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Resumo 

No prefácio de Linha única (2016), Rodrigo de Faria e Silva fala em “suprema síntese”, para se 

referir à detenção de complexidade semântica construída a partir de um único instante, no caso em 

questão, em uma única linha. Desse modo, o presente estudo procurou compreender a natureza 

teórica das “sudden stories”, e analisar a obra, composta por microcontos, Linha única (2016), do 

autor João Anzanello Carrascoza. Com esse intuito, foram selecionadas três das micronarrativas 

presentes no livro, analisadas de forma independente, de modo a chamar atenção para conceitos 

como a “abertura”, a “economia de meios”(CORTÁZAR, 1974) e a “unidade de efeito” (POE, 

1842),  além da aproximação entre o gênero em questão e a poesia, uma vez que ambos procuram 

atingir o máximo de significação com o mínimo de recursos, de forma que muitas vezes, o não-dito se 

sobreponha ao dito, como estabelece a teoria do iceberg (HEMINGWAY, 1932). A partir dessa ideia, 

Piglia desenvolve uma tese, a qual será levada em consideração para a análise dos textos 

selecionados, de que “um conto sempre conta duas histórias” (PIGLIA, 1999). Para aporte teórico 

foram usados os trabalhos de Elizete Rodrigues, Vanderlei de Souza e Marlene de Almeida Augusto 

de Souza (2013), Ricardo Piglia (1999), Nádia Battela Gotlib (1985) e Julio Cortázar (1974). Dessa 

forma, o conto é um gênero marcado por seu caráter breve, sendo o espaço limitado um fator que o 

obriga a ser intenso, condensado e elaborado a partir da articulação cuidadosa de material 

significativo. Como dito anteriormente, nessa busca do máximo de significação com o mínimo de 

recursos, o gênero conto tende a se aproximar da poesia, e, nas micronarativas que foram 

selecionados, essa aproximação fica bem visível, pois nelas se pode constar carga significativa tanto 

para a construção de duas histórias em um conto, quanto de metalinguagem no espaço de uma linha, 

além de preocupação com o aspecto visual, o que faz lembrar a poesia visual. 
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1. Introdução  

 O presente estudo procurou entender a natureza teórica das chamadas “sudden 

stories”, as quais são o resultado de um processo de miniaturização das “short stories e 

contemplam formas como o miniconto, o microconto, etc. A relação entre o tempo de que as 

pessoas dispõe de ler e o tamanho do texto é apontada como uma das causas apontadas por 

Gonzaga (apud RODRIGUES, SOUZA e SOUZA, 2013) desse processo.  Nesse sentido, em 

um período histórico caracterizado pela “fragmentação do próprio tempo dedicado à palavra 

impressa” (GONZAGA, 2007, apud RODRIGUES, SOUZA e SOUZA, 2013) em decorrência 

da “aceleração” da vida moderna e da ascensão das novas tecnologias, essas formas cada vez 

mais breves ganham espaço na literatura, de forma a procurar dizer o máximo com o mínimo 

de palavras.  

João Anzanello Carrascoza, cujos microcontos serviram de corpus para esse estudo, 

nasceu em Cravinhos, São Paulo, em 1962. Formado em Publicidade e Propaganda, é 

professor universitário e escritor, sendo vencedor dos prêmios Jabuti, Guimarães Rosa/Radio 

France Internationale, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Nacional do Livro Infantil e 

Juvenil e APCA.  

A obra analisada, Linha única (2016), se configura como um livro de microcontos, os 

quais ocupam o espaço de uma linha nas páginas. A disposição dessas microficções na página 

é digna de destaque, uma vez que o autor se utiliza, de acordo com cada uma, de diferentes 

fontes e tamanho de letra, desenho da linha, e da alternância entre o preto e o branco para o 

texto e sua respectiva página. Todas essas características podem ser relacionadas à poesia 

visual, na qual o texto e a imagem compõem, juntos, o poema 

 Ainda sobre a obra, pode-se perceber que ela possibilita, ao leitor, estabelecer ligações 

entre certo microconto e outro, de forma a abrir novas possibilidades de leitura. Um outro fato 

interessante é que uma das formas de divulgação da obra foi através da seleção de alguns dos 

microcontos para serem adaptada para a forma de vídeo. Neles, pode-se visualizar um 

possível cenário em que se passa cada uma das narrativas e, como sempre, permitir mais uma 

possibilidade de leitura para o expectador/leitor. Ressalta-se, contudo, que esses aspectos não 

serão explorados neste artigo. 

 Diante do que foi exposto, pode-se notar que Linha única se trata de uma obra que 

pode ser pesquisada de formas diversas, e a que foi selecionada para este momento foi a de 

analisar três de seus microcontos considerando suas possibilidades de leitura e algumas 

teorias que dizem respeito ao gênero conto. 

  



 

2. Considerações sobre o gênero conto 

 

2.1. “Unidade de efeito “ de Poe 

 

Ao falar sobre a “unidade de efeito” proposta por Poe, Nádia Battela Gotlib (1985), 

em seu livro Teoria do Conto, explica que “A composição literária causa, pois, um efeito, um 

estado de „excitação‟ ou de „exaltação da alma‟. E como „todas as excitações intensas‟, elas 

„são necessariamente transitórias‟”. Considerando que esse efeito esperado  

Edgar Allan Poe, contista que revolucionou com suas histórias de horror explica, ao 

diferenciar a short story do tale, - ambos traduzidos como conto para o português -  que ao se 

escrever uma short story, o escritor deve selecionar um efeito que quer produzir no leitor: 

aterrorizar, encantar, etc, e que esse efeito deve ser um “efeito único” (GOTLIB, 1985). 

Tendo em mente esse conceito, ele propõe que existe uma “relação entre extensão do 

conto e o efeito que a leitura lhe causa. ” (GOTLIB, 1985). Nesse contexto, Poe coloca que 

“se o conto for muito longo, ficará distante do efeito desejado de intensidade” (RODRIGUES, 

SOUZA e SOUZA, 2013), e que para o texto atingir melhor certo efeito, sua leitura deveria 

ser “de uma só assentada” (GOTLIB, 1985), pois teria de ser considerado o tempo que o 

autor conseguiria reter a atenção do leitor para o texto.  

Em outras palavras, para que o texto provoque, de fato, um efeito único é preciso que 

ele não seja muito longo e nem muito curto, pois “Se o texto for longo demais ou breve 

demais, esta excitação ou efeito ficará diluído. ” (GOTLIB, 1985), sendo preferível o breve 

demais, ao longo demais. 

A unidade de efeito perpassa pelo que seria nomeada posteriormente de “economia 

dos meios narrativos”. Isso porque trabalhar com a intensidade significa dizer que “ Em toda a 

composição não deve haver nenhuma palavra escrita cuja tendência, direta ou indireta, não 

esteja a serviço deste desígnio preestabelecido” (POE apud GOTLIB, 1985). Nesse contexto, 

diferentemente do que se identifica no romance “Percebe-se que nesses textos [nos contos], 

ocorre uma redução espaço-temporal, ou seja, a supressão de cenário, além de estratégias 

narrativas. ” (RODRIGUES, SOUZA e SOUZA, 2013). 

Já se poderia identificar como algumas das características do conto: a brevidade e a 

intensidade, as quais só são efetivadas através da economia de meios, no sentido de que tudo 

o que estiver no papel deve confluir para provocar uma “impressão única” no leitor.  



Além disso, considerando que o ideal seria a “leitura de uma só assentada” é possível 

estabelecer uma relação entre o tempo que as pessoas tinham para ler um texto de uma só vez 

antigamente e na atualidade; partindo do princípio que as pessoas antigamente tinham mais 

tempo para se dedicar à leitura do que na atualidade, na qual ocorre uma “aceleração de 

tempos modernos”(GONZAGA, 2007, apud RODRIGUES, SOUZA e SOUZA, 2013), ao 

aplicar a ideia de que a extensão do conto deve ser diretamente proporcional ao tempo de 

leitura disponível, na atualidade, os textos tendem a ser cada vez menores, e uma de suas 

formas seria o microconto.  

 

2.2. “Economia de meios” e “abertura” de Cortázar 

 

 Uma das características do conto, é ele ter um espaço limitado previamente, ou seja, 

ele “parte da noção de limite” (CORTÁZAR, 194). Para desenvolver melhor essa ideia, 

Cortázar ilustra que o cinema está para o romance, enquanto o conto está para a fotografia: 

 

“o romance e o conto se deixam comparar analogicamente com o cinema e a 

fotografia, na medida em que filme é em princípio uma „ordem aberta‟, romanesca, 

enquanto que a fotografia bem realizada pressupõe uma limitação prévia, imposta 

em parte pelo reduzido campo que a câmera abrange e pela forma com que o 

fotógrafo utiliza esteticamente essa limitação.” (CORTÁZAR, 1974) 

 

Tal limitação prévia quase que obriga o conto a ser construído a partir da “economia 

de meios”, a qual “Trata-se de conseguir, com o mínimo de meios, o máximo de efeitos” 

(GOTLIB, 1985), ideia que Julio Cortázar retoma a partir de seus estudos de Poe. Nesse 

contexto, Cortázar traz, em “Alguns aspectos do conto”, as noções de significação, 

intensidade e tensão.  

Explanando cada noção brevemente, pode-se dizer que a de significação seria a que 

perpassa a escolha do tema, no sentido de que este deve ser escolhido a partir da sensibilidade 

do escritor em dizer se ele pode ou não ser um “material significativo” para certo conto; a 

intensidade “consiste na eliminação de todas as ideias ou situações intermediárias, de todos os 

recheios ou frases de transição que o romance permite e mesmo exige” (CORTÁZAR, 1974); 

e a tensão seria um tipo diferente de intensidade, a qual “se exerce na maneira pela qual o 

autor nos vai aproximando lentamente do que conta” (CORTÁZAR, 1974).  

 

 



 A premissa da máxima economia de meios e a analogia do conto com a fotografia são 

importantes para visualizar melhor o que seria a “abertura” para Cortázar. Segundo ele, os 

bons fotógrafos recortam  

 

“um fragmento da realidade, fixando-lhe limites, mas de tal modo que esse recorte 

atue como uma explosão que abra de par em par uma realidade muito mais ampla, 

como uma visão dinâmica que transcende espiritualmente o campo abrangido pela 

câmera. ” (CORTÁZAR, 1974) 

 

 A abertura, para Cortázar, seria, pois, uma espécie de fermento que projeta a 

inteligência para além do argumento visual ou literário (CORTÁZAR, 1974) e, segundo ele 

para provocar a abertura, “ o tempo e o espaço do conto têm de estar como que condensados”.  

O conceito de “abertura” apresentado tem uma certa semelhança com o de “epifania”, 

e Gonzaga (2007, apud RODRIGUES, SOUZA e SOUZA, 2013) explica que ambos se tratam 

de uma revelação, mas enquanto a “epifania apenas ilumina o conteúdo da história, (...)„a 

abertura é uma expansão universal‟, (...)„um uno‟ que se abre para visão de um todo”.  

Tanto a “máxima economia de meios” quanto a “abertura” permite aceitar o conto 

enquanto gênero como um “irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo literário” 

(CORTÁZAR, 1974), pois ambos tentam gerar o máximo de efeitos com o mínimo de 

recursos.  

 

2.3. A Teoria do Iceberg de Hemingway e a tese de que num conto há duas histórias de 

Piglia 

 

 Se para Cortázar o conto provoca uma expansão universal para além do argumento 

literário, para Hemingway essa ideia prevalece, de certa forma, mas é apresentada na forma da 

Teoria do Iceberg, a qual defende que “o mais importante nunca se conta. A história é 

construída com o não-dito com o subtendido e a alusão” (PIGLIA, 1999), e, segundo ele, o 

bom escritor é aquele que “terá recursos para escolher o que quer e o que não quer ser revelar. 

E [Hemingway] relaciona esse não dito, esse não revelado, com a imensa parte do iceberg que 

está submersa. ” (RODRIGUES, SOUZA e SOUZA, 2013).  

Com isso, o não-dito, prevalece sobre o dito, e Piglia (1999) leva em conta essa teoria 

para expor as teses de que “um conto sempre conta duas histórias” e “ a história secreta é a 

chave da forma do conto e de suas variantes” sendo que “o conto clássico à Poe contava uma 



história anunciando que havia outra; o conto moderno conta duas histórias como se fossem 

uma só”.  

 

2.4. A suprema síntese  

  

Algumas das definições trazidas pelo dicionário online “Dicionário do Aurélio”
3
 do 

adjetivo “supremo” são: “que está acima de tudo; superior a tudo; mais importante; que 

atingiu o limite ou grau mais alto; último e mais solene; relativo a Deus.” 

A expressão “suprema síntese”, é usada por Rodrigo Faria Silva no prefácio de Linha 

única (2016) para se referir à detenção de complexidade semântica construída a partir de um 

instante, olhar mais que adequado para se referir aos microcontos que compõem a obra. Ele 

diz: “As micronarrativas aqui apresentadas em sua complexidade semântica permitem ao 

leitor a percepção do enredo subjacente de forma criativa e aberta. (...) O todo vislumbrado a 

partir do detalhe(...): preciso, sintético e primorosamente construído para nos guindar à 

construção autoral. ” (SILVA, 2016)  

Esses comentários são dignos de destaque, pois, além de mostrar como a construção do 

livro se deu de forma cuidadosa, consegue mover os conceitos e ideias que foram 

apresentados pelos diversos autores citados até este momento neste artigo aplicados ao gênero 

microconto, como “intensidade”, “impressão de efeito”, a “máxima economia de meios”, 

condensação, a abertura para além do que está sendo dito, o não-dito sobre o dito, duas 

histórias como se fossem uma: tudo isso no espaço de uma linha.  

 

3. Análise de microcontos contidos na obra Linha única (2016), João Anzanello 

Crrascoza 

  

 A análise do corpus deste estudo se dará com base no que foi exposto enquanto 

embasamento teórico, levantando suas possibilidades interpretativas e levando em 

consideração, desde os aspectos verbais quanto os não-verbais, o qual, nesse caso, entende-se 

como visuais. Informa-se que a linha divisória presente em todas as imagens, foram inseridas 

para indicar onde se dá a divisão da página no livro, com o intuito de o leitor deste artigo 

visualizar como cada microconto se configura na página da maneira mais fidedigna possível. 
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3.1. Heráclito 

 

 

“Heráclito Desceu o rio e ficou preso às margens de suas palavras. ” 

  

 Sobre os aspectos formais desta micronarrativa, pode-se dizer que ela tem menos de 

50 caracteres, sem contar com o título, e a linha na qual eles são dispostos é “desenhada” na 

página de modo a mimetizar um rio: ela faz uma espécie de curva e se situa na parte inferior 

da página para lembrar as ondulações do rio. Ademais, a palavra “desceu” foi escrita 

justamente na parte em que a curva realmente “desce”.  

 Para construir possíveis leituras para além do argumento visual e literário, aponta-se 

para algumas possíveis ideias a que o texto pode fazer referência.  

  Uma delas é a frase atribuída ao filósofo Heráclito: “Não poderias entrar duas vezes 

no mesmo rio”, pois quando fosse entrar novamente, você não seria mais o mesmo, e nem o 

rio, partindo da filosofia de que tudo está em constante mudança. Quando se diz que 

“Heráclito Desceu o rio e ficou preso às margens de suas palavras. ” Tendo conhecimento das 

palavras do filósofo, podemos interpretar que se ele ficou “preso às margens de suas palavras” 

- as quais dizem que tudo inclusive o ser humano está em constante mudança - ele, 

consequentemente, não muda mais, e quem não muda mais, é porque provavelmente morreu, 

ou simplesmente, é alguém resistente à mudança.  

 Nesse contexto heraclitiano, pode-se mover, trazendo para um campo mais 

metalinguístico, a ideia de Borges de que “nunca se lê o mesmo texto duas vezes”, pois, não 

raro é o acontecimento de a cada leitura ser possível enxergar algo de novo em certo texto; até 



mesmo pelo fato de que o leitor também passa por mudanças, e quando lê o mesmo texto mais 

de uma vez, ele já seria “outra pessoa” com “outros olhos”. 

Ainda no campo das interpretações metalinguísticas que essa microficção pode 

proporcionar, traz-se aqui o conto “A terceira margem do rio”, de Guimarães Rosa. Nesse 

conto, um velho entra numa canoa e fica no meio do rio sem motivo aparente, história essa 

que possui semelhanças com a microficção “Heráclito”. O título do conto de Rosa é curioso 

porque há a pergunta do que seria a terceira margem, considerando que um rio tem apenas 

duas. Uma possível explicação seria a de que essa terceira margem é a margem da ficção, 

onde se situaria a literatura.  

  

3.2. Fotografia 

 

“Fotografia/ Cortou o rio com a lâmina da luz e represou no papel. ” 

 

 Nessa microficção, escrita em linha reta no topo da folha direita, identifica-se uma 

relação que se estabelece entre “cortou” e “lâmina a luz” e entre “rio” e “represou”. Com isso, 

foi-se utilizado um “jogo de palavras” para, a princípio, descrever com uma linguagem mais 

opaca o que seria alguém tirando a foto de um rio.  

 Considerando a teoria do conto, pode-se considerar que Carrascoza fez uma clara 

referência à analogia que Cortázar faz entre o conto e a fotografia, e, consequentemente entre 

o fotógrafo e o escritor. Desse modo, isso seria uma espécie de “metamicroconto” o qual 

explicita uma das características do conto é que o bom fotógrafo, assim como o bom contista, 



teria que trabalhar esteticamente a partir de uma justa limitação prévia - aquele que a lente 

abrange, (CORTÁZAR, 1974) a qual foi mencionada no texto na expressão “lâmina da luz”.  

3.3. Miopia 

 

“Miopia A paisagem é do tamanho do nosso olhar. ” 

 

Nesse microconto também se estabelece uma mimetização ao ser escolhido um 

tamanho reduzido para a fonte escolhida, pois pode remeter ao próprio olho do míope, o qual 

por ser um pouco mais alongado que o normal tende a, visualmente, ser menor.  

Pode-se fazer um paralelo entre essa micronarrativa e a ideia de as mulheres valorizam 

detalhes próximos, por estarem restritas, durante muito tempo, à paisagem do espaço 

doméstico, daí a imagem usada por Simone de Beauvoir, em seu livro O segundo sexo: o 

olhar míope.  

Tem-se como lgumas das definições de “Mi.o.pi.a: vista curta; distúrbio que impede a 

visão nítida de objetos localizados ao longe (...) Alteração da refração em que os raios 

luminosos formam o foco antes da retina. [Figurado] Falta de perspicácia; lentidão para 

perceber as coisas. ”
4
 Relacionando tais definições com a microficção em questão a partir de 

um viés mais metalinguístico, pode-se encará-la como uma recomendação de não se ater 

apenas ao que está na superfície, pois o não-dito nesse tipo de gênero é mais importante que 

está dito e se deve enxergar para o que está além do argumento visual ou literário, como 

propõe Hemingway (apud PIGLIA, 1999) e Cortázar (1974), respectivamente. 
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4 Considerações finais 

 

Considerando o que foi exposto quanto ao gênero conto, percebeu-se, com este estudo, 

que ele é resultado de um processo de miniaturização do conto, provavelmente em virtude do 

tempo menor disponível para a leitura na atualidade. Nesse contexto, no microconto é 

radicalizada a noção de conto como gênero denso, em que se tenta narrar com o mínimo de 

elementos, ou seja, é um gênero breve e condensado, elaborado a partir de material 

significativo e que “arrebatam” o leitor com um efeito único.  

Ademais, por tentar “dizer o máximo com o mínimo”, ele tende a se aproximar da 

poesia, como destaca o contista e crítico argentino Júlio Cortázar ao dizer que o conto é 

o“irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo literário” (1974). Nas 

micronarrativas selecionadas foi possível perceber essa semelhança, uma vez que foram 

percebidos textos que lembravam, estruturalmente, a poesia visual, além de serem carregados 

de complexidade semântica, as quais permitem mais de uma leitura em um espaço 

extremamente limitado, ratificando a tese de que em um conto há mais de uma história  

Frisa-se que em todas narrativas analisadas foi identificada a presença da 

metalinguagem dentre as possíveis leituras dos textos. Isso evidencia que o próprio 

Carrascoza tem domínio significativo da teoria e da forma literária, inclusive daquela 

referente ao gênero que ele se propôs a escrever, uma vez que ele trouxe esse tipo de 

conhecimento para seu texto mesmo perpassando por várias áreas de conhecimento: filosofia, 

no caso de “Heráclito”, fotografia no caso de “Fotografia” e medicina no caso de “Miopia.  

 Nesse sentido, a obra Linha única (2016) de João Anzanello Carrascoza é possuidora 

de textos extremamente curtos de imensa complexidade semântica, nos quais se identifica um 

cuidadoso trabalho estético com a linguagem tanto em questão formais quanto de conteúdo.  
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