
m 2009, o então aluno do sé-
timo ano do Ensino Funda-
mental , Pedro Rubens de 
Oliveira, foi desafiado a uti-
lizar a rede social Twit ter 
de uma maneira diferente. 
Em vez de divulgar links ou 

compartilhar detalhes do seu cotidiano, 
o menino de 13 anos dedicou-se a produ-
zir microcontos, breves narrativas literá-
rias de até 140 caracteres, espaço máximo 
permitido nas mensagens da rede, duran-
te as aulas de Língua Portuguesa. 

O desafio part iu do professor Tiago 
Calles, que propôs que a turma de 28 alu-
nos do Colégio Hugo Sarmento, de São 
Paulo, produzisse e publicasse no perfil 
@hs_micro_contos pequenos textos do 
gênero. O resultado foram micronarrati-
vas como "Márcia não quis saber, seu úl-
timo dia seria o melhor de todos", "Era ri-
co. Venceu na loteria, mas perdeu toda a 
sua riqueza", "Sempre t inha certeza de 
que o seu amor estaria no metrô. Mais 
de 5 mil pessoas naquele horário, mas ela 
o viu" e "Um avião está caindo e o piloto 
pede ajuda. A central responde: 'Devido à 
situação, recomendamos que você entre 
em pânico", todas saídas inteiramente da 
imaginação dos alunos. 

De acordo com o professor, a experiên-
cia serviu para trabalhar a concisão, a es-
t rutura narrativa e até mesmo o próprio 
conceito de literatura pelos alunos. O desa-
fio óbvio era o espaço disponível para exer-
citar a escrita - em apenas 140 caracteres, 
os alunos precisavam desenvolver uma 
narrativa atraente, dotada de personagens, 
tempo e espaço. Para isso, era preciso sele-
cionar a palavra que se adequasse tanto ao 
espaço quanto ao microconto em si. 

A atividade não era obrigatória, mas 
acabou conseguindo mobilizar pratica-
mente todos os alunos da turma. "A pro-

posta realizada por meio desse trabalho é 
mostrar que o Twitter pode ser uma fer-
ramenta útil, capaz de fazer com que o 
aluno trabalhe uma linguagem literária", 
explica o professor, que dá aula há dois 
anos no colégio. A aluna Flora Mota, de 12 
anos, que não tinha um perfil na rede so-
cial, passou a se interessar pela ferramen-
ta, depois da atividade proposta em sa-
la de aula. "Antes eu achava que o Twit-
ter era uma coisa que não tinha propósito. 
Contar uma história é um motivo mais in-
teligente para usar o Twitter", conta ela. 

"O microconto está para a prosa assim 
como o haikai está para a poesia e o afo-
rismo está para a filosofia", explica o es-
critor e microcontis ta pe rnambucano 

Marcelino Freitas, organizador da anto-
logia Cem Menores Contos do Século, que 
reuniu e desafiou autores como Dalton 
Trevisan e Moacyr Scliar a criar histórias 
com no máximo 50 palavras. 

Apesar de existir já há algum tempo, a 
micronarrativa acabou conquistando um 
público maior por meio da internet. Um 
dos maiores celeiros criativos de micro-
narrativas é justamente o microblog Twit-
ter, no qual os usuários se esforçam pa-
ra criar histórias em um espaço-limite de 
apenas 140 caracteres, tamanho médio de 
uma mensagem de celular. No Brasil, on-
de uma em cada cinco pessoas conectadas 
à internet utiliza o Twitter, já existem per-
fis dedicados exclusivamente ao gênero do 



microconto. Uma comunidade homôni-
ma do Orkut reúne 84 adeptos das micro-
narrativas e uma nova safra de escritores, 
formada por nomes como Carlos Seabra e 
Samir Mesquita. Até mesmo instituições 
como a Academia Brasileira rendeu-se ao 
microconto: em março de 2010, a ABL rea-
lizou um concurso e premiou os três me-
lhores dos 2.290 microcontos recebidos. 

"O microconto existe há muito tempo, 
antes de qualquer um imaginar a internet 
e o próprio Twitter. Mas é inegável que es-
ta ferramenta ajudou a popularizar o gê-
nero", explica o escritor Samir Mesquita, 
autor de Dois Palitos, publicação que conta 
com 50 microcontos impressos e dispostos 
dentro de uma embalagem que imita uma 
caixa de fósforos. Mas o que é, afinal, um 
microconto? Para Mesquita, o conceito vai 
além do critério numérico - a grande ques-
tão é a síntese, o uso apenas de palavras ne-
cessárias para que se crie um sentido. 

Em geral já familiarizados com o bê-a-
bá da rede social, o primeiro passo dos alu-
nos no mundo dos microcontos foi conhe-
cer gêneros literários como a poesia con-
creta, que tem como uma das caracterís-
ticas principais a concisão textual, de uma 
maneira bem diferente da usual. "O objeti-
vo era mostrar a eles como a poesia concre-
ta nasceu da necessidade de comunicar na 
rapidez da sociedade", conta Tiago Calles. 
Depois, as turmas assistiram a entrevistas 
do escritor de microcontos Samir Mesqui-
ta e tiveram acesso a alguns trabalhos do 
coletivo cultural Sem Ruído, responsável 
por publicar microcontos em locais públi-
cos, como o Metrô de São Paulo. 

Em sala de aula, o conflito entre a nor-
ma culta e o "internetês" acabou não en-
trando na pauta dos alunos do colégio Hu-
go Sarmento. "Não havia uma regra que 
proibisse o uso de abreviações, mas os alu-
nos acabaram seguindo a norma culta na 
hora de escrever os microcontos", explica 
Tiago. Apenas o nome dos alunos acabou 
abreviado, por uma questão de espaço. 

Utilizando os perfis pessoais como uma 
espécie de laboratório de criação, os alu-
nos selecionaram e postaram no perfil do 
Twitter criado pelo professor o trabalho 
final. Por fim, os microcontos acabaram 
saindo da rede social e atingindo o espaço 
físico daescola, em uma intervenção inspi-
rada das atividades do Sem Ruído. Diante 
do sucesso do projeto, em 2010, duas novas 
turmas do sétimo ano retomaram a ofici-
na virtual de microliteratura, que já ultra-
passa a marca de 60 postagens. 
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