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RESUMO 

 

 

 

Este estudo contextualiza-se na perspectiva de estudos da Sociolinguística Educacional e 

encontra suporte nos Estudos de Cultura Participativa e de Letramentos. O objetivo proposto 

foi desenvolver uma pesquisa-ação que compreendesse leitura, produção textual escrita e 

análise linguística de fanfictions nas aulas de língua portuguesa, associando, assim, o saber 

científico aos interesses socioculturais dos discentes Para alcançarmos o objetivo proposto, 

utilizamos o gênero fanfiction como ferramenta para o estudo de língua materna, uma vez que 

nosso propósito é integrar o ensino de língua portuguesa às práticas de leitura/escrita e análise 

linguística, considerando o viés sociolinguístico no ensino/aprendizagem. As atividades 

sugeridas buscaram o aprimoramento da leitura e produção de textos. Para que fossem 

contemplados os aspectos socioculturais do corpo discente, os próprios estudantes cooperaram 

na escolha das obras literárias e dos temas, assim como nas análises e avaliações dos textos 

produzidos nas aulas de Língua Portuguesa. Dessa forma, conforme preconizam os estudos 

sociolinguísticos, buscamos promover a participação dos alunos como agentes ativos e 

construtores do conhecimento. 

 

 

Palavras-chaves: Letramentos. Sociolinguística Educacional Pesquisa-ação. Fanfiction. 

Leitura. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This study is contextualized in the perspective of Educational Sociolinguistics and has its 

support in the Participatory Culture and Literacy studies. The objective was to develop an 

action- research that includes written text production and linguistic analysis of fanfictions in 

Portuguese classes, thus associating scientific knowledge with the sociocultural interests of 

the students. In order to achieve the proposed objectives, we used the genre fanfiction as a 

tool for teaching in mother language classes, since our purpose is to integrate the practices of 

reading/ writing and linguistic analysis, considering the sociolinguistic bias in teaching / 

learning. The suggested activities sought to improve reading and the texts production. In a 

way to achieve the sociocultural aspects, the student cooperate in choosing the literature 

books and themes, as well as in analyzing and evaluating of the texts produced in Portuguese 

classes. Thus, as sociolinguistic studies advocate, we seek to promote student participation as 

active agents and knowledge builders. 

 

Key-words: Literacy. Educational Sociolinguistics. Action-Research, Fanfiction. 

Reading. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Estou convencido de que o medo é a raiz de toda má escrita. Se você escreve por 

prazer, o medo pode ser moderado – timidez é a palavra que usei aqui. Se, no 

entanto, estiver trabalhando sob pressão, com um prazo apertado – um trabalho 

escolar, um artigo de jornal, uma redação do vestibular – o medo pode ser grande. 

(Stephen King, 2015:113) 

 

O exercício da leitura e da escrita na escola é um momento de tensão para o aluno. O 

texto, quase sempre, chega ao professor acompanhado de uma desculpa prévia: “não ficou 

bom, professor”, “não escrevo bem” ou algo semelhante. Diante disso, pode-se concluir que 

os jovens apresentam resistência aos exercícios de produção textual propostos na escola. No 

entanto, esses jovens, que parecem desinteressados em produzir textos escolares, estão cada 

vez mais envolvidos em práticas de escrita espontânea em ambiente virtual. Por isso, nossa 

pesquisa visa refletir e pôr em prática o ensino de língua materna fundamentado em leituras e 

produções textuais com base nos interesses dos discentes. 

A escola, em geral, costuma ser criticada por muitos educadores e pesquisadores 

devido ao seu engessamento em relação à metodologia de ensino. A evolução tecnológica, no 

entanto, é enaltecida por possibilitar o surgimento de novos e variados meios de comunicação 

que se integram às nossas relações cotidianas e envolvem diferentes habilidades de 

letramento. Nossa pesquisa, contudo, não pretende estimular o consumo tecnológico 

desenfreado no ambiente escolar, uma vez que grande parte das escolas brasileiras não possui 

tais recursos. Defendemos o ensino de língua materna voltado para o uso, por meio de gêneros 

do discurso (Bakhtin, 2003, 2013), considerando a importância dos Novos Estudos do 

Letramento (Kleiman, 1995, 2005 e Street, 2006), sob a perspectiva da Sociolinguística 

Educacional1 no ensino (Bortoni-Ricardo, 2004, 2005) aliado aos estudos culturais (Jenkins, 

2006, 2009; Black, 2006, 2007, 2009 e Vargas, 2005). 

Com base nesses pressupostos, apresentamos no presente estudo o desenvolvimento 

de uma proposta de elaboração didática fundamentada em leituras e produções do gênero 

fanfiction como ferramenta de ensino nas aulas de língua portuguesa. As atividades foram 

construídas no Centro de Ensino Médio Setor Leste, localizado no Plano Piloto da cidade de 

                                                      
1 Compreendemos a Sociolinguística Educacional como o conjunto de propostas e pesquisas 

sociolinguísticas que tem por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento do processo educacional, sobretudo, na 

área do ensino de Língua Materna, conforme Bortoni-Ricardo (2005: 128).  
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Brasília, no Distrito Federal, durante o segundo bimestre letivo do ano 2017, nas aulas de 

Língua Portuguesa, com alunos voluntários do 3º ano do Ensino Médio.  

 As fanfictions – ou o termo em inglês abreviado, fanfics, ou simplesmente fic – são 

narrativas criadas por fãs que se inspiram em determinada obra com a intenção inicial de se 

utilizar de um universo já criado. Nessas construções textuais, o autor2 faz uso de elementos, 

personagens e situações de um universo já conhecido e os utiliza para desenvolver suas 

próprias ideias. Os textos de fãs, sem fins lucrativos, podem ser ficcionais inéditos ou 

tratarem de descrições, especulações, teorias, sobre a obra original e podem conter ainda 

marcas e traços identitários de seus autores-fãs. Atualmente, as narrativas de fãs podem ser 

facilmente encontradas na internet e têm atraído muitos leitores a aventurarem-se pelo 

universo da produção textual. 

O objetivo geral de nosso estudo é desenvolver uma pesquisa de elaboração didática 

de leitura, produção textual escrita e análise linguística de fanfictions nas aulas de língua 

portuguesa, associando o saber científico aos interesses socioculturais dos discentes.  

Os objetivos específicos da pesquisa-ação são:  

 

(i) apresentar e caracterizar a fanfiction como gênero discursivo; 

(ii) ilustrar uma possibilidade de ensino de língua materna contextualizado e voltado 

para o uso e interação reais a partir de fanfictions; 

(iii) incentivar o debate crítico sobre a construção do texto e, especificamente, da 

fanfiction no contexto escolar; 

(iv) estimular os alunos a analisar criticamente trabalhos e textos de suas autorias, bem 

como os produzidos por seus companheiros de turma. 

 

Como professores de língua materna, sabemos que uma das maiores dificuldades no 

ambiente escolar é incentivar o aluno a ter acesso a diversificados gêneros e a produzir textos 

escolares de boa qualidade. A partir da análise dessa dificuldade, concebemos nossa pesquisa-

ação, que se propõe a verificar as seguintes asserções: (a) o gênero fanfiction pode ser 

utilizado como ferramenta no ensino de língua materna; (b) a autonomia dos alunos na 

escolha do texto como objeto de estudo pode estimular o interesse no aprendizado, elevando o 

seu grau de comprometimento; (c) a avaliação de seu trabalho, assim como a avaliação dos 

                                                      
2 Encontramos em páginas em português, na internet, o termo fanfiqueiro referindo-se ao leitor e 

escritor de fanfics. “Em inglês, o termo ficwriter refere-se a escritor”. Nesse estudo, optamos pelo uso da 

expressão: “autor”, conforme Vargas (2015), bem como as expressões fã-autor, autor de fanfiction ou 

semelhantes. 
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trabalhos de colegas, pode favorecer o senso crítico do aluno e possibilitar a interação entre 

eles, de maneira respeitosa e solidária, a fim de contribuir para a melhoria do(s) texto(s); (d) o 

uso do gênero fanfiction, por seu caráter colaborativo e por sua propagação no ambiente 

virtual, promove a renovação dos métodos de ensino de leitura e produção textual e propicia o 

aprendizado da língua materna por meio do estudo do gênero discursivo contextualizado e 

voltado para o uso.  

Organizamos o presente estudo em quatro partes. Na introdução, expusemos o 

objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa, a motivação que nos impulsionou ao 

desenvolvimento do trabalho e as asserções que esperamos verificar com o desenvolvimento 

da pesquisa-ação. Discorremos também sobre a relevância do trabalho, a metodologia 

utilizada, o objetivo geral, os objetivos específicos e as asserções a serem verificadas na 

pesquisa-ação.  

Dedicamos o capítulo primeiro à apresentação do arcabouço teórico no qual está 

fundamentado o estudo. Para isso, retomamos alguns conceitos relevantes ao ensino de língua 

materna. Inicialmente, discutimos o estudo dos gêneros: conceitos, características e sua 

importância no ensino linguístico. A seguir, discutimos conceitos e questões sobre os 

letramentos e a realidade da educação brasileira demonstrada em pesquisas. A terceira seção 

do primeiro capítulo aborda o viés sociolinguístico deste estudo. Ao retomarmos alguns 

conceitos da Sociolinguística, que constituirão nossa prática docente na pesquisa-ação, 

esperamos possibilitar uma educação baseada no respeito às diferenças, sem excluir pessoas 

ou textos, sem prejuízo da norma culta, cujo ensino não pode ser sonegado pela escola. Por 

fim, conceituamos o gênero fanfiction, ao sinalizar sua trajetória desde os primeiros textos 

escritos por fãs aos dias atuais. 

O segundo capítulo descreve a metodologia utilizada na construção da pesquisa-ação, 

de sua base epistemológica aos conceitos de elaboração didática que auxiliaram a construção 

do trabalho desenvolvido.  

O terceiro capítulo apresenta a descrição do contexto pedagógico, dos participantes 

da pesquisa, o roteiro do trabalho desenvolvido em sala de aula, a descrição das aulas e as 

análises das avaliações dos participantes da pesquisa e a avaliação dos resultados do trabalho 

desenvolvido à luz da fundamentação teórica adotada. 

As considerações finais da pesquisa compõem o capítulo quarto, no qual discutimos 

os resultados que reúnem a pesquisa-ação e expressam algumas reflexões acerca do trabalho 

realizado. 
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Por fim, registramos as referências utilizadas na elaboração de nosso estudo, 

seguidas de Anexos e Apêndices, que garantem o acesso a alguns dos documentos que 

auxiliaram na composição do trabalho desenvolvido. 



13 

 

 

 

1 ENSINO-APRENDIZAGEM EM LÍNGUA MATERNA 

 

 

A construção de nossa pesquisa-ação buscou aliar princípios da Sociolinguística 

Educacional e concepções acerca de gêneros discursivos e de letramentos, considerando a 

influência de novas mídias digitais, bem como as novas formas de interação resultantes dessas 

novas tecnologias. 

Este capítulo subdivide-se em quatro seções e apresenta o arcabouço teórico no qual 

se fundamenta a pesquisa. 

A primeira seção aborda o estudo dos gêneros e sua relação com o ensino. 

Justificamos nossa opção pela utilização do gênero discursivo fanfiction a partir de exposição 

das diferentes perspectivas de Estudos dos gêneros discursivos e gêneros textuais.  

A segunda seção, em que discorremos sobre questões de letramento e ensino 

fundamentado em gêneros, subdivide-se em duas seções: a primeira tem a finalidade de 

conceituar e distinguir letramento e letramentos múltiplos; a segunda versa sobre a relação 

entre gênero de ensino e letramentos. 

A terceira seção relaciona nossa pesquisa-ação a alguns dos princípios da 

Sociolinguística Educacional, sobretudo, a partir dos estudos de Bortoni-Ricardo (2004, 

2005), que se referem à conscientização dos aprendizes quanto à importância da adequação 

linguística ao contexto de uso na interação.  

Por fim, a quarta seção aborda, sinteticamente, as relações entre o gênero discursivo 

fanfiction, sua atuação como ferramenta de letramentos e o elo estabelecido entre texto e 

sociedade 

 

 

1.1 O ESTUDO DOS GÊNEROS E O ENSINO 

 

 

Para compreender a relevância do estudo do gênero fanfiction como ferramenta de 

ensino, é necessário retomarmos os conceitos primordiais que permeiam a questão dos 

gêneros, como a língua, o uso da linguagem e seu caráter social. Considera-se primordial o 
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conceito de língua, na concepção sociolinguística, como algo variável, heterogêneo e em 

processo contínuo de desconstrução e reconstrução (cf. Bagno, 2007). Para o autor: 

 

ao contrário de um produto pronto e acabado, de um monumento histórico feito 

pedra e cimento, a língua é um processo, um fazer-se permanente e nunca concluído. 

A língua é uma atividade social, um trabalho coletivo, empreendido por todos os 

seus falantes, cada vez que eles se põem a interagir por meio da fala ou da escrita 

(Bagno, 2007:36) 

 

Como um processo em constante construção, conforme relata o autor, a 

heterogeneidade linguística relaciona-se à heterogeneidade social, pois língua e sociedade 

influenciam-se mutuamente. Devido ao seu caráter social, a noção de língua, assim como as 

noções de linguagem, interação, dialogismo e ideologia, centrais nos estudos de Bakhtin 

(2003), são largamente utilizadas nas últimas décadas por diversos teóricos como 

embasamento em pesquisas sobre o ensino linguístico. Para Bakhtin, a linguagem permeia 

toda a vida social e é concebida como o lugar de interação. Isto quer dizer que a linguagem é 

o lugar no qual são mediadas as atividades sociais e, simultaneamente, são as situações de 

interação social que possibilitam o desenvolvimento da linguagem. Essa relação de 

interdependência entre o uso da linguagem e a necessidade de adequação ao contexto social 

no qual o falante está inserido contribuem para o dinamismo e a “plasticidade” na linguagem 

(Marcuschi, 2003). 

A identidade social linguística, segundo Roncarati (2008), revela-se de acordo com o 

papel desenvolvido pelo indivíduo nos círculos sociais hierarquicamente organizados. Nessa 

perspectiva, o modo de falar – assim como a escrita em ambientes virtuais – integra uma 

identidade social constituída de diversas variedades da língua. Para Bortoni-Ricardo esse 

espaço físico onde as pessoas interagem e assumem determinados papéis sociais é 

denominado domínio social. Ao utilizarmos a linguagem para a comunicação, “também 

estamos construindo e reforçando papéis sociais próprios de cada domínio” (Bortoni-Ricardo, 

2004:23). Dessa maneira, a manifestação da linguagem, o estudo do discurso, sobretudo o 

representado por meio de manifestações textuais (orais e escritas), e a constante busca pela 

compreensão dos sentidos do texto são fundamentais às discussões didáticas no ensino 

linguístico.  

O sentido do texto pode ser compreendido de acordo com três diferentes concepções, 

segundo Koch e Elias (2008). Na primeira, o texto – com foco no autor – representa a 

concepção de língua como representação do pensamento (Koch, 2002 apud Koch e Elias 

2008:9-10). Sob essa perspectiva, compreende-se o texto como produto do pensamento de seu 
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autor e cabe ao leitor a função passiva da compreensão textual. Na segunda concepção, a 

visão estruturalista, com foco no texto, a língua é considerada estrutura e, de acordo com essa 

visão, o sujeito seria determinado pelo sistema. Sob essa perspectiva, ao sujeito, ouvinte ou 

leitor, receptor do código cabe desempenhar o papel de decodificador da mensagem. Logo, o 

texto é compreendido como um produto da codificação de um emissor que deve ser decifrado 

por seu leitor/ouvinte – e que, para isso, deve possuir conhecimento do código utilizado na 

construção do enunciado. (Koch e Elias, 2008: 10). A terceira concepção é a perspectiva 

bakhtiniana, adotada em nossa pesquisa pela consonância de entendimento acerca do papel 

que desempenha o interlocutor no discurso. Tal perspectiva concebe o texto como lugar de 

interação e considera que os elementos textuais, as considerações fornecidas pelo autor 

aliados aos seus conhecimentos durante o processo de leitura integram o sentido do texto: 

 

Nessa perspectiva, o sentido de um texto é construído na interação texto-sujeitos 

e não algo que preexista a essa interação. A leitura é, pois, uma atividade 

interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza 

evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e 

na sua forma de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de 

saberes no interior do evento comunicativo. [grifos do autor] (Koch e Elias, 

2008:11) 

 

Nesse aspecto, Koch e Elias (2008: 10-11) admitem o sentido como algo a ser 

construído na interação entre texto e sujeitos. Ou seja, na concepção dialógica da língua, os 

sujeitos integram de forma ativa a construção dos sentidos e as informações são processadas 

de acordo com o contexto sociocognitivo (enciclopédico, sociointeracional, textual etc.) dos 

participantes da interação (Koch e Elias, 2008: 61). Nessa concepção, o leitor é compreendido 

como interlocutor, uma vez que participa ativamente na construção dos sentidos do texto, e 

demonstra capacidade de detectar no texto uma gama de implícitos dos mais diversos tipos. 

Dessa forma, o dialogismo permite que a leitura de um texto escrito no início do século XX, 

por hipótese, adquira novos sentidos na leitura quando feita por um aluno, seja do ensino 

fundamental, seja do ensino médio, hoje. Por exemplo, a construção de uma fanfiction 

baseada em uma obra de Machado de Assis. É possível ainda que haja certo distanciamento 

entre a sociedade retratada na obra e a sociedade em que vive o interlocutor. Uma vez que a 

construção de sentidos se realiza ao considerar as informações presentes no texto aliadas ao 

conhecimento de mundo do aluno, a mediação do professor ao contextualizar o ensino é 

altamente relevante. 

A adaptação ao contexto social de uso possibilita à linguagem eficácia no 

acompanhamento das constantes mudanças em processos comunicativos e, sobretudo, nas 
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demandas existentes no mundo pós-moderno altamente tecnológico. Essas mudanças na 

interação social podem ser observadas, por exemplo, na substituição de suporte 3 do gênero 

textual (Marcuschi, 2003a). Por exemplo, o telegrama – hoje em dia menos usual, embora 

ainda adotado em situações muito específicas – é substituído pelo e-mail ou SMS (serviços de 

mensagens curtas, do inglês short message service) – os mais utilizados por sujeitos com 

acesso à internet em computadores, celulares e smartphones nos centros urbanos. A adesão a 

esses dois últimos recursos deve-se à maior agilidade na interação entre os usuários, que 

formulam e reformulam a linguagem de acordo com a exigência contextual, tais como espaço, 

grau de intimidade entre participantes e outros fatores da produção do texto. 

Essa adaptação da linguagem a novos gêneros não constitui um acontecimento 

exclusivo de nossos dias, embora a internet e a globalização contribuam muito fortemente 

nesse aspecto. De acordo com Bakhtin (2003), o gênero admite “transmutação”, da mesma 

maneira como a assimilação de um gênero por outro, concebendo novos. A transformação dos 

gêneros é motivada pela necessidade de adaptação às diversas demandas sociocomunicativas. 

Dessa forma um gênero forma-se a partir da assimilação de um ou mais gêneros, pois adapta, 

transforma e particulariza a(s) característica(s) adquirida(s). 

No texto literário, como, por exemplo, em um romance, a combinação de vários 

outros gêneros pode ser perceptível na construção da obra. Em face disso, a análise do gênero 

deve considerar, segundo Bakhtin, a obra como um todo. Segundo o autor, é a obra 

constituída de enunciados – concebidos como uma unidade concreta de comunicação na 

interação – que se relacionam a outros enunciados anteriores e posteriores e o ouvinte, ao 

perceber e compreender o significado linguístico do discurso, pode concordar ou discordar, 

em parte ou integralmente (Bakhtin, 2003: 271). O enunciado, portanto, representa a real 

unidade da comunicação discursiva, e o discurso, pois, é o produto de enunciações concretas 

de sujeitos (Bakhtin, 2003: 274). Os diálogos cotidianos que constituem um romance são 

exemplos dessa transformação: no plano do conteúdo e da forma, os diálogos mantêm sua 

característica cotidiana, mas integram-se à realidade somente através da obra literária. 

Diante disso, é fundamental que a combinação dos elementos da língua em um 

determinado texto, ou gênero, seja explicitada e analisada no ensino linguístico. A disposição 

dos diálogos de uma obra não é aleatória; ao construir seu texto, o aluno deve considerar 

aspectos que atribuam veracidade ao ato comunicativo. O diálogo entre um adulto e uma 

criança, por exemplo, não decorre da mesma forma que o diálogo entre um funcionário e seu 

                                                      
3 O ensaio de Marcuschi (2003a: 11), entende como suporte de um gênero “um lócus físico ou virtual 

com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto”. 
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empregador, a “voz social”, o viés sociolinguístico é quem dita as regras do diálogo: o tipo de 

linguagem – formal ou informal – a ser utilizada, a escolha das palavras que serão ditas entre 

outros aspectos.  

O dialogismo, ao qual se refere Bakhtin, não está ligado à estrutura da 

frase/enunciado, é uma característica essencial da linguagem e fonte constitutiva do discurso. 

O dialogismo discursivo é regido pela interação verbal entre o enunciador e o enunciatário do 

texto, bem como pela intertextualidade no interior do discurso. (Barros, 2003: 2). Da mesma 

forma, para Bakhtin (2003:272), "cada enunciado é um elo na corrente complexamente 

organizada de outros enunciados”. Assim, a  

 

obra, como a réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro (dos outros), 

para a sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir diferentes formas: 

influência educativa sobre os leitores, sobre suas convicções, respostas críticas, 

influência sobre seguidores e continuadores; ela determina as posições responsivas 

dos outros nas complexas condições de comunicação discursiva de um dado campo 

da cultura. A obra é um elo na cadeia da comunicação discursiva; como a réplica do 

diálogo, está vinculada a outras obras – enunciados: com aquelas às quais ela 

responde, e com aquelas que lhe respondem (Bakhtin, 2003: 279) 

 

Nossa pesquisa-ação, que utiliza o gênero fanfiction como ferramenta para o estudo 

de língua materna, fundamenta-se nesses princípios acerca da natureza do enunciado - 

compreende, portanto, a obra como um elo na cadeia discursiva. Devido à natureza da obra 

literária, os textos de fãs, como obras literárias, apresentam responsividade textual e são 

modelos evidentes, uma vez que neles o dialogismo é explicitamente esperado. Assim, os 

textos de fãs possibilitam também, por sua natureza de constituição proveniente das interações 

sociais, uma avaliação dos enunciados em seu contexto de uso, não soltos e desprendidos do 

momento sui generis de sua enunciação.  

 Bakhtin (2013), em sua atuação como professor, relata o tratamento da linguagem 

em sala de aula e defende o ensino linguístico conduzido com funcionalidade e sentido. Tal 

prática possibilita ao aluno a compreensão de conhecimentos gramaticais, como, por exemplo, 

na análise estilística do texto. Compreender como a língua pode ser articulada e conhecer as 

diversas possibilidades do uso linguístico são condições fundamentais para dar significado 

criativo, expressividade, bem como contribui para o seu enriquecimento. 

A articulação estilística da língua e a produção de sentidos atribuídos aos elementos 

que constituem os enunciados pode ser demonstrada com o uso de gêneros discursivos 

variados, como o gênero fanfiction, da mesma maneira como o autor com outro gênero 

literário (Bakhtin, 2013: 28). Ao propor a transformação de orações em um período composto 
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com ou sem o uso de conjunção, Bakhtin demonstra a seus alunos as diferenças de sentidos 

ocorridas no texto de acordo com o uso das conjunções. De acordo com a intenção que o 

enunciador pretende alcançar, percebe-se a necessidade de uso ou de omissão da conjunção 

que pode ser verificada na leitura oral com ênfase na entonação do texto. A construção da 

fanfiction em sala de aula deve ser um momento de observação estilística e gramatical, assim 

como pode possibilitar a reflexão, para que os alunos ponderem quanto ao sentido que 

desejem transmitir no texto. 

A aplicabilidade da técnica é demonstrada por Bakhtin (2013: 30) no exercício de 

leitura oral e reescrita do enunciado: “1) Triste estou: o amigo comigo não está (Púchkin) ”. 

Após propor uma leitura oral expressiva da carga emocional do discurso, o aluno é instruído a 

modificar o enunciado para “triste estou, porque o amigo comigo não está”. Na 

transformação, o autor assinala que, na alteração da ordem das palavras no enunciado, a 

utilização da conjunção porque seria inadequada. Todavia, com a inversão da ordem do verbo 

pelo adjetivo na ordem gramatical direta: “estou triste, porque o amigo não está comigo. Ou: 

estou triste, uma vez que o amigo não está comigo”. (Bakhtin, 2013: 31) – é ressaltada a 

adequação gramatical e semântica. Ao modificar a ordem das palavras na oração, os alunos 

compreendem que a omissão ou a recolocação da conjunção – longe de ser um procedimento 

mecânico – permite dar ênfase às palavras e determina sua ordem na oração. Em parceria com 

seus alunos, o autor constata que as reformulações realizadas perderam parte da 

expressividade em relação ao enunciado original, em virtude do uso formal da língua que o 

emprego da conjunção “porque” confere ao novo enunciado. 

Por meio de exercícios conjuntos com o corpo discente, tal como o proposto por 

Bakhtin (2013), o professor assume o papel de mediador e conduz seus alunos a refletirem 

sobre o uso e a função de determinados elementos nas construções de enunciados. Ao 

retextualizar determinada obra, na construção de sua própria fanfiction, o aluno será capaz de 

redigir um texto criativo, com o emprego de um estilo próprio e adequado dentre as diversas 

possibilidades facultadas em língua materna. 

Em síntese, destacamos dois pontos centrais na teoria dos gêneros que Bakhtin 

aponta na construção das bases sociointerativas – nos quais a fanfiction, enquanto gênero 

discursivo, se insere.  

Em relação ao primeiro ponto, destacamos os apontamentos de Bakhtin (2003: 279-

280) sobre o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional como elementos 

caracterizadores do gênero. O conteúdo temático, conforme esclarece Fiorin (2006:62), não é 
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assunto especifico do texto, é um “domínio de sentido de que se ocupa o gênero”. Tal 

asserção é ilustrada a partir do exemplo das cartas de amor que apresentam conteúdo temático 

de relações amorosas, ainda que cada uma trate de um assunto específico, como o 

rompimento causado por uma traição. Por estilo (Fiorin, 2006:62-63) são compreendidas as 

escolhas de “meios lexical, fraseológicos e gramaticais em função da imagem do interlocutor 

e de como se presume sua compreensão responsiva ativa do enunciado”. Finalmente, a 

construção composicional revela o modo como o texto se estrutura. No exemplo ilustrativo de 

Fiorin (2006:62), os diversos assuntos que uma "carta de amor" pode abordar, as indicações 

de local e data possibilitam ancorar a comunicação em tempo, espaço e em relação de 

interlocução, de modo que a compreensão dos dêiticos utilizados no texto é possível devido à 

existência dessas indicações. 

Quanto ao segundo, destacamos a elaboração de tipos relativamente estáveis de 

enunciados em cada esfera de utilização da língua – os denominados gêneros do discurso. 

(Bakhtin, 2003). Esclarecendo o postulado bakhtiniano, Fiorin (2006: 63) afirma que a 

intenção do autor não é estabelecer um catálogo de gêneros, que descreva estilo, estrutura 

composicional e conteúdo temático, tarefa inviável, uma vez que a variedade e riqueza dos 

gêneros são infinitas, bem como as possibilidades de interação humana. A alternância dos 

falantes é, dessa forma, uma das "peculiaridades" constitutivas do enunciado, pois sua 

delimitação está relacionada a "outros enunciados a eles vinculados" (Bakhtin, 2003: 280). 

Fiorin (2006:69) reconhece que “o gênero une estabilidade e instabilidade, 

permanência e mudança”. Essas contraposições refletem a natureza do gênero: há 

propriedades comuns em conjuntos de textos, todavia essas propriedades alteram-se 

constantemente e adaptam suas formas a novas circunstâncias. “Os gêneros são meios de 

apreender a realidade”, logo, de maneira recíproca, a mudança na realidade implica o 

aparecimento de novos gêneros e/ou a alteração dos existentes. 

Dado que os gêneros não se restringem apenas à língua escrita, pois compreendem o 

uso da linguagem em sua totalidade, são divididos por Bakhtin (2003) em primários e 

secundários. Os primários são os gêneros da vida cotidiana – as mensagens trocadas por 

SMSs, as conversas em salas virtuais na internet, por exemplo. Compreendem a comunicação 

verbal espontânea, embora não sejam exclusivos das atividades orais, mantêm relação direta 

com o contexto imediato, enquanto os secundários – como o artigo científico e a fanfiction, 

por exemplo – são culturalmente mais elaborados, absorvem e digerem os primários, 

transformando-os. A transformação dos gêneros secundários ocorre na relação com 
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enunciados concretos de outros gêneros e ocasiona a perda da relação com o contexto 

imediato primário.  

Os gêneros podem tornar-se híbridos: um secundário pode integrar outro; assim 

como os primários podem ser influenciados pelos secundários. Nesse aspecto, Bakhtin mostra 

que há gêneros mais “flexíveis e outros mais estereotipados” (Fiorin, 2006:74). Os textos 

mais maleáveis, geralmente ligados à esfera cotidiana da vida, não são, todavia, isentos de 

características que os categorizem enquanto integrantes de um determinado gênero. 

Permanecem ligados à seleção de um gênero, embora o discurso mantenha sua 

individualidade, uma vez que “a variedade dos gêneros do discurso pressupõe a variedade dos 

escopos intencionais daquele que fala ou escreve” (Bakhtin, 2003: 283). 

Analogamente à compreensão do aspecto social e comunicativo dos gêneros em 

Bakhtin, Marcuschi (2002, 2003) afirma que esses não se caracterizam ou se definem por 

aspectos formais – estruturais ou linguísticos – mas por aspectos sociocomunicativos e 

funcionais, ainda que em muitos casos o gênero seja determinado pela forma: 

 

Importante é perceber que os gêneros não são entidades formais, mas sim entidades 

comunicativas. Gêneros são formas verbais de ação social relativamente estáveis 

realizadas em textos situados em comunidades de práticas sociais e em domínios 

discursivos específicos. (Marcuschi, 2003: 25). 

 

O gênero, para Marcuschi (2003), é resultado da ação da coletividade que contribui 

para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas diárias. Logo, reafirma-se o caráter 

sociodiscursivo e ressaltam-se as características de maleabilidade, dinamismo e plasticidade 

dos gêneros. Sua plasticidade é evidenciada em sua própria determinação, na primazia da 

função sobre a forma, comprovadas com o surgimento, a localização e a integração 

perceptíveis nas culturas em que estão presentes.  

Marcuschi (2002, 2003, 2003a) descreve algumas características relevantes que 

particularizam os gêneros e possibilitam sua identificação. O quadro a seguir apresenta 

algumas delas e relaciona-as ao gênero fanfiction:  
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Gêneros narrativos 

 

Fanfiction 

As narrativas são criadas com base nos 

modelos pré-existentes; 

 

Uma história em quadrinho pode ser 

retextualizada para o gênero conto; 

 

 

Atuam em contextos especificamente restritos 

a uma ou mais obras; 

 

Fanfics baseadas nos livros e filmes da série 

Jogos Vorazes; 

Interagem com a sociedade, com a realidade e 

são produtos das relações entre meio, uso e 

linguagem; 

 

O autor pode adicionar à história elementos 

de sua experiência cotidiana ou traços de 

personalidades inéditos; por isso há espaço 

para a criatividade do fã-autor, além das 

características da obra base. 

 

Obedecem aos propósitos, funções, intenções 

e interesses pelos quais foram definidos; 

 

A função da fanfiction não é comercial, o 

interesse compreende a prática da escrita 

como forma de interação social e participação 

em um fandom4; 

 

 

Desenvolvem-se em ambientes virtuais 

criados para a divulgação desse gênero 

textual; 

 

 

Sites, blogs, comunidades virtuais destinadas 

a fanfics; 

 

 

São condicionados por fatores semióticos e 

comunicativos e reconhecidos por pessoas, 

por apresentarem uso corrente em sua 

sociedade; 

 

 

Nos fandoms é comum a identificação por 

símbolos, imagens e diversas semioses que 

remetem ao objeto de admiração. Um 

exemplo é a maneira como se identificam os 

fãs de jogos vorazes, os Tributos, ou os fãs de 

Harry Potter, os Potterish; 

 

Há variação de acordo com o contexto 

discursivo; 

 

Há variações de acordo com a faixa etária e 

do público a que se destina entre outros; 

 

São fundamentados a partir de um gênero já 

existente; 

 

As fanfics podem ser inspiradas em obras 

literárias, cinematográficas etc.; 

 

Constituem relações de poder. 
 

O interlocutor permite-se dialogar com a obra 

                                                      
4 Termo utilizado para se referir à subcultura dos fãs que compartilham os mesmos interesses, 

conforme Jenkins (2009). 
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original de maneira igualitária, assume a 

autoridade de produtor de seu próprio texto, 

que está fundamentado na obra original, mas 

pode adquirir novos interlocutores que 

exercerão o papel que antes lhe cabia; 

 

É um produto das relações entre meio, uso e 

linguagem, 

 

A fanfiction sofre influências e apresenta as 

marcas de seu fã-autor, além das herdadas por 

sua obra base. 

 
Quadro 1 Ilustração de características no gênero fanfiction. 

 

 

1.1.1 Gêneros discursivos ou gêneros textuais? 

 

 

A adoção de uma ou outra nomenclatura está ligada, sinteticamente, à perspectiva de 

análise do objeto em estudo. Nesta seção, discutiremos a relação entre as expressões gênero 

textual e gênero discursivo. Os termos são utilizados ora como sinônimos ora como 

antagônicos, todavia, representam diferentes posições concernentes aos conceitos aos quais se 

aliam.  

Dessa forma, essa seção apresenta-se segmentada em quatro subseções, a fim de 

analisar a interpretação das perspectivas de autores que contribuíram para maior precisão do 

significado de gênero. 

 

1.1.2 A visão do círculo de Bakhtin 

 

A comunicação, indispensável aos seres humanos, ocorre por meio de diversas 

manifestações linguísticas – sejam por meio da escrita, da fala, assim como por meio de sons, 

gestos, expressões fisionômicas e corporais, e outras inúmeras. O círculo de Bakhtin concebe 

a diversidade dessas manifestações e as relacionam às várias esferas da atividade humana, por 

isso, 
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até mesmo no bate-papo mais descontraído e livre nós moldamos o nosso discurso 

por determinadas formas de gênero, as vezes padronizadas e estereotipadas, as vezes 

mais flexíveis, plásticas e criativas (a comunicação cotidiana também dispõe de 

gêneros criativos). Esses gêneros do discurso nos são dados quase da mesma forma 

que nos é dada a língua materna, a qual dominamos livremente até começarmos o 

estudo teórico da gramática. A língua materna – na sua composição vocabular e sua 

estrutura gramatical - não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e 

gramáticas mas de enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos 

reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam 

(Bakhtin, 2003: 282-283) 

 

Se, conforme afirma Bakhtin, os gêneros, tal qual o domínio da língua materna, 

dispensam o uso de manuais para a aprendizagem básica que garanta a comunicação entre 

falantes e pode ser aprendida a partir do ouvir e do falar, por que a escola, em geral, insiste no 

ensino-aprendizado de gêneros a partir da memorização de características e não da prática de 

leitura e construção de gêneros discursivos? 

Percebemos que os conceitos de língua, enunciado e gênero do discurso, segundo 

Bakhtin, são fundamentais em qualquer situação de interação, devido às relações sócio-

históricas das quais o sujeito participa. Faraco (2003: 24) esclarece que a linguagem é 

apontada pelo círculo bakhtiniano como “atividade”, e não como sistema, enquanto o 

enunciado é compreendido por ser “um ato singular, irrepetível, concretamente situado e 

emergido de uma atitude ativamente responsiva”. Dessa maneira, a correlação entre 

enunciado e a situação concreta de enunciação é evidenciada: o enunciado é produzido pelo 

sujeito diante de uma determinada situação histórica, da qual participam atores sociais que 

compartilham de uma mesma cultura, estabelecendo entre eles um diálogo. 

Bakhtin compreende a interação do sujeito na construção do discurso como 

dialógica, isto é, um dizer constitui-se de outros dizeres. Por ser intrínseca à linguagem, a 

relação dialógica entre os enunciados está ligada à compreensão de algo que fora dito e, 

assim, um texto – que é a expressão de um sujeito – gera outro(s) textos(s), conforme elucida 

Faraco: 

 
Em consequência disso, a compreensão não é mera experienciação psicológica da 

ação de outros, mas uma atividade dialógica que, diante de um texto, gera outro(s) 

texto(s). Compreender não é um ato passivo (um mero reconhecimento), mas uma 

réplica ativa, uma resposta, uma tomada de posição diante do texto. (Faraco, 2003: 

42) 

 

As concepções abordadas, descritas de maneira resumida por Faraco (2003), estão 

presentes na construção dos gêneros do discurso. Para Bakhtin, a noção de gênero está 

correlacionada aos discursos, que se manifesta por meio de textos – orais ou escritos. Desta 
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forma, é possível a classificação de gêneros de acordo com as características ou propriedades 

comuns observadas em contextos sociodiscursivos nos quais se inserem. Essas propriedades 

que possibilitam o reconhecimento de diferentes gêneros – o conteúdo temático, a construção 

composicional e o estilo – são adaptadas conforme a exigência da situação interacional oral 

ou escrita, o que possibilita aos gêneros, conforme afirma Bakhtin (2003), refletir as 

mudanças que transcorrem na vida social. 

 

1.1.3 A ótica de Bronckart 

 

Bronckart, sob o olhar do interacionismo sociodiscursivo (ISD) e de suas 

implicações no ensino dos gêneros, apropria-se das teorias de Vygotsky5 como fonte de 

referência. Em uma abordagem dialética, marxista, Machado (2005: 258) explica que o autor 

e seu círculo atribuem ao gênero uma dimensão social a fim de “elucidar as condições de 

emergência e de funcionamento do pensamento consciente humano”. 

Em função das atividades humanas, os textos revelam-se articulados a essas 

atividades a fim de atender as necessidades, interesses e condições de funcionamento dos 

sujeitos sociais de sua produção. Dada a diversidade de situações interacionais em que se 

fazem necessários, a ocorrência de textos de diferentes espécies é favorecida e por sua vez, 

esferas de atividades propiciam a ocorrência de espécies de textos similares que constituem os 

gêneros, conforme indica Bronckart (2003)  

Fundamentada nos estudos de Bronckart, Machado (2005: 248) afirma que os autores 

do ISD consideram que “os gêneros de textos não podem ser identificados e definidos apenas 

com base em suas propriedades linguísticas”6. Dentre outras razões para tal afirmação, o 

modelo proposto nessa perspectiva não busca analisar os gêneros, mas sim os textos, uma vez 

que 

 

o texto oral ou escrito, que é o que podemos ter como objeto efetivo de análise, 

como vimos, nunca é uma simples cópia de um gênero. Por isso, além das 

características comuns a determinado gênero, o texto também vai exibir 

propriedades completamente particulares. Portanto, no processo de análise desse 

objeto concreto que é o texto, estaremos sempre confrontados com realizações muito 

diferenciadas de um mesmo gênero (Machado, 2005: 252, grifo nosso). 

 

                                                      
5 Vygotsky, sem data (apud Machado, 2005: 258) 
6 Marcuschi (2003: 21) salienta que não há desprezo pela forma, ainda que os gêneros textuais não 

sejam caracterizados ou definidos, meramente, por aspectos formais – seja estrutural ou linguístico. A definição 

dos gêneros, portanto, é definida a partir da consideração de aspectos sócio-comunicativos e funcionais. 
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Na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo adotada por Bronckart, a atividade 

de linguagem pode ser considerada como ação de linguagem. Logo o significado de tal ação é 

o texto, e aquele que produz o texto – o agente – é o responsável pela ação/texto, que 

configura uma manifestação individual, embora tenha caráter coletivo. Machado (2005: 252) 

compreende a ação de linguagem “como um conjunto de operações de linguagem, que 

constituem uma unidade e cujo resultado final é o texto”.  

Conforme sintetiza o estudo de Machado (2005) sobre as teorias do ISD, embora seja 

impossível a identificação, descrição e classificação de todos os gêneros, podemos afirmar 

que apresentam características semelhantes, genéricas. Dessa forma, Bronckart compreende 

os gêneros como quadros da atividade social nos quais as ações de linguagem se realizam. 

 

 

1.1.4 A perspectiva de Adam 

 

Com base nos conceitos bakhtinianos acerca de gênero e enunciado, os estudos de 

Adam, nas décadas finais do século XX, se caracterizam pela proposta de análise textual 

baseada em noções de sequência textual. 

Bonini (2005) afirma que as orientações formais e enunciativas acerca do texto 

foram agrupadas em reflexão teórica, desde os primeiros trabalhos de Adam. A partir das 

ideias bakhtinianas acerca da estabilidade dos gêneros e da divisão de gêneros primários e 

secundários, o autor propõe a representação dos gêneros primários – compreendidos como 

sequências textuais – como tipos nucleares menos heterogêneos e matéria-prima da estrutura 

dos gêneros secundários.  

Pontos centrais da categorização dos textos, as denominadas sequências (narração, 

descrição, explicação, argumentação e dialogo), conforme elucida Bonini (2005), são as 

principais componentes para as atividades com textos:  

 

Nesse caso, para Adam, os gêneros e seus exemplares são dispostos em categorias 

pelos traços que compartilham com as sequências (os protótipos). Gêneros como o 

romance, o conto, o laudo de acidente e a noticia comporiam a categoria dos gêneros 

narrativos, pois seriam atravessados pela sequência narrativa. (Bonini, 2005: 210) 

 

Proveniente do discurso, o gênero é preterido em função do texto, objeto da 

linguística textual, ainda que, como objetos textuais, as sequências integrem o discurso e o 

gênero. Nessa perspectiva, o texto se faz presente enquanto objeto formal e cognitivo na 
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dimensão textual. O enunciado é, para Adam, um objeto material de natureza oral ou escrita, 

enquanto o texto se caracteriza como um objeto abstrato, resultado de uma teoria que explica 

sua estrutura composicional. Logo, as sequências são consideradas paradigmas, isto é, moldes 

que se adaptam ao conteúdo da interação e do gênero e são a gênese da chamada pragmática 

textual (Bonini, 2005).  

 

1.1.5 As considerações de Rojo 

 

Para Rojo (2005: 185), tanto a teoria de gêneros discursivos quanto a teoria de 

gêneros textuais são diferentes releituras de Bakhtin. A primeira dirige sua atenção para a 

análise “das situações de produção dos enunciados ou textos”, assim como para seus aspectos 

sócio-históricos, enquanto a segunda se inclina aos estudos de aspectos descritivos e materiais 

do texto. 

As "descrições de gêneros", de enunciados ou de textos pertencentes ao gênero são 

recorrentes e, embora adotem perspectivas metodológicas distintas, ressaltam as 

características que fundamentam a perspectiva adotada. Desse modo, enquanto alguns 

demonstram mais atenção às situações de enunciação em concepção sócio-histórica, outros 

estão mais concentrados nas formas linguísticas do texto e na descrição da composição do 

gênero. Rojo (2005: 185-186) observou também que procedimentos diversos eram adotados e 

seus instituidores recorriam a diferentes conceitos e autores “para a seleção de suas categorias 

de análise”. 

A análise de Rojo (2005) acerca das diferenças de método e de concepção na adoção 

da expressão gêneros discursivos evidenciou que os autores se dedicam à significação dos 

enunciados, para o tema e a acentuação valorativa. Esses aspectos são perceptíveis por meio 

das marcas linguísticas, pelo estilo e pela forma composicional do texto. Em textos cujos 

autores adotam a expressão gêneros textuais, todavia, a significação é preterida e abordada 

apenas em relação ao conteúdo temático. O enfoque de abordagem dos gêneros textuais 

priorizaria, portanto, os aspectos formais e linguísticos que caracterizam os gêneros, 

enquanto, segundo Rojo (2005:185), um enfoque distinto poderia ser observado nos estudos 

de gênero do círculo de Bakhtin, uma vez que priorizam o estudo dos textos enquanto 

produtos das relações sociointeracionais e compreendem, assim, essas construções como 

gêneros discursivos. Da mesma forma, os autores Bronckart e Adam (1997; 1992 apud Rojo 
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2005:185) fazem uso de gêneros textuais e recorrem a outros autores para fundamentação de 

gêneros.  

Apesar da validade equânime das perspectivas, “do ponto de vista aplicado, 

sobretudo aquele voltado para o ensino e didática de línguas”, Rojo (2005: 206), considerando 

as políticas norteadoras oficiais (os PCNs, por exemplo) a respeito do ensino contextualizado 

e aliado às práticas sociais, questiona qual dessas políticas pode ensejar melhorias à prática 

didática e ressalta que 

 

A visão de leitor/produtor de textos presente nos PCNs é a de um usuário eficaz e 

competente da linguagem escrita, imerso em práticas sociais e em atividades de 

linguagem letradas, que, em diferentes situações comunicativas, utiliza-se dos 

gêneros do discurso para construir ou reconstruir os sentidos de textos que lê ou 

produz. Esta visão é bastante diferente da visão corrente do leitor/escrevente como 

aquele que domina o código escrito para decifrar ou cifrar palavras, frases e textos e, 

mesmo, daquele leitor/escrevente que dentre os seus conhecimentos de mundo, 

abriga, na memória de longo prazo, as estruturas gráficas, lexicais, frasais, textuais, 

esquemáticas necessárias para compreender e produzir, estrategicamente textos com 

variadas metas comunicativas. (Rojo, no prelo apud Rojo:2005: 206) 

  

Assim como defende Rojo, julgamos ser maior a utilidade e a necessidade da 

exploração das características das situações da enunciação. Dessa forma, por seu caráter de 

incentivo à leitura e à produção textual, consideramos relevante a análise do gênero fanfiction 

como constituinte do discurso, uma vez que essas atividades de linguagem estão associadas a 

atividades sociais. A maneira como os fãs manifestam sua percepção da obra original, dessa 

forma, justifica nossa escolha pela perspectiva sociodiscursiva, pois, apresentados sob a forma 

de um texto em prosa, de imagem ou outras manifestações literárias, o gênero fanfiction tem 

por característica constitutiva a interação social constante e explícita. 

Apesar de preferirmos, nesta pesquisa, incentivar os alunos a construir textos em 

prosa, não intencionamos tecer “análises completas e exaustivas" (Rojo, 2005: 207) desses 

textos. Nosso objetivo é o empreendimento didático da fanfiction, de modo a torná-lo um 

meio para o trabalho pedagógico, propiciando aos alunos a possibilidade de refletir sobre suas 

próprias construções textuais, assim como as de seus colegas. Dessa forma, consideramos que 

o gênero fanfiction, assim como outros gêneros discursivos não descritos nos compêndios 

didáticos tradicionais, pode ser utilizado de forma a contribuir para o ensino de língua 

portuguesa e para a leitura e produção de textos no ambiente escolar. 

Nossa consideração, acerca da utilização desse gênero no ensino linguístico, é 

orientada pela relação de interdependência entre o emprego dos gêneros do discurso no ato da 

comunicação discursiva, recorrentes tanto na fala quanto na escrita, e a necessidade de 
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letramentos que promovam a participação na interação por meio de tais gêneros. Para que se 

compreenda o trabalho com a linguagem nas aulas de Língua Portuguesa dessa perspectiva, 

torna-se, portanto, indispensável reafirmar a importância do caráter interacional, enquanto 

condição de enunciação, que diferem de acordo com a situação de interação e que, também, 

exigirá distintos letramentos.  

 

 

1.2 LETRAMENTO E ENSINO FUNDAMENTADO EM GÊNEROS  

 

 

As discussões acerca do conceito de letramento e os obstáculos práticos de sua 

aferição são fundamentais incentivos ao debate sobre as condições de letramento no Brasil. 

Os textos de fãs, muito difundidos em meios virtuais, têm atuado como ferramentas 

de letramento. Por isso, veremos nesta seção, dividida em duas subseções, alguns conceitos 

relevantes para a questão do letramento e sua importância no ensino de língua materna. 

 

 

1.2.1 Letramento e letramentos 

 

Letramento7 (proveniente do inglês literacy) foi compreendido com um sentido 

muito próximo ao que se entendia por alfabetização no início dos anos 80, época em que 

foram iniciadas as discussões brasileiras sobre o tema. Embora inseparáveis, letramento 

transcende a alfabetização, porquanto o conceito de letramento vai além do simples domínio 

do sistema alfabético e ortográfico. Kleiman apresenta, de maneira resumida, o conceito de 

letramento como 

 
complexo, envolvendo muito mais do que uma habilidade (ou conjunto de 

habilidades) ou uma competência do sujeito que lê. Envolve múltiplas capacidades e 

conhecimentos para mobilizar essas capacidades, muitos dos quais não têm 

necessariamente relação com a leitura. (Kleiman,2005:19). 

 

Por ser complexo, Rojo (2009: 11) afirma que é possível ser participante das práticas 

de letramento, ainda que o indivíduo seja não escolarizado e analfabeto, de forma que será 

                                                      
7 Segundo Kleiman, estima-se que “ o termo ‘letramento’ foi cunhado por Mary Kato” em meados dos 

anos 80. (Kato, 1986: 7 apud Kleiman, 1995: 17). 
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considerado, de certa maneira, letrado. Para a autora “o ‘significado de letramento’ varia 

através dos tempos, das culturas e dentro de uma mesma cultura” (Rojo, 2009: 99). Por 

conseguinte, percebe-se a existência de práticas distintas em contextos diversos com 

atribuições de valores. 

O conceito de letramento é bastante abrangente. Em consequência das mudanças 

sociais ocorridas em nossa sociedade e as novas exigências sobre os conhecimentos da leitura 

e da escrita, esse termo vem sofrendo ressignificações. Street baseia-se em diversos estudos 

ao afirmar que “a noção de aquisição de um letramento único e autônomo terá consequências 

pré-definidas para os indivíduos e as sociedades” e que essa noção provou ser um mito, 

geralmente, baseado em valores culturais estreitos e específicos (Street, 2006: 466). Dessa 

forma, o termo letramento refere-se ao domínio de conhecimentos do indivíduo em seu 

contexto sociocultural, enquanto letramentos – no plural – é a existência de diversos modos 

pelos quais são representados os usos e significados da leitura e da escrita em diferentes 

contextos sociais, em épocas distintas. 

Devido à sua importância, o letramento no Brasil, assim como em diversos países do 

mundo, é tema de programas educacionais que pretendem medir, ampliar e desenvolver a 

habilidade de leitura, sobretudo, na população em idade escolar. Inclui-se como ferramenta 

integrante dessas iniciativas o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, doravante 

Pisa8, que observa o domínio dos alunos em três aspectos da leitura: localizar e recuperar 

informação; integrar e interpretar; refletir e analisar. Espera-se que o letramento em leitura 

possibilite ao aluno a capacidade de entender e usar textos escritos, assim como a habilidade 

de refletir e desenvolver conhecimentos a partir do contato com o texto escrito, além de 

participar da sociedade. Nessa avaliação são utilizados diversos gêneros textuais: descritivos, 

narrativos e argumentativos – inseridos em distintas situações sociodiscursivas de ordem 

pessoal, pública, educacional e ocupacionais, conforme demonstra o gráfico: 

 

                                                      
8 O Programme for International Student Assessment (Pisa) é uma iniciativa de avaliação comparada, 

aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica 

obrigatória na maioria dos países. O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em cada país participante há uma coordenação nacional. No Brasil, o 

Pisa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Disponível em http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos 
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Gráfico 1 Níveis de leitura de estudantes brasileiros nos últimos 15 anos 

 

O gráfico 1 ilustra o desempenho de estudantes brasileiros que, após avanço no ano 

de 2009, obteve queda na competência de leitura nas últimas avaliações. O resultado do Pisa é 

que 50,99% dos estudantes ficaram abaixo do nível dois de proficiência no ano de 2015, em 

uma escala de sete níveis, embora um número maior de participantes tenha sido submetido à 

avaliação conforme aponta o gráfico 2: 

 

 
Gráfico 2 Número de participantes brasileiros avaliados nos últimos 15 anos 

 

Os estudantes brasileiros, segundo os resultados da avaliação, demonstraram melhor 

desempenho ao lidar com textos representativos de situação pessoal, tais como: e-mails, 

mensagens instantâneas, blogs, cartas pessoais, textos literários e textos informativos. Diante 

dos resultados, é perceptível que os alunos revelam melhores níveis de desempenho em textos 

que integram suas realidades cotidianas de uso. Dessa forma, compreendemos que a internet 
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tem contribuído para a aquisição de letramento ao possibilitar a interação social de 

participantes por meio dos textos. A prática de letramento na escola, geralmente, abstrai as 

considerações contextuais e sociais da língua ao utilizar o modelo autônomo de ensino há 

décadas.  

No modelo autônomo, concepção de letramento dominante na sociedade, conforme 

denomina Street (1984 apud Kleiman, 1995: 21), as práticas de uso da escrita na escola são 

sustentadas por um modelo considerado parcial e equivocado, nas quais há somente uma 

maneira de o letramento ser desenvolvido de forma associada eventualmente ao progresso, à 

civilização e à mobilidade social. Esse modelo conceituado por Street prevalece em nossa 

sociedade desde o século XIX até os dias de hoje, sem grandes alterações, segundo Kleiman 

(1995).  

Kleiman (1995:44) ressalta que o modelo autônomo de letramento descrito por Street 

(1984) “considera a aquisição da escrita como um processo neutro que independe de 

considerações contextuais e sociais”. O propósito final do processo é “a capacidade de 

interpretar e escrever textos abstratos, dos gêneros expositivo e argumentativo”, que deve ser 

alcançado por meio das atividades ofertadas a fim de desenvolver no aluno a capacidade de 

alcançar o alvo. 

Inerente ao modelo autônomo há a dicotomia fala e escrita. Nessa relação oralidade e 

letramento são consideradas duas partes contrárias da linguagem, na qual são desprezados 

valores “cognitivos intrínsecos no uso da língua”, conforme explica Marcuschi (2010: 15), já 

que as relações sociais presentes em ambas não são consideradas. 

Contraposto ao modelo autônomo, Street (1984 apud Kleiman, 1995: 35) destaca 

explicitamente o fato de que todas as práticas de letramento são aspectos tanto da cultura 

como das estruturas de poder na sociedade – o modelo alternativo a que o autor denomina 

letramento ideológico. 

Os múltiplos letramentos consideram – em especial nas abordagens ligadas aos 

Novos Estudos do Letramento (NEL/NLS) – a heterogeneidade das práticas sociais de leitura, 

escrita e uso da língua(gem) nas sociedades letradas e no caráter sociocultural estabelecido 

nas práticas de letramento. Com a pluralização do conceito de letramento para letramentos, 

Hamilton caracterizou uma subdivisão de letramentos plurais, os quais foram agrupados em 

duas categorias: letramentos dominantes “institucionalizados” e letramentos locais 

“vernaculares” (Hamilton 2002: 4 apud Rojo, 2009: 102).  
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Essas categorias são interligadas: a primeira refere-se às organizações formais – 

como a escola, a igreja e o ambiente profissional, entre outros; a segunda, no entanto, não é 

regulada, controlada ou sistematizada por instituições ou organizações sociais e tem sua 

origem na vida cotidiana e nas relações culturais locais. Enquanto os letramentos 

institucionalizados, além de serem valorizados legal e culturalmente em relação ao seu 

conhecimento, possuem agentes de letramentos dominantes com poder de atuação nas 

instituições onde exercem seu oficio – como, por exemplo, o professor – os letramentos 

vernaculares são, geralmente, desprezados e desvalorizados pela cultura oficial. Dessa 

maneira, as categorias de letramento local são admitidas, geralmente, como práticas de 

resistência – como a linguagem utilizada na internet, o internetês, por exemplo. 

É importante frisar que os termos letramentos múltiplos e multiletramentos integram 

perspectivas distintas, conforme explica Bevilaqua (2013: 99-114) O primeiro emerge dos 

estudos de Street (1984) e associa-se às práticas de leitura e escrita em contexto social amplo 

e com relações ideológicas. O segundo demonstra ser associado ao nosso propósito de 

utilização do gênero fanfiction como ferramenta de ensino de língua materna, uma vez 

considerada como multimodalidade – diversificadas e múltiplas semioses que podem ser 

combinadas ao texto escrito e demandam estudos em que se considere o crescente 

desenvolvimento social e tecnológico da sociedade contemporânea.  

Percebe-se que não basta apenas saber ler e escrever, conforme afirma Soares (2009: 

20); é necessário, portanto, que, aliado ao domínio da leitura e da escrita, o indivíduo seja 

capaz de responder às exigências de leitura e escrita que demanda, continuamente, a 

sociedade. Consequentemente, é primordial que o letramento escolar esteja alinhado às 

diligências socioculturais e tecnológicas necessárias ao exercício da cidadania, uma vez que a 

escola é uma das principais agências de letramento. A atribuição da escola é, desta forma, de 

suma importância, não só devido a sua responsabilidade na formação dos sujeitos, mas 

também por atuar como mediadora de acesso ao conhecimento científico e por contribuir no 

preparo para a inserção no mundo do trabalho, conforme reconhecido por Kleiman (1995).  

 

 

1.2.2 Gêneros e ensino: letramentos 

 

Em âmbito nacional, a partir das décadas de 70 e 80, diversas discussões têm sido 

empreendidas nas universidades acerca da necessidade de renovação do ensino a fim de 
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receber o público que naquele momento passou a ter acesso ao ensino fundamental – alunos 

economicamente desfavorecidos e, até então, sem acesso à cultura letrada. Esse cenário deu 

início aos programas de renovação de ensino, garantidos pela Constituição de 1988 e 

introduzidos nas diretrizes curriculares em âmbito estadual e municipal, assim como em 

materiais destinados à orientação de professores. Desde a coleção de documentos publicados 

em 1997 pelo Ministério de Educação e Cultura, os denominados Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) – incluindo suas atualizações subsequentes – até a atual (ainda em fase de 

elaboração) Base Nacional Comum Curricular, os documentos oficiais pretendem nortear 

diversas práticas de ensino de língua materna.  

Apesar das orientações educacionais existentes, Bagno (2011: 22-23) afirma que a 

população brasileira apresenta níveis baixíssimos de letramento, segundo demonstram 

pesquisas que apuram o Índice Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF). A pesquisa 

demonstrou que, dentre os indivíduos entre 14 e 64 anos de idade, 75% são incapazes de ler e 

compreender um texto de dificuldade mediana. O resultado alarmante leva o autor a 

questionar se 

 
Diante desse baixíssimo grau de letramento, não fica claro e evidente que a tarefa 

primeira, primordial, principal, precípua – para não dizer exclusiva – da nossa escola 

fundamental é promover a educação linguística ininterrupta dos aprendizes para que 

atinjam o nível pleno de alfabetismo? (Bagno, 2011: 23) 

 

Em sua gramática, Bagno (2011) ressalta que um dos pontos centrais é a proposta de 

que o ensino do idioma nas escolas seja feito a partir da “norma urbana culta real” em lugar 

da “norma padrão clássica”. Para o autor, a norma padrão clássica, baseada exclusivamente no 

uso literário restrito, isto é, na literatura consagrada e tradicionalmente utilizada pelos 

gramáticos em seus trabalhos, pode ser substituída pela norma urbana culta real. Catalogada 

nas gramáticas de uso, a norma culta real revela o português brasileiro escrito culto, 

considerado muito homogêneo em todo o território nacional e distinto da norma padrão 

idealizada pelas gramáticas normativas e veiculada nas escolas. 

Kato (1986: 07) acredita que a chamada norma culta é consequência do letramento; 

logo, concerne à escola a “função de desenvolver no aluno o domínio da linguagem 

institucionalmente aceita”. A autora, da mesma forma, acredita que a exigência feita, ao longo 

do ciclo de aprendizagem escolar básico, ao aprendiz com relação à adequação aos cânones da 

gramática é utópica, uma vez que o letramento é gradual (Kato, 1986: 123). A habilidade de 

escrita é, portanto, adquirida gradativamente com a prática, assim como a habilidade de 

interpretação se desenvolve com a prática da leitura crítica.  
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O nível de letramento esperado, para Kato (1986), poderia ser atingido com a 

exposição contínua ao texto escrito, construído por meio da variedade padrão. Seria, portanto, 

a exposição à linguagem alvo, um fator significativo que desenvolverá com maior eficácia a 

habilidade de expressão escrita do aprendiz, dispensaria, assim, a mudança da norma.  

Quanto à dicotomia variedade padrão e variedade popular, bem como a oposição fala 

e escrita, Kato acredita que 

 

ainda que uma criança possa escrever nóis foi e os menino, mas que não teria 

problema algum em entender nós fomos e os meninos, quando essas formas 

aparecessem na leitura. A médio prazo, através da exposição a essas formas, a 

criança poderia vir a adotá-las para sua própria produção (Kato, 1986: 123, grifos do 

autor). 

 

A percepção das relações entre a maneira como são utilizadas determinadas 

estruturas na fala e na escrita, conforme evidenciou o excerto de Kato (1986), ilustra um dos 

pontos cruciais dos estudos sociolinguísticos tratados, atualmente, como variação e não mais 

como erros, uma vez que, conforme salienta Bortoni-Ricardo (2005, p.131) “ a variação está 

ligada à estratificação social e à dicotomia rural-urbano. Nessa concepção, portanto, as 

variações regionalistas das áreas rurais ou de classes sociais baixas são as mais 

estigmatizadas. 

 Outras concepções, todavia, questionam o próprio conceito de norma. Para Faraco 

(2008), a norma padrão está relacionada à uma língua modelo e retrata a língua produzida, em 

determinado momento da história, em uma determinada sociedade; enquanto a norma culta 

constitui o conjunto de fenômenos linguísticos que ocorrem habitualmente no uso, em 

situações monitoradas de fala e escrita, dos falantes letrados. Faraco (2008: 40) afirma que 

tais conceitos não se confundem com o conceito de norma gramatical, uma vez que este 

último é o “conjunto de fenômenos apresentados como cultos por alguns gramáticos”. 

Observamos, diante dessas perspectivas sobre letramento e norma, bem como o que 

se considera a respeito de seus falantes, o viés sociolinguístico do ensino de língua 

portuguesa, uma vez que “é impossível investigar oralidade e letramento sem uma referência 

direta ao papel dessas duas práticas na civilização contemporânea”, conforme afirma 

Marcuschi (2010). Da mesma maneira, a relação entre fala e escrita deve considerar a 

distribuição de seus usos na vida cotidiana. Deve haver o deslocamento do foco centrado no 

código, no estudo da relação fala e escrita, para uma perspectiva que considere seus usos e 

que represente “a construção de um novo objeto de análise e uma nova concepção de língua e 

texto, agora visto com um conjunto de práticas sociais”. (Marcuschi, 2010: 15) 
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Embora o senso comum – remanescente do modelo autônomo – atribua 

superioridade à escrita em relação à fala, ambas são produtos das interações; portanto, são 

construídas de acordo com as necessidades reais dos participantes em práticas sociais 

concretas. Novamente, é necessário nos abster dos preconceitos linguísticos, pois não cabe 

considerar a supremacia de uma ou outra, uma vez que fala e escrita estão conectadas a 

processos interacionais socioculturais específicos, contextualizados e determinados a 

atenderem as especificidades situacionais comunicativas. Bagno (2011: 347), ao referir-se às 

produções textuais, escritas e/ou faladas, compreende que se configuram como manifestações 

semioticamente híbridas que mobilizam os multimeios – sonoros, visuais, gráficos e 

tridimensionais, entre outros – que as novas tecnologias de comunicação nos disponibilizam.  

 

Nem mesmo a noção de gênero textual, recentemente introduzida nos estudos 

linguísticos e na prática pedagógica, pretende apreender um objeto pronto e acabado. 

O que realmente existem são textos que se configuram, predominantemente, num 

determinado gênero, mas nunca integralmente nele. Qualquer manifestação da nossa 

faculdade de linguagem é, repito, híbrida: em qualquer texto falado ou escrito 

fazemos usos amplamente variados dos múltiplos recursos que a língua nos oferece. 

(Bagno, 2011: 348). 

 

Dessa forma, é indispensável que os alunos estejam familiarizados com as diversas 

situações de interação mediadas pela fala/escrita, ou seja, aptos a participar dessas situações 

de letramentos múltiplos, nas quais devem tornar-se letrados. Sejam orais ou escritas, de uso 

institucionalizado ou vernacular, as práticas de interação devem ser abordadas em sala de 

aula, uma vez que se considerem seus usos na vida cotidiana, isto é, “a questão entre ambas 

deve ser posta no eixo de um contínuo sócio-histórico de práticas” (Marcuschi, 2010, p. 18). 

A associação complexa que envolve as questões de letramento e gênero, assim como 

a aplicação de seus conceitos no ensino de língua materna, possibilita a contextualização da 

aprendizagem voltada para o uso. Possibilitar ao aluno conhecer e reconhecer a diversidade 

cultural, assim como os diversos valores sociais que são atribuídos à fala e à escrita, é o ofício 

do professor que busca contribuir para a apropriação das práticas letradas pelos alunos por 

meio do uso dos gêneros nos multiletramentos.  
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1.3 A SOCIOLINGUÍSTICA NA EDUCAÇÃO 

 

 

O reconhecimento do caráter científico da Linguística a partir das ideias de 

Ferdinand de Saussure definia como objeto de estudo a Langue – adquirida, convencional e 

homogênea - e desconsiderava a Parole – a parte individual da linguagem. Posteriormente, a 

relação de influência mútua entre Linguagem e sociedade passou a ser defendida por diversos 

pesquisadores como elemento constitutivo no estudo linguístico. Labov e seu círculo 

passaram a promover debates sobre tal relação a partir de uma conferência realizada na 

Califórnia no ano de 1964: 

  

Os procedimentos da linguística descritiva se baseiam no entendimento de que a 

língua é um conjunto estruturado de normas socais. No passado, foi útil considerar 

que tais normas eram invariantes e compartilhadas por todos os membros da 

comunidade linguística. Todavia, as análises do contexto social em que a língua é 

utilizada vieram a demonstrar que muitos elementos da estrutura linguística estão 

implicados na variação sistemática que reflete tanto a mudança no tempo quanto os 

processos sociais extralinguísticos. (Labov, 1968 apud Monteiro, 2008) 

  

Embora o estudo da Langue, isoladamente, conforme afirma Labov, tenha sido uma 

grande contribuição à Linguística, o estudo linguístico não se restringe a um sistema. Ora, se a 

finalidade primária de uma língua é a comunicação, a Parole é a expressão sociocultural dela. 

Logo, a fala desempenha o papel de cartão de visitas individual e as características 

socioculturais que identificam o indivíduo, possivelmente, estão marcadas em sua fala/escrita 

e podem revelar a origem, a idade, o grau de instrução e outros fatores que marcam sua 

identidade social. 

O estudo sociolinguístico trata, portanto, das relações entre a sociedade e as línguas 

como um todo, desconstruindo o mito de uma língua única e homogênea compartilhada por 

todos os falantes em território nacional (Bortoni-Ricardo, 2004, 2005). A sociolinguística não 

indica a variedade linguística “boa” ou “má”, pois sua preocupação básica é debater:  

 

os problemas que atingem as línguas minoritárias, a planificação e a normativização 

linguística, os efeitos das situações bilíngues e diglóssicas as consequências do 

pluridialetalismo no fracasso escolar das populações desfavorecidas e assim por 

diante. (Monteiro, 2008:26) 

 

Ao analisar e promover debates sobre tais problemas, por meio de testes estatísticos, 

a sociolinguística contribui para o ensino com a conscientização sobre a variação linguística já 

existente, uma vez que promove a reflexão acerca das variedades de maior e menor prestígio 

na sociedade e seus fatores condicionantes. Por isso, Bagno (2007b), defende a proposta de 
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promover debates sobre as implicações sociais da língua, formulando mais reflexões e menos 

repetições no ensino da norma padrão. Faz-se necessário, assim, desmistificar conceitos 

enganosos e que geram o preconceito linguístico, tais como: “a existência de uma unidade 

linguística”, “o brasileiro não sabe falar/escrever bem a língua portuguesa”, “é preciso saber 

gramática [normativa] para falar bem”, entre outros.  

 Ao adentrar as salas de aula de português, o falante já sabe utilizar a língua, 

demonstrando plena capacidade de comunicação em seu meio social. Para Bechara (1991), o 

importante é transformar o falante em “poliglota” de sua própria língua. Sem “oprimir” a sua 

variedade originária, o falante tem oportunidade, no ambiente escolar, de conhecer outra 

variedade, a norma culta, e conscientizar-se dos locais oportunos para o uso das variedades. O 

ensino, portanto, deve estar centrado na linguagem e não na língua. 

 

Significa isto que a educação linguística anseia hoje sair do antigo glotocentrismo, 

para extrair todos os recursos de uma organização pronta para “poder significar”[...]. 

Centrado como era o aprendizado na língua verbal escrita e nas suas regras de 

estrutura e combinações, punha-se de lado o complexo e rico papel da linguagem no 

ato de comunicação entre pessoas que vivem em sociedade. (BECHARA, 1991:19) 

  

Para o autor, diante das múltiplas desigualdades sociais, culturais e econômicas, o 

acesso à norma padrão possibilita ao falante uma maneira de inserção e de compreensão do 

mundo por meio da linguagem utilizada em noticiários, leis, literatura etc. Trata-se, portanto, 

de oferecer ao discente uma opção alternativa de comunicação, outra possibilidade e não a 

aceitação dos velhos preceitos normativos de “certo” e “errado”. 

Bortoni-Ricardo (2004) afirma que a variação linguística deve ser compreendida pelo 

professor, que deve trabalhar a questão do “erro” linguístico, não como uma incapacidade do 

aluno, mas sim como diferença entre duas variedades. Os alunos devem conscientizar-se 

quanto às diferenças entre essas variantes, de modo a, assim, monitorar o seu próprio estilo – 

tanto na fala quanto na escrita. 

A escrita tem mais a revelar do que somente a criatividade e a capacidade articulatória 

de seu autor em ciberespaços. Com as novas formas de comunicação promovidas pela internet 

por meio de redes sociais, aplicativos de trocas de mensagens e a produção de fanfictions, por 

exemplo, a função de carta de referência pessoal é realizada por meio da escrita. O estilo 

próprio de expressão escrita pode, assim, revelar diversos aspectos sociais, como o nível de 

escolaridade, a idade, o gênero. Em determinados contextos sociais, é comum observarmos – 
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sobretudo em discussões virtuais – que a produção escrita empregada por determinado 

individuo é utilizada por seu opositor como forma de desclassificar suas ideias, seu discurso. 

Proposições como: – Vá aprender a escrever, antes de falar de tal assunto! – evidenciam o 

viés sociolinguístico das construções escritas na internet. Nesse aspecto a língua do indivíduo 

é utilizada para sua estigmatização: quando o antagonista não encontra argumentos para 

combater suas ideias, acaba por desqualificá-lo linguisticamente.  

Nesse cenário, justifica-se nossa preocupação em construir uma pesquisa-ação pautada 

em princípios que a sociolinguística educacional promove. Por meio da leitura e produção de 

textos de fanfiction, deve ser oferecido aos discentes um ensino de língua materna 

contextualizado e voltado para o uso. Esperamos que ao analisar seu próprio texto, assim 

como a de seus pares, o aluno deverá ser capaz de refletir sobre os diferentes modos de 

utilização da língua escrita que são possibilitados de acordo com o contexto no qual estão 

inseridos. Almejamos, portanto, que o presente estudo proporcione ao aluno, além do ensino 

da língua portuguesa, uma educação baseada no respeito às diferenças, sem excluir pessoas ou 

textos, sem prejuízo da norma culta, cujo ensino não pode ser sonegado pela escola. 

 

 

1.4 O GÊNERO FANFICTION: DOS PRIMEIROS ESCRITOS AOS DIAS ATUAIS 

 

 

Cada vez mais a evolução tecnológica, em parceria com a acessibilidade 

proporcionada por computadores portáteis, smartphones e tablets, impulsiona a emergência 

de processos complexos e contínuos sobre as transformações dos meios de comunicação. 

Longe de ser fato inédito, segundo Jenkins, os fãs:  

 
sempre foram os primeiros a se adaptar às novas tecnologias de mídia; a fascinação 

pelos universos ficcionais muitas vezes inspira novas formas de produção cultural, 

de figurinos a fanzines e, hoje, de cinema digital. Os fãs são o segmento mais ativo 

do público das mídias, aquele que se recusa a simplesmente aceitar o que recebe, 

insistindo no direito de se tornar um participante pleno. Nada disso é novo. O que 

mudou foi a visibilidade da cultura dos fãs. (Jenkins, 2009:188) 

 

A fascinação dos fãs, conforme afirma Jenkins, assim como o prazer pela escrita, 

descrito por King (2013), têm contribuído para a crescente participação do público na 

produção cultural – escrita ou não. Por conseguinte, novos modelos midiáticos e novas 

atitudes dos consumidores de mídias resultaram na busca por uma maior participação nos 
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acontecimentos. As mídias, por sua vez, impulsionadas pelo comportamento ativo de seus 

consumidores, precisaram alterar seu próprio comportamento cooperando, dessa forma, com 

diversas plataformas midiáticas. Essas mudanças mercadológicas, tecnológicas e 

socioculturais são denominadas convergência, por Jenkins (2009), que a define como:  

 

o fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, a cooperação entre 

múltiplos mercados midiáticos e o comportamento migratório dos públicos dos 

meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de 

entretenimento que desejam. (JENKINS, 2009, p.29)  

 

As múltiplas plataformas midiáticas – literatura, filmes, desenhos, jogos eletrônicos e 

outros – são as principais influências da cultura de participação. A fanfiction está inserida 

nessa cultura participativa, segundo Jenkins (2009). A relação entre fãs e produtores 

abandonou a passividade para exercer influência sobre a trama nos produtos midiáticos. De 

acordo com o autor, o fã que recorre aos fandoms 

 

não é apenas um espectador comum de certo programa que traduz o que vê em 

algum tipo de atividade cultural, mas aquele que compartilha sentimentos e 

pensamentos a respeito do conteúdo desse programa com amigos, juntando-se a uma 

“comunidade” de outros fãs os quais têm interesses em comum 9(Jenkins, 2006: 41). 

 

Conforme a afirmação de Jenkins, o fã articula-se a outros, na constituição de um 

agrupamento no qual partilham interesses e expectativas a respeito da obra. Essas 

comunidades de fãs são conhecidas como fandom, o vocábulo formado pela abreviação da 

expressão inglesa fan kingdom (reino dos fãs, em tradução livre) e se refere ao conjunto de fãs 

de um programa de televisão, personagem, autor, entre outros. Os fandoms são bastante 

comuns entre aqueles que gostam de ciência, literatura ou séries de TV e segundo Jenkins 

(2006, p. 165), “o fandom tem sido transformado e ajudado a transformar a cibercultura”, por 

meio da cultura participativa no consumo e produção de diversos significados para um 

determinado texto midiático. 

Coppa (2006:41) afirma que há uma história abrangente de mídia fandom e de suas 

produções artísticas não analisadas. A autora assinala que a maioria dos estudos acadêmicos 

adota uma abordagem etnográfica e não histórica ou literária, com exceção do estudo acerca 

da fandom Star Trek (Jornada nas Estrelas, conforme conhecido no Brasil) de Joan Marie 

                                                      
9 One becomes a fan not by being a regular viewer of a particular program but by translating that 

viewing into some kind of cultural activity, by sharing feelings and thoughts about the programs content with 

friends, by joining a community of other fans who share common interests. (Jenkins, 2006:41 – tradução nossa). 
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Verba. No referido estudo, em que se analisou a produção de fãs com conteúdo de fanzines de 

Jornada nas Estrelas, do período de 1967 a 1987, descrevem-se histórias significativas, bem 

como se observa o surgimento de escritores e temas importantes para o fandom. Jenkins 

(2006: 40) afirma que para os fãs de Jornada nas Estrelas a releitura da obra é algo que pode 

e deve ser feito a fim de torná-lo mais responsivo às suas necessidades, para torná-lo um 

melhor produtor de significados e prazeres pessoais.  

 

A popularidade do Star Trek tem motivado uma ampla gama de produções culturais, 

reelaborações criativas de materiais de jogos para crianças, jogos interativos de 

adultos, influenciando na elaboração de trajes, de fantasias privadas, programação de 

computador e produção de vídeos caseiros.10 (Jenkins, 2006:41). 

 

Conforme ocorrido com Star Trek, quanto maior a popularidade da mídia – e, 

consequentemente, de seu fandom, maior será a frequência das reelaborações de fãs sobre o 

tema encontradas na internet.  

Vargas (2005) revela que a origem da fanfiction está relacionada aos fanzines – da 

junção dos termos em inglês: fanatic magazine (em português, revista de fã), publicações 

amadoras editadas por fãs que se referem a determinadas obras/autores. Magalhães (2003) 

atesta a origem das fanzines brasileiras a partir de meados da década de 60, sob a forma de 

pequenos boletins mimeografados. Para o autor, tais publicações representam o espaço da 

reflexão, da crítica e da experimentação e são compreendidas como práticas de resistência à 

indiferença das grandes editoras frente aos quadrinhos nacionais e à massificação dos 

quadrinhos estrangeiros. Segundo Jenkins (2009), os consumidores utilizam frequentemente 

as novas tecnologias midiáticas para se envolver com o conteúdo dos velhos meios de 

comunicação, isto é, o velho mimeógrafo que, assim como a máquina de escrever, foi 

substituído pela rede internet por meio do uso de smartphones e computadores. 

Embora a internet tenha contribuído para o surgimento de textos de fãs em maior 

escala, a escrita de fãs que se inspiram em obras cânones antecede esse aparato tecnológico 

moderno e pode ser observada em outras épocas. Em 1614, como nos relata Jamison 

(2017:42-43), um escritor desconhecido, sob a alcunha Alonso Fernández de Avellaneda, 

resolveu dar continuidade a história de Miguel de Cervantes, Dom Quixote, mesmo sem a 

autorização do autor da obra. Cervantes não poderia reclamar os direitos autorais de sua obra, 

                                                      
10 The popularity of Star Trek has motivated a wide range of cultural productions, creative reworkings 

of program materials from children's backyard play to adult interaction games, from needlework to elaborate 

costumes, from private fantasies to computer programming and home video production. (Jenkins, 2006:41, 

tradução nossa) 
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uma vez que a escrita com base em trabalhos de outros escritores era uma prática padrão aos 

fins do século XVI e não havia, naquele período, leis acerca de direitos autorais. Essa situação 

pode ter servido como estímulo à continuação da obra, escrita posteriormente por Cervantes, 

na qual Dom Quixote, o original, ao deparar-se com o falso Quixote escarnece dele. No 

desfecho da obra, Cervantes dá fim à vida de seu cavaleiro original, talvez para evitar que 

qualquer outro autor fizesse uso de seu personagem novamente. 

Mary Ann Evans (1819-1880 apud Jamison 2017: 46-48), durante a infância, 

apaixonou-se por um livro; mas, por precisar devolvê-lo, não conseguiu chegar ao fim da 

leitura e construiu em algumas linhas a sua própria conclusão da história. O fim da história 

criada por Evans não chegou ao nosso conhecimento, todavia, a garota – leitora ávida de 

romances históricos desde a mais tenra idade – tornou-se romancista sob o pseudônimo 

George Eliot e descreveu o episódio autobiográfico em uma epígrafe para um capítulo do 

livro Middlemarch. 

A participação de fãs de maneira mais coletiva e frequente, todavia, passou a ocorrer 

com a publicação de contos na revista The Strand, quando as histórias de detetive, quase 

sempre ilustradas, ganharam popularidade. Arthur Conan Doyle escrevera antes dois livros 

sobre as aventuras do detetive Sherlock Holmes: Um estudo em vermelho (1887) e O signo 

dos quatro (1890), porém foram suas publicações em revista que conquistaram cada vez mais 

leitores ao longo de anos. Segundo Jamison (2017), o primeiro fandom formal surgiu a partir 

das narrativas do detetive mais adaptado e com maior número de mídias produzidas até os 

dias atuais, Sherlock Holmes.  

Apesar do crescente interesse do público, Doyle temia ser conhecido como autor de 

somente um personagem; por isso, decidiu dedicar-se a outras histórias, assim, houve um 

hiato nos relatos de Watson sobre Holmes. A morte do detetive e outras muitas "lacunas" em 

diversas narrativas deixadas aos fãs resultaram em um público que ansiava por novas 

aventuras. A demanda por novidades possibilitou o sucesso em adaptações no "palco, 

paródias e pastiches" (Jamison, 2017: 55). Em 1983, o escritor James Matthew Barrie – autor 

de Peter Pan, que trabalhara anteriormente com Doyle em uma peça, também publicou uma 

história com inspirada em Holmes na revista Punch. Jamison conta que Doyle recebia 

diversos textos de fãs que queriam dar contribuições com novas ideias e histórias de aventuras 

a Holmes. Algumas, como a de Arthur Whitaker, em 1911, tiveram as histórias compradas 

por Doyle. O autor exigia que os autores-fãs renunciassem "a todos os direitos e créditos", 
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apesar de esclarecer aos fãs-autores que sua aquisição não implicaria garantias de que os 

materiais seriam utilizados posteriormente. (Jamison, 2017: 56). 

Mas o que difere os textos de fãs escritos desde o século início do século XVII, como 

o de Avellaneda, dos textos que circulavam no fandom de Sherlock Holmes? Uma análise 

superficial pode indicar que não há distinção entre os gêneros produzidos: ambos tratam de 

textos que se baseiam em obras de outrem; todavia, segundo Jason (2017), uma diferença é 

fundamental na distinção entre eles: a relação entre escritores, textos, fãs e sua variação no 

tempo. Deve-se salientar que o texto de Avellaneda pareceu ter intenção de obter benefícios 

financeiros ao publicar a continuação do texto de Cervantes. O texto de Evans, contudo, fora 

construído para satisfazer a necessidade da fã-autora de preencher a lacuna de um final ao 

qual a leitora não teve acesso e, finalmente, as fanfictions de Holmes – mais próximas àquelas 

encontradas em nossos dias – são destinadas à demanda de um público específico. Para 

Jamison (2017: 49), a fanfiction hoje "não se trata de apenas de escrever histórias sobre 

personagens e mundos existentes - é escrever essas histórias para uma comunidade de leitores 

que já querem lê-las", que desejam falar e/ou escrever sobre elas. 

Alguns escritores do século XX também relatam o início de suas carreiras como 

participantes ativos da cultura e tiveram textos publicados em revistas destinadas a fãs. Ray 

Bradbury, conhecido pela obra Fahrenheit 451, iniciou sua carreira com a leitura e publicação 

de textos em fanzines11. Bradbury publicou seu primeiro conto, Hollerbochen's Dilemma, 

entre os anos de 1938 a 1939 em uma fanzine de ficção científica. Stephen King relata o 

início de sua carreira como escritor com a publicação de um conto em revista de fãs: 

 

A primeira história que publiquei saiu em um fanzine de terror editado por Mike 

Garrett, de Birmingham, no Alabama (...). Ele publicou o conto sob o título “Em um 

meio-mundo de terror”, mas ainda prefiro o meu, que era “Eu era um profanador de 

túmulos juvenil”. (King, 2015:35) 

 

Stephen king, desde a década de 70 aos dias atuais, é reconhecido escritor de contos 

de horror fantástico e ficção. O autor possui livros publicados em mais de 40 países e suas 

obras, das mais traduzidas no mundo, com várias adaptações para o cinema e para a televisão, 

inspiraram diversos filmes e seriados, tais como: Carrie escrito em 1974 e com diversas 

adaptações para cinema e televisão; o filme Pet Sematary, de 1989 (Cemitério Maldito, no 

Brasil, baseado no livro de 1983); a série televisiva apresentada entre os anos de 2013 a 2015, 

Under The Dome (Sob a Redoma no Brasil, baseada no livro de 2009), entre outros produtos. 
                                                      

11 Segundo registro biográfico do autor no Wikipédia. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury, acesso em 02 de fevereiro de 2015. 
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Fã de histórias em quadrinhos e de histórias de terror e ficção, o autor revela no livro Sobre a 

escrita o início de sua carreira ainda na infância. 

 

Então, passei a maior parte daquele ano em casa, muitas vezes de cama, por causa 

das doenças. Devorei cerca de 6 toneladas de revistas em quadrinhos (...), então 

passei às aterrorizantes histórias de animais de Jack London. Em algum momento, 

passei a escrever minhas próprias histórias. A imitação precedeu a criação; eu 

copiava palavra por palavra os quadrinhos do Combat Casey em meu caderno de 

desenho Blue Horse e acrescentava minhas próprias descrições quando achava 

necessário. (King, 2015: 28 – grifos nossos). 

 

O relato de King sobre sua iniciação no mundo da escrita é congruente à concepção 

de Jenkins (2009) ao afirmar que a produção cultural sempre se baseia em algo já produzido 

em maior ou menor grau. Destarte, as mídias corporativas reconhecem a participação dos fãs 

– ora como ameaça, ora como contribuição à divulgação de seu produto. Sob essa ótica, os 

usuários de fanfictions, por exemplo, apropriam-se de histórias de autoria de outrem, assim 

como o próprio Walt Disney apropriou-se de histórias dos Irmãos Grimm.  

O presente trabalho não pretende, porém, fazer da escola uma “fábrica” de futuros 

mestres da literatura ou de escritores mundialmente reconhecidos; todavia, desejamos 

despertar o prazer pela leitura e pela escrita. E caso seja desejo do aluno tornar-se escritor, 

que a escola possa auxiliá-lo nisso também. 

Há um longo caminho a ser percorrido no que tange à utilização do gênero discursivo 

fanfiction no ensino de língua portuguesa, uma vez que há muito ainda a ser explorado sobre 

esse gênero. Embora haja ensaios sobre a fanfiction; como o realizado por Vargas (2005, 

2015), bem como os realizados por Black (2007) em língua inglesa – que analisam o perfil 

dos adeptos do gênero discursivo em questão e seu comportamento na rede mundial; persiste 

a necessidade de articulação de estratégias para a utilização do gênero em sala de aula.  

Ambos os estudos supracitados consideram a fanfiction como ferramenta de ensino 

para a aquisição de uma segunda língua. Acreditamos, porém, que o uso desse gênero – 

atualmente utilizado em ambiente virtual – no ambiente escolar contribuirá para a melhoria do 

ensino de língua materna, pois possibilita a inclusão democrática do aluno, respeita suas 

preferências e interesses, assim como oportuniza o letramento crítico do discente.  

Dessa forma, nossa pesquisa, contextualizada no ambiente escolar durante as aulas 

de língua portuguesa, buscou a democratização dos textos utilizados, os quais foram 

selecionados a partir do interesse demonstrado pelos alunos. Acreditamos que o diálogo entre 

professor e alunos é fundamental ao ensino. Por isso, nossa pesquisa-ação é voltada para o uso 

da fanfiction como ferramenta de ensino de língua portuguesa, uma vez que sua concepção é 
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baseada na observação de alunos-fã-autores e esperamos, com base nela, levar a outros alunos 

o prazer da leitura/escrita. Esperamos que com acesso à leitura e escrita, em consonância à 

afirmação de Bortoni-Ricardo (2005: 80), nossos alunos possam integrar-se socialmente e 

exercer de maneira plena a cidadania que lhes é de direito, não sendo estigmatizadas 

socialmente como “pessoas sem leituras" (2005: 79).  

A presente pesquisa, portanto, busca por meio de princípios da Sociolinguística 

Educacional, considerar aspectos socioculturais do corpo discente, coletados a partir de 

pesquisa investigativa, com a finalidade de promover um ensino contextualizado de língua 

materna. 

 

 

1.4.1 A fanfiction como ferramenta de letramento 

 

Desde o surgimento das primeiras fanfictions em fanzines até a democratização do 

gênero no ciberespaço, os textos de fãs vêm envolvendo jovens em práticas de 

multiletramentos. Para que o autor aficionado chegue à produção de seu próprio texto, são 

necessários, além da leitura crítica e conhecimento sobre a obra original, domínio do gênero 

discursivo no qual será construído o novo texto – adquirido por meio de leituras diversas – e 

criatividade. Vargas (2005) acredita que a escola não pode simplesmente ignorar as atividades 

desenvolvidas por seus alunos de maneira extracurricular, uma vez que essas práticas, 

consideradas como lazer e entretenimento, possuem um amplo potencial pedagógico. Para a 

autora:  

 

A escrita e a leitura de fanfictions constituem verdadeiras práticas de letramento no 

sentido ativo que o termo evoca pelo fato de seus participantes fazerem uso daquelas 

habilidades apreendidas nos meios escolares para a promoção de tarefas 

significativas num determinado meio virtual, ambiente em que, unidos por um 

vínculo muito significativo chegam a constituir verdadeiras comunidades literárias 

(VARGAS, 2005, p. 127). 

 

Segundo o observado por Vargas, a participação dos aficionados por fanfiction exige 

a aplicação dos conhecimentos adquiridos na escola. Logo, a habilidade de leitura e escrita 

escolares, postas em prática em ambiente virtual na interação com outros participantes, 

encontra sua finalidade social: estabelecer a comunicação e possibilitar a criação de relações 

sociais. 



45 

 

 

 

O modelo de letramento adotado, em geral, pelas instituições de ensino, denominado 

por Street (1984) como modelo ideológico, reflete a prática de letramento como aspectos 

culturais e da estrutura de poder. A escola persiste em considerar somente alguns dos vários 

gêneros discursivos, preferivelmente os canônicos em detrimento dos demais; não 

consideram, dessa forma, as diversas práticas de letramento – e gêneros discursivos – 

adaptáveis ao contexto em que estão inseridas. Para Jenkins (2009), os conflitos sobre quem 

tem o direito de ler e escrever sobre os mitos culturais essenciais expõem uma luta sobre 

letramento, o que o autor chama letramento midiático e não se restringe ao âmbito escolar: 

 

Entende-se por letramento não apenas o que podemos fazer com material impresso, 

mas também com outras mídias. Assim como, tradicionalmente, não consideramos 

letrado alguém que sabe ler, mas não sabe escrever, não deveríamos supor que 

alguém seja letrado para as mídias porque sabe consumir, mas não se expressar 

(JENKINS, 2009, p. 237). 

 

O ciberespaço tem demonstrado ser ambiente favorável ao letramento por seu caráter 

democrático, pois possibilita aos seus usuários a livre expressão acerca dos mais variados 

conteúdos. Nesse contexto, Jenkins (2009) conta que a fã Heather Lawver criou um site, em 

1998, baseado no Jornal de bruxos The Daily Prophet, (O Profeta Diário, em português), no 

qual práticas de letramento eram promovidas de forma espontânea. Nesse ciberespaço, os fãs 

contribuíam para a construção de histórias alternativas do universo de Harry Potter, da 

escritora J. K. Rowling (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2016), por meio de suas 

próprias opiniões, histórias e sugestões sobre o livro original. Primeiramente os textos de fãs 

auxiliaram na divulgação da obra e foram vistos com otimismo; todavia, a Warner Bros. 

Entertainment (estúdio de produção cinematográfica que comprou os direitos autorais sobre a 

obra) passou a coibir tais práticas por meio de ações judiciais. A resistência do fandom criado 

por Heather Lawver gerou a chamada Defense Against the Dark Arts (Defesa contra as Artes 

das Trevas, em português), uma organização com o nome de uma das disciplinas de 

Hogwarts, escola fictícia de Potter, em referência à luta dos fãs contra a atitude da Warner 

Bros. Além da questão judicial dos direitos autorais, a igreja acusou a saga de incitar a prática 

do ocultismo entre os jovens, banindo, assim, a obra de algumas bibliotecas. As guerras de 

Potter, conforme denominou Jenkins (2009), ilustram a luta ideológica sobre o letramento: o 

que pode ser escrito e o que pode ser lido no ambiente escolar?  

As narrativas de Harry Potter foram ferramentas de letramento também no Brasil. 

Vargas (2005) relata, em seu estudo, que muitos autores-fãs brasileiros fizeram os primeiros 

contatos com fanfictions em sites por meio do idioma inglês – promovendo aos falantes de 
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língua portuguesa, dessa forma, o letramento em língua inglesa como segunda língua. Vargas 

afirma que os websites brasileiros, até o ano de 2000, destinados a reunir e publicar 

fanfictions eram praticamente inexistentes. A partir do lançamento do primeiro livro da série 

Harry Potter, os espaços virtuais destinados a fanfictions passaram a ser muito mais 

numerosos. 

O Letramento digital envolve a realização de práticas de leitura e escrita diferentes 

das formas tradicionais de letramento e alfabetização vistos na escola tradicional. Xavier (s/d, 

p.2) afirma que ser letrado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os 

códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos, se compararmos às formas 

de leitura e escrita apresentadas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos 

digitais é a tela, também digital. Os ciberespaços que se destinam à leitura e produção de 

fanfics, geralmente, disponibilizam informações com a finalidade de auxiliar os usuários a 

iniciar e aprimorar sua escrita, conforme demonstra a imagem retirada do blog SOS fanfiction: 
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Figura 1 Sugestões para a construção dos textos 

Fonte: http://sosfanfiction.blogspot.com.br/p/dicas.html 

 

Dessa forma, o gênero fanfiction demonstra ser uma eficaz ferramenta de letramento 

por sua natureza de incentivo à prática de leitura e reescrita de textos no ciberespaço, dentre 

outros aspectos, transpondo elementos da educação formal para um ambiente educacional 

informal. As comunidades criadas para reunir textos de fanfic prometem ao fã-autor, em 

idiomas variados, a divulgação de seu trabalho e possibilita-lhe participar de concursos de 

escrita, conforme ilustra a Figura 2: 
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Figura 2 Realização de concursos: incentivos à escrita literária 

 
Fonte: HTTPS://www.wattpad.com/go/writing-contests/ 

 

As comunidades virtuais que se destinam a esse gênero discursivo auxiliam a escrita 

dos autores fãs e, assim, podem atuar como uma ferramenta auxiliar nas aulas de língua 

portuguesa, pois reafirmam e contextualizam os conceitos e normas abordados pelo professor 

durante as aulas. A atuação desses grupos norteia a construção do texto ao sugerir aos autores 

a estrutura e um padrão básicos textuais, tais como pistas ortográficas, gramaticais e 

estilísticas disponibilizadas a fim de melhorar a escrita antes da publicação da fanfiction. A 

Figura 3, a seguir, ilustra as proposições oferecidas no site Fanfiction.com.br, que têm a 

finalidade de auxiliar os fãs-escritores no aprimoramento da escrita e produção de textos:  
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Figura 3 Índice de orientações gramaticais do site Fanfiction.com.br 

 
Fonte: https://fanfiction.com.br/aulas.php 

 

As estratégias de letramento utilizadas na orientação de escritores desempenham 

papel similar ao desenvolvido em ambiente escolar; todavia, a norma é aliada ao uso das 

novas tecnologias – sua utilização é orientada para a produção do gênero discursivo na 

interação comunicativa. A escola não pode mais abster-se dessas formas de interação no 

ambiente virtual, ainda que reconheçamos a dificuldade de acesso à rede de maneira 

democrática em todas as regiões brasileiras. Diante disso, o professor deve conciliar os mais 

variados gêneros discursivos na construção do conhecimento linguístico dos alunos, 

utilizando também os gêneros provenientes do meio virtual no intuito de promover a inclusão 

do discente e auxiliá-lo a participar das mais diferenciadas situações comunicativas. 

Outro motivo para a integração dos recursos tecnológicos ao processo de ensino-

aprendizagem de língua materna, além de proporcionar novas possibilidades de interação, é o 
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de possibilitar o acesso aos mais variados gêneros. O ciberespaço tem demonstrado ser campo 

fértil para o aparecimento de gêneros relativamente variados, embora a maioria deles tenha 

em sua composição características similares a outros gêneros pré-existentes em outros 

ambientes – orais ou escritos. Para Marcuschi, os gêneros emergentes do ambiente virtual 

caracterizam-se como um fenômeno social e histórico. Seus estudos, portanto, tornam-se 

imprescindíveis. O também chamado discurso eletrônico é, consoante o autor, cenário para 

análises devido a três aspectos, a saber: (a) desenvolvimento espontâneo e vasta utilização; (b) 

características formais e funcionais que, por vezes, revelam uma transmutação de gêneros 

“prévios”; (c) reconsideração de conceitos tradicionais acerca da relação oral versus escrita. 

(Marcuschi; Xavier, 2010: 16-19). 

O aspecto linguístico nos gêneros textuais do ciberespaço apresenta certas 

peculiaridades como a pontuação e ortografia reduzidas, excessivas abreviaturas – nem 

sempre ortodoxas. Nesses gêneros virtuais, são perceptíveis mais integrações semióticas e 

vasta e complexa transmutação de gêneros existentes, com incidência de novos gêneros e 

combinação de vários outros na formação de um gênero novo. (Crystal, 2001, p. vii apud 

Marcuschi; Xavier, 2010: 22).  

Se nas relações interpessoais cotidianas, a fala é utilizada com mais frequência e atua 

como carta de apresentação do falante, em ambientes virtuais, a escrita tem desempenhado 

esse papel nas relações interpessoais. O registro verbal no ambiente virtual e as implicações 

para a compreensão desses textos evidenciam a existência de um letramento digital 

(Marcuschi; Xavier, 2010: 38). Ao analisar aspectos como a composição, o tema e o estilo, 

Marcuschi pretendeu em seus estudos destacar aspectos relevantes para a caracterização de 

um gênero como novo. A alta interatividade simultânea e sem limites geográficos, bem como 

as possibilidades de inserção de elementos visuais e de sons no texto, estimulam a interação 

social no ciberespaço. Consequentemente, surgem novos gêneros digitais que nascem das 

necessidades comunicativas das diversas comunidades virtuais – a considerar o grau de 

formalidade requerido, assim como a polidez, o número de interlocutores, o espaço reservado 

a textos, disponibilidade e variedades de sinais (emoticons, fotos, sons etc.), grau e tempo de 

exposição do texto ao público e a simultaneidade.  

O fato é que os indivíduos em idade escolar, em sua maioria, já demonstram uma 

impressionante habilidade comunicativa em ambientes virtuais. Quando chega à escola, 

grande parte dos alunos já possui certo letramento digital: acessam vídeos, compreendem e 

utilizam emoticons, participam de jogos on-line (individualmente ou em grupos), têm acesso a 
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músicas, clipes musicais, histórias em quadrinhos, filmes e outros elementos de seu interesse. 

Considerando essa grande rede de interatividade à qual estão constantemente conectados, 

como a escola pode parecer-lhes atrativa? Como aprimorar o conhecimento linguístico do 

aluno com bons textos e incentivá-los à prática de leitura e escrita? A internet tem promovido 

o acesso aos conteúdos gramaticais da língua direcionados ao uso, com a atribuição de uma 

finalidade prática à aprendizagem normativa: aprimorar a escrita dos textos para alcançar um 

público cada vez maior: 
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Figura 4 Tutorial com instruções normativas ao uso linguístico.  

 
Fonte: http://fanficobsession.com.br/tutorial-portugues/  

 



53 

 

 

 

O domínio da variedade escrita padrão, assim como a proficiência na leitura e 

interpretação textual sempre foram tarefas da escola nas sociedades modernas, uma vez que 

essas habilidades são os objetivos centrais do ensino linguístico e constituem as principais 

atividades no ambiente escolar. Nos últimos anos a concepção de propostas para o ensino 

baseadas nos gêneros textuais e discursivos permeia o processo educacional. A perspectiva de 

ensino linguístico baseado no conceito de gênero é relacionada ao conceito de língua como 

interação, compreende a escrita como prática social e reconhece que o texto (oral ou escrito) 

realiza um propósito em uma situação específica. A relação entre o propósito social do texto e 

sua estrutura linguística encontra-se explícita na noção de gênero; portanto, é função da escola 

contribuir para a inserção dos alunos, por meio de práticas de letramento, na cultura letrada e 

 

promover o conhecimento ativo das convenções dos muitos gêneros textuais que 

circulam na sociedade, sobretudo dos gêneros escritos mais monitorados, promover 

a formação do leitor literário autônomo (Bagno, 2007: 84). 

 

Para que sejam promovidas práticas sociais que se utilizem da leitura e da escrita, é 

fundamental que, de “maneira ética, crítica e democrática” (Rojo, 2009:107), sejam 

adicionados os letramentos multissemióticos, assim como os letramentos múltiplos, ao ensino 

de língua materna.  

Com o avanço da internet e das tecnologias associadas, o texto passou a ser 

veiculado por multimídias, isto é, as informações passaram a ser transmitidas via diversos 

meios (multimeios), a exemplo do texto, som, hipertextos, gráficos e vídeo. A demanda 

imperativa que acompanhou o avanço tecnológico fomentou estudos que, então, passaram a 

propor a inserção desses recursos no ambiente educacional. Consequentemente, muitos 

pesquisadores, a exemplo de Marcuschi (2002, 2003, 2003a), Marcuschi; Xavier (2010), 

Xavier (2003, sd.) e Rojo (2009), defendem que a divulgação de saberes tradicionais aliados 

às novas tecnologias possibilita a dinamização e a renovação do processo de aquisição dos 

conhecimentos. 

Os avanços tecnológicos possibilitaram o surgimento de novos gêneros discursivos e, 

da mesma forma, promoveram mudanças comportamentais nos indivíduos que participam de 

domínios socioculturais. Jenkins (2009) observou os fãs saírem das margens invisíveis da 

cultura popular e irem para o centro das reflexões atuais sobre produção e consumo midiático. 

Estudioso e participante ativo do Fandom, o autor defende a existência de um processo de 

convergência dos meios de comunicação, que, no lugar de serem substituídos, têm suas 

funções e status transformados pela introdução de novas tecnologias: 
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Por sua vez, a convergência dos meios de comunicação impacta o modo como 

consumimos esses meios. Um adolescente fazendo a lição de casa pode trabalhar ao 

mesmo tempo em quatro ou cinco janelas no computador: navegar na Internet, ouvir 

e baixar arquivos mp3, bater papo com amigos, digitar um trabalho e responder e-

mails, alternando rapidamente as tarefas. E fãs de um popular seriado de televisão 

podem capturar amostras de diálogos no vídeo, resumir episódios, discutir sobre 

roteiros, criar fanfiction (ficção de fã), gravar suas próprias trilhas sonoras, fazer 

seus próprios filmes – e distribuir tudo isso ao mundo inteiro pela Internet. 

(JENKINS, 2009: 44) 

 

Observa-se que o fenômeno da convergência vem ampliando significativamente seu 

alcance, uma vez que, conforme a afirmação de Jenkins, a sociedade atual tem por 

característica o dinamismo e a interação por meio do ciberespaço.  

Black (2007) observou as muitas maneiras por meio das quais a linguagem, a 

alfabetização e, sobretudo, a aquisição de segunda língua por falantes nativos de língua 

inglesa são utilizadas na concepção do espaço social online como oportunidades para o 

aperfeiçoamento linguístico. Em particular, seu projeto envolveu estudos de caso da 

alfabetização e práticas sociais de adolescentes aprendizes da língua inglesa. Foram 

observados participantes que estiveram envolvidos em leitura com inspiração em escrita 

japonesa (sobretudo quadrinho, ou mangá), qualquer tipo de animação japonesa (chamados 

anime ou animê) ou fanfictions derivadas desses gêneros durante um período de três anos. 

Durante as observações em sites relacionados a fanfiction, seu estudo visou à formação de um 

espaço de escrita que propiciasse o acesso à alfabetização e à aquisição da segunda língua.  

Para a autora, diversos pesquisadores de alfabetização têm aplicado o resultado de 

estudos acerca do papel da linguagem, relacionando-a aos processos dinâmicos de construção 

de sentido dentro e fora do âmbito escolar. No entanto, os espaços online são, geralmente, 

mantidos à margem dessas aplicações.  

Black (2007) concebe o contexto como pano de fundo para trocas sociais que são 

mediadas por meio de construções, como gêneros, linguagem e discurso. Os textos de fãs têm 

como destaque a interação entre escritores e leitores; dessa forma, contribuem não só para 

uma maior compreensão de significados de cada um, mas também para as suas percepções e, 

portanto, construções do espaço de escrita e leitura, conforme relata: 

 

Autores de fanfiction, tais como os que participaram desse estudo, estão aprendendo 

a escrever em rede global, arenas pluralistas em que a convergência e divergência de 

diferentes modos de representação, mídias, textos, linguagens, letramentos e 

perspectivas são comuns. Isso pode ser contrastado com o tipo de aprendizagem que 

ocorre frequentemente em espaços fechados, como salas de aula de produção 

textual, onde a atividade do estudante está estruturada não só por arranjos físicos, 
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mas também por regras da escola e da sala de aula, bem como pela autoridade do 

professor12 (Black, 2007:387). 

 

A pluralidade da rede global, quando utilizada no ensino linguístico pode ser uma 

poderosa ferramenta de letramento, por fazer parte da realidade de grande parte da população 

em idade escolar. A fanfiction, sobretudo, revela-se fruto de uma leitura crítica bem-sucedida, 

na qual o aluno parte da leitura de um determinado texto para a construção, quase sempre 

espontânea, de um texto de sua autoria. Em um estudo brasileiro acerca do gênero fanfiction 

realizado por Vargas, a autora observou que:  

 

a leitura, de acordo com os teóricos da corrente identificada como Estética da 

Recepção, consiste no esforço do leitor não apenas em compreender o que lhe 

apresenta o texto – tomado aqui em sentido amplo, para além do impresso –, mas em 

preencher as lacunas nele constantes, com base em sua bagagem pessoal. O autor de 

fanfiction é aquele leitor que, ao fazer esse preenchimento das lacunas, vai além no 

seu processo de interpretação e encoraja-se a registrar seu trabalho, fruto de suas 

especulações, que se torna mais elaborado à medida em que passa a ser escrito. 

Embora atualmente a criação de episódios extras ainda seja o grande atrativo da 

prática, também podem ser encontradas fanfictions cuja extensão e trama permitem 

classificá-las como verdadeiros romances, e mesmo os originais que lhes dão vida 

não estão mais restritos a séries televisionadas. (Vargas, 2005:13) 

 

O parecer de Vargas acerca da construção dos textos de fã reafirma nossa convicção 

da necessidade de estímulo constante à escrita ao afirmar que há uma crescente elaboração “à 

medida que passa a ser escrito”, uma vez que o objetivo da escola é este: proporcionar aos 

alunos uma melhor expressão oral e escrita. Portanto, a inserção dos textos de fanfiction e o 

estímulo à sua produção no ambiente escolar devem aliar-se aos gêneros canônicos, pois 

permite a renovação do método de ensino. Ademais, devem-se considerar as orientações dos 

PCNs e documentos afins, assim como as considerações de diversos estudiosos sobre o ensino 

contextualizado nos diversos gêneros textuais e no aspecto sociointeracional da linguagem. A 

cultura popular é parte dos interesses de muitos alunos; portanto, os textos provenientes dela 

devem inserir-se como ferramenta para o ensino, pois devemos 

 

reconhecer que a escola é o lugar de interseção inevitável entre o saber erudito-

científico e o senso comum, e que isso deve ser empregado em favor do/a estudante 

e da formação de sua cidadania. (Bagno, 2007:78) 

                                                      
12 Fanfiction authors, such as the ones participating in this study, are learning to write in globally 

networked, pluralistic arenas where the convergence and divergence of different modes of representation, media, 

texts, languages, literacies, and perspectives is commonplace. This can be contrasted with the sort of learning 

that often takes place in enclosed spaces such as composition classrooms, where student activity is structured not 

only by physical arrangements, but also by school and classroom rules as well as the authority of the teacher 

(Black, 2007: 387, tradução nossa). 
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A interseção entre o saber erudito-científico e a cultura popular é uma prática 

necessária fundamentada na tríade “linguagem-sociedade-ensino” de caráter democrático. Por 

conseguinte, ao possibilitar essa interseção no ambiente escolar, o ensino é promovido em 

local de reflexão sobre diversas culturas e o aluno tem acesso à educação contextualizada em 

práticas sociais, advinda dos mais variados tipos de comunicação sociointeracional em que a 

linguagem é empregada. A reflexão e análise de gêneros discursivos diversos, os quais 

permeiam as práticas sociais (Bakhtin, 2003), possibilitam a observação dos aspectos sociais, 

culturais, linguísticos, estilísticos e outros. O leitor fã, portanto, encontrará, tanto nas obras 

literárias clássicas, quanto na chamada literatura popular, material base para a construção de 

seus próprios textos. 
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2 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo, são apresentados os pressupostos metodológicos que embasam a 

pesquisa, distribuídos em duas seções.  

Na primeira seção, abordamos as bases metodológicas que dão suporte a este 

trabalho. Apresentamos os fundamentos, objetivos e características metodológicas da 

pesquisa-ação, que tem caráter exploratório; isto é, o enfoque da análise dos dados apresenta-

se sob uma perspectiva qualitativa. 

A segunda seção discorre acerca dos preceitos da elaboração didática e justifica a 

escolha metodológica utilizada na pesquisa-ação.  

 

 

2.1 BASE EPISTEMOLÓGICA: O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA-AÇÃO 

 

 

De acordo com Thiollent (1997), a pesquisa-ação pode destinar-se a variadas áreas, 

como a Comunicação, o Serviço Social e a Educação. Segundo o autor, o objetivo da 

pesquisa-ação é proporcionar novas informações, gerar e produzir conhecimento que traga 

melhorias e soluções para toda a organização, para dessa forma proporcionar conscientização 

ao público a que se destina. A adoção do método qualitativo, em detrimento do método 

quantitativo, justifica-se por seu caráter de favorecimento às discussões e à produção 

cooperativa de conhecimentos sociocompartilhados. Segundo Thiollent: 

 

(...) podemos conceber e planejar pesquisas cujos objetivos não se limitem à 

descrição ou à avaliação. No contexto da construção ou da reconstrução do sistema 

de ensino, não basta descrever e avaliar. Precisamos produzir ideias que antecipem o 

real ou que delineiem um ideal. (Thiollent, 1986: 74-75) 

 

Nessa perspectiva, os alunos participantes, assim como o professor-pesquisador, são 

agentes ativos e engajados na construção da pesquisa com o propósito de transformar sua 

realidade de ensino/aprendizagem. O diferencial dessa metodologia, segundo Franco, é a 

possibilidade de interação e intervenção do professor-pesquisador, tanto com o lócus quanto 

com os participantes da pesquisa, com vistas à resolução do problema, uma vez que 
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a construção de relações democráticas; a participação dos sujeitos; o reconhecimento 

de direitos individuais, culturais e étnicos das minorias; a tolerância a opiniões 

divergentes; e ainda a consideração de que os sujeitos mudam mais facilmente 

quando impelidos por decisões grupais (FRANCO, 2005, p. 485). 

 

Em concordância com os princípios da pesquisa-ação colaborativa destacados por 

Franco (2005), nossa pesquisa foi planejada com o propósito de integrar ao ensino de língua 

portuguesa práticas de leitura/escrita e análise linguística, considerando o viés sociolinguístico 

no ensino/aprendizagem. O gênero fanfiction foi utilizado como ferramenta para a prática de 

escrita. O aprimoramento da leitura e produção de textos foi o objeto de ensino-aprendizagem 

na proposta, que procurou promover a participação dos alunos, tanto na escolha das obras 

literárias e produções afins que gostariam de discutir, analisar e reproduzir em sala de aula, 

quanto na avaliação dos textos que foram produzidos. 

A pesquisa-ação colaborativa foi concebida em estrutura de interação 

aluno/professor, no contexto organizacional, conforme as etapas sugeridas por Thiollent 

(1997): 
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Figura 5 Estrutura da pesquisa-ação 

 

Embora haja um delineamento das etapas, a pesquisa-ação tem por característica 

importante a maleabilidade e pode a qualquer tempo reformular seu plano de ação, com a 

finalidade de aperfeiçoar ou corrigir o processo. Conforme destaca Thiollent (1986: 47), há 

“um vaivém entre várias preocupações a serem adaptadas em função das circunstâncias e da 

dinâmica interna do grupo de pesquisadores no seu relacionamento com a situação 

investigada”. 

Nossa pesquisa-ação, orientada pelos princípios destacados por Thiollent (1986), 

procurou adaptar-se às circunstâncias e a dinâmica dos alunos ao possibilitar a inclusão de 

gêneros e temas escolhidos pelos estudantes. O esquema proposto na figura 5, conforme 

veremos de maneira mais detalhada no capítulo terceiro, é um resumo das etapas do presente 

trabalho. O problema – a resistência às práticas de leitura e produção textual dos alunos nas 

aulas de língua portuguesa, apresentado desde a introdução deste estudo – manifestou-se logo 

no primeiro contato com os estudantes. A primeira aula, além da reiteração dessa resistência e 

da necessidade de promover outras formas de Letramentos, com a finalidade de promover 

hábitos de leitura e escrita, possibilitou, a partir dos dados colhidos, o planejamento do roteiro 

Identificação do 
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de ações. As aulas posteriores – nas quais as ações do planejamento foram executadas – o 

ensino de língua materna a partir da leitura, análise e produção de fanfictions, forneceram o 

material para a avaliação das consequências das ações realizadas e culminaram na reflexão 

sobre a aprendizagem específica e identificação dos ensinamentos das atividades realizadas. A 

constante preocupação com a reformulação dos métodos de ensino, com a intenção de 

aperfeiçoar e corrigir o processo, assim, é promovida pela metodologia adotada neste trabalho 

e nos possibilita o desenvolvimento de ações que possibilitem um ensino linguístico de 

qualidade e responsivo às demandas do corpo discente, bem como a reflexão sobre a sua 

validade e a aplicabilidade.  

 

 

2.2 BASE PEDAGÓGICA: A ELABORAÇÃO DIDÁTICA  

 

 

Nossa pesquisa fundamenta-se nos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa-

ação e da elaboração didática. O termo transposição didática apareceu, pela primeira vez, em 

meados da década de 1970, na França, em uma tese do sociólogo Michel Verret. 

Posteriormente, foi empregado pelo matemático, Ives Chevallard, na década de 1980, 

sistematizado com a passagem do conhecimento científico para o conhecimento ensinado e 

caracterizado pela tríade: professor/conhecimento/aluno. 

Halté (2008) debate a elaboração didática a partir de críticas dos estudos franceses 

sobre a teoria da transposição didática (doravante TD). De acordo com Halté (2008, p.119), a 

expressão "transposição didática" expõe uma problemática: o termo pode sugerir, entre outras 

coisas, a descontextualização do objeto de estudo, do conhecimento, de seu contexto, assim 

como o deslocamento do conhecimento para um contexto diverso ao original – como a sala de 

aula. Outro problema observado é a transferência dos conhecimentos científicos sem 

considerar os demais conhecimentos – como as práticas sociais de referência, a cultura 

escolar, assim como o contexto dos sujeitos na escola. 

A abordagem da noção de triângulo didático proposto por Chevallard constitui-se 

pelas relações entre professor, aluno e os saberes a serem ensinados e aprendidos na esfera 

escolar. Quanto ao triângulo professor/conhecimento/aluno proposto por Chevallard, Halté 

(2008) critica a redução do triangulo ao polo do saber como um equívoco da proposta de TD, 

pois as “práticas sociais de referência” são desprezadas com relação aos prestigiados 
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conhecimentos escolares ensinadas pelo professor. Nessa perspectiva, as práticas sociais de 

crianças e adolescentes em idade escolar – como os jogos, os interesses cinematográficos, a 

leitura e produção de fanfictions − são desconsiderados, pois a “noção de saberes científicos 

só designa o objeto dos mecanismos da transposição e não interroga os mecanismos em si” 

(Halté 2008: 127). 

Os conhecimentos vernaculares, aliados aos conhecimentos especializados no 

ambiente escolar, são relevantes ao indivíduo e integram suas esferas sociais. Essa é a 

premissa que embasa nossa pesquisa-ação, conforme assinalamos na fundamentação teórica 

deste trabalho, e encontra sustentação nos estudos sociointeracionistas de Bakhtin (2003), das 

considerações sobre gêneros e ensino – de Bakhtin (2013), Marcuschi (2002, 2003, 2003a, 

2010) e Rojo (2005, 2009); bem como a relevância dos gêneros digitais de Marcuschi & 

Xavier (2010), as considerações sobre o texto e seus sentidos, conforme Koch & Elias (2008), 

os estudos de letramentos de Kleiman (1995, 2005) e Street (2006), o viés sociolinguístico 

educacional no ensino defendido por Bortoni-Ricardo (2005) e, por fim, nos estudos de 

Jenkins (2006, 2009), Black (2006, 2007, 2009) e Vargas (2005). Os estudos de Halté (2008: 

129), da mesma forma, consideram que o saber cientifico e as práticas sociais de referências 

devem ser “solidários e co-ativos na prática didática” no ensino de língua materna.  

Ademais, nossa pesquisa buscou construir a metodologia, assim como o seu objetivo, 

em concordância com os princípios e objetivos norteadores do Currículo em Movimento 

(CM) do Distrito Federal, quando afirma que: 

 

hoje, o principal desafio das escolas de Ensino Médio é tornarem-se atraentes para 

os jovens entre 15 e 17 anos, considerando o turno diurno, e os maiores de 18 anos 

que optam pelo ensino regular noturno, incentivando-os a permanecer na escola, 

adotando diferentes estratégias de ensino para atingir as aprendizagens para os 

vários anseios próprios de grupos juvenis. Isso se deve ao fato de que os estudantes 

dessa faixa etária apresentam características muito emblemáticas, entre as quais: 

estão inseridos em um mundo digitalizado, marcado pela fruição; optam por estudar 

os três anos de curso regular, pois aspiram à continuidade de estudos, vislumbrando 

o ingresso no ensino superior; necessitam trabalhar e estudar ou se preparar para o 

trabalho.  

Entender esses jovens significa superar uma noção homogeneizante e naturalizada, 

passando a percebê-los como sujeitos com valores, comportamentos, visões de 

mundo, interesses e necessidades singulares. Além disso, deve-se também aceitar a 

existência de pontos em comum que permitam tratá-los como uma categoria social. 

(Currículo em Movimento, Ensino Médio, 2015:17) 

 

Por acreditarmos no ensino contextualizado, assim como orienta o CM, que 

considera os sujeitos e a situação de interação real, com base na teoria abordada em autores 

supracitados, em respeito às orientações do Currículo em Movimento e ao Projeto Político 
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Pedagógico (PPP) da instituição de ensino onde foi realizado o trabalho, defendemos o ensino 

prático de Língua Portuguesa com os gêneros do discurso e não sobre eles. Por isso, nossa 

elaboração didática foi construída em torno do gênero discursivo fanfiction, gênero que tem 

possibilitado a seus adeptos o uso real dos conhecimentos escolares na interação social 

promovida pelos ciberespaços que se destinam a prática de leitura e produção de textos de fãs. 

Procuramos, portanto, promover atividades com textos de tais gêneros e não somente sobre 

eles, a fim de proporcionar aos alunos a construção de sentidos com/sobre/n(a) linguagem.  
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3 A PESQUISA-AÇÃO: DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

Por sua natureza, a pesquisa em sala de aula insere-se no campo da pesquisa social. 

Bortoni-Ricardo (2008: 34) afirma que a pesquisa qualitativa procura interpretar e 

compreender fenômenos sociais inseridos em um contexto. Acrescente-se que, ademais, a 

pesquisa ação proposta possibilitou a conjugação dos saberes teóricos às práticas pedagógicas 

ao professor-participante que atuou como mediador de conhecimentos.  

Os detalhamentos de nossa pesquisa-ação estão descritos no presente capítulo e 

foram divididos em cinco seções. Na primeira seção, é realizada a descrição da pesquisa-ação, 

com a exposição do contexto pedagógico e dos participantes da pesquisa; o planejamento do 

roteiro é detalhado na segunda seção; na terceira seção descrevemos as aulas compreendidas 

nesta pesquisa-ação; em seguida, na quarta seção, as avaliações são expressas; por fim, na 

última seção expomos algumas considerações sobre a pesquisa-ação realizada. 

 

 

 

3.1 O contexto pedagógico e os integrantes da pesquisa 

  

Nossa pesquisa-ação foi realizada no Centro de Ensino Médio Setor Leste, escola 

integrante da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com a qual a pesquisadora mantém 

vínculo como professora substituta.  

As atividades desenvolvidas no ambiente escolar consideraram os aspectos éticos da 

pesquisa qualitativa, segundo a orientação de Bortoni-Ricardo (2008, p.57), de modo que o 

pesquisador discutiu a natureza e os objetivos da pesquisa com a direção e coordenação da 

instituição escolar, a fim de obter autorização para o trabalho. Ademais, com o propósito de 

assegurar um ensino de qualidade aos discentes, os elementos linguísticos trabalhados em 

cada aula contemplaram o que estava previsto pelos conteúdos programáticos, de acordo com 

sua série, assegurando, assim, a questão ética de não trazer prejuízos aos participantes no 

desenvolvimento da pesquisa. 

Nosso estudo vai ao encontro das orientações do Currículo em Movimento, 

documento pedagógico norteador do ensino no Distrito Federal, que considera o aluno como 

elemento central do processo de ensino, que deve ser comprometido com o processo de 

ensino-aprendizagem, como protagonista ético, crítico e reflexivo. 
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O aluno que desejamos formar em nossa escola é, portanto, capaz de refletir sobre 

seu desempenho, assim como criticar e reformulá-lo. Dessa forma, estamos dispostos a 

questionar nossos saberes e nossas práticas pedagógicas por compreendermos a educação 

como uma construção coletiva, na qual o estudante participa de maneira reflexiva, crítica e 

ativa. 

 

3.1.1 A professora-mediadora 

 

A autora desta dissertação é formada em Letras e, a partir do ano de 2010, atua como 

professora em instituições públicas e privadas no Ensino Fundamental e Ensino Médio nas 

disciplinas Língua Portuguesa e Leitura e Produção de Textos. De 2013 a 2016 atuou, com 

dedicação exclusiva, como professora efetiva da rede estadual de educação do Rio de Janeiro.  

O projeto para o curso de mestrado da Universidade Federal Fluminense (UFF) foi 

idealizado, inicialmente, para ser realizado com os alunos da Escola Estadual Marcílio Dias, 

localizada no bairro Parque Roseiral, no município de Belford Roxo, no interior do Estado do 

Rio de Janeiro, região conhecida como Baixada Fluminense. No entanto, como a vida pessoal 

do pesquisador também influi direta e indiretamente em seu trabalho, em junho de 2016, com 

a mudança para acompanhar sua família, passou a residir no Distrito Federal. A ocorrência de 

tal fato implicou o afastamento de suas funções nas instituições estaduais de ensino do RJ e 

impossibilitou a continuidade do trabalho com os alunos fluminenses.  

O interesse da pesquisadora pelo estudo do gênero discursivo fanfiction surgira no 

ano de 2015, a partir de observações realizadas em sala de aula com alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio, na escola à qual nos referimos anteriormente. Parte dos alunos interessava-se 

em participar de maneira espontânea em práticas de letramento desse gênero em ciberespaços. 

O interesse de alguns alunos da turma pela leitura e escrita contrastava com a apatia de muitos 

alunos de outras turmas do ensino médio das quais também era professora. Da contraposição 

de comportamentos dos estudantes frente aos desafios de leitura e produção de textos surgiu a 

proposta de trabalhar com o gênero fanfiction no ensino de Língua Portuguesa. Nosso desejo 

era incentivar a leitura aos alunos que, embora demonstrassem deleite em ouvir as histórias 

que a professora contava, continuavam afirmando não ter interesse pela leitura individual ou 

coletiva dos textos indicados ao longo das aulas. 
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A interrupção do trabalho docente em razão da mudança para Brasília, todavia, pôs 

em dúvida o aproveitamento da pesquisa acadêmica e, a partir de então, surgiram incertezas 

quanto à adequação da pesquisa-ação a esse novo cenário.  

As reflexões do Grupo de Pesquisa “Identidades, Práticas de Letramento e Emoções 

no ensino-aprendizagem de línguas e na formação docente” na Universidade de Brasília 

(UnB), contudo, possibilitaram o diálogo com diversos pesquisadores e professores da rede 

(pública e privada) de ensino do DF e se mostraram profícuas na solução da questão. Tais 

reflexões evidenciaram a necessidade de inclusão/renovação das práticas de letramento em 

âmbito escolar, considerando os usos e funções sociais dos gêneros e inclusão das novas 

tecnologias no ensino, assim como a necessidade de incentivar os alunos às práticas de leitura 

e escrita. Essas e outras peculiaridades existentes no universo escolar, que nós professores 

brasileiros tão bem conhecemos, ratificaram a oportunidade desta pesquisa. 

Convencida em levar adiante o trabalho, sempre motivada por minha orientadora que 

jamais me permitiu desistir, submeti-me a concurso público para professora substituta de 

Língua Portuguesa no Governo do Distrito Federal (GDF), no qual fui aprovada. Ao constituir 

o quadro funcional do GDF, me foi possibilitado o acesso ao estabelecimento de ensino onde 

se empreendeu esta pesquisa. 

Assim, a produção de nosso estudo possibilitou uma investigação das formas de 

utilização do gênero discursivo fanfiction como ferramenta para o ensino da língua materna, 

porquanto tornar nossos alunos proficientes leitores e produtores de textos constitui o desafio 

enfrentado por professores de todo o país. Na qualidade de educadores, participantes e 

mediadores nos processos de ensino/aprendizagem, o primordial é possibilitar ao aluno a 

apropriação do gênero trabalhado, sem perder de vista os seus usos e as suas funções sociais. 
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3.1.2 Os alunos participantes 

 

A pesquisa foi aplicada às turmas de terceiro ano do Ensino Médio, com um total 

aproximado de 180 alunos matriculados, distribuídos em seis turmas do Centro de Ensino 

Médio Setor Leste. O trabalho foi realizado de forma igualitária entre os estudantes, assim 

como a avaliação dos trabalhos. Todavia, os registros de textos realizados na pesquisa, bem 

como as avaliações que lhes fazem alusão, referem-se somente aos alunos que apresentaram 

autorização para divulgação do conteúdo assinadas por seus responsáveis legais, ou dos 

próprios - nos casos de alunos maiores de 18 anos.  

A maioria dos alunos, que compõem as turmas onde a pesquisa-ação fora realizada, 

reside no Distrito Federal, no Plano Piloto e nas cidades satélites de Brasília ou em cidades 

próximas, no Estado de Goiás. A presença de alunos naturais de outros Estados Federativos, 

oriundos das mais diversas regiões brasileiras que estabeleceram residência no Distrito 

Federal é recorrente. Os alunos têm entre 16 a 19 anos, brasileiros, com interesses culturais 

amplamente diversificados. 

No primeiro contato com a turma, a professora estimulou os alunos a contarem sobre 

suas leituras, preferências literárias, inclinações por programas de televisão, filmes e séries 

com o intuito de levantar os principais interesses e investigar possíveis abordagens 

pedagógicas em razão de usos sociais dos gêneros discursivos que fazem parte do cotidiano 

dos discentes. Questionados sobre seus hábitos de leitura, os alunos, a princípio, não 

consideravam os gêneros que integravam suas rotinas eventuais como algo que pudesse 

interessar a escola ou as aulas de Língua Portuguesa. Conforme a professora passou a revelar 

suas práticas de leituras, séries, filmes e músicas, que, por vezes, eram comuns também entre 

eles, os estudantes se sentiram mais confiantes em revelar também suas preferências culturais. 

Na ocasião, foi pedido aos alunos que respondessem ao questionário13 fornecido pela 

professora, registrando parte do que revelaram oralmente durante a aula.  

As informações, geradas por meio de nosso diálogo inicial e a partir dos registros 

declarados no questionário inicial, possibilitaram uma visão social mais próxima da realidade 

dos alunos, uma vez que obtivemos dados importantes a respeito do conhecimento de mundo, 

preferências e vivências dos alunos sobre a leitura e escrita em meio impresso e/ou virtual. 

Apesar do grande número de interesses apontados pelos jovens, procuramos identificar pontos 

em comum. Muitos revelaram a ausência de uma obra, ou autor específicos e apontaram 

                                                      
13 Apêndice B 
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predileção por gêneros de interesse, tais como terror, romance, suspense e aventura. Alguns 

alunos alegaram não ter paciência ou capacidade de concentração que possibilitasse o 

interesse por nenhuma das práticas culturais mencionadas, restringindo a prática de leitura e 

escrita às mensagens eletrônicas, redes sociais e jogos esportivos, em geral, segundo seus 

próprios relatos. Perguntados se realizavam leituras acerca dos gêneros esportivos pelos quais 

revelaram interesse, os alunos responderam que, frequentemente, mantinham-se informados 

por meio de jornais televisivos, impressos e virtuais sobre o tema, assim como sobre outros 

assuntos, como política e religião. 

A partir das informações coletadas sobre os alunos e considerando as indicações 

curriculares sobre o ensino de língua materna do Currículo em Movimento na série em 

questão, delineou-se o planejamento didático das aulas seguintes. 

A professora informou os alunos sobre seu estudo acerca do gênero fanfiction, 

explicando brevemente do que se tratava, pois, poucos alunos relataram conhecimento sobre o 

gênero. A docente revelou aos discentes sobre alguns autores que iniciaram suas carreiras 

escrevendo sobre outras obras existentes. Relatou, também, a participação de alguns ex-

alunos de maneira espontânea nessas práticas de letramento e manifestou sua intenção em 

utilizar o gênero nas aulas de língua portuguesa com a turma.  

Ainda na primeira aula, a professora garantiu aos alunos que aceitassem participar do 

projeto a preservação de suas identidades na publicação da pesquisa, conforme foi deliberado 

no diálogo da pesquisadora com a direção e com a coordenação do estabelecimento de ensino. 

Foram apontadas na pesquisa-ação somente as interações e os textos de alunos, que 

apresentaram autorização de seus responsáveis com a devida assinatura no Termo de 

Consentimento14 enviado pela professora. Todo o trabalho realizado foi registrado no diário 

de classe, onde foram assinaladas as notas que se fazem necessárias à aprovação do aluno à 

série subsequente. Dessa forma, nosso trabalho integra a avaliação formativa descrita no 

Currículo em Movimento, pois possibilita a análise e a apreciação do processo de ensino e de 

aprendizagem do aluno. Assim, mesmo os alunos não autorizados a terem seus trabalhos 

registrados na pesquisa, foram avaliados pela professora e pela turma por sua participação e 

qualidade dos trabalhos. 

Para garantir a preservação da identidade dos alunos, foi sugerido que adotassem um 

codinome, o que possibilitaria ao discente a simulação do que acontece nos ciberespaços 

destinados ao gênero fanfiction. Os codinomes foram registrados pelo pesquisador em seu 

                                                      
14 Apêndice C 
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diário de pesquisa, porém foi facultado ao aluno revelá-los ou não aos colegas de classe. O 

anonimato, nesse caso, permitiria aos mais tímidos a leitura de seu texto para a classe, pois só 

a professora saberia a verdadeira autoria do texto. Como desde o início da pesquisa nossa 

intenção era a de estimular os alunos a avaliarem os textos – os de sua autoria e dos colegas, 

fazendo críticas construtivas e contribuindo com ideias sobre acontecimentos e/ou 

personagens da história, o procedimento revelou-se adequado, pois evitou constrangimento 

aos alunos. Além disso, a adoção de codinomes propiciou que as avaliações dos colegas se 

direcionassem às produções textuais de forma impessoal e sem discriminação ou predileção 

entre eles. 

 

 

3.2 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA-AÇÃO 

 

 

No processo de desenvolvimento e geração de dados de nossa pesquisa, utilizamos 

alguns recursos metodológicos no planejamento das atividades e no registro de dados que se 

originaram nas aulas de Língua Portuguesa. 

 A pesquisa foi desenvolvida durante dez aulas de Língua Portuguesa, divididas em 

cinco dias letivos, com duas horas-aula de 50 minutos, conforme determina o horário escolar 

das turmas.  

Faremos, a seguir, uma breve descrição dos procedimentos e instrumentos utilizados 

durante essas aulas: 

O primeiro procedimento adotado em nossa pesquisa foi a verificação do 

planejamento anual da disciplina de Língua Portuguesa, segundo as diretrizes curriculares 

vigentes no DF para a adequação do projeto, de forma a possibilitar aos alunos o devido 

acesso ao conteúdo linguístico previsto em sua série/ciclo educacional. 

Na primeira aula, conforme mencionamos, foi realizada uma sondagem inicial para 

identificar as dificuldades e expectativas dos alunos quanto ao processo de leitura e escrita em 

contextos diversos. Este conjunto inicial de procedimentos integrou a “identificação do 

problema”, conforme apontou a metodologia de pesquisa-ação (Thiollent 1986). De posse 

dessas informações, elaboramos os planos de aulas específicos para a realização das 

atividades durante as quatro aulas subsequentes. Executamos, dessa forma, o planejamento do 
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roteiro de ações a serem seguidas na pesquisa-ação, com a seleção de gêneros discursivos, 

textos e conteúdo a serem assimilados nas etapas subsequentes. 

Para estimular a interação entre a professora e os alunos, a partir da aula inicial, 

mantivemos contato por meio do grupo de WhatsApp das turmas. Algumas turmas criaram um 

grupo específico para a disciplina, enquanto outras julgaram desnecessária a comunicação por 

meio de um novo grupo e decidiram manter a comunicação no grupo de alunos já existente. 

Neste último caso, para não interferir ou constranger os alunos participantes do ambiente 

virtual, a professora solicitou que alguns alunos se voluntariassem em intermediar as 

informações relacionadas às atividades propostas como textos utilizados em aula, assim como 

sugestões de aspectos linguísticos e estilísticos, em geral. Assim, a professora enviava o 

conteúdo a ser divulgado no grupo particular de estudantes ao aluno voluntário representante 

que se encarregava de repassar as informações. A decisão de utilizar o suporte WhatsApp, 

como ferramenta de apoio e divulgação, resultou de escolha preferencial dos alunos que, em 

sua maioria, utilizam o aplicativo com mais frequência, em detrimento de outras redes sociais, 

como o Facebook e afins. Os textos poderiam ser, também, divulgados entre os alunos por 

Bluetooth, caso tivessem dificuldades de acesso à internet pelo smartphone, pois o conteúdo 

disponibilizado ocorria, quase sempre, por meio de fotografias, permitindo, assim, que os 

alunos que possuíssem modelos mais simples de aparelho celular, ou sem acesso à internet, 

permanecessem inseridos no projeto. 

O uso dos aparelhos telefônicos serviu como ponte para interligar o conteúdo 

didático das aulas à vida real dos alunos. Com fins educativos, a professora enviou algumas 

informações normativas a respeito de regras gramaticais sob a forma imagética por meio do 

aplicativo WhatsApp, assim como excertos de textos de autores diversos e de autores-fãs, 

utilizados durante o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa. O uso 

da tecnologia possibilitou aos alunos acesso ao texto, que por diversas vezes fora enviado no 

dia anterior à aula; auxiliou, assim, a execução das ações previstas, conforme o ciclo da 

pesquisa-ação, ilustrado pela figura cinco (apresentada no capítulo anterior). Parte dos alunos 

lia os textos antes da chegada à escola e ao chegarem à instituição de ensino, já comentavam 

sobre o texto lido, expondo suas opiniões sobre os temas e sobre os textos. De certa forma, tal 

atitude pareceu estimular os demais alunos, que não tinham lido, a realizarem a leitura a fim 

de dialogarem sobre o conteúdo da leitura. A leitura com entonação expressiva era feita em 

sala de aula, ora pela professora ora por alunos que se voluntariavam ao exercício. Os textos, 

vídeos e o conteúdo normativo empregados na construção das aulas foram visualizados por 
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todos com a utilização de equipamento de televisão que, conectado ao notebook pessoal da 

professora, servia como um grande monitor e possibilitava a participação de todos, pois 

permitia a visualização democrática do conteúdo exposto. A tecnologia contornou a 

dificuldade de acesso a materiais impressos, que é comum às escolas públicas brasileiras, e, 

consequentemente, auxiliou a professora a ir além dos textos e exercícios propostos pelo livro 

didático adotado. 

Ao longo de toda a pesquisa-ação, foram registrados em diário de campo os dados 

que se referem às atividades realizadas durante as aulas, bem como de algumas falas ou 

considerações dos alunos participantes, assim como outros dados e situações que a 

pesquisadora observou serem pertinentes ao experimento.  

Para facilitar e tornar mais dinâmico o acesso aos textos dos participantes pela 

professora, foi solicitado aos alunos que realizassem as atividades de produção textual em 

folha separada. Por ocasião, alguns textos foram fotocopiados a fim de que possibilitassem o 

registro da atividade, outros foram também transcritos para compor a análise desta pesquisa. 

Os registros realizados no decorrer da pesquisa-ação, bem como a análise das 

atividades empreendidas pelos alunos, finalizam e, simultaneamente, possibilitariam o 

reinício de todo o ciclo da pesquisa-ação. Os apontamentos, desse modo, possibilitaram a 

revisão do trabalho em sala de aula e a reflexão acerca das aprendizagens específicas e 

identificação dos ensinamentos das atividades realizadas pelos alunos, consoante a 

metodologia da pesquisa-ação.  

 

3.3 DESCRIÇÃO DAS AULAS 

 

 

A partir das obras indicadas pelos alunos, tecemos uma análise do material a ser 

adotado nas aulas. Os adolescentes demonstraram grande admiração por temas fantásticos 

envolvendo personagens místicos, vampirescos e por mortos-vivos. Histórias com temas pós-

apocalípticos, como as séries The walking dead e The 100, assim como os jogos The last of us 

e Residence evil e outros afins foram considerados pelos alunos como interessantes. Porém, a 

abordagem de violência extrema nas obras impossibilitou a inclusão delas, ainda que parte 

dos alunos tenha afirmado acompanhá-las, apesar de suas idades, na maioria dos casos, serem 

inferiores à faixa etária indicada pela classificação da série ou do jogo.  
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Fato semelhante ocorreu com referência às obras indicadas por algumas alunas. 

Essas jovens queriam incluir no acervo das aulas alguns episódios do seriado Girls in the 

house, a série nacional, apesar do nome em inglês, divulgada pelo YouTube, e construída por 

meio de utilização dos cenários do jogo The Sims, que conta com mais de 26 milhões de 

visualizações por usuários. A obra, assim como muitas outras mencionadas pelos alunos, 

devido à linguagem utilizada por uma das personagens principais, que costuma ter conotação 

sexual e utiliza palavras impróprias ao ambiente escolar, não seria, portanto, de utilização 

viável, mesmo diante da criatividade e qualidade apresentadas nas obras. 

Outro ponto importante a ser destacado é que a quantidade de textos e gêneros 

utilizados na pesquisa-ação esteve aquém dos muitos sugeridos pelos discentes, e, 

infelizmente, inferior ao número de que os participantes, professora e alunos, gostariam. A 

justificativa para o uso de um número reduzido de obras de interesse dos alunos, dentre as 

várias sugeridas, deveu-se à necessidade de trabalharmos também outros gêneros literários 

importantes à formação dos estudantes. As leituras, que constituem o conteúdo de avaliações 

porque são as exigidas para o ingresso às intuições de ensino superior, tais como o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Programa de Avaliação Seriada (PAS), restringem-se 

aos cânones da literatura brasileira e, infelizmente, não costumam incluir gêneros de interesse 

da maioria dos alunos utilizados em nossas aulas. Além disso, convém lembrar que a 

pesquisa-ação necessitava de uma delimitação, inclusive temporal, conforme as orientações 

de Bortoni-Ricardo (2008); todavia, o fato não impede que os textos, que por ora não foram 

incluídos no trabalho pedagógico, sejam utilizados em outras atividades futuras. 

Limitamo-nos a considerar as narrativas cujos enredos fossem mais adequados ao 

ambiente escolar, tanto nos aspectos temáticos, como na linguagem empregada nas obras, 

assim como os valores positivos transmitidos por elas. Assim, dentre as sugestões de nossos 

alunos, selecionamos as narrativas, a saber, e suas respectivas fanfictions, para integrar o 

conteúdo de nossas futuras aulas: 

• primeira aula – Avaliação inicial; 

• segunda aula – do Universo Harry Potter aos Animais fantásticos e onde habitam: a 

magia invade a escola; 

• terceira aula – Jogos Vorazes e A culpa é das Estrelas: vida de adolescente é difícil de 

viver; 

• quarta aula – It, A coisa: os palhaços medonhos da ficção invadem a vida real; 

• quinta aula – Avaliações finais. 
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3.3.1 Primeira aula 

 

 

a) Objetivos:  

 

Relembrar as leituras realizadas pelos alunos; definir as leituras que lhes interessam e 

selecionar temas de leituras para a continuidade da pesquisa; ler textos dos gêneros 

discursivos: HQ, tirinha e um conto de fanfiction; propor exercício de retextualização a partir 

do gênero tirinha. 

 

b) Descrição das atividades: 

 

Em nossa primeira aula, relembramos nossas primeiras leituras, desde as histórias e 

contos fantásticos que ouvíamos na infância às leituras de revistas em quadrinhos. A 

princípio, a maioria dos alunos negou possuir hábitos frequentes de leitura espontânea; porém, 

as afirmações mudaram quando a professora afirmou que a pergunta não se referia, somente, 

aos clássicos de literatura exigidos pela escola. A partir da inclusão de suas leituras, 

geralmente não incluídas no currículo escolar, os alunos relataram leituras de variados 

gêneros discursivos. Assim, um número substancial de alunos, praticamente a maioria, 

afirmou ter tido contato com um grande número de narrativas dos gêneros contos de fadas e 

quadrinhos, embora, atualmente, tais leituras não integrem mais os hábitos de seu cotidiano. 

À exceção dessa regra, geralmente, relaciona-se aos casos em que a leitura é realizada para 

entreter irmãos mais novos ou outras crianças incluídas nos meios sociais dos quais os alunos 

participam. Em casos raros, a leitura de quadrinhos ainda era mantida por alguns, mas, nesses 

casos, o conteúdo temático seria mais voltado ao público adulto. 

A leitura de fábulas, contos fantásticos e histórias afins é prevista no currículo 

escolar e abordada, geralmente, até o sexto ano do ensino fundamental. A partir do sexto ano, 

tais gêneros são postos de lado e outros passam a ter sua preferência. Gradativamente, os 

alunos começam a demonstrar o desinteresse pelas leituras na escola, pois as compreendem 

como mais uma dentre as muitas tarefas escolares que, quase sempre, são acompanhadas por 

uma avaliação do professor. Muitos alunos expuseram que, quando mais novos, eram leitores 
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vorazes, mas, com o passar do tempo e o aumento gradativo das tarefas escolares, aliadas às 

obrigações individuais, o hábito foi reduzido. Em alguns casos, a leitura fora reduzida ao livro 

didático, pesquisas relacionadas à escola e como ferramenta de interação na sociedade, como 

as relações estabelecidas por meio de redes sociais. 

O resgate das primeiras narrativas lidas, conforme informamos anteriormente, foi o 

ponto de partida para que os alunos compreendessem que todas as leituras são válidas, pois 

são componentes importantes de nossa educação linguística, além de ajudar na construção 

identitária de cada um. Com o estímulo da professora, os alunos relembraram alguns aspectos 

da narrativa que compõem uma boa história, como a descrição dos personagens e do ambiente 

no qual acontece o fato narrado; a temporalidade dos fatos; o desfecho; a linguagem utilizada 

na construção dos textos e outros tópicos relevantes. 

Questionados sobre seus interesses literários, cinematográficos, televisivos e 

culturais atuais, os alunos relataram apreço por diversos elementos da cultura popular 

contemporânea. Por meio desse diálogo inicial com a professora, a maioria dos estudantes 

revelou que na escola, geralmente, o estudo linguístico tem como ferramenta principal o livro 

didático. O instrumento pedagógico, por sua vez, não fornece espaço à integração da cultura 

partilhada entre os alunos e a sociedade na qual vivem, principalmente, a cibercultura. 

Elementos como séries, obras literárias, filmes e demais itens da cultura popular raramente 

são abordados nos compêndios de ensino de língua materna. Embora abordem diversos 

gêneros discursivos, que a maioria dos alunos julga ser de relevância ao aprendizado, os 

discentes relataram o desejo de que houvesse maior espaço no ambiente escolar para seus 

interesses socioculturais. 

Diante disso, a professora, após uma breve explanação sobre o gênero fanfiction, 

compartilhou com a turma informações sobre sua pesquisa e sobre a intenção de trabalhar 

com leitura e produção de textos provenientes da cultura popular em algumas das aulas de 

Língua Portuguesa. Muitos alunos revelaram participar de fóruns e grupos na internet que 

reuniam usuários com interesses afins em determinadas séries televisivas, filmes e literatura 

popular; logo, pareceram interessados no projeto.  

A metodologia de participação dos integrantes da pesquisa, conforme vimos 

anteriormente, foi, então, detalhada aos alunos. Assim, a professora instruiu a turma sobre a 

maneira como seriam conduzidas as aulas. Solicitou aos alunos que o formulário distribuído 

fosse preenchido com a maior sinceridade possível, uma vez que o documento, assim como os 

relatos orais dos alunos, seria fundamental na escolha dos materiais que seriam utilizados nas 
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aulas futuras. Com a finalidade de aproximar a nossa produção textual, realizada na escola, às 

produzidas em ambiente virtual, cada aluno deveria criar um codinome, para que sua 

identidade fosse preservada, uma vez que os textos poderiam ser lidos para os demais 

integrantes da turma. Todavia, alertamos que as aulas, embora peculiares no que se refere à 

metodologia usualmente empregada no ambiente escolar, versariam sobre o programa 

disciplinar e que os alunos seriam submetidos à avaliação. Dessa forma, o empenho nas 

tarefas e a participação dos alunos seriam fundamentais ao empreendimento, uma vez que os 

textos receberiam avaliações tanto da professora, quanto de seus colegas de classe.  

Com o propósito de comunicar aos responsáveis sobre o projeto desenvolvido nas 

aulas e a obter a permissão para o registro da participação dos alunos na pesquisa, foi 

distribuído aos alunos o Termo de Ciência e Consentimento. Nesse documento, além da 

assinatura de autorização do responsável, o aluno deveria registrar a escolha de seu codinome, 

para que a professora pudesse reconhecê-lo e registrar, posteriormente, sua nota no diário de 

classe e demais documentos acadêmicos, conforme determina o regulamento escolar. 

A tarefa final da primeira aula, designada aos alunos, procurou retomar o discurso 

inicial da apresentação – as primeiras leituras – com o propósito de possibilitar a prática das 

características narrativas que foram citadas, no decorrer da aula, na composição textual. Os 

quadrinhos da Turma da Mônica revelaram-se um tema comum para a maioria dos alunos e 

por seus personagens serem familiares a todos, a professora, após distribuir para a turma uma 

tirinha, pediu-lhes que fizessem um pequeno texto em prosa, de forma a dar continuidade à 

narrativa iniciada na tirinha. O exercício foi precedido por leitura em slides de uma história 

em quadrinhos original15 e pela leitura de um texto do gênero fanfiction16 ambos retirados da 

internet. A realização da tarefa proposta permitiu uma análise inicial da produção escrita dos 

alunos e possibilitou a união do material aos dados anteriormente coletados, finalizando, 

dessa maneira, a análise diagnóstica dos discentes. 

O diálogo inicial entre professora e alunos permitiu uma aproximação entre os 

participantes da pesquisa-ação, além de possibilitar uma exploração acerca das expectativas 

dos alunos quanto ao processo de ensino-aprendizagem. Por se sentirem participantes ativos 

na construção das aulas, os alunos, em geral, demonstraram-se muito animados com o 

empreendimento. 

 

                                                      
15 http://turmadamonica.uol.com.br/  
16 https://fanfiction.com.br/historia/650511/Maria_Sangrenta/capitulo/1/  
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3.3.2 Segunda aula 

 

a) Objetivos:  

 

Ler o primeiro dos contos iniciais da "História da Magia na América do Norte", de 

autoria de J.K. Rowling; analisar a variação linguística a partir da variação diatópica abordada 

no texto; assistir ao trailer do filme: "Animais fantásticos e onde habitam”, baseado na obra 

homônima de J.K. Rowling; analisar e empregar conhecimentos interdisciplinares na 

produção do discurso; ler o capítulo primeiro da fanfiction: "O Livro Monstruoso dos 

Monstros" a fim de aprofundar o conhecimento sobre o gênero discursivo em questão; 

explorar os diferentes estilos de escrita literária nas obras analisadas; verificar as referências e 

intertextualidade nas obras analisadas e a sua influência na construção da fanfiction; refletir 

acerca das temáticas no universo fantástico da obra de J.K. Rowling e dos elementos 

presentes nas narrativas; investigar o papel desses elementos no ato da leitura e da produção 

textual do fã-autor; reelaborar as construções escritas por meio de mudanças de pontuação; 

reorganizar a composição de alguns períodos com a finalidade de promover mudanças no 

sentido do texto. 

 

b) Descrição das atividades 

 

Iniciamos a segunda aula com a leitura de um conto de J.K. Rowling17. O primeiro 

conto, disponibilizado no sítio virtual da autora, atua como prólogo das narrativas de 

"Animais fantásticos e onde habitam", livro originado a partir do universo fantástico que 

surgiu nas narrativas de Harry Potter. Os textos relatam que os bruxos já sabiam da existência 

do território americano, mesmo antes de seu descobrimento historicamente relatado pelos 

não-bruxos. Ao narrar a convivência entre os povos envolvidos com magia e os outros, a 

autora aborda a variação diatópica percebida na nomenclatura dada aos não-bruxos, que varia 

de acordo com a localidade em que estão localizados – chamados "Trouxas" ou "No-Maj".  

Questionados sobre a existência de variação regional, com relação ao nome de 

objetos em território nacional, os alunos confirmaram a existência das divergências nos 

falares e citaram alguns – como mexerica, tangerina e bergamota, os três nomes referem-se ao 

mesmo fruto em diferentes localidades brasileiras. Discutimos, também, os diferentes sentidos 

                                                      
17 Rowling, texto disponível em https://www.pottermore.com/collection-episodic/history-of-magic-in-

north-america-br?utm_source=br&utm_medium=WBCPartnerReferral&utm_campaign=WBC1_Mar2016  

https://fanfiction.com.br/historia/723159/O_Livro_Monstruoso_dos_Monstros/
https://fanfiction.com.br/historia/723159/O_Livro_Monstruoso_dos_Monstros/
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que um mesmo vocábulo pode assumir em diferentes países, como o termo "rapariga" e seu 

sentido em Portugal e Brasil. Na variedade europeia, assim como em determinados locais ao 

sul do Brasil (mesmo que raramente utilizemos o vocábulo com este sentido), o termo se 

refere a uma moça jovem, adolescente. Nas regiões norte e nordeste, assim como em parte do 

sudeste e centro-oeste do território brasileiro, entretanto, o termo adquire tom pejorativo, 

sendo designado a mulheres de moral duvidosa, geralmente, associadas a comportamento 

sexual considerado promíscuo pela sociedade. Por fim, discutimos outros tipos de variações 

linguísticas – como o uso da linguagem de acordo com a faixa etária, o gênero, a escolaridade 

e a estratificação social do falante e analisamos, em uma atividade oral conjunta, como seria a 

narrativa sob a influência de tais variações. 

A análise de aspectos linguísticos e semânticos da narrativa possibilitou o debate 

acerca dos sentidos dos termos que constituem a construção textual e relembramos os 

processos de formação de palavras a partir de vocábulos observados no texto. O texto é 

construído a partir do uso de diversificados processos de formação de palavras, que incluem 

desde palavras consagradas em nossa língua a vocábulos criados pela autora, tais como o 

termo animagos. Rowling afirma que o vocábulo no-Maj surge a partir da contração dos 

termos "não-mágico", de maneira reduzida. O comentário da autora atua como ponto de 

partida para as observações da linguística textual e a partir da palavra "inventada" os alunos 

analisam de forma prática o surgimento do novo termo que encontra significado no universo 

para o qual fora criado, o mundo fantástico criado por Rowling. 

Posteriormente, assistimos ao trailer do filme "Animais fantásticos e onde 

habitam"18. Por ter sido lançado no cinema em novembro do ano anterior, parte dos alunos 

afirmou já ter visto o filme. Outros reconheceram e associaram-no às demais obras baseadas 

nos livros de J.K. Rowling e no universo de Harry Potter. Alguns alunos compartilharam 

histórias pessoais de infância sobre seus contatos com as obras: implorar aos pais para ser 

presenteado com um jogo de videogame da franquia; desconfiar que alguns de seus vizinhos 

pudessem ser bruxos, após a leitura do primeiro livro; ir ao cinema e ter que abandonar a 

seção antes do fim, por estar insuportavelmente aterrorizado com a batalha entre o lorde das 

trevas e o personagem principal; ver o filme ou ler o livro escondidos dos pais que julgavam 

que o tema fosse inadequado à criança, por serem religiosos; dentre várias outras situações 

relatadas. 

                                                      
18 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HRdIQ5oLHG4.  

https://www.youtube.com/watch?v=HRdIQ5oLHG4


77 

 

 

 

Após alguns comentários sobre os personagens e sobre o enredo das obras 

cinematográficas feitos pelos participantes, passamos à leitura da fanfiction19. Alguns alunos 

revelaram já terem lido algumas fanfictions sobre histórias do universo de H.P. ou sobre 

outros universos nos quais estão envolvidos em esferas socioculturais no ciberespaço. Alguns 

relataram a participação em grupos de Facebook que tratam de filmes e séries de seus 

interesses e discutem histórias alternativas para as obras em questão, ou sobre histórias 

paralelas acerca de personagens (integrantes de séries, filmes, desenhos animados, games etc.) 

dos quais se declararam fãs. 

A leitura de excertos textuais da fanfiction sem as adaptações realizadas pela 

professora, com o propósito de proporcionar maior inteligibilidade à narrativa, serviu como 

ponto de partida para considerações a respeito da adequação dos sinais de pontuação. 

Discutimos a relevância de aspectos da construção textual, como uso de períodos curtos para 

maior clareza das informações, a questão dos elementos coesivos e a expressividade que tais 

artifícios gramaticais e estilísticos proporcionam ao texto. Foi proposta aos alunos a função de 

revisores textuais. Dessa forma, para que o texto pudesse ser aceito para a publicação em 

nosso periódico simulado, os revisores assumiram a responsabilidade de propor 

reformulações ao texto, com a finalidade de adequá-lo à norma padrão, conseguindo, assim, 

um texto mais bem avaliado por parte do público leitor do gênero.  

 

3.3.3 Terceira aula 

 

a) Objetivos:  

 

Ler a fanfiction A culpa é dos jogos vorazes20; observar a presença de figuras de 

estilo, pensamento e linguagem; reconhecer e compreender o uso e funções da pontuação na 

produção de sentidos do texto lido, utilizando os conhecimentos previamente discutidos; 

produzir nova narrativa a partir dos acontecimentos narrados na fanfiction. 

  

                                                      
19 Fanfiction disponível em 

https://fanfiction.com.br/historia/723159/O_Livro_Monstruoso_dos_Monstros/capitulo/1/ (texto adaptado). 
20 Fanfiction: Os jogos do câncer, disponível em: 

<https://fanfiction.com.br/historia/730146/A_Culpa_E_dos_Jogos_Vorazes_ONE-SHOT/capitulo/1>/ (texto 

adaptado) 

https://fanfiction.com.br/historia/723159/O_Livro_Monstruoso_dos_Monstros/capitulo/1/%20(texto
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b) Descrição das atividades 

 

A fanfiction lida na terceira aula transportou a personagem principal de A culpa é das 

estrelas para o cenário hostil de Jogos vorazes. A garota, portadora de câncer, assim como o 

personagem Augustus (Gus) e outros vinte e dois participantes, portadores das mais 

diversificadas deficiências físicas, foram os integrantes da primeira edição dos Jogos do 

Câncer, reality-show no qual os participantes seriam obrigados a lutar entre si até a morte. O 

texto criado por uma fã é uma crossover, uma técnica literária em que, em um evento fictício, 

dois ou mais personagens, cenários ou acontecimentos, sem relação anterior, passam a 

interagir, segundo a definição do Wikipédia. 

A partir da técnica literária mencionada, professora e alunos analisaram outras 

figuras de estilo, pensamentos e estruturas sintáticas utilizadas na composição textual, além da 

intertextualidade que liga a fanfiction a outras obras mencionadas. A professora apontou 

recursos irônicos e hiperbólicos, assim como o uso de metonímias em nomes de personagens 

da fic.  

Numa outra etapa da análise textual, o emprego da pontuação na formação de sentido 

do texto é abordado. Ao transcrever alguns trechos da fanfic para o quadro, a professora pediu 

aos alunos que os reescrevessem em seus cadernos, atribuindo outro sentido à construção. A 

reescrita deveria expressar raiva, desespero, tristeza e outros sentimentos. Para que o texto 

pudesse transmitir tais emoções, os alunos poderiam modificar não somente a pontuação, mas 

também a ordem da composição, utilizando períodos compostos por subordinação, orações 

substantivas, adjetivas e/ou adverbiais. Começamos juntos a atividade, alunos e professora, 

registrando no quadro as mudanças realizadas no texto. Após reescrever alguns trechos em 

conjunto com a professora, os alunos pareceram compreender a dinâmica do exercício. Logo, 

em duplas, os estudantes registraram em seus cadernos a mudança promovida pelo uso de 

novas estruturas sintáticas nos textos. 

Como última atividade, a professora solicitou que os discentes dessem continuidade 

à nova aventura de Hazel Grace. O novo enredo poderia dar continuidade à história da 

fanfiction ou iniciar uma nova aventura, com novos personagens e novos conflitos. Desta 

forma, os trechos do texto, reescritos pelos alunos no exercício anterior, poderiam ser 

aproveitados na composição da nova narrativa. Durante a atividade e depois dela, os alunos 

compartilharam entre si, espontaneamente, suas ideias para novos enredos e narrativas 

construídas. 
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3.3.4 Quarta aula  

 

a) Objetivos:  

 

Comparar e relacionar textos de diferentes gêneros, com relação à forma e ao 

conteúdo com base inicial nos curtas-metragens21 apresentados; refletir sobre a construção de 

textos de mistério, suspense e terror; relacionar o texto literário a episódios da vida relatados 

em noticiários da televisão e da internet. Assistir a vídeo de gênero jornalístico22 relacionando 

fatos reais às narrativas de suspense e/ou terror; ler a fanfiction A coisa23; analisar e discutir o 

uso de recursos linguísticos e extralinguísticos no texto; produzir uma narrativa de terror e/ou 

suspense. 

 

b) Descrição das atividades 

 

A apresentação de curtas-metragens serviu de base introdutória à quarta aula. A 

partir de narrativas audiovisuais criadas por jovens e estudantes, disponibilizadas por seus 

realizadores na internet para a apreciação do público, que juntos totalizaram cerca de treze 

minutos de duração, analisamos diferentes narrativas de terror e suspense, relembrando 

características acerca do gênero discutido. A professora, então, instigou os alunos a 

relembrarem de alguns de seus filmes preferidos. Com base nas citações orais feitas pelos 

estudantes, contrapusemos as diferenças entre os filmes de longa duração às narrativas de 

curtas-metragens vistas, considerando, assim, a maneira sintetizada como as histórias são 

propostas na narrativa e mantêm, dessa forma, a atenção do espectador. Consequentemente, o 

debate a partir do material audiovisual analisado, que remete a fatos da vida cotidiana de 

jovens, possibilitou aos alunos relembrar aspectos dos gêneros discursivos em questão. 

Em seguida, assistimos à reportagem que narrava o aparecimento de palhaços 

assustadores, com a finalidade de observar de maneira prática a influência mútua da ficção na 

realidade. A matéria jornalística serviu como ponte para a leitura de outro gênero discursivo: a 

fanfiction “A coisa”.  

                                                      
21Vídeos: Aconteceu na UEG e A coisa, respectivamente, disponíveis em: 

https://www.youtube.com/watch?v=jsRHeILeLlQ&t=3s e 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiGPMei6OiE&t=110s  
22Reportagem: https://www.youtube.com/watch?v=BC8tEld52-Y  
23Fanfiction It: A coisa – interativa. Disponível em: https://spiritfanfics.com/historia/it-a-coisa-

interativa-8253945 (texto adaptado). 

https://www.youtube.com/watch?v=jsRHeILeLlQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ZiGPMei6OiE&t=110s
https://www.youtube.com/watch?v=BC8tEld52-Y
https://spiritfanfics.com/historia/it-a-coisa-interativa-8253945
https://spiritfanfics.com/historia/it-a-coisa-interativa-8253945
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Ao término da leitura da fanfiction, passamos a deliberar sobre a qualidade do texto e 

a analisar as características do gênero. Avaliamos, dessa forma, o emprego da variedade 

padrão da Língua Portuguesa na construção textual; os aspectos coesivos, como uso de 

conectores lógicos e emprego dos sinais de pontuação, a concordância entre os termos da 

oração e outros elementos de caráter linguístico; a coerência textual e a intertextualidade 

explícita entre os textos. Uma vez que, conforme postula Bakhtin (2003), os gêneros são 

formados por seu conteúdo temático, construção composicional e estilo, procuramos 

evidenciar a composição das narrativas analisadas por meio da observação crítica de seus 

elementos constitutivos, que foram destacados pela professora, a fim de exemplificar a 

maneira como o gênero fanfiction se constitui. Todas as atividades, até então empreendidas, 

culminaram na proposição de uma narrativa de suspense e/ou terror, realizada em duplas 

pelos estudantes.  

Os alunos deveriam, por conseguinte, produzir um texto. Para isso, foram estipuladas 

duas regras principais: as narrativas deveriam envolver, de forma direta ou indireta, nossa 

instituição de ensino, o Centro de Ensino Médio Setor Leste, e relatar a manifestação da 

coisa. A gênese da descrição, do surgimento e o modo como a aparição atuava no enredo foi 

de livre escolha dos autores, assim como o tempo dos acontecimentos – que poderia ocorrer 

no passado, no presente ou no futuro.  

Para manter um clima de suspense e instigar a curiosidade dos alunos, em geral, foi 

sugerido aos estudantes que mantivessem sigilo absoluto quanto ao conteúdo de seus textos. 

As duplas, portanto, precisariam conversar sobre suas ideias cuidando para que os demais 

colegas não tivessem acesso às informações de seus enredos. A professora, no entanto, 

poderia, caso os alunos-autores permitissem, fazer uma leitura do rascunho inicial do texto, a 

fim de dar sugestões, seja quanto ao conteúdo, quanto à forma, ou ainda acerca dos aspectos 

linguísticos presentes na narrativa.  

Por fim, a professora ouviu as propostas dos estudantes e leu os rascunhos iniciais da 

maioria delas, participando da atividade como mediadora, com o propósito de sanar dúvidas e 

auxiliar na realização da atividade. Com o encerramento da aula, os alunos foram instruídos a 

dar continuidade ao exercício em casa, cuja versão final deveriam trazer na aula seguinte. 

Para a realização da tarefa fora da sala de aula, os alunos poderiam também utilizar as 

dependências da escola que dispõe de biblioteca com espaço para estudo individual e em 

grupo, e acervo bibliográfico e de multimídia específicos, com acesso a computadores e 

internet. Os alunos que não pudessem interagir com os parceiros, de maneira presencial, 

https://www.sinonimos.com.br/por-conseguinte/
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poderiam, ainda, utilizar os recursos tecnológicos como o suporte de troca de mensagens, 

WhatsApp e afins para a discussão de ideias e estratégias da construção do texto.  

 

3.3.5 Quinta aula  

 

a) Objetivos:  

Analisar as construções textuais realizadas na aula anterior; revisão e análise crítica 

dos aspectos linguísticos do texto: pontuação, ortografia e acentuação, coesão, aspectos de 

concordância e de regência. Analisar criticamente a coerência e a criatividade da narrativa das 

narrativas construídas. Produzir parecer acerca das análises realizadas. 

 

b) Descrição das atividades 

 

Os alunos foram organizados em grupos de 4 a 5 integrantes. Foram distribuídos aos 

grupos, de maneira aleatória, os textos produzidos na aula anterior, já em sua versão final. 

Cada grupo desempenhou a função de banca julgadora e foram instruídos a efetuar leitura 

minuciosa dos textos recebidos.  

Nesta etapa, pedimos aos alunos que formaram duplas na aula anterior que 

permanecessem no mesmo grupo. Cada grupo, dessa forma, fora constituído de, pelo menos, 

duas das duplas, anteriormente, formadas, com o propósito de que os alunos não participantes 

da etapa anterior, por motivos de falta ou de não realização da tarefa, pudessem participar da 

atividade atual. Neste caso, os alunos, que não construíram narrativas, foram distribuídos nos 

grupos de maneira aleatória, compondo, assim, o quinto integrante da banca avaliadora.  

Embora a professora tenha distribuído os textos com cuidado para que os alunos não 

analisassem seus próprios textos, os grupos foram instruídos a, caso recebessem um texto de 

sua autoria, discretamente, solicitassem à professora a troca do material. Dessa forma, com o 

sigilo autoral garantido, a análise deveria ser imparcial e livre de possíveis interferências 

quanto aos autores, fosse por predileções ou por desentendimentos entre os participantes, 

comuns nos relacionamentos interpessoais.  

Além disso, a avaliação de textos anônimos nas turmas do último ano do ensino 

médio evidenciaria o procedimento adotado em certames e seleções para vestibular e/ou para 

o funcionalismo público, nas quais os autores não podem ser identificados pelos avaliadores 

na análise das redações. Essas análises deveriam, assim, ser críticas e fundamentadas. Desta 
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forma, os alunos não deveriam rasurar e/ou fazer comentários nos textos originais, mas, em 

folha à parte, fazer comentários acerca dos manuscritos a respeito dos tópicos destacados na 

lousa pela professora, a saber: 

 

(a) Pontuação; 

(b) ortografia, 

(c) acentuação; 

(d) concordância nominal e verbal; 

(e) regência nominal e verbal; 

(f) coesão; 

(g) coerência; 

(h) criatividade e originalidade das narrativas. 

 

Por serem conteúdos estudados pelos alunos durante todo o ensino básico e que serão 

solicitados nos exames de acesso ao ensino superior, na construção do texto dissertativo, 

esperava-se que os estudantes fossem capazes de analisar sem grandes dificuldades os 

aspectos anteriormente pontuados. Entretanto, o momento mostrou-se oportuno para 

relembrar os referidos conteúdos normativos. A professora realizou, então, oralmente e com 

exemplos contextualizados nos textos anteriormente lidos, na lousa, uma revisão sintetizada 

de cada um dos pontos a serem observados. 

Finalmente organizados e conscientes da dinâmica de realização do trabalho, os 

alunos deram início à atividade. Durante o exercício, a professora disponibilizou-se a ajudar 

os estudantes na realização da tarefa. Sempre que solicitada, a docente auxiliava na leitura de 

trechos e vocábulos de difícil legibilidade, devido à grafia ou ao desconhecimento do 

vocábulo, orientando os alunos a respeito da ortografia de palavras utilizadas e outras 

dificuldades linguísticas e extralinguísticas encontradas pelos grupos na realização da tarefa. 
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3.4 AS AVALIAÇÕES 

 

 

3.4.1 Análise da primeira aula 

 

Na primeira aula, realizamos a leitura de slides de uma história em quadrinhos 

original da Turma da Mônica e a leitura de uma fanfiction, retirada do site fanfiction.com.br, 

que narrava aventuras da turminha, agora crescidos, sob uma abordagem temática diferente da 

obra originária. Conforme orienta Dell'Isola (2007:41), o novo texto deve conservar, ainda 

que em parte, o conteúdo do texto original; por isso, distribuímos aos alunos um texto do 

gênero discursivo “tirinha”, a fim de que servisse como base inicial a uma nova narrativa em 

prosa, de maneira semelhante à fanfiction apresentada. Eles receberam a instrução da 

professora de que o texto a ser construído poderia manter a história criando um final 

alternativo, com a inclusão de diálogos diretos ou indiretos entre os personagens ou iniciar um 

enredo diferente, a partir do conflito iniciado na tirinha. De forma criativa, os alunos deveriam 

assumir o papel de autor e dar sequência ou produzir uma nova narrativa a partir do trabalho 

do autor original. A produção textual, assim, seria produzida imaginando que o manuscrito 

pudesse ser recebido pelo autor original como uma sugestão para a transformação daquela 

tirinha em uma história ampliada e complexa, com a participação de novos personagens ou a 

apresentação de outros conflitos posteriores ao apresentado na tirinha; ou a sugestão para a 

realização de um novo tema de uma história futura. Para Marcuschi (2010: 54), "o propósito 

ou objetivo da retextualização" é uma variável importante, uma vez que determina o nível de 

linguagem a ser utilizada no novo texto. 

A coleta de dados realizada, tanto oralmente como por meio de formulário 

disponibilizado aos discentes, conduziu a escolha dos textos de aulas futuras. Para que 

pudéssemos, entretanto, orientar o ensino de língua materna de maneira eficaz, percebemos a 

necessidade de mapear as dificuldades de escrita – não só as de cunho linguístico e 

gramatical, mas também as relativas à progressão textual presentes nos textos – assim como 

outros aspectos como coesão e coerência da redação. 

Vemos, a seguir, o texto motivador utilizado na tarefa proposta: 
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Figura 6 Tirinha 

  
Fonte: http://www.espacoeducar.net/2012/07/muitas-tirinhas-da-turma-da-monica-para.html 

 

Nessa primeira atividade de produção textual, o registro do texto foi realizado 

individualmente, embora os alunos tenham cooperado entre si ao compartilharem ideias para 

suas narrativas. No exercício de produção textual, os alunos, em geral, apresentaram 

facilidade em reproduzir as falas características do personagem, como vemos no diálogo entre 

Cebolinha e Cascão no texto transcrito, a seguir. Os novos textos conservaram muitas das 

caraterísticas físicas e psicológicas dos integrantes das histórias canônicas, como o aspecto 

sujo do personagem Cascão, de acordo com os apontamentos de Dell'Isola (2007) acerca da 

retextualização de textos escritos. Alguns deles produziram longas narrativas, outros se 

restringiram a produzir as dez linhas, ou um pouco mais, solicitadas pela professora. Em 

geral, houve entusiasmo do corpo discente ao receber a tarefa, talvez por seu tamanho 

reduzido, mas acreditamos que a ocorrência de tal fato poderia ser atribuído à estima que os 

alunos têm pelos personagens, uma vez que já lhes são familiares e as histórias em quadrinhos 

os acompanhavam desde as primeiras leituras infantis. Dell'Isola (2007: 80) afirma que o 

exercício de retextualização é um desafio interessante devido a seu caráter desafiador. 

Durante a realização da atividade, alguns deles contavam a outros a sua história, davam 

sugestões e criticavam-se mutuamente. Houve interação entre os participantes na realização 

da tarefa, que compartilharam entre si suas próprias aspirações para a continuidade da 
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narrativa, e o resultado final do texto foi compartilhado de modo espontâneo entre os alunos e 

com a professora. 

 

Texto 1 

Depois que o Cebolinha fez o vaso chinês de sua mãe "desaparecer" ele 

mesmo desapareceu da vista de sua mãe super brava, então ele foi para rua e pensou 

em fazer a sujeira do Cascão "desaparecer". 

- Cascão posso fazer a sua sujeila desaparecer sem você plecisar tomar 

banho – diz Cebolinha com um balde com água escondido atrás das suas costas. 

- Ok – diz Cascão meio desconfiado. 

- Agora feche os olhos – diz Cebolinha 

- Tabom – diz Cascão fechando os olhos 

Mais como Cascão não é burro ele deixa seus olhos meio abertos e 

quando o Cebolinha vai jogar a água o Cascão sai correndo deixando Cebolinha 

sozinho. 

- Ah que raiva desisto de fazer as coisas desapalecer - diz cebolinha e vai 

para casa. 

Fim!  

 

 

Parte dos alunos, conforme vemos no texto 1, realizou a retextualização (cf. 

Marcuschi: 2010, Dell'Isola, 2007), transmutando o texto de um gênero a outro, conforme o 

proposto, sem grandes dificuldades e apresentou domínio satisfatório dos gêneros discursivos 

envolvidos ao realizar a narrativa. A continuidade da história iniciada pela tirinha é feita no 

primeiro parágrafo e segue em direção a um novo conflito. O aluno revela no texto o novo 

cenário onde ocorre a trama – a rua – e há a inclusão de outro personagem, o Cascão. Além 

disso, o tempo utilizado na narrativa é cronologicamente subsequente ao conflito ocorrido na 

tirinha e serve de base introdutória à narrativa: "Depois que o Cebolinha fez o vaso chinês de 

sua mãe 'desaparecer'(...)", que evidencia a referência ao texto base. 

A análise da primeira atividade revelou algumas dificuldades apresentadas pelos 

alunos. Parte dos alunos limitou-se a dar continuidade em seus textos, por meio de diálogos 

diretos entre os personagens, à situação inicialmente apresentada na tirinha, conforme 

evidencia o texto transcrito a seguir:  

 

Texto 2 

– Corre mesmo! Porque quando eu te pegar você vai ficar de castigo e eu 

vou falar pro seu pai! 

– Plo papai não, por favor!!! 

– Nem vou me estressar com você, vou deixar essa parte pro se pai. Vá 

para o seu quarto agora e fique lá até o seu pai chegar! 

– Sim senhola e me desculpa mãe. 

– Ele que mando eu fazer isso. 

– Rum! 
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A análise das composições textuais revelou algumas dificuldades linguísticas, 

conforme se observa nos textos. Além de confundir o uso de “mas” e “mais” e da grafia de 

alguns vocábulos, percebe-se que uma das maiores dificuldades linguísticas dos discentes é a 

questão do uso de pontuação na construção textual. Nas construções, o vocativo, quase 

sempre, não é destacado pelo uso de pontuação, conforme ilustra o primeiro e o segundo 

texto.  

A narrativa produzida na aula, conforme observamos, utiliza em sua construção a 

linguagem coloquial e reproduz de maneira aproximada um diálogo entre mãe e filho, assim 

como ocorre na história em quadrinhos originária. A ausência de elementos no segundo texto, 

como a voz narrativa que conduza a história e evidencie as sequências temporais dos fatos 

ocorridos, todavia, indicou a necessidade de aprofundamento no gênero em que seria 

produzida a atividade. Para Dell'Isola (2007: 45), a reflexão sobre as características do texto 

alvo – forma, função, elementos constitutivos e aspectos relevantes – devem anteceder a 

reescrita para um novo gênero. Embora a leitura e análise da fanfiction tenha antecedido a 

atividade, é necessário, ainda, que o gênero seja analisado de maneira detalhada, a fim de que 

suas características estejam evidentes a todos os discentes. 

Por fim, a aula inaugural, além de possibilitar o diálogo, buscou reconhecer como 

prática sociocultural humanística a aquisição do saber linguístico. Procuramos valorizar a 

leitura como elemento de processo comunicativo, ao observar e identificar elementos 

pertinentes aos gêneros textuais que compuseram as aulas, conforme determinam os objetivos 

apontados pelo currículo escolar, incluindo como conteúdo o humor em diversos gêneros. A 

atividade realizada pelos alunos foi avaliada pela professora e não contou com a participação 

do corpo discente no processo avaliativo, uma vez que seu objetivo era coletar dados e 

possibilitar o andamento do projeto, embora, de maneira espontânea, os alunos tenham 

compartilhado com os colegas suas produções textuais. A iniciativa de compartilharem os 

textos não fora estimulada pela professora para evitar o constrangimento que, por ventura, 

pudesse ocorrer a alguns alunos mediante críticas sobre o seu trabalho; uma vez que os 

codinomes ainda não haviam sido definidos e adotados pelos alunos; não haveria sigilo, 

portanto, garantido aos alunos participantes. 

  



87 

 

 

 

3.4.2 Análise da segunda aula 

 

A turma, em geral, foi participativa ao relembrar os personagens que conheciam, 

assim como a ambientação onde as aventuras narradas ocorreram. Ao abordar a trajetória dos 

bruxos pelo mundo, a autora emprega conhecimentos interdisciplinares na produção de seu 

discurso: a descoberta do continente americano; as comunidades indígenas da América do 

Norte, assim como as da Europa e da África – em referência às culturas e crenças religiosas 

na Idade Média; os julgamentos das bruxas de Salem (1692-1693) – fatos reais que, de 

naturezas sociais, antropológicas, culturais e históricas, são aliados ao universo fantástico 

criado por Rowling para atribuir verossimilhança ao discurso.  

O texto possibilitou-nos relembrar alguns aspectos dos processos de formação de 

palavras, a partir de vocábulos criados pela autora para nomear as comunidades não mágicas 

da América, Europa e África. Discutimos sobre a incidência do uso de termos estrangeiros em 

nossos textos, a utilização segundo o contexto e outros aspectos linguísticos.  

 Após a leitura dos contos de Rowling e de assistirmos ao trailer do filme Animais 

fantásticos e onde habitam, passamos à análise das obras. A ambientação da narrativa dos 

contos, fundamentada em fatos reais, possibilitou a promoção de um debate sobre as culturas 

africanas, indígenas e outras que, ainda hoje no Brasil, são alvos de preconceito e 

discriminação. E se Harry Potter nascesse no Brasil, que tratamento o jovem bruxo receberia 

da sociedade? A pergunta foi feita à turma e alguns alunos afirmaram já terem sofrido 

discriminação devido a sua escolha religiosa, seja por serem cristãos protestantes ou por 

serem atuantes de religiões de origem afro-brasileira. Disseram acreditar que o tratamento 

dado ao personagem não seria melhor do que o que eles mesmos recebem da sociedade. Após 

o debate promovido, passamos, então, à leitura da fanfiction. 

O fã-autor havia também imaginado, para a construção de sua história, um 

personagem brasileiro bruxo. O personagem nascido no sul do país, por decisão de seus pais, 

não foi enviado à escola de bruxos que era localizada na região norte do Brasil. O enredo, 

ambientado em pleno rio Amazonas, inclui criaturas da mitologia brasileira, utilizando a 

expressão exclamativa “por mil sacis! ”. O autor faz uso da lenda do boto cor-de-rosa, que 

seduz o rapaz e tenta afogá-lo no rio. No mito popular, o animal mítico seduz somente as 

moças; no entanto, o autor subverte a lenda ao adaptá-la aos nossos dias de liberalidade 

sexual. A ironia surge por meio da fala do capitão: “ Achei que não precisava avisar do boto” 

(...) “Pelo jeito vou ter que começar a avisar os moços também”. 
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Os alunos, em geral, apreciaram o desfecho criativo da narrativa. Ao final da leitura, 

uma das alunas comentou: - Que incrível, um boto-cor-de-rosa gay! A história surpreendeu os 

alunos, principalmente, pela originalidade. A narrativa do fã-autor mesclava algumas das 

noções elementares do universo bruxo criado por Rowling a elementos geográficos, 

sociológicos e culturais brasileiros. A narrativa cita alguns dos diversos seres míticos do 

folclore brasileiro, associando-os aos animagos, descritos por Rowling. O autor fã, conforme 

a aluna destacou, não se restringe a apenas utilizar a figura folclórica do boto-cor-de-rosa que 

atrai às águas do rio Amazonas as índias seduzidas, mas subverte a figura folclórica. Ao ser 

mitológico é atribuído um conjunto de complexas atitudes, posicionamentos sexuais e afetivos 

que, nos dias atuais, pode demonstrar ser uma busca na promoção de mais debates sociais 

sobre a questão da homossexualidade. 

O texto foi lido às turmas pelos próprios alunos; a cada parágrafo um aluno 

voluntário assumia a tarefa de realizar a leitura, preocupando-se com entonação necessária 

para a compreensão da narrativa. No entanto, a leitura do texto foi dificultada por algumas 

inadequações quanto à pontuação. Esse fato serviu de introdução para a observação dos 

aspectos gramaticais que constituíam a narrativa. 

Conforme se observou nas composições textuais realizadas na primeira aula, muitos 

alunos, da mesma maneira que o autor da fanfiction lida, apresentavam dificuldades no 

emprego dos sinais de pontuação em suas redações. O momento, dessa forma, mostrou-se 

oportuno à exposição normativa de tais regras. Após a explicação da professora, utilizando a 

fanfiction lida, procuramos trabalhar de maneira coletiva na adequação desses aspectos na 

construção da narrativa. Inicialmente, a professora sugeriu algumas modificações na 

pontuação da introdução do texto. Em seguida, proporcionou aos alunos um tempo para que 

fizessem nova leitura e para promoverem adequações nos demais períodos.  
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3.4.3 Análise da terceira aula  

 

A ficção de fã foi utilizada com a finalidade de promover a observação, o debate e a 

análise crítica das técnicas literárias que a compõem. Seja na observação do estilo de escrita 

textual, seja na sugestão de diferentes estruturas, os alunos puseram em prática a partir do 

texto os diferentes efeitos de sentidos promovidos pelo uso diversificado dos sinais de 

pontuação. A seguir, transcrevemos alguns dos trechos reformulados na atividade proposta: 

 

Esse é o tempo que tenho para me localizar na arena antes que os jogos do Câncer 

comecem. / Esse é o tempo que tenho para me localizar na arena antes que os jogos 

do Câncer comecem(!) / Esse é o tempo que tenho para me localizar na arena antes 

que os jogos do Câncer comecem(?). 

 

Além das mudanças sugeridas com a alteração da pontuação, os participantes foram 

conduzidos à observação das figuras de estilo, pensamentos e sintaxe presentes no texto. A 

professora sugeriu ainda a inclusão de figuras de linguagem diferentes das utilizadas no texto. 

Para fins de ilustração dos efeitos na composição textual do emprego das figuras, a professora 

destacou os recursos irônicos e hiperbólicos. A seguir, na figura 9, a autora justifica a escolha 

de alguns nomes fictícios atribuídos a seus personagens: 
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Figura 7 Notas da autora 

 
Fonte: https://fanfiction.com.br/historia/730146/A_Culpa_E_dos_Jogos_Vorazes_ONE-SHOT/capitulo/1/  

 

Ainda sobre a utilização de recursos expressivos no texto, a professora chamou 

atenção para o uso de metonímias em nomes de personagens presentes na fanfic e leu para a 

turma o comentário feito pela autora, em nota ao fim do texto, que justificava seu uso. Feito 

isso, mostrou outros recursos, geralmente, utilizados em textos literários e que poderiam 

também integrar a construção do texto. Algumas das figuras de linguagem mencionadas são 

utilizadas para ilustrar a possibilidade de reformulação de proposições textuais, como no 

trecho, a saber: 

 

Além do chifre há uma enorme floresta de pinheiros que circunda a clareira 

plana onde estamos. 

Além do chifre, há uma enorme floresta de pinheiros que abraça a clareira 

plana onde estamos. (Prosopopeia ou personificação) 

 

Foram comentados, também, os efeitos causados pela modificação na estrutura de 

alguns dos enunciados como a ordem da composição, que pode dar destaque a uma ou outra 

informação expressa. Os alunos reformularam alguns dos períodos compostos por 
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subordinação, orações substantivas, adjetivas e/ou adverbiais e registraram as alterações em 

seu caderno para, posteriormente, utilizá-las na composição de suas narrativas. 

A título de ilustração, transcrevem-se, a seguir, algumas das histórias criadas por 

alunos que participaram da atividade e que utilizam algumas das proposições reconstruídas 

por eles, durante a aula: 

 

Texto 1 

Ligo para o Gus na mesma hora para relatar meu sonho e advinha? Sim, 

ele também teve um sonho louco mas não com o meu livro e sim com um outro, um 

tal de Maze Runner que eu desconheço, ele disse que todo o pessoal do grupo da 

igreja estava lá mas que eu era a única menina, que eu tinha chegado por último e 

depois disso as coisas começaram a dar errado, não gostei nada desse sonho mas o 

meu também não foi muito legal que a propósito ele odiou, disse que não teria 

coragem de fazer mal até para uma mosca. É, acho que nós dois estamos precisando 

parar de ler essas coisas e cair na realidade.  

 

Texto 2 

... 

Mas pensando melhor, não seria ruim sonhar mais um pouco e saber o 

final, será que o Gus estaria vivo e se lamentando por minha perda? Será que Isaac 

percebeu que segurava uma frigideira e que isso era patético? Será que Katiniss 

Everdeen matou todos com suas flechas? Será que ela ficou com meu Gus ao invés 

do seu Peeta? Fiquei enraivecida só de pensar nisso! Vou ligar para o Gus e contar 

esse sonho maluco e conversar sobre o que poderia ter acontecido, mas antes, vou 

ler só mais um capítulo (apesar de saber que lerei mais de um, só para sonhar 

novamente). 

 

Texto 3 

 

Hazel após acordar do seu sonho, percebeu que apesar de tosco ela queria 

ganhar, meio aflita, ela não sabia como voltar para o sonho, ela tentou simplesmente 

dormir, mas não deu certo, ela acabou indo parar em outra competição que é 

formada por prisioneiros de uma prisão em uma ilha, eles competem para sair dessa 

prisão. O nome da competição é corrida mortal, ela acordou num corpo de um cara 

que se chamava Frank, ele morreu em uma batida de carro, ai ela acordou sem ideia 

de como voltar para o sonho, ela pegou o livro dos Jogos Vorazes e jogou no lixo, 

saiu do seu quarto e foi para rua jogar futebol com seus amigos. 

 

Alguns alunos, durante a atividade final, sugeriram como Hazel contaria a Augustus 

sobre a fantasia, outros deram continuidade à narrativa sugerindo que a personagem tentaria 

voltar, sem sucesso, ao sonho. Os trechos, anteriormente descritos, ilustram algumas das 

narrativas construídas por alunos na atividade sugerida durante a aula.  
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A partir da análise dos textos, constatou-se a persistência de dificuldades quanto ao 

emprego dos sinais de pontuação que dificultaram o desenvolvimento e o encadeamento 

lógico das narrativas. Destacou-se, portanto, a necessidade de trabalhar, ainda mais, os 

recursos coesivos do emprego dos sinais de pontuação articulados à construção dos períodos 

no texto. Houve evidências de períodos demasiadamente longos, em grande parte dos textos, 

com o emprego de orações coordenadas, ora sem o emprego imprescindível de vírgulas, 

conforme se percebe em: "ele também teve um sonho louco (,) mas não com o meu livro ", 

ora em orações coordenadas por vírgulas que carecem de um conector lógico, como em "ela 

não sabia como voltar para o sonho, ela tentou simplesmente dormir". 

Outro aspecto observado é a coloquialidade na linguagem empregada nas 

composições textuais, como pode ser verificado na oração inicial do segundo texto “Mas 

pensando melhor”. Bechara (2009: 120) afirma que “a língua coloquial emprega mas no início 

do período, sem nenhuma ideia de oposição, para chamar a atenção do ouvinte”, afirmação 

pode ser verificada na composição textual do aluno ao utilizar o conector logo na introdução 

do período. 

Apesar da informalidade na linguagem utilizada em detrimento do uso da variedade 

padrão da língua, que poderia ser justificável, se considerássemos o curto espaço de tempo 

que tiveram para desenvolver a narrativa, os alunos apresentaram facilidade em dar 

continuidade à história e o fizeram com empolgação.  

Em geral, os estudantes demonstraram criatividade na sucessão das narrativas 

desenvolvidas, inserindo possibilidades inéditas para novos desfechos, por meio da 

proposição de novos diálogos e situações para os personagens já mencionados. 

Consequentemente, os alunos utilizam em suas composições ora alguns questionamentos 

prováveis da personagem quanto a possibilidades divergentes que poderiam engendrar a 

história; ora inserindo novas obras literárias e/ou personagens na narrativa continuada, 

conforme exemplificam o primeiro e o terceiro texto. 

 

3.4.4 Análise da quarta aula 

 

Da análise e comparação entre exemplos do gênero audiovisual curta-metragem, 

iniciamos debate acerca da composição e características dos gêneros discursivos narrativos de 

suspense e terror. A história apresentada no primeiro vídeo, com cerca de cinco minutos de 
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duração, foi ambientada em uma instituição de ensino (universidade) e seus personagens eram 

estudantes universitários da mesma instituição. Com o fim da apresentação, passamos a 

deliberar acerca das características do gênero curta-metragem, comparando-as ao gênero 

longa-metragem, que demonstrou ser mais popular entre os discentes. 

O primeiro vídeo narrava a chegada de um aluno à Universidade Estadual de Goiás 

(UEG). Estranhamente, o estudante encontra a instituição despovoada e, após percorrer os 

corredores silenciosos e vazios, encontra outro aluno que dorme nas dependências da 

instituição. Em diálogos curtos, o aluno, que outrora dormia, explica ao que chega o motivo 

de ter pernoitado na universidade e manda que o outro saia e apague a luz. Quando a luz é 

apagada, o personagem que adentrou a escola revela que o ato não fora praticado por ele e ao 

reacender as luzes há uma aparição mortal. O desfecho da narrativa revela que tudo não 

passara de um sonho do estudante que adormecera durante a aula.  

O segundo curta-metragem apresentado iniciara com a apresentação de conflito 

amoroso de um casal adolescente, em razão de uma gravidez não planejada. A personagem 

parte, entristecida e é perseguida por uma "Coisa", igualmente mortal, porém não 

identificada, garantindo, assim, o suspense na breve narrativa. 

Após a apresentação audiovisual, iniciamos a análise sobre a curta duração da obra, o 

enredo na narrativa, a concisão dos roteiros, a brevidade dos diálogos, a atuação de um 

número restrito de personagens, o tempo da narrativa e outros fatores. Além disso, 

ressaltamos que a composição do primeiro vídeo tratava de um trabalho escolar realizado por 

um grupo de estudantes, conforme fora relatado na descrição do curta-metragem retirado do 

YouTube. Relacionamos a narrativa dos curtas-metragens de suspense às diversas maneiras 

possíveis de contar histórias utilizando os gêneros textuais mais diversos: romances, contos, 

minicontos, que se encadearam para a discussão sobre a influência e reproduções de 

acontecimentos reais e fatos da vida cotidiana nos diversos gêneros discursivos. 

Em seguida, assistimos à reportagem que narrava o aparecimento de palhaços 

assustadores, com imagens e relatos de vítimas, que foram perseguidas por aquelas figuras 

macabras. O contexto sociocultural da narrativa, norte-americana, foi abordado: a descoberta 

de um assassino em série que atraia jovens e matava-os, durante a década de 1970, conhecido 

como o palhaço assassino. Além disso, discutimos acerca das diversas obras fictícias que se 

inspiraram na história real, como o romance de terror It, a coisa, de Stephen King (1986), 

assim como outros romances que também foram compostos a partir de acontecimentos reais. 
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A reportagem, os curtas-metragens e as discussões promovidas contextualizaram e 

antecederam a leitura de um texto de fã, baseada no romance de King (1986). 

A obra original fora ambientada numa cidade estadunidense fictícia e contava a 

história de seis pré-adolescentes que se uniram para combater uma entidade sobrenatural 

maligna, Pennywise, que, por vezes, assumia a forma de um palhaço assassino. O texto King 

(1986), dessa forma, encontrou inspiração em fatos reais ocorridos, na década anterior, que 

marcaram a história de sua comunidade. Além disso, o romance revelara aspectos históricos, 

sociológicos, filosóficos e psicológicos de sua sociedade e possuía ambientação temporal em 

meados das décadas de 50 e 80.  

Na construção de sua narrativa, a autora-fã cria, ao realizar uma releitura da obra 

original, a história de uma cidade distinta da obra original e com personagens inéditos para 

enfrentar a coisa.  Após relatar os fatos ocorridos na pequena cidade, no ano de 1973, a autora 

da narrativa questiona: "ele finalmente descobrirá o que se perguntou por anos. O que é 

Pennywise? Por que ele matou sua irmã? De onde ele surgiu? Samuel não sabia. Talvez fosse 

melhor continuar sem saber..." Ao final do texto, os questionamentos não são respondidos e 

caberá ao leitor, até que a autora dê continuidade ao relato, preencher a lacuna deixada e 

imaginar o que poderia ter acontecido após a constatação da presença da Coisa na pacata 

cidade. 

Com a leitura da fanfiction e a contextualização da obra originária, realizada pela 

professora, deliberamos sobre a intertextualidade dos textos e a maneira como a autora-fã 

recria a história em um distinto contexto sociocultural. A partir da observação desses 

aspectos, foi proposta aos alunos uma atividade de produção textual que considerasse o 

contexto sociocultural dos discentes. 

A inclusão do cenário escolar na narrativa, dessa maneira, possibilitou aos alunos a 

reflexão acerca da história do colégio, que no presente ano comemorava 54 anos de sua 

fundação, e da construção da cidade de Brasília, marco importante na história do país. A 

atividade, portanto, demonstrou estar de acordo com as concepções teóricas que fundamentam 

as práticas pedagógicas, de viés humanista, sugeridas pelo Projeto Político Pedagógico 

institucional, uma vez que procurou construir a aprendizagem por meio da ressignificação das 

experiências pessoais, de maneira crítica. Para isso, os estudantes, oralmente, fizeram 

considerações sobre aspectos da Filosofia, da História, da Psicologia, da Sociologia, entre 

outras áreas do conhecimento que envolvem a instituição de ensino e a comunidade na qual se 

insere, e contribuíram, assim, para a construção das narrativas que seriam elaboradas. 
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Para a realização da atividade foi solicitada aos alunos a utilização de seus 

codinomes, na identificação do texto. Com o propósito de garantir um bom desempenho na 

realização da atividade, os alunos pediram que a entrega e avaliação das composições fossem 

deixadas para a aula subsequente, com o objetivo de revisarem e incrementarem as narrativas. 

A requisição dos alunos demonstrou-se incomum, uma vez que os estudantes demonstraram 

em outras ocasiões resistência à realização de tarefas a serem desempenhadas após o horário 

escolar. A professora ponderou a viabilidade da proposta, temendo que os alunos 

esquecessem os textos em casa ou, simplesmente, não fizessem a tarefa. Decidiu, todavia, que 

o trabalho fosse entregue, em sua versão final, na aula subsequente. 

Dessa forma, o tempo restante da aula foi empreendido com o planejamento, entre as 

duplas, e a execução inicial do texto. Além disso, os alunos utilizaram o tempo para esclarecer 

dúvidas remanescentes quanto à realização do trabalho ou para apresentar à professora os 

primeiros escritos da tarefa.  

 

3.4.5 Análise da quinta aula 

 

Na quinta aula, a professora realizou, de maneira resumida, a revisão de conteúdos 

apreendidos ao longo do ensino básico e solicitou aos alunos que avaliassem os textos 

construídos na aula anterior, considerando os conteúdos revisados. O exercício proposto, além 

de possibilitar a reflexão linguística acerca de suas próprias composições textuais, 

oportunizou aos alunos o exercício de múltiplas leituras.  

Não houve, entretanto, uma recepção igualitária da proposta nas turmas aplicadas. 

Nessa etapa, algumas turmas demonstraram maior resistência à realização do exercício. 

Coincidentemente, os alunos no primeiro horário da aula ministrada na quinta-feira, que 

iniciara às 7h, demonstraram pouca disposição na realização da proposta aparentando 

cansaço, que poderia, talvez, ser atribuído ao horário e a rotina de aulas semanal. Propuseram, 

assim, que fossem feitas leituras de textos e resolução de exercícios do livro didático. 

Insistimos na realização da proposta, ainda que não houvesse disposição favorável por parte 

dos discentes, que pareceram ganhar um pouco mais de ânimo no decorrer da aula. 

Nas outras turmas, todavia, nos horários posteriores, os alunos demonstraram-se mais 

receptivos à realização da proposta. Dessa maneira, o exercício foi feito com maior afinco. 

Após a explicação sucinta da professora a respeito dos conteúdos revisados, os discentes 

iniciaram a leitura dos textos. Para que o exercício fosse realizado de maneira crítica, com a 



96 

 

 

 

produção de um parecer fundamentado, foi determinado um número mínimo de leitura 

equivalente a duas composições textuais para cada grupo, para que houvesse tempo suficiente 

para a leitura e a discussão do grupo quanto aos aspectos a serem observados. 

A forma como o parecer sobre os textos seria produzida, no entanto, foi de livre 

escolha dos alunos, que poderiam compô-lo da maneira que lhes fosse mais prática. Dessa 

forma, alguns alunos preferiram atribuir notas de 0 a 10 nos quesitos observados, 

transcrevendo trechos que justificassem as avaliações negativas. Semelhantemente, alguns 

grupos indicaram os aspectos em que não foram encontrados “problemas” com um simples 

“ok”, apontando, então, os trechos que julgaram pouco adequados. Houve, ainda, grupos que 

optaram por registrar os comentários acerca da composição lida em pequenos textos em prosa. 

Alguns grupos realizaram a atividade limitada ao número proposto; outros, porém, movidos, 

talvez, pela curiosidade em ler as demais composições, solicitaram mais textos e foram mais 

produtivos em suas análises. A seguir, transcrevemos alguns dos textos avaliados na aula e 

algumas das análises das composições realizadas pelos grupos avaliativos: 

 

Texto 1 

666 

 

Há três coisas que você precisa saber antes de começar essa história. A 

primeira é o misterioso aparecimento de 10 cadeiras há 56 anos atrás, no ano de 

fundação do Setor Leste. A segunda, o início das reuniões secretas entre os 

estudantes. A terceira, a estranha coincidência entre os 9 casos de suicídio e o 

desaparecimento de 9 cadeiras. 

As 10 cadeiras eram idênticas às outras, exceto por um estranho 

fenômeno, quando você se distraia misteriosamente surgiam frases. As cadeiras (se é 

que podemos chamar aquelas coisas assim) sabiam seus sonhos, medos e segredos, 

se alimentavam disso, E a cada seis anos, 6 meses e 6 dias levavam um estudante à 

óbito. A principal causa: suicídio. 

Durante esses 56 anos estudantes anônimos de todas as épocas e gerações 

conseguiram identificar 9 delas (algumas vezes tarde demais) e destruí-las, 

obviamente, sem o conhecimento da direção da escola. Infelizmente, a limpeza 

diária e a troca de mensagens entre alunos dificultou o trabalho de identificar qual 

seria e onde estaria a 10ª cadeira. O que se conseguiu descobrir ao longo dos anos é 

que para o processo se iniciar bastava responder as estranhas mensagens. 
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Sobre o texto 666 

Avaliação 1: 

Coerente 

Pontuado 

Alinhado 

- É uma história que realmente tem suspense. 

 

Avaliação 2: 

Falta de coerência 

Falta de terror e pouco suspense 

Não há sentido no texto 

Repetitividade – cadeiras, misteriosamente, estranho. 

 

O texto 1 apresentou um bom nível de adequação gramatical e foi avaliado, em geral, 

de maneira positiva pelos grupos, que não apontaram desvios à norma padrão. Os alunos não 

perceberam a redundância na afirmação: “há 56 anos atrás”, uma vez que o verbo haver foi 

empregado como indicador temporal pregresso. O uso do advérbio “atrás”, desse modo, 

demonstrou ser desnecessário. Além disso, a inadequação no emprego do sinal indicativo de 

crase em “levaram um estudante à óbito”, antes de substantivo masculino, também não fora 

observado pelos estudantes.  

Apesar dos elogios recebidos pelos avaliadores do primeiro grupo, a segunda equipe 

avaliativa apontou falta de coerência na composição, afirmando ausência de sentido no texto e 

indicou a repetitividade dos termos “cadeiras”, “misteriosamente” e “estranho”. Todavia, os 

autores demonstraram domínio na construção textual ao iniciá-lo com a afirmação de que três 

fatos são necessários à compreensão da história.  

De maneira coesa e coerente, tais fatos são delimitados ainda na introdução da 

narrativa. A crítica quanto à repetitividade do termo “cadeiras” poderia ser desconsiderada ao 

observar-se a utilização de recursos anafóricos para referir-se ao substantivo, conforme se 

observa em “conseguiram identificar 9 delas” e “destruí-las”. Destaca-se, também, a 

intertextualidade e adequação na escolha do título, a sequência de número seis que, repetido 

três vezes, está associado ao número que simboliza “o mal”, segundo texto bíblico do livro 

Apocalipse 3.18 e ganha um novo sentido na narrativa, pois se refere também à ocorrência 

temporal do fenômeno narrado.  

Os comentários acerca do suspense na narrativa, todavia, são de caráter subjetivo e 

demonstram que a narrativa foi apreciada pelo primeiro grupo e não pelo segundo. Da mesma 

forma, observaram-se divergências no julgamento desses aspectos nas demais composições. 

Vemos, a seguir, a transcrição de outro texto analisado. 
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Texto 2 

 

Meu nome é Beatriz, irei relatar o pior dia da minha vida, que nunca mais 

esquecerei... 

Era 20 de junho de 2003 onde eu e minhas amigas estávamos nos 

preparando para a estávamos nos preparando para a festa junina na nossa escola. 

Eramos ao todo seis pessoas, todas já estavam pronto para ir a festa. 

Chegamos ao Setor Leste por volta das 19:00 hrs, levamos algumas 

bebidas escondida na muchila do Carlos namorado da Aline. Vendo que a festa 

estava muito chata decidimos deixar as coisas nais interessante, indo para a piscina 

da escola, onde começamos a beber e a tirar a roupa para pular na piscina. 

Sentia que alguma coisa estava nos observando mas não via nada, então 

pensei que a bebida estava fazendo eveito. Estava tudo indo muito bem ate que a 

Carol começou a passar mal e foi ao banheiro.  

Seu namorado Caio já estava ficando preocupada pois Carol estava 

demorando, então decidiu ir atrás dela. Ovismo um griito e derrepente vimos o Caio 

correndo em nossa direção em desespero sem conseguir falar ele só conseguia 

apontar em direção ao banheiro. Então decidimos ir ver o que estava acontecendo. 

Chegando no banheiro uma cena de horro, Carol estava degolada e com 

arranhões no corpo. Entramos em desespero e começamos a correr em direção ao 

portão que se encontrava trancado, pois a festa já tinha acabado. Então voltamos 

para priscina a procura de outra saida, e nos deparamos com Aline boiando na 

piscina e sem a cabeça. 

Começamos a chorar, em seguida ouvimos passos, nos viramos e vimos o 

zelador cheio de sangue com a cabeças das duas meninas na mão, só pensava em 

correr e encontrar uma saída. Até que conseguimos, no outro dia ninguém sabia do 

zelador, e ate então era um grande misterio. 

Dissem que até hoje os alunos ouvem gritos, choros e passos na escola, 

nos banheiros, por toda parte. 

 

As avaliações sobre o texto 2, sem título, identificado pelos alunos como “Meu nome é 

Beatriz...”, apontaram diversos desvios quanto à adequação de concordância verbal e nominal 

na construção da composição textual. Aspectos como deficiência na legibilidade, falta de 

pontuação, desvios ortográficos, pouco suspense na narrativa e repetição de fatos também 

foram assinalados. A seguir, transcrevemos um dos relatórios realizados a partir da leitura do 

referido texto: 

 

Escondida – escondidas 

Pontuação – Falta de vírgula, ponto final 

Interessante – interessantes 

Indo – Fomos 

Eveito – Efeito 

Foi para o Banheiro – Foi ao Banheiro 

Pensara – Pensamos 

Dissem – Dizem 

Repetitivo – Ida e vinda da piscina 

Sem concordância verbal 

Ilegibilidade 

*Falta de Suspense 
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Apesar das críticas quanto à pontuação inadequada do texto, os alunos, da mesma 

maneira, não observaram a pontuação na construção do relatório, que deveria, apesar da 

liberdade concedida quanto à maneira de composição do registro, realizar-se com a utilização 

da norma padrão da Língua Portuguesa. Conforme evidencia o relatório transcrito, 

anteriormente, as enumerações são realizadas sem a utilização do ponto e vírgula, que deveria 

ser empregado na construção dos tópicos destacados. Além disso, observou-se o emprego 

desnecessário de letra maiúscula no termo “banheiro” de maneira repetida. Percebemos, 

ainda, a ausência de observações dos estudantes quanto à acentuação ortográfica em diversos 

termos ao longo do texto, demonstrando a necessidade de intervenção.  

Bechara (2009: 28), afirma que na Língua Portuguesa, “a posição dos termos da 

oração é livre, mas não indiferente”; assim, a pontuação adequada torna-se necessária ao 

sentido do período construído. A não observação desse importante aspecto na construção do 

texto, que acarreta prejuízo em avaliações como o Enem e afins, poderia ser, portanto, 

abordada em aulas futuras, nas quais a professora teria oportunidade de tecer um estudo mais 

profundo e com exercícios de leitura e prática mais direcionados. 

Outro aspecto a ser trabalhado seria a oralidade presente na construção textual, 

denominada por Bakhtin (2003: 262) como réplica do diálogo cotidiano que ilustra a presença 

de um gênero na constituição de outro. A oralidade na composição do texto literário quando 

empregada na composição de diálogos; dessa maneira, conforme destaca King (2015), atua 

como reprodução da fala cotidiana e concede verossimilhança ao ato comunicativo. Salvo na 

constituição dos diálogos entre personagens, todavia, a oralidade pode ser prejudicial à 

qualidade do texto e indicar carência de domínio da norma padrão.  

 Conforme pode ser observado na construção da narrativa, o termo “mochila” foi 

grafado tal qual ocorre em sua pronúncia coloquial, ocorrida em diversas regiões brasileiras. 

Da mesma forma, a palavra “então” é utilizada, de maneira recorrente, não como conector 

lógico constituinte do estilo de escrita dos autores, mas como indicador de oralidade. Na 

construção, a ausência de pontuação necessária à utilização do termo pode evidenciar tal 

desvio. Seria pertinente, dessa forma, ressaltar a importância do emprego de conectores 

congêneres, além da adequação quanto à pontuação. 

As observações, relativas ao emprego inadequado dos sinais de pontuação, se 

estendem a outras construções textuais de alunos, conforme observamos no terceiro texto, 

transcrito a seguir: 
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Texto 3 

 

A Coisa 

 

Em uma tarde na biblioteca do CEM Setor Leste três amigos que se 

chamavam Jenny, Lucca e Gabriel encontraram um livro sobre as lendas da escola. 

Na pagina 1 eles encontraram um texto sobre a floresta atrás da escola, que relatava 

o desaparecimento de algumas pessoas misteriosamente. Eles ficaram curiosos e 

decidiram investigar essa história após o término da aula. 

A noite chegou e lá estavam os três indo para a floresta. Ao decorrer do 

caminho eles começaram a escutar barulhos estranhos e a ver vultos. Desesperados, 

eles começaram a correr para dentro da floresta mas Jenny acabou ficando para trás 

pois havia cortado o pé. Lucca e Gabriel perceberam que Jenny tinha sumido e 

decidiram voltar, no meio do caminho encontraram a sandália de Jenny cheia de 

sangue e um portal que dava no submundo. 

Curiosos decidiram entrar no portal e acabaram vendo Jenny sendo 

comida por uma criatura grande e cheia de espinhos. Lucca e Gabriel tentaram 

salva-la, mas acabaram sendo pegos pela criatura. 

 

O período é introduzido por uma composição adverbial longa que define tempo e 

lugar, porém, não há sinal de pontuação que atribua uma pausa, conforme norteia a gramática 

normativa. O aposto que especifica os integrantes que compõem a expressão “ três amigos” e 

separa o sujeito oracional de seu predicado, da mesma forma, não é destacado com o uso de 

sinais gráficos. 

Além disso, outros desvios linguísticos, na composição textual, não foram, em geral, 

observados pelos estudantes, conforme analisamos nos pareceres apresentados, transcritos, a 

seguir: 

 
Avaliação 1: 

 

Ortografia: ok 

Pontuação: ok (9/10 – dois erros) 

Concordância: ok 

Regência: ok 

Coesão: ok 

Coerência: ok (5/10) Surgimento de eventos aleatórios. A sandália de 

Jenny estava na “metade” do caminho, mas ela ficou logo atrás. 

Acentuação: ok 7/10 três erros. 

Repetitividade: ok falta do uso de pronomes. 

Legibilidade: ok. Letra de difícil compreensão 

Gênero textual: ok. Se adequa ao tema..  

  

 

Avaliação 2: 

 

Ortografia: ok 

Pontuação: ok 

Concordância: não ok. /texto vai pulando a história 

Regência ok 

Coesão: confusa: 

Coerência: mais ou menos 
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Acentuação: ok 

Repetitividade: ok 

Repetitividade – cadeiras, misteriosamente, estranho. 

 

 

No primeiro relatório, foram apontados apenas dois desvios relacionados à 

pontuação. Como não houve indicação das recorrências acerca das inadequações, com 

transcrição ou justificativas, houve dificuldade em avaliar a percepção dos alunos quanto aos 

desvios ocorridos. Além disso, a análise do texto evidenciou outros períodos com 

inadequações dos sinais de pontuação, conforme observamos no excerto “eles começaram a 

correr para dentro da floresta (,) mas Jenny acabou ficando para trás pois havia cortado o pé”. 

O trecho citado foi mencionado como justificativa para incompreensão da sequência dos fatos 

narrados e causou certa estranheza aos avaliadores do primeiro grupo que julgaram o período 

incoerente. A incoerência apontada poderia, portanto, ser também decorrente da não 

observância da norma gramatical na construção do período.  

Além disso, os aspectos de coerência discursiva parecem ser os mais verificados nas 

avaliações. A segunda avaliação, por exemplo, apontou os lapsos na história como um erro de 

concordância. Os alunos não compreenderam, desse modo, que nesse ponto deveriam 

observar os aspectos linguísticos da composição quanto à adequação no uso da concordância 

verbal e concordância nominal entre os termos da oração, assim como entre orações, na 

composição da narrativa. A confusão entre os termos concordância e coerência, na construção 

do parecer, pode indicar desatenção do grupo avaliador à explicação realizada antes do início 

da atividade. Da mesma forma, evidenciaria também uma maior preocupação no julgamento 

do enredo, uma vez que o grupo avaliou todos os aspectos relacionados à língua como “ok” e 

não perceberam outros itens observados pelo primeiro grupo.  

Ambos os grupos apontaram a questão da repetição de termos como um aspecto 

negativo, que deveria ser reformulado na composição, seja por meio do uso de sinonímias ou 

de pronomes. Essas indicações a respeito do uso de recursos de referenciação discursiva 

pareceram evidenciar conhecimento de cunho linguístico que evitaria a repetição de 

determinados termos, conforme salienta o trecho que se refere à “falta do uso de pronomes”, 

adequado aos anos finais do ensino médio. 
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3.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA-AÇÃO 

 

Desde a primeira aula, os alunos, em sua maioria, demonstraram-se empolgados com 

o empreendimento das atividades. As propostas de leitura, em geral, foram bem recebidas 

pelos discentes, embora alguns deles tenham se queixado a respeito da grande quantidade de 

leituras realizadas durante as aulas.  

Da mesma forma, os vídeos que compuseram as aulas, foram bem aceitos e 

pareceram estimular os estudantes a discutirem sobre os temas propostos de maneira 

espontânea, ainda que a professora tenha procurado direcionar a análise aos aspectos de 

caracterização e comparação dos gêneros discursivos em questão.  

A partir da primeira aula, ao promover o resgate das primeiras narrativas e ao 

garantir aos alunos que seus interesses socioculturais seriam considerados na composição das 

aulas, os estudantes passaram a demonstrar certa expectativa acerca do conteúdo da aula 

seguinte. Dessa forma, percebemos, nas aulas posteriores, maior dedicação dos alunos nos 

debates realizados, ainda que o percentual de absenteísmo tenha se mantido sem aparente 

alteração.  

À medida que os exercícios de produção textual eram propostos em maior grau de 

dificuldade, exigindo mais atenção à escrita formal ou com número de linhas mais elevado, os 

alunos demonstraram certa resistência. A proposição de realização das tarefas em dupla, 

entretanto, pareceu contribuir como estímulo aos discentes. As narrativas construídas 

surpreenderam quanto à criatividade e originalidade, o que dificultou na escolha da 

transcrição para a pesquisa, uma vez que todas fazem valer a leitura e demonstraram o 

empenho de seus autores na construção dos enredos.  

Dessa maneira, em geral, os estudantes empreenderam a atividade de construção 

textual com ânimo, talvez pela possibilidade de realização do trabalho em parceria, o que 

oportunizaria o diálogo e a interação na realização da tarefa. Todavia, alguns relataram 

dificuldades em realizar a análise textual das composições.  

Os alunos mostraram-se mais participativos em comparação com seu comportamento 

nas demais aulas ministradas pela professora na mesma disciplina. Enquanto alguns 

demonstraram resistência ao exercício de análise, outros, estimulados pela curiosidade em ler 

as narrativas de seus colegas de classe, solicitaram mais textos e ultrapassaram, com 

espontaneidade, a delimitação de leitura e análise de duas composições por grupo. Ao avaliar 

as análises, nesse último caso, percebeu-se que houve maior disponibilidade analítica e 



103 

 

 

 

coerência ao destacarem aspectos linguísticos inadequados e ao registrarem comentários sobre 

a estrutura textual.  

Consideramos que o exercício de análise dos textos produzidos pode contribuir não 

apenas como uma maneira de efetuar a revisão de conteúdos apreendidos ao longo do ensino 

básico, mas também conceder ao aluno uma visão, ainda que superficial, dos procedimentos 

adotados em concursos quanto à correção de textos. Mais do que imparcialidade ao efetuar a 

leitura, eximindo-se de preconceitos quanto ao autor, os avaliadores perceberam alguns 

aspectos que causam dificuldade de compreensão textual, tais como a ilegibilidade, os desvios 

ortográficos, ausência de concordância etc.  

As atividades, em geral, obtiveram receptividade entre o corpo discente. Os alunos 

demonstraram mais disposição aos exercícios de leitura, seguidos por discussão oral. A 

prática de escrita ainda é, para muitos, uma atividade para a qual demonstram maior 

resistência. Embora a maioria dos alunos tenha desempenhado as tarefas propostas, alguns 

deles mostravam-se apáticos à atividade, sobretudo na realização das composições textuais 

solicitadas.  

O exercício final, que propunha a organização em grupos e a leitura de diversas 

narrativas de seus colegas de classe, causou mais agitação na sala. Seja pelo deslocamento na 

disposição da estrutura cotidiana da sala de aula, seja pela curiosidade promovida com o 

anonimato dos textos ou ainda com a descoberta de novas histórias, os avaliadores 

demonstraram-se empenhados na tarefa, ainda que o desejo de emitir apenas um parecer oral 

acerca das narrativas tenha sido pleiteado. A exigência de um parecer escrito sobre as 

narrativas, todavia, tinha como escopo a avaliação crítica não apenas quanto aos critérios de 

criatividade e originalidade da obra, mas também para ressaltar a importância de observações 

sobre aspectos gramaticais e lógicos que influenciam a composição textual de maneira direta e 

indireta.  

Em uma das turmas, em que a proposição do parecer analítico sobre as narrativas foi 

solicitada, todavia, houve maior demonstração de resistência à realização da tarefa. Os alunos 

da turma referida sugeriram que as atividades da aula de língua portuguesa fossem mais 

normativas, de maneira a assemelharem-se às metodologias às quais estavam acostumados. A 

sugestão da turma contrapôs-se ao anseio da escola em proporcionar ao aluno o protagonismo 

na aquisição de conhecimento, conforme registra o PPP da instituição, que incentiva o 

desenvolvimento na prática das teorias aprendidas durante o desenvolvimento das aulas.  
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Com a resistência ao exercício de análise das composições, passamos a nos 

questionar quanto ao motivo da rejeição à atividade proposta. A solicitação dos alunos nos 

causou surpresa, uma vez que, desde o início das atividades, buscamos esclarecer aos alunos a 

natureza do trabalho que seria realizado. Além disso, a participação na pesquisa e o trabalho 

com o material selecionado pareceram, a nosso ver, para a maioria dos estudantes, agradável. 

A proposta, desde nosso primeiro encontro, seria utilizar textos sobre temas de interesse dos 

alunos na composição das aulas de Língua Portuguesa, sem, entretanto, nos afastarmos do 

objetivo primordial da disciplina em garantir o ensino-aprendizagem linguístico aos discentes.  

O exercício de análise proposto, tal qual sugere o projeto político pedagógico da 

instituição, exige conhecimentos em variados níveis, inclusive de aspectos normativos 

orientados pela gramática normativa. O fato é que a maioria dos alunos, ao longo de todo o 

ensino básico, foi condicionada a crer que o estudo de língua materna deve ser prescritivo. 

Esses estudantes, consequentemente, não compreenderam que a análise e revisão de seus 

próprios textos é, também, uma maneira prática de aplicação do conteúdo normativo 

aprendido na trajetória escolar.  

A necessidade, revelada pela referida turma, de reiteração dos modelos 

metodológicos de repetição estrutural parece revelar que as discussões sobre a prática didática 

precisam transcender as discussões acadêmicas, alcançando, assim, a população em geral, 

sobretudo, os alunos. A resistência, por parte dos alunos, desta forma, e o apego às práticas 

tradicionais do ensino linguístico revelam o abismo posto entre o discurso acadêmico e a 

prática escolar. O fato ocorrido nos levou ao questionamento: como é possível formar 

cidadãos críticos, se o método tecnicista dos exercícios de repetição normativa ainda resiste 

até mesmo entre os discentes? Acreditamos que o ensino linguístico não pode mais restringir-

se à aplicação expositiva oral e escrita de conteúdos teóricos e exercícios de repetição seguida 

por avaliação exclusiva do professor quanto ao desempenho do aluno. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação, conforme é explicado em sua Introdução, situa-se no contexto dos 

estudos de Letramentos, aliados aos Estudos de Cultura Participativa e da Sociolinguística 

Educacional. Propusemo-nos a desenvolver uma pesquisa de elaboração didática de leitura, 

produção textual escrita e análise linguística de fanfictions nas aulas de língua portuguesa, 

associando, assim, o saber científico aos interesses socioculturais dos discentes.  

Para alcançarmos nosso objetivo, as atividades desenvolvidas nas aulas de Língua 

Portuguesa, na realização de nossa pesquisa-ação, buscaram promover práticas de leitura, 

produção textual e análise linguística em que o gênero discursivo fanfiction estivesse 

relacionado aos temas selecionados pelos alunos. As dificuldades de incentivar o aluno a 

práticas de leitura e construção textual no ambiente escolar, bem como de promover o acesso 

a diversificados gêneros viabilizando a produção de textos escolares de boa qualidade foram, 

portanto, as principais questões motivadoras nosso estudo.  

A partir desses desafios, concebemos a pesquisa-ação, propondo-nos a comprovar a 

produtividade da aplicação do gênero fanfiction como ferramenta no ensino de língua 

materna. Procuramos, ao longo do desenvolvimento do trabalho em sala de aula, possibilitar a 

autonomia dos alunos na escolha dos textos com o propósito de estimular seus interesses no 

processo de ensino- aprendizagem, elevando, assim, o seu grau de comprometimento com as 

atividades de produção de texto.  

Da mesma forma, buscamos incentivá-los à avaliação de seus trabalhos, a fim de 

desenvolver o senso crítico do corpo discente, possibilitando-lhes a interação, de maneira 

respeitosa e solidária, com o propósito de contribuir para a melhoria de suas composições 

textuais. Acreditamos que o uso da fanfiction, pelo caráter colaborativo do gênero discursivo e 

por sua propagação em ambiente virtual, promoveria a renovação dos métodos de ensino de 

leitura e produção textual e possibilitaria, assim, o aprendizado da língua materna de forma 

contextualizada e voltada para o uso.  

Nossas asserções, para a proposta apresentada, foram embasadas nos estudos 

apresentados em nosso primeiro capítulo. A fundamentação teórica, orientadora de nossas 

práticas desenvolvidas nas aulas de português, durante o segundo bimestre do ano letivo de 

2017, em turmas do terceiro ano do Centro de Ensino Médio Setor Leste, localizado em 
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Brasília, buscou aliar os referidos aportes teóricos às práticas socioculturais de jovens em 

idade escolar. A escolha pelas bases teórico-metodológicas, que deram suporte a este estudo, 

considerou, consequentemente, as características da sociedade contemporânea, com a inserção 

das ferramentas tecnológicas digitais em quase todas as atividades humanas. 

Compreendemos que as tecnologias devem ser consideradas pela escola como 

importante aspecto da vida sociocultural de nossos alunos e, por isso, vimos a necessidade de 

fazer uso desses instrumentos no processo ensino-aprendizagem. Para que pudéssemos 

oferecer aos discentes um ensino contextualizado e significativamente voltado para o uso da 

língua e interação social, buscamos envolver nossos estudantes na construção das aulas. 

Nossa pesquisa procurou possibilitar uma maior interatividade nas aulas, a fim de que os 

jovens se tornem protagonistas no processo de ensino-aprendizagem tal qual ocorre em sua 

postura ao “descobrir e navegar” o mundo tecnológico atual. Da escolha temática dos gêneros 

discursivos utilizado nas aulas à interação entre os participantes na realização das tarefas e no 

compartilhamento entre si dos resultados finais, nossas aulas buscaram assemelhar-se aos 

ambientes virtuais que se destinam ao gênero fanfiction, promovendo interatividade de 

maneira crítica e democrática.  

A opção pelo emprego do gênero discursivo fanfiction nas aulas de língua 

portuguesa, conforme descrevemos nesta dissertação, foi determinada pelo levantamento de 

teorias que justificam a importância dessa ferramenta didática em sala de aula. As teorias que 

baseiam nosso estudo, de acordo com os fundamentos aqui discutidos, pontuam o 

compromisso e o dever da escola em trabalhar diversificados gêneros do discurso. Esses 

deveres são garantidos por legislação conforme estabelecem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e os demais documentos que regulamentam o ensino linguístico brasileiro e 

o Currículo em Movimento (CM), que trata da educação que se almeja, especificamente, para 

os estudantes nas regiões do Distrito Federal e do entorno.  

Além disso, nosso trabalho encontrou sustentação nos estudos sociointeracionistas de 

Bakhtin (2003), das considerações sobre gêneros e ensino de Bakhtin (2013), Marcuschi 

(2002, 2003, 2003a, 2010) e Rojo (2005, 2009). Da mesma forma, respaldamo-nos na 

relevância dos gêneros digitais no ensino, ressaltada por Marcuschi & Xavier (2010), nas 

questões de Letramentos, segundo a perspectiva de Kleiman (1995, 2005) e Street (2006), o 

viés da Sociolinguística Educacional segundo a perspectiva dos estudos de Bortoni-Ricardo 

(2005). Por fim, nossa dissertação encontrou suporte nos estudos de cultura participativa de 

Jenkins (2006, 2009) e de produção de fanfictions realizados por Black (2006, 2007, 2009) e 
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Vargas (2005), aliando o saber científico às práticas sociais de referências, de maneira 

solidária e interativa na prática didática no ensino de língua materna.  

Na formulação das aulas, bem como na proposição e análise das atividades 

realizadas, foram primordiais os estudos de Marcuschi (2008) com a proposta do ensino-

aprendizagem organizada a partir de gêneros textuais, além da discussão sobre o 

funcionamento da linguagem sob o aspecto textual-interativo, tanto na modalidade oral como 

escrita. Marcuschi (2003) e Dell'Isola (2007) contribuíram com sugestões sobre a proposição 

de exercícios de retextualização, como atividades importantes no ensino dos gêneros, 

porquanto se consideraram as condições de produção, as condições de circulação e de 

recepção dos textos e possibilitaram a utilização do gênero fanfiction e de vários outros 

gêneros discursivos nas aulas de língua materna.  

Foram de grande valia as considerações de natureza histórica sobre o gênero 

fanfiction de seu surgimento aos dias atuais. As fanfictions, que encontraram ambiente de 

ampla divulgação por meio da internet, demonstram ser poderosas ferramentas de letramento, 

oferecendo suporte na construção e leitura dos textos.  

Nossa pesquisa, de caráter exploratório, procurou analisar os dados obtidos a partir 

de uma perspectiva qualitativa, favorecendo, desta forma, discussões e produção cooperativa 

de conhecimentos sociocompartilhados.  

Procuramos, assim, relacionar os conhecimentos vernáculos aos conhecimentos 

especializados no ambiente escolar, uma vez que são experiências relevantes para o indivíduo 

e integram suas esferas sociais. Por meio da leitura, produção e análise de fanfictions, o 

ensino contextualizado e voltado para o uso, da língua materna, foi construído junto aos 

discentes, ao suscitar as avaliações de nosso corpo discente acerca de textos de fãs do mesmo 

modo que a avaliação de suas próprias composições textuais.  

Consideramos profícuos os procedimentos de análise adotados, bem como a estrutura 

teórica que norteou nossa compreensão do objeto de estudo de acordo com os objetivos 

propostos. Apesar das dificuldades enfrentadas, como o cansaço dos alunos nos primeiros 

horários do turno matutino e problemas quanto à assiduidade de alguns estudantes, 

observamos pontos positivos na participação dos alunos. O entusiasmo com o uso de novas 

tecnologias no ensino, como a comunicação por meio de grupos do WhatsApp, parece ter 

estimulado os estudantes à participação, seja com realização de leituras dos textos de 

fanfictions compartilhados, seja também com a sugestão de novos textos interessantes ao 

grupo.  



108 

 

 

 

As composições textuais, construídas e analisadas a partir de nossas atividades de 

leitura e produção de textos, apresentaram um bom nível de criatividade e exigiram diversos 

níveis de conhecimento linguístico, bem como indicaram a demanda de variados 

conhecimentos socioculturais que poderiam interferir na produção do texto.  

 Acreditamos que a investigação realizada pode abrir caminhos para outros estudos, 

tais como: (1) investigar o modo como os discentes do curso de Letras/Licenciatura, futuros 

professores, envolvem-se em práticas de escritas e leitura de fanfictions; (2) verificar a 

existência de incentivos à prática de leitura online e realização de pesquisas que envolvem 

textos de fãs no ensino básico e superior; (3) desenvolver práticas de letramentos digitais com 

fins pedagógicos; (4) examinar questões de identidade nas práticas de escrita de fanfictions.  

Julgamos que a prática de leitura e produção textual com base no gênero discursivo 

fanfiction, tanto online quanto, presencialmente, nas aulas de Língua Portuguesa, pode 

contribuir como apoio para o desenvolvimento dos letramentos acadêmicos e para a formação 

do corpo discente. Consequentemente, apesar do encerramento do trabalho que aqui 

apresentamos, continuaremos a defender e a incentivar a leitura e a construção de fanfictions 

como ferramenta de ensino-aprendizagem de língua materna. 
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APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA  

APÊNDICES 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Nome:________________________________________________________

Sexo: (   ) F (   ) M   

1) Qual a sua idade? 

( )14              ( )15                  ( )16               (  )17                 ( )18 ou + 

 

2) Quanto tempo você costuma ficar online por dia? 

( ) até 1h 

( ) até 2h 

( )3h ou mais 

( ) não acesso à internet 

 

3) Assinale a(s) atividade(s) que você mais pratica na internet: 

( ) Participar de redes sociais  

( ) Ler e escrever fanfictions; 

( ) trabalhos e pesquisas escolares 

( ) RPG e games online 

( ) Assistir a cursos online;  

( )Assistir a filmes e séries 

( ) Outros  (especifique):___________________________ 

 

4) Fale um pouco sobre suas leituras (na internet ou em livros impressos, por exemplo). 

O que você gosta de ler? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5) Deixe sugestões de obras (romances, filmes, séries, mangás, etc.) que você gostaria de 

incluir em nossas aulas: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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APÊNDICE C - TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO 

 

Sr(a) Responsável, 

 

Nossos alunos participarão, nesse bimestre, de atividades de pesquisa sobre a leitura e 

produção de fanfictions em nossas aulas de Língua Portuguesa. As oficinas/aulas, autorizadas 

pela direção do colégio, serão realizadas no horário de nossa disciplina e os trabalhos 

realizados pelos alunos serão analisados, recebendo notas avaliativas de participação e 

qualidade de desempenho na disciplina Língua Portuguesa. 

Os textos poderão ser reproduzidos, total ou parcialmente, para fins de registro da 

pesquisa, em mídia impressa e/ou eletrônica. O aluno utilizará um codinome, nome fictício 

que ele mesmo deve escolher e registrar no presente documento, assim, a identidade dos 

participantes será resguardada. 

Estarão ao seu dispor, se desejar, todos os dados referentes ao trabalho realizado pelo 

aluno. 

 

 

Autorização 

Eu, ___________________________________, dou a minha autorização à professora 

Adriana Virtuoso Campos para a utilização das informações contidas nas entrevistas, nos 

questionários e qualquer material textual ou imagético, dos textos produzidos pelo aluno(a): 

_________________________________________ turma ________, que venham a ser 

planejados, criados e/ou produzidos nas aulas de Língua Portuguesa e apresentados pela 

professora regente e pesquisadora para os fins de pesquisa científica com finalidade 

educacional. 

Estou ciente que a identidade do aluno será mantida em sigilo e usarei um 

pseudônimo que aqui defino como __________________________ para análise de dados 

e subsequentes publicações. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do responsável
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ANEXO A – CONSTRUÇÕES TEXTUAIS DE ALUNOS REALIZADAS NAS ATIVIDADES 

PROPOSTAS 

ANEXOS 
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