lido, assim como a opinião 

sobre as temáticas abordadas pelos autores.  

 Realizada a leitura e exposição dos elementos da narrativa, também 

discutimos pontos importantes nessas narrativas tais como: a união por interesse, a 

fé, o adultério, o valor da amizade, bem como fizemos um paralelo entre a sociedade 

mostrada nos contos e a atual.  
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Figura 9  Leitura e discussão dos contos. 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 Depois disso, orientamos os estudantes a transformar os contos lidos em 

minicontos, assim como sugerimos que essa atividade fosse organizada e 

apresentada através de um álbum seriado contendo: a capa (temática) relacionada à 

leitura feita, a biografia do autor (a), o conto lido, a análise dos elementos da 

narrativa e, por fim, o miniconto produzido a partir da essência do conto 

apresentado. Essa sequência teve dentre outros objetivos incentivar a leitura, 

compreensão de contos e, por sua vez, aprimorar a capacidade de síntese tão 

importante na escrita do gênero miniconto.    
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Figura 10 – Apresentação das análises dos contos. 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 Como resultado da oficina descrita, trazemos a seguir os minicontos 

produzidos com base em alguns dos contos clássicos trabalhados.  
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Como última produção do projeto, conduzimos a turma ao espaço onde 

funciona o cursinho J & K, em Acari/RN.  Nesse momento, fizemos uma retomada de 

todo o projeto e, na sequência, realizamos uma dinâmica (A viagem). Para essa 
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atividade, entregamos à turma cinco papéis pequenos e solicitamos que escrevesse 

cinco nomes de pessoas importantes na vida de cada um deles. 

Figura 11 – Última produção textual do miniconto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora 

 Feito isso, lemos um texto que versava sobre a importância do outro, do estar 

perto, do demonstrar os sentimentos. Essa atividade teve como objetivo sensibilizar 

a turma para a escrita dos últimos minicontos. Na sequência, entregamos, assim 

como na primeira oficina, doze imagens retiradas do Blog “Microcontos140Toques” 

do professor, escritor e poeta Adilson Jardim, da cidade de Olinda/PE, para que 

escolhessem uma imagem e produzissem o último miniconto, no entanto, essa 

produção se diferenciou da primeira, pelo fato de que as temáticas giravam em torno 

das relações interpessoais.   Assim, como na produção inicial, realizamos a reescrita 

dos minicontos com os alunos que não atingiram as características do gênero. Como 

resultado dessa última produção, constam a seguir os minicontos produzidos.     
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 O miniconto “Sonhos eternos” apresenta, em termos estruturais, semelhanças 

ao miniconto “Insônia”, de Dalton Trevisan. Já o miniconto  “Cego” retrata uma 

situação comum aos adolescentes: a desilusão amorosa. Essa decepção no 

miniconto é tratada através a expressão: “caí no abismo”. 
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 O “Miopia amorosa” faz uma alusão ao ditado popular: “o amor é cego, cuja 

explicação está no fato de que, quando as pessoas estão apaixonadas, passam a 

não enxergar os defeitos do ser amado. É também usada para se referir à falta de 

beleza física.   

 No miniconto 4, a discente aborda de maneira poética a história de uma 

criança acometida por uma grave doença, que culmina em óbito. Inicialmente, há 
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uma descrição de como era antes a garota: “Era pequena...pulava, brincava...vivia 

uma vida feliz”. Na sequência, “Não esperava ela padecer tão jovem”, o verbo 

“padecer” sinaliza para o leitor a descoberta de algo sério e, logo em seguida, o 

miniconto ratifica o que antes fora anunciado.  

 Para a escrita do miniconto “Olhar”, a discente referenciou-se na imagem de 

um cãozinho. Nessa ministória, a autora exalta a amabilidade naquele olhar e, por 

essa razão, não havia espaço para o desamor.  

 “No precipício de sua paixão...Eu me entrego cegamente”, faz referência aos 

relacionamentos amorosos, à entrega das pessoas às paixões, aos amores. A 

discente, ao usar o vocábulo “precipício”, antecipa uma decepção amorosa, mas 

mesmo assim, se dispõe a viver essa paixão.   

 No miniconto “Gargalheiras”, a discente revela sua preocupação diante da 

situação crítica em que se encontra o açude Gargalheiras, principal reservatório que 

abastece a cidade. Nesses dizeres, há um emprego das figuras de linguagem 

prosopopéia, por atribuir ao açude características humanas “em seus últimos 

suspiros”, e de eufemismo, por suavizar uma expressão mais grosseira.    
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 O miniconto “Folheando-o” faz uma alusão ao objeto livro, especificamente o 

que a leitura proporciona como conhecer novos lugares e pessoas, entrar em 

contato com outras culturas. Esse alargar de horizontes é afirmado na última parte: 

“E encontro esse tal horizonte”, enquanto que o miniconto “Vazio” explora um dos 

males da modernidade: o sentir-se sozinho, mesmo estando rodeado de muitas 

pessoas. Esse isolamento no atual contexto social é cada vez mais frequente. O 

miniconto 10 compara o amor à água translúcida, que pode ser afetado com 

facilidade. O miniconto 11, por sua vez, trata da dificuldade que as pessoas têm de 

decidir sobre a própria vida. Em outros termos, deixam-se conduzir por outras 

pessoas.    
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 O miniconto “A mentira” retrata de maneira bem humorada uma situação hoje 

bastante discutida, a efemeridade das relações, a banalidade com que os 

sentimentos são tratados. O miniconto “A amizade” faz referência à grandeza desse 

sentimento tão importante na vida das pessoas, assim como fala da espontaneidade 

desse sentimento. Já no miniconto “Esquecimento” retrata uma cena em que o eu - 

lírico enumera sobre o que deixará aos entes queridos. Ao mesmo tempo 

observamos, assim como no miniconto “A mentira”, a rapidez como as pessoas 

lidam com suas memórias.   
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 No miniconto “A morte”, essa é mostrada como sendo algo inevitável, no 

entanto, sugere “solução” para os conflitos existenciais. Já o miniconto “Machismo” 

traz à tona uma questão polêmica: a violência contra às mulheres, que tanto pode 

ser física como psicológica, ambas igualmente destruidoras. Os minicontos “O amor” 
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e “Amor verdadeiro” abordam esse sentimento de duas maneiras: o amor no sentido 

de provocar decepções e no sentido de suportar as diferenças. E por fim, no 

miniconto “Ciúme”, há uma alusão clara a esse sentimento, muitas vezes, causador 

de separações conjugais. O “Escalada” faz menção à relação luta/sacrifício e 

sucesso; o “Medo” aborda a questão da fobia, talvez proveniente da depressão e o 

último, o miniconto 22, faz uma referência ao sentimento de segurança existente nas 

relações interpessoais.  

 Sendo assim, encerramos a análise dos minicontos produzidos na última 

oficina do projeto. Como resultado final de todas as oficinas, produzimos o livro 

Conto em segundos. Essa coletânea é dividida em quatro partes: “Um dizer que 

inquieta”, “Um dizer que revela”, “Um dizer que transforma” e “Um dizer que não se 

completa”. Na parte referente a “Um dizer que inquieta”, estão compilados os 

minicontos que versam sobre temáticas mais “preocupantes”, que fazem parte do 

universo social dos alunos. Na segunda parte, em “Um dizer que revela”, encontram-

se os minicontos provenientes da releitura do conto de Dalton Trevisan “O amor é 

uma corruíra no jardim – de repente ela canta e muda toda a paisagem.” Na terceira 

parte, estão os minicontos produzidos com base nos contos tradicionais.  Na última 

parte, em “Um dizer que não se completa”, consta os minicontos produzidos na 

última oficina, que exploram os sentimentos, as emoções e as inquietudes do ser 

humano.   

 

Figura 12 – Capa do livro Conto em segundos. 

 

Fonte: Arquivo da autora 
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 O lançamento desse livro aconteceu no dia 10 de julho de 2015, com a 

presença de todos os envolvidos no processo (alunos, pais, orientadora da pesquisa 

e parceiros). Na ocasião, como apresentação cultural houve recitação de poemas de 

poetas potiguares, música, exibição das fotos das oficinas e, por fim, a entrega dos 

livros a cada aluno.  

 

Figura 13 – Encerramento do projeto “Minicontos: uma prática de letramento emergente na 

escola”. 

 

Fonte: Arquivo da autora 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O presente trabalho contemplou a realização de sequência didática voltada 

para o estudo dos minicontos em turma do 9º ano da Escola Estadual Dr. José 

Gonçalves de Medeiros. Em linhas gerais, essa sequência, que seguiu os 

pressupostos da pesquisa-ação, compreendeu o desenvolvimento de onze oficinas, 

considerando o que propõem Dolz, Noverraz e Schenewly (2004). 

Para tanto, priorizamos a apresentação da situação de comunicação (gênero 

estudado, objetivos, tempo de duração, produto final e divulgação); leitura e 

interpretação de minicontos; primeira produção do miniconto; releitura; pesquisa de 

minicontos nos meios digitais; leitura de contos clássicos; retextualização de contos; 

produção final e reescrita, que culminou na coletânea de minicontos.   

 Para discorrer sobre a implementação desse trabalho, adotamos como 

objetivo geral descrever o desenvolvimento e implicações de sequência direcionada 

a práticas de letramento com o gênero miniconto. Nesse sentido, procuramos guiar 

nossas discussões a partir de duas questões: a primeira referiu-se à possibilidade de 

desenvolver sequência didática com ênfase na leitura e escrita do gênero minicontos 

e a segunda referiu-se às contribuições do desenvolvimento dessa sequência para a 

melhoria das práticas de letramento do aluno. 

          Respondendo aos questionamentos propostos, especialmente ao primeiro, 

podemos concluir que a sequência didática com o gênero miniconto pode ser 

considerada positiva por ter nos possibilitado organizar o ensino e aprendizagem 

desse gênero de maneira sistematizada, o que permitiu aos discentes construir seu 

próprio conhecimento, fato comprovado pelas participações nas aulas, tanto nas 

leituras dos contos e minicontos, discussões, registros escritos, pesquisas e, 

sobretudo, nas produções textuais que não apenas atenderam aos aspectos 

estruturais do gênero, mas que refletiram sobre o ser e estar nesse mundo numa 

fase particularmente ímpar como é a adolescência. 

Quanto à segunda questão norteadora da pesquisa, que interrogou sobre as 

contribuições do desenvolvimento dessa sequência para a melhoria das práticas de 

letramento dos alunos, podemos afirmar que houve avanços significativos na turma 

em termos de domínio do gênero, melhoria na capacidade de interpretação e de 
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síntese e, possivelmente, o mais importante, que foi a compreensão da turma 

quanto à importância da leitura e escrita como prática social. Em outras palavras, 

esse último ponto se concretizou na produção de livro, uma vez que os discentes 

perceberam que a escrita daqueles minicontos elaborados durante as oficinas 

poderiam ter outros interlocutores, além do professor.  

Assim sendo, tivemos como produção mais significativa da sequência didática 

a organização e lançamento do livro de minicontos intitulado Conto em segundos, o 

qual reúne coletânea constituída por quatro seções: “Um dizer que inquieta”, “Um 

dizer que revela”, “Um dizer que transforma” e “Um dizer que não se completa”. Na 

primeira parte, constam os minicontos que versam sobre drogas, prostituição, 

catástrofes naturais, guerra, fome, doenças, violência contra a mulher, dentre outras 

temáticas que fazem parte do dia a dia desses jovens. Na segunda, encontram-se 

os minicontos oriundos da releitura do miniconto de Dalton Trevisan “O amor é uma 

corruíra no jardim - de repente ela canta e muda toda a paisagem”. Na terceira parte, 

estão os minicontos produzidos a partir da leitura dos contos clássicos de autores 

como Jorge Luís Borges, Edgar Allan Poe, Machado de Assis, Lygia Fagundes 

Telles, Monteiro Lobato, Clarice Lispector, dentre outros nomes. Na última parte, 

“Um dizer que não se completa”, os minicontos exploram temáticas voltadas para as 

relações interpessoais, comuns à fase tão peculiar da adolescência.  

 Outro aspecto que se recupera nessas questões é que se os discentes foram 

capazes de ler, compreender e produzir esses gêneros pertencentes à minificção, 

tão comuns à sociedade contemporânea, consequentemente serão também 

capazes de ler, compreender e produzir outros gêneros de maior extensão.  

Sendo assim, do ponto de vista pedagógico, podemos concluir que a 

sequência didática direcionada a práticas de letramento com o gênero miniconto 

constituiu uma excelente estratégia pedagógica, uma vez que ela possibilitou aos 

discentes, dentre outras aprendizagens, a assimilação das peculiaridades do gênero 

estudado, a realização de inferências em atividades de interpretação, o 

desenvolvimento da capacidade de síntese e, principalmente, a produção satisfatória 

do gênero.  

 Para finalizar, é pertinente afirmar que a escola, pode, como principal agência 

de letramento, promover constantemente essas práticas de letramento em seus 

espaços de aprendizagem, cumprindo assim a sua função de inserir os jovens nas 
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diferentes práticas letradas da sociedade, como também promovendo ações e 

reflexões fundamentadas em aportes teóricos na perspectiva de conduzir o aluno a 

desenvolver sua competência comunicativa e assim atuar de forma mais 

significativa, não somente em eventos e práticas escolares, mas também em outros 

domínios sociais. 

 E ainda como arremate, esperamos que esta pesquisa constitua mais uma 

reflexão sobre a introdução de novos gêneros textuais no contexto da sala de aula, 

como ferramenta capaz de desenvolver com proficiência as habilidades 

mencionadas, assim como abra caminho para outras pesquisas do gênero na sala 

de aula.       
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