
  

 

 

 

 

 

FORMA E BREVIDADE: REFLEXÕES SOBRE A MICROFICÇÃO NA 

LITERATURA BRASILEIRA 

Fabiana Bazilio Farias (UERJ)1 
 

Resumo: A produção de formas breves na literatura cresce no Brasil durante o século XX e XXI, 
dando destaque a uma escrita que prioriza a brevidade, a concisão e a rapidez. Partindo deste 
cenário, busca-se refletir acerca da produção literária microficcional, de sua crítica no Brasil e das 
problematizações referentes à classificação e nomenclatura da produção literária ficcional de 
textos breves, discutindo sua trajetória e inserção do formato na Literatura Brasileira.  
Palavras-chave: Microficção; Crítica literária; Literatura Brasileira 
 

Lauro Zavala2 define a microficção como “a narrativa que cabe no espaço de uma 

página”. É com essa definição tão frágil e passível de questionamentos que esta vertente 

da literatura tenta se firmar no campo dos estudos literários no Brasil. Mas afinal o que é 

“caber em uma página”? Principalmente quando levamos em consideração a variedade 

de formatos e diagramações de livros. Ainda hoje, quando se fala de microficção, discute-

se sobre suas fronteiras com o conto e suas interseções com a poesia ou com o poema em 

prosa, diluindo, assim, sua possível independência como gênero ao subtrair obras e textos 

de seu campo e os realocarem sob a égide de conceitos com maior tradição em nossa 

literatura. Essa discussão ainda se faz importante, não para reivindicar o “direito” sobre 

textos para determinado “gênero”, mas para repensar e discutir a própria noção de gênero 

literário e ir além: dialogando categorias que possam reconhecer nesse corpus uma 

vibração similar. 

Porém, mesmo diante dessa discussão que ainda se apresenta inevitável acerca das 

fronteiras do gênero, já é possível notar uma postura muito afirmativa em relação ao 

reconhecimento do lugar do que é denominado como microficção (ou microconto) 

quando se discute o tema em congressos e seminários. A popularização do termo, o 

aumento do número de escritores que reconhecem seus textos como microconto e a 

contribuição do mercado editorial que incorporou essa nomenclatura, contribuíram para 

uma familiaridade com a expressão, que gerou um reconhecimento instantâneo e muito 

                                                           
1 Graduada em Letras (UERJ), Mestre em Literatura Brasileira (UERJ) e Doutora em Literatura Comparada 
(UERJ). Contato: fabibfarias@hotmail.com 
2 Lauro Zavala é pesquisador de Teoria Literária com ênfase em cinema e semiótica, realizando estudos 
sobre ironia, microficção e conto. Atualmente, é professor na Universidad Autónoma Metropolitana de 
Xochimilco. 
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visual, mesmo por parte de leitores não especializados, do que seria a microficção. Esse 

reconhecimento visual que tem afinidade com o conceito citado de microficção de Lauro 

Zavala é muito utilizado atualmente. Como reconhecer um microconto ao vê-lo?3 Se, 

anteriormente, textos com este formato breve (e aqui falo exclusivamente disso: do 

formato, da “mancha na página”) eram normalmente associados ao poema em prosa, hoje 

é comum observarmos uma facilidade na associação de textos breves à microficção. E 

esta familiaridade/facilidade é reflexo de um aumento numérico de obras e publicações 

de textos que tomam para si essa nomenclatura.  

Apesar desse fenômeno de popularidade editorial ser mais ou menos recente no 

Brasil, a observação da crítica e dos debates internacionais sobre o tópico revela uma 

maior longevidade dos estudos críticos sobre o tema. A literatura hispano-americana se 

destaca nessa investida e apresenta crítica madura e bibliografia extensa sobre o assunto. 

Exemplo disso é a figura do crítico argentino David Lagmanovich, falecido em 2010. De 

sua vasta contribuição para o tema da microficção em artigos, entrevistas, destacam-se 

duas obras que consolidam uma perspectiva de desenvolvimento histórico em que se 

evidenciam os aspectos autorais, de produção e de desdobramento crítico desde as 

primeiras manifestações do microrrelato, são elas: La outra mirada. Antología del 

microrrelato hispánico (2005) e El Microrrelato: teoría e historia (2006), que trazem, 

além do registro em antologia das produções dentro do considerado gênero pelo autor, 

extensa investigação sobre a origem e a evolução do microrrelato nas línguas de origem 

hispânica. Destaca-se também o esforço de mapear os escritores que estão trabalhando 

com o formato em países como Argentina, México, Venezuela e Chile. A respeito desse 

amadurecimento e tradição da microficção em língua espanhola é interessante a 

afirmação do crítico Lauro Zavala: 

 

Si se ha llegado a afirmar que la lengua franca de la novela (en su 
versión canónica del realismo decimonónico) durante la segunda mitad 
del siglo XIX fue el francés, y que la lengua franca del cuento (en su 
expresión canónica más tradicional) durante la primera mitad del siglo 
XX fue el inglés, tal vez la lengua franca de la minificción (como género 
proteico, ajeno a la tradición del minicuento) ha sido el español, 
especialmente el escrito en Hispanoamérica, durante la segunda mitad 
del siglo XX. (ZAVALA, 2005, p.16) 

 

                                                           
3 Referência ao título do ensaio de Stanley Fish “Como reconhecer um poema ao vê-lo”. 
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A celebração desta vertente ocorre não só na legitimação pela crítica e pela 

academia, como comprova o trabalho de Lagmanovich, mas também pode ser 

corroborada pela participação de leitores e escritores em encontros sobre o tema ao redor 

do mundo. Na Colômbia, por exemplo, há seis anos, estudiosos e escritores se reuniram 

no Congresso Internacional de Minificção; já no Reino Unido também se comemora há 

seis anos o National Flash-Fiction Day4 e lá, no mesmo ano, o London short story festival 

e: 

 

[...] a cada ano novas revistas especializadas aparecem, impressas e 
eletrônicas, dentre as quais The Atlantic, Talk of the town (da The New 
Yorker), El cuento en red (talvez a principal referência em espanhol), 
Ekuóreo (colombiana, a primeira da América Latina dedicada 
exclusivamente à minificção), The Rose Metal Press Field Guide to 
Flash Fiction (considerada uma das melhores em inglês), Flash y 
Súbita, New Sudden Fiction e, no Brasil, a ex Phuraphroidy, de 
Jardinópolis, SP. O movimento da minificção já chegou ao rádio e ao 
teatro universitário. Universidade como a de Austin, no Texas, já 
oferece curso de pós-graduação sobre escritura minificcional e as 
classes de graduação mostram-se cada vez mais abertas à 
experimentação através de oficinas. (ALMEIDA, 2010) 

 

Na Universidade de Chester, há também a International Flash Fiction Association 

(IFFA)5 que é ligada ao Departamento de Inglês e reúne leitores, escritores e 

pesquisadores da flash fiction. Inclusive, com uma extensa antologia de livros sobre o 

assunto em sua biblioteca cujos títulos mais antigos datam de 1980. O evento Jornada 

Trinacional de Microficción também se destaca pela parceria entre a Universidad de 

Santiago e o grupo El Colectivo Ergo Sum que reúne crítica e produção de textos 

microficcionais de três países: Argentina, Chile e Peru.  

Porém, mesmo com a força desta crítica, a microficção no Brasil ainda caminha 

relativamente à margem da literatura canônica e seu destaque, por vezes, é atribuído ao 

ineditismo do formato em relação à produção já reconhecida e consolidada de um autor 

(valor autoral) ou à noção de experimentalismo ou desafio do que a uma possível 

independência como gênero, carecendo ainda de mais leituras críticas e sistematizadoras 

que reforcem uma noção de unidade e tradição nacional na sua produção. 

 

                                                           
4 O Festival terá sua sexta edição no dia 24 de junho de 2017.  Site: http://nationalflashfictionday.co.uk/ 
5 http://www.chester.ac.uk/flash.fiction 
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Cenário brasileiro 

Em 2003, o escritor João Gilberto Noll lançou o livro Mínimos Múltiplos, comuns, 

que é composto por textos que o autor denominou como “instantes ficcionais” e, em 2004, 

Marcelino Freire lançou a coletânea organizada por ele, Os Cem Menores Contos 

Brasileiros. Duas publicações importantes e emblemáticas da produção microficcional no 

Brasil. Pensar criticamente naquele momento, em que ainda existiam poucas referências 

no Brasil sobre o tema e pouca discussão na academia sobre a gradativa e incisiva entrada 

do formato em nosso cenário cultural e, em especial, na sua circulação virtual, era uma 

tarefa instigante e desafiadora. A reflexão ainda incipiente àquela época sobre o tema 

pode ser comprovada, por exemplo, pelo teor de algumas das dissertações pioneiras sobre 

o assunto, como a de Tatiana da Silva Capaverde defendida em 2004, a de Pedro Gonzaga 

defendida em 2007, a de Marcelo Spalding defendida em 2008 (todas da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul), a de Carla Victoria Albornoz na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, defendida no ano de 2008, e a tese de doutorado de Agnes 

Sanfelici, defendida em 2009 também na UFRGS que reafirmam em suas pesquisas a 

precariedade dos estudos literários no Brasil sobre o assunto, ao mesmo tempo em que 

registram o boom de antologias na América Latina. Essas pesquisas também revelam a 

ausência de uma categorização no mercado editorial sobre o tema, como afirma Spalding, 

quando traz a informação de que, por exemplo, não há resultado na busca do termo 

“miniconto” no site da Livraria Cultura no início de 2007 (o que já não ocorre atualmente, 

onde encontramos resultados para a expressão “miniconto”, como também para 

“microficção” e “microconto”) e sublinha o número pouco expressivo de trabalhos 

acadêmicos sobre o tema. Os pesquisadores ainda destacam que a discussão acerca de 

microficção está dispersa nas investigações de outras categorias literárias como “prosa 

poética” e “poema em prosa”; e que, mesmo decorrido certo tempo, continuam sendo 

pontos de dispersão num possível estabelecimento de conceitos norteadores de sua 

trajetória na Literatura.  

Pontuei algumas das reflexões dos pesquisadores para reafirmar que não é de hoje 

que o debate acerca do “lugar da microficção” ocorre. A crítica constantemente situa, 

diante do advento das novas formas de comunicação via internet, a microficção como 

formato usual na circulação do texto ficcional em rede, já que esta vertente se acomoda 

com facilidade à demanda de rapidez e visualidade existente no suporte, haja vista a 
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constante necessidade de produção e replicação de conteúdo. Estes traços estarão 

presentes em qualquer tentativa, seja superficial ou não, de realização de um estudo para 

o fenômeno microficcional. É comum e compreensível que muitos textos críticos partam 

deste cenário para compreender sua crescente popularidade, mas é preciso refletir que sua 

natureza breve e, em alguns casos, a liberdade do formato não estão aliadas ao cenário 

cultural atual, mas que remontam à própria natureza da literatura. As discussões e 

produções de textos literários marcados pela brevidade, portanto, estão presente muito 

antes da popularização de seu formato na internet.  

Para Italo Calvino, “escrever prosa em nada difere do escrever poesia; ambos os 

casos, trata-se da busca da expressão necessária, única, densa, concisa, memorável” 

(CALVINO, 2010, p. 61). A concisão, portanto, é também matéria de preocupação do 

prosador em nossa literatura e encontraremos exemplos desta valorização em autores 

canônicos tanto em textos microficcionais como os de ficção em formatos tradicionais 

como o conto ou o romance. Dalton Trevisan é um autor representativo desta tradição da 

concisão na escrita, já foi muito repetida sua afirmação de que seu caminho na escrita é 

do conto para o soneto e desse para o haicai. Dalton escreveu alguns romances, mas sua 

escrita enxuta torna-se mais evidente no formato do conto e, posteriormente, no 

microconto ou “haicai em prosa”6. É igualmente conhecida sua prática de reescritura, 

cujos textos estão sempre sendo revisitados para retirada do supérfluo, do excessivo, com 

vista à economia das palavras. Nesse processo, observa-se o despojamento das 

personagens tendo em vista a objetividade. Desprovida de derramamentos da escrita, o 

ordinário na literatura concisa de Dalton não cria espaços para a prolixidade.  

A concisão também pode aparecer como marca forte na literatura de escritores 

que não trabalham com a microficção como, por exemplo, Graciliano Ramos. Sua escrita 

enxuta e concisa é famosa e já aparece como lugar-comum quando elencam as 

características da literatura do autor. Este aspecto de seu texto influenciou diretamente 

autores que trabalham o formato breve como, por exemplo, Marcelino Freire, que diz 

sobre o escritor: 

 

                                                           
6 Karl Erik SchØllhamer assim o nomeia em Ficção brasileira contemporânea (2009, p. 97). Já o escritor 

Marçal Aquino os denominou “conto-hacai” na edição especial sobre Dalton Trevisan do Jornal “Cândido” 

(n. 11, junho de 2012, p.8) 
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O primeiro romance que li na vida foi São Bernardo. Fiquei impactado 
com aquela literatura concisa, com a leitura desse livro, então fui atrás 
dos outros dele. 
Quando leio Graciliano Ramos eu aprendo a pontuar. Eu nunca vi 
usarem tão bem uma vírgula como ele. Toda vez que eu vou usar uma 
exclamação, penso no Graciliano. Me sinto muito influenciado por ele. 
Me encanta a concisão, a objetividade, construção de personagens, 
falas, capítulos, é tanta coisa, meu Jesus. 
Geralmente quando falam de literatura contemporânea, dizem que ela 
tem muita influência do cinema, essa maneira rápida de pontuar, esse 
estilo cinematográfico, mas eu peguei tudo isso do Graciliano. Toda 
essa mania dos microformatos vem muito do olhar dele, da concisão 
dele. (Revista CULT, 2013)  

 
Falar sobre microficção é falar para além da obra singular (como é o caso do livro 

Mínimos, Múltiplos, Comuns, de Noll, em relação à produção/projeto literário do autor) 

e refletir sobre esse desejo de concisão, redução, “microformatos” na literatura brasileira 

e suas nuances em outros livros e publicações. Pensar esta produção não somente como 

algo isolado na produção de um autor, mas reconhecer também aqueles que se dedicam a 

ela preferencial ou exclusivamente. Pensar as implicações envolvidas em obras que 

utilizam recursos de visualidade e como isto se reflete na relação obra/leitor. Pensar 

aspectos editoriais desta vertente da literatura e como eles influenciam a recepção do 

leitor.  

Houve indiscutivelmente um gradativo avanço em termos de pesquisas acadêmicas 

em relação ao tema. Na segunda década do século XXI, um número considerável de 

dissertações e teses foram defendidas sobre o tema, a maioria buscando realizar um 

esforço sistematizador sobre o assunto. Dentre elas, destaco a tese de doutorado defendida 

por Miguel Heitor Braga, “Formas mínimas: minificção e literatura brasileira 

contemporânea”, e a dissertação defendida em 2016 por Wendell Guiducci de Oliveira 

com o título “Exército de bailarinos na minificção brasileira” na UFJF que traz uma 

estrutura interessante para pensar o seu corpus: capítulos concisos e fragmentários. Outro 

resultado importante de pesquisa em nível de pós-graduação foi a dissertação defendida 

em 2015 na UFSC pela pesquisadora Jeimy Espitia Alonso sob o título “Rumos e rumores 

da microficção na América Latina para uma escrita ‘des-generada’”. Além dessas 

produções de maior fôlego, há um aumento visível nos artigos científicos e nas 

apresentações em seminários e congressos brasileiros. Apesar desses avanços, o tema 

ainda segue sem, por exemplo, traduções para o português de teóricos da América Latina, 
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dos Estados Unidos e de alguns países da Europa que, como mencionado, possuem uma 

crítica madura sobre o tema. O aumento do número de publicações de microficção 

também contribuiu para o aumento do interesse dos pesquisadores visto que muitos 

escritores que fazem parte do cânone ou que possuem visibilidade no mercado editorial 

se aventuraram no tema, mas a ausência de discussões mais coesas e sistemáticas dentro 

da academia acabam por deixar, muitas vezes, que esse lugar de discussão da microficção 

seja pensado unicamente pelos autores que arriscam novas nomenclaturas que são 

replicadas em referências e matérias sobre o assunto.  

A reflexão crítica dos autores é de grande importância, mas não deveria ser a única, 

a questão ganha mais destaque quando vemos pouco ou nenhum curso nas pós-

graduações voltado ao tema. Esse cenário pode reforçar uma imagem de pouco prestígio 

para o formato e uma dispersão das pesquisas levando, muitas vezes a replicações de 

resultados. Além disso, pode-se criar a falsa impressão que esta falta é devido a um caráter 

recente sobre a produção, o que não é verdade. Fica evidente que mesmo diante desse 

aumento quantitativo, a nossa crítica ainda é relativamente recente.  

O universo da microficção, como outras formas literárias, está longe de ser 

uniforme; sua força está exatamente na inventividade que o formato permite e no 

movimento antagônico e elástico que expande seu campo de atuação: ora ela deseja o 

limite mínimo, a frase, o aforismo, ora ela se estende até quase confundir-se com o 

formato do conto. Esta tendência ao mínimo também pode ser vista como uma 

necessidade da linguagem, forma adequada para uma matéria que aponta para o 

inacabamento, para a velocidade do contemporâneo e para a obra aberta às significações. 

E, neste território, onde caminham os grandes textos literários (ou seriam textos literários 

grandes?), há também lugar para as performances do breve?  

A força e a inventividade da literatura são mais rápidas e menos conservadoras do 

que a capacidade dos estudos críticos em classificá-las. Esta liberdade da forma que se 

apresenta nos microcontos, nos fragmentos e microrrelatos que surgem com maior 

frequência na produção literária contemporânea (em especial na geração 00 e posterior) 

não é um evento próprio desses tempos, mas algo que se alimentou das influências 

experimentais e de rompimento das vanguardas ao longo da história de nossa literatura. 

O livro A minificção do Brasil: em defesa dos frascos e dos comprimidos, de Márcio 

Almeida, publicado em 2010 é uma obra pioneira sobre o tema e traz uma análise crítica 
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de algumas produções acadêmicas e o registro do pioneirismo de autores da década de 60 

na produção de microficção (confirmada pela utilização da expressão “miniconto” em 

seus manifestos). A ausência em muitos estudos dos resultados de Marcio Almeida é 

exemplo de alguns dos problemas acarretados pela ausência de lugares de discussão 

inclusivos sobre a microficção.  

A Microficção na rede 

A narrativa do século XXI evidencia uma inclinação para este formato breve como 

maneira de criar similaridade com a velocidade da informação. Atualmente, essa 

inclinação apresenta afinidade com as novas formas de interação promovidas pela internet 

e ela aparece como um dos formatos usuais de relato das “escritas de si” na rede. Jarbas 

Novelino Barato diz que o microconto é um item da cultura blogueira7 e esta afirmação 

está em consonância com a ascensão desse tipo especial de literatura, que tem a brevidade 

como característica comum. A forte presença da microficção na rede pode ser encarada 

como um reflexo das novas formas de publicação e interação da literatura no 

contemporâneo. Em seu livro Ficção brasileira contemporânea (2009), Karl Erik 

SchØllhamer cita a possibilidade atual de o escritor atuar em diversas atividades (como 

cinema, teatro, TV) e também de utilização de plataformas diversas para publicação de 

seu trabalho e diz que (à luz disso):  

 

[...] a midiatização da literatura também ganha outra dimensão, 
tratando-se agora não apenas de um recurso para revitalizar as formas 
literárias, mas de diferentes momentos de produção textual numa nova 
cadeia de produção em que o livro deixou de ser o produto final e apenas 
representa uma etapa provisória de um desdobramento de significantes 
em novos formatos mais voláteis e porosos da mútua penetração dos 
diferentes níveis (SCHØLLHAMER, 2009, pp. 62-3). 

 

Esta “midiatização da literatura” refletirá na mobilidade do texto em diferentes 

suportes, no seu caráter de experimentalismo e na problematização do livro como 

legitimador de uma literatura canônica. No espaço da internet, a microficção está presente 

em diferentes redes sociais e se adapta ao perfil de cada uma conforme as regras e limites 

de seu formato, de sua maior ou menor capacidade interativa ou mesmo de sua 

popularidade em determinado período. Se, no Twitter, a microficção limita-se a 140 

                                                           
7 SEABRA, Carlos. Microcontos cruéis, surreais, eróticos e outros.2016, p. 72. 
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caracteres que a própria rede de relacionamento estabelece para suas postagens, nos sites, 

os recursos de animação permitem que a microficção também seja multimidiática e lúdica 

como, por exemplo, a versão online do livro de microficção Dois palitos8, de Samir 

Mesquita, que reproduz, através do recurso da animação, a relação do leitor com o seu 

livro-objeto em formato de caixa de fósforos.  

A popularização na última década das redes sociais tirou um pouco do referencial 

de protagonista dos blogs. Um dos motivos certamente foi o aumento exponencial do uso 

da internet em aparelhos móveis, que permitiu à maioria dos usuários a possibilidade de 

ficar online quase todo o tempo, tornando a plataforma móvel a forma mais popular de 

acesso à internet. A interação nesse espaço ocorre principalmente em redes sociais, como 

o Facebook, Twitter e, o mais recente, WhatsApp, que têm como marca principal a 

resposta instantânea e a fugacidade, que, nas publicações literárias, significa a 

possibilidade de receber um retorno rápido de sua rede de amigos por meio de 

comentários, da reescritura constante, de recursos como o “curtir” ou do 

compartilhamento que leva o texto a um número maior de leitores. Essas redes sociais 

adaptaram seu conteúdo para uma leitura fácil em aparelhos móveis por meio de 

aplicativos próprios, o que não ocorreu com a maioria dos sites que hospedam blogs. 

Sendo assim, pela própria facilidade do formato, a microficção migrou naturalmente para 

essas redes que replicam o seu conteúdo e facilitam a leitura nesse ambiente de 

instantaneidade. 

O que se percebe ao longo dessas duas últimas décadas nas discussões e pesquisas 

apresentadas em congressos e seminários é uma gradativa mudança de postura. Se antes 

todos os debates se direcionavam à necessidade de provar uma sobrevivência da 

microficção como gênero, mesmo diante de seu caráter inventivo e sua postura indócil 

em relação a uma conceituação indiscutível, atualmente já se nota certa empolgação e 

interesse em realizar outras discussões e diálogos, principalmente aqueles voltados à 

própria ruptura com as noções clássicas de gênero. O tema também ganhou notoriedade 

pela recente consolidação de uma vasta obra voltada ao conto e ao microconto por meio 

do Prêmio Camões recebido em 2012 por Dalton Trevisan. Sobre esse último prêmio, em 

declaração oficial, Silviano Santiago diz: 

 

                                                           
8 Recomendamos a visita ao site do autor disponível em http://www.samirmesquita.com.br/doispalitos.html 
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Primeiramente, pela contribuição extraordinária de Dalton Trevisan 
para a arte do conto, em particular para o enriquecimento de uma 
tradição que vem de Machado de Assis, no Brasil, de Edgar Allan Poe, 
nos EUA, e de Borges, na Argentina. Dalton Trevisan leva adiante essa 
tradição notável com uma nota muito pessoal. Também o escolhemos 
pelo modo como ele trabalha o conto a partir de uma linguagem concisa, 
direta, chegando a aproximar o conto de um poema em prosa e de um 
haikai. (Carta Capital, 2012.) 

 

Dalton Trevisan e seu prêmio máximo de literatura em Língua Portuguesa trazem 

um novo cenário para os estudos críticos sobre o tema. Seja na rede virtual ou nos 

experimentos de escritores amadores ou profissionais, a microficção é sempre cercada da 

áurea de desafio. Desafio de formatos extremos (140 caracteres ou 50 palavras) ou mesmo 

o desafio de manter uma estrutura narrativa similar à do conto em espaço reduzido. 

Desafio e liberdade. Aparente facilidade em contraste ao rigor do comprometimento com 

o breve. 

Dessa forma, observa-se a partir dessa rápida reflexão que o cenário da microficção 

no Brasil é bastante complexo, produtivo e com uma tradição que vai além da 

popularização do seu formato na internet. Nos últimos dez anos, observamos um aumento 

expressivo no número de produções que por questões de escolha autoral ou de cunho 

editorial estão sendo agrupadas pela terminologia, em língua portuguesa, de microconto 

ou, de forma mais ampla, microficção. Esse esforço de classificação por parte da crítica 

junto com a estratégia editorial de marketing já permite pensar num estabelecimento de 

um corpus e também de uma regularidade de estudos críticos que deve abandonar certo 

isolamento e avançar. 
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